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CARTA ABERTA À FIEMG E AO IBRAM 

  

À 
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) 
Av. do Contorno, 4456 
Funcionários 
Belo Horizonte – MG 
CEP: 30110-028 
  
At.: Sr. Flávio Roscoe Nogueira - Presidente 
  
  
E ao 
Instituto Brasileiro de Mineração - 
R. Sergipe, 1440 
Savassi 
Belo Horizonte – MG 
30130-170 
  
At.: Sr. Walter Batista Alvarenga – Diretor-presidente 
  

 
Ref. Plano de Contingência para abastecimento da RMBH.                         

 

 

Prezados Srs.,  

 

Como é do conhecimento de todos e largamente difundido pela imprensa nos 

últimos meses, as barragens de rejeitos existentes na bacia do Alto Rio das Velhas 

colocam em grave risco o abastecimento de água da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte (RMBH). Sabemos todos que os rompimentos das barragens de Fundão e do 

Córrego do Feijão trouxeram impactos irreparáveis às bacias hidrográficas. Podemos 

estar na iminência de novas catástrofes sem precedentes na história do país, tanto na 

bacia do rio das Velhas, devido aos estudos recentemente divulgados pela imprensa 



concernentes ao impacto do possível rompimento de Forquilha I inclusive em bairros da 

capital1, quanto na bacia do rio Piracicaba, devido ao evento atual relativo à barragem 

Sul Superior em Barão de Cocais, e tais situações são mais que suficientes para mostrar 

a gravidade da situação atual. 

As apresentações ocorridas durante a 104ª Reunião Plenária do Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH Rio das Velhas), realizada no dia 22 de abril de 

2019, no auditório da SUPRAM Central Metropolitana, em Belo Horizonte, deixam 

bastante clara a situação absurda a que chegamos: de acordo com a Agência Nacional 

de Mineração, das 69 barragens que estão localizadas no Alto Rio das Velhas, 16 estão 

sem garantia de estabilidade e pelo menos quatro com alto risco de rompimento, sendo 

a maioria da Vale. Como é notoriamente sabido, um rompimento inviabilizaria, por tempo 

indeterminado, a captação de água da COPASA em Bela Fama, de onde se retira a 

maior parte da água que abastece a Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

Diante desse cenário, é urgente que se tenha um Plano de Contingência para o 

abastecimento da RMBH no caso de rompimento de barragem de rejeitos que afete o 

Rio das Velhas. Tal plano é imprescindível e já deveria existir, sem necessidade da 

sociedade civil organizada requisitá-lo. A extrema gravidade de um evento como o 

mencionado não admite que se espere a sua ocorrência para, então, improvisar-se 

soluções. O que a sociedade espera é que todos os agentes e responsáveis pelo 

abastecimento da RMBH estejam cientes do papel que devem cumprir de forma 

eficiente e em tempo hábil e tenham à mão todos os recursos necessários para fazê-lo. 

Assim, é necessário definir os vários cenários com clareza, pensar, programar, planejar, 

implementar e divulgar com antecedência o Plano, assegurando à população da RMBH 

acesso à informação em tempo real para que esta possa decidir como proceder, 

considerando que, neste caso, a busca é de impedir o colapso e caos social e 

econômico visto que nenhuma sociedade, nenhuma economia é viável sem água. 

Por esse motivo, os signatários dessa carta dirigem-se à FIEMG e ao IBRAM, 

representantes – e defensores – do setor responsável pela atual situação jamais 

imaginada em Minas Gerais, Estado conhecido outrora como “caixa d´água” do Brasil, 

para requerer publicamente:  

 

1) que, junto com seus associados, assumam desde já o compromisso de arcar 

com todos os custos da elaboração bem como da implementação imediata de um 

                                                             
1 https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/05/23/dois-bairros-de-bh-podem-ser-atingidos-
em-caso-de-rompimento-de-barragem.ghtml 



Plano de Contingência detalhado e completo para o abastecimento de água da 

RMBH; o Plano  deverá incluir o aprovisionamento de recursos econômicos e 

materiais, equipamentos e pessoas para o imediato atendimento de toda a 

população afetada, a começar dos setores e locais estrategicamente mais 

importantes, no caso de um rompimento de barragem na bacia do Rio das Velhas; 

tal plano deverá prever o abastecimento de 2.700.000 pessoas (62% da 

população de Belo Horizonte) e de 100% da população de Raposos, Sabará, Nova 

Lima e Santa Luzia, que constituem o universo da população afetada diretamente 

pela inviabilização da captação de água da COPASA no distrito de Bela Fama; 

2) que providenciem, junto aos seus associados, de modo imediato, toda a verba 

necessária para a execução, em prazos a ser definidos pela COPASA, de obras 

completas de captação ou captações alternativa(s) à do Rio das Velhas, fora das 

áreas de impacto de empreendimentos minerários, com capacidade (vazão) igual 

ou maior do que a de Bela Fama, sem prejuízo da responsabilidade que devem 

assumir, junto com seus associados, pelos demais danos – vidas humanas, 

impactos ambientais e econômicos – que possam advir de um rompimento; 

