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Belo Horizonte, 18 de junho de 2019 

 

OFÍCIO 005/2019 - GCSC 

 

Ao 

Dr. Antônio Sérgio Tonet  
Procurador-geral de Justiça do Estado de Minas Gerais 
Rua Dias Adorno, 367 – 6º andar 
Santo Agostinho 
Belo Horizonte - MG 
CEP 30190-100 
 

 CC para: Dra. Andressa de Oliveira Lanchotti e Dr. Francisco Chaves Generoso 
     Promotores de Justiça – CAOMA/MPMG 
 

 

Exmo. Sr., 

 

Considerando – fato que é de amplo conhecimento – que na área da bacia 
hidrográfica do Alto Rio das Velhas, existem 69 barragens de rejeitos de mineração, 
sendo que 16 estão sem garantia de estabilidade e pelo menos três com alto risco 
de rompimento e que o rompimento de uma delas 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; 

considerando que a captação de água da COPASA no rio Paraopeba está 
interrompida devido ao rompimento de barragens da Vale no Distrito de Córrego do 
Feijão, em Brumadinho, e que essa captação, quando restabelecida, não seria 
suficiente para suprir a demanda de água atualmente suprida pela captação de Bela 
Fama; 

considerando que o rompimento de uma das barragens mencionadas constituiria 
fato de extremamente grave por inviabilizar a captação no Rio das Velhas e 
impactar necessariamente o abastecimento de mais de 2,4 milhões de habitantes, 
sendo 62% de Belo Horizonte e a totalidade do abastecimento de Raposos, Nova 
Lima, Sabará e Santa Luzia, por tempo indefinido, trazendo caos social e econômico 
para toda a região; 

considerando as requisições da COPASA, para garantir o abastecimento da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), detalhadas no documento “Comunicação 
Externa no. 033-2019 SPPR, datada de 29 de Abril de 2019 e na Petição que o 
encaminha, ambos incluídos nos autos do processo 5010709-36.2019.8.13.0024; 
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diversas organizações da sociedade civil elaboraram e protocolaram junto à Federação 
das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) e ao Instituto Brasileiro de 
Mineração (IBRAM) – entidades que congregam as mineradoras proprietárias das 
diversas barragens de rejeito existentes na bacia do Alto Rio das Velhas – o Ofício 
004/2019, de 7/6/2019, que anexam ao presente. 

Por meio do Ofício protocolado, as organizações da sociedade civil requisitam das duas 
entidades todas as providências necessárias, inclusive as de cunho financeiro, para a 
elaboração e colocação em andamento, urgentemente, de um Plano de Contingência 
para o abastecimento da RMBH no caso de rompimento de barragem de rejeitos que 
afete o Rio das Velhas. 

As organizações signatárias do Ofício protocolado consideram que a extrema 
gravidade de um evento de rompimento, como o mencionado, não admite que se 
espere a sua ocorrência para, então, improvisar-se soluções e que todos os agentes e 
responsáveis pelo abastecimento, pela segurança e pela prestação de serviços públicos 
na 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. 

As organizações consideram que é necessário definir os vários cenários advindos de 
um rompimento com clareza, pensar, programar, planejar, implementar e divulgar 
com antecedência o Plano de Contingência, 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. 

Como o descomissionamento e/ou descaracterização das barragens mencionadas 
demorará alguns anos para ser feito, a RMBH não pode ficar à mercê de um 
abastecimento precário, que seria o possível no âmbito de um Plano de Contingência, 
e por esse motivo o Ofício protocolado solicita também às duas entidades que, em 
conjunto com as empresas a elas congregadas, implantem no menor prazo possível, 
novas instalações de abastecimento para a RMPH de acordo com o descrito no 
documento no. 033-2019 SPPR da COPASA, com captações isentas de riscos oriundos 
de rompimentos de barragens. O Plano de Contingência deverá ser mantido em 
vigência até que as novas instalações sejam entregues e aceitas pela COPASA. 

As organizações solicitam, também, que as duas entidades apresentem desculpas 
formais a toda a sociedade, em nome de seus associados, pelos incalculáveis danos 
que as atividades minerárias têm trazido. 

Pela extrema relevância dos temas aqui resumidos, os signatários do presente Ofício, 
em nome das organizações mencionadas, solicitam que este MPMG tome as 
providências pertinentes para que o Plano de Contingência e as novas instalações de 
abastecimento d´água sejam executados com urgência pelos responsáveis pela 
situação de alto risco a que está exposta a população da RMBH e, consequentemente, 
a economia do Estado de Minas Gerais. Consideramos que o Estado e a sociedade não 
podem arcar com os custos do Plano e das novas instalações, uma vez que o risco real 
e iminente de interrupção do abastecimento de água é advindo, de forma exclusiva, de 
atividades minerárias executadas por empresas congregadas às duas entidades nas 
quais o Ofício 004/2019 foi protocolado. 
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Anexamos ainda, ao presente, o Ofício 003/2019 GCSC, também protocolado junto às 
duas entidades, no qual são solicitados a elas diversos esclarecimentos concernentes a 
dados econômicos, financeiros e fiscais, com o objetivo de criar oportunidade para que 
possam demonstrar cabalmente, para toda a sociedade tão impactada negativamente, 
a alegada importância econômica da atividade minerária para a mesma sociedade e 
para o nosso Estado, bem como a correção das obrigações para com o fisco. 

Com relação a este último Oficio, solicitamos ao MPMG o apoio que lhe for possível e 
cabível, pois as organizações mencionadas julgam que é imprescindível que se 
demonstre, de modo a ser aceito pela sociedade, que os impactos econômicos, sociais, 
ambientais, políticos e até mesmo concernentes à saúde física e mental das pessoas 
seriam largamente compensados por possíveis lucros social e ambientalmente 
distribuídos e efetivamente auferidos por toda a sociedade, de maneira especial pela 
população diretamente impactada. 

 

Atenciosamente, 

 

 
 

____________________________ 
 

Jeanine Renate Souza Oliveira 
Gabinete de Crise – Sociedade Civil - GCSC 

 

 
 

____________________________ 
 

Julio Cesar Dutra Grillo 
Associação para Proteção Ambiental do Vale 

do Mutuca – PROMUTUCA 
                              
 

 
 

Adriano Gomes Peixoto 
Ecologia e Observação de Aves – ECOAVIS 

 

 
 
 ____________________________ 

 
Euler de Carvalho Cruz 

Forum Permanente São Francisco - FPSF 

 

  