3) que se responsabilizem pelos projetos de viabilidade, básico e executivo, pelos 

estudos hidrológicos e pelo licenciamento ambiental das novas captações; que 

executem a construção, comissionamento e entrega das novas instalações à 

COPASA, que passará a gerir essa(s) nova(s) fonte(s) de abastecimento; as obras 

deverão incluir todos os equipamentos e instalações necessárias tais como 

estruturas de captação, prédios de estações elevatórias, conjuntos motobombas 

e seus auxiliares elétricos e mecânicos, subestações elétricas, estações de 

tratamento de água (ETA´s), adutoras etc.; quando necessário, também deverão 

incluir desassoreamento de reservatórios e outras atividades a ser definidas pela 

COPASA; 

4) o Plano de Contingência (item 1) deverá ser mantido em vigência até que todas 

as novas instalações sejam entregues e aceitas pela COPASA. 

5) que apresentem desculpas formais a toda a sociedade, em nome de seus 

associados, pelos incalculáveis danos que as atividades minerárias têm trazido, 

mormente pelos rompimentos de Mariana e Brumadinho e pelo temor nos demais 

municípios sob tensão permanente com receio de novos rompimentos; 

Antes e acima da defesa das empresas associadas, esperamos que a FIEMG e 

o IBRAM reconheçam o dever de defenderem, em primeiro lugar, a ética, a vida da 

população e o meio ambiente, porque têm compromisso inarredável para com a 



sociedade na qual estão inseridas e da qual a economia do Estado e a existência das 

empresas dependem. Em momento tão grave e historicamente sem precedentes, 

precisam assumir suas responsabilidades para eliminar novos danos que poderão advir 

de rompimentos de barragens de rejeitos, tanto na bacia do Rio das Velhas como nas 

demais do Estado. 

Estamos seguros de que a prioridade, no momento, não é o retorno rápido das 

atividades minerárias, ainda mais nos moldes e no volume em que estavam sendo 

desenvolvidas até 25 de janeiro de 2019, o que somente perpetuaria as práticas lesivas 

e irresponsáveis verificadas ao longo dos últimos anos, ou décadas.  Não conhecemos 

até hoje práticas sustentáveis, com tecnologias seguras e em locais que não coloquem 

em risco vidas humanas, o meio ambiente e o abastecimento hídrico e que mantenham 

a integridade absolutamente inegociável das nascentes e lençóis freáticos, os quais 

são garantia de vida para as gerações presentes e as futuras. 

 O retorno à atividade minerária, feito em obediência a esses parâmetros, implica 

em mudanças, preparação, investimentos, licenciamentos e tempo de maturação. A 

continuidade da extração de minério na área do quadrilátero aquífero de Minas Gerais 

(que os senhores denominam “ferrífero”) nos parece hoje incompatível com o fato de 

ser essa área densamente povoada, o mais importante centro econômico, social, 

cultural e histórico do Estado, povoação esta que não poderá continuar existindo sem 

garantia de abastecimento de água e de qualidade ambiental. Compare-se, por 

exemplo, a exploração em nossa região com a das minas das regiões semiáridas e 

pouco povoadas da Austrália. 

A prioridade, estamos certos – ainda que em contraposição aos interesses 

econômicos da FIEMG e do IBRAM– é garantir que não haverá risco de falta de água a 

milhões de pessoas da capital, dos municípios da região metropolitana e de todos as 

demais comunidades ao longo do curso do rio das Velhas e do rio São Francisco. A 

escassez de água e o racionamento drástico – que podemos afirmar seria por tempo 

indeterminado – que adviriam do rompimento de uma das muitas barragens existentes 

na bacia do Alto Velhas trariam prejuízos incalculáveis não somente em termos do PIB 

do Estado, mas a toda a sociedade das regiões mencionadas, com grave impacto em 

todas as atividades, na vida cotidiana das famílias, na segurança e na ordem social. 

É inadmissível que tenhamos chegado ao ponto da vida de milhões de pessoas e 

da economia do Estado estar à mercê da sorte, reféns de empresas que exploraram o 

bem público e traíram a confiança da sociedade ao utilizar, por décadas, métodos 



irresponsáveis de exploração, sob a égide do lucro e ancoradas em atividades alheias 

à ética e às práticas da boa técnica. 

Quaisquer informações complementares, poderão ser realizadas por meio 

eletrônico através do endereço: gabinetedecrisecomunicacao8@gmail.com/ 

iaratamara3@gmail.com ou pelo telefone: (31) (31) 3409.9646.  

 

Aguardando o integral e tempestivo atendimento da FIEMG e do IBRAM às 

requisições aqui apresentadas firmamo-nos, respeitosamente:  

 

Gabinete da Crise – Sociedade Civil 

Fórum Permanente São Francisco – FPSF 

Ecologia e Observação de Aves – ECOAVIS 

Projeto Manuelzão-UFMG  

Movimento Águas e Serras de Casa Branca 

Associação para Proteção Ambiental do Vale do Mutuca – PROMUTUCA 

Associação dos Moradores do Jardim Taquaril  – AMOJAT 

Movimento Serra Sempre Viva 

Movimento Mineiro pelos Direitos dos Animais 
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