
Editorial

RAPOSOS, CAETÉ, RIO ACIMA E SABARÁ

Mesmo sendo um patrimônio histórico, paisagístico, natural e religioso do 
Estado de Minas Gerais, a Serra da Piedade já tem marcas de “lavra 
predatória”, que a mineradora Brumafer deixou. A atuação do SOS Serra 
da Piedade, movimento criado em 2001, e vários aliados entre eles o 
Santuário, impediu naquela época o avanço da atividade que foi paralisada 

em 2005.  Como o passivo 
ambiental deixado precisa ser 
recuperado, foi essa a “desculpa” 
que a AVG, compradora da 
Brumafer na ocasião, usou e con-
tinua usando. A Licença Prévia 
junto com a Licença de Instalação 
foram obtidas pela mineradora em 
fevereiro deste ano apesar de forte 

mobilização contrária e graves falhas no processo, sendo objeto de 
encaminhamentos  junto ao 
Ministério Público e ao judiciário.
 
A Serra da Piedade na área 
pretendida pela AVG é essencial 
para o abastecimento de água de 
comunidades abaixo, como 
sitiantes, agricultores familiares e 
moradores do distrito de Ravena, 
em Sabará, que já vivem situações 
de escassez hídrica. E a AVG em seus estudos informou não haver nenhum 
usuário de água abaixo de onde pretende retomar as atividades de 
mineração, conseguindo assim a concessão por parte do Estado da 
totalidade de uso de água superficial e subterrânea.

A Serra da Piedade é protegida por três tombamentos, em nível municipal 
(Caeté), estadual e federal e existe ainda uma Unidade de Conservação de 
proteção integral, o Monumento Natural da Serra da Piedade. Mas 
governo e demais autoridades desconsideram esses mecanismos de 
proteção e a relevância para Minas Gerais deste patrimônio de valor 
incomensurável.

Além de irreversíveis impactos à paisagem, biodiversidade, aquíferos 
superficiais e subterrâneos e cavidades e inúmeras outras violências 
socioambientais, superlotar as estradas de acesso a Caeté e ao Santuário 
Basílica de Nossa Senhora da Piedade com dezenas de grandes carretas de 
minério por dia acarretará um alto risco de tragédias. Sem esquecermos 
que irá também inviabilizar a produção de agricultura familiar, hortas, 
apicultura, turismo religioso e ecológico em todo o território.

Nem a Serra da Piedade
é respeitada pela mineração
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Lista da Fundação Estadual de Meio 
Ambiente (2019)

No município de Sabará existem 5 
barragens da mineração sendo a 
maior a da mina Cuiabá da 
AngloGold Ashanti, situada na 
divisa com o município de Caeté, e 
em cujo  entorno es tão  as  
comunidades de Cuiabá e Pompéu.

Em março deste ano foram 
realizados testes com as sirenes e 
em 2017 houve reuniões e visitas à 
barragem e moradores de Pompéu 
participaram do simulado de 
emergência.

O clima de receio está nos 
moradores, conforme relatos 
recebidos, mesmo que muitas 
vezes escolham silenciar.

As barragens em Sabará

Barragem da Mina Cuiabá – Crédito: CBH Rio das 
Velhas – TantoExpresso – Ohana Padilha

 

Empresa 
Nome da 
Barragem 

Classe 
Altura 
a tual 

Volume do 
reservatório 

(m3) 
Anglogold 
Ashanti 

 Mina 
Cuiabá 

III 97,00 14.130.000 

Brumafer Fundão II 9,00 20.000 

Brumafer Coqueiros II 7,00 2.500 

Vale Galego III 37,28 991.582 

Vale 
Dique da 
Pilha 1 

I 12,00 8.700 

 

Raposos sob ameaça de 14 barragens de rejeitos

Chega de TERROR queremos SOLUÇÃO!

Se todo o processo de beneficiamento que hoje existe será desativado em 
2032 (informação recebida em visita em 8 de fevereiro de 2019), temos 
que nos preocupar sobre quem vai cuidar das barragens depois. Afinal já 
temos duas abandonadas em Rio Acima contendo os produtos indesejáveis 
da mineração de ouro.

Quem vai cuidar das barragens depois?

Barragem Calcinados da AngloGold Ashanti

Sem água não há vida, e isso é inquestionável. Barragens de rejeitos acima 
de pessoas e rios é ameaça permanente à vida. Empresas e agentes públicos 
e politícos, na sua maioria, trabalham em prol de interesses privados sem 
qualquer compromisso com a coletividade. Por isso lutamos com garra 
para preservar lugares como as serras do Gandarela e Piedade e contra 
“bombas relógio” da mineração. Juntos sonhamos e acreditamos em um 
jeito novo de viver em harmonia com a natureza, na mãe Terra que está em 
agonia. Com orgulho somos radiciais pela vida.  
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Gandarela: o que a Vale anda aprontando desta vez

Foto: Paulo Batista

Com a perda da captação de água no rio Paraopeba devido ao rompimento 
da Barragem I em Brumadinho, o abastecimento de Belo Horizonte e sua 
região metropolitana depende ainda mais da captação no rio das Velhas e, 
mesmo assim, a Companhia voltou a considerar seu projeto Apolo na 
Serra do Gandarela, visto que o relatório (página 68) considera as reservas 
de minério de ferro nessa área e informa que “nossa tabela de reservas 
reflete nossos planos de produção e operação”. Ou seja, mesmo ciente de 
que esse projeto “suscita posicionamentos como a interferência com a pro-
dução de água para a Região Metropolitana de Belo Horizonte” (Estudo de 
Impacto Ambiental da Mina Apolo, 2009), a Vale permanece consideran-
do viável esse projeto minerário, o que por si só demonstra a total falta de 
responsabilidade socioambiental e a manutenção de uma “estratégia 

comercial” que desconsidera valores como a segurança 
hídrica de milhões de habitantes de uma capital e sua 
região metropolitana, apesar da ampla e onerosa campa-
nha de publicidade e marketing veiculada no ano passado 
onde um dos slogans foi “por trás de toda a evolução esta-
mos nós, os re-descobridores”.

Sobre a mina Apolo e a Serra do Gandarela a Vale está “silenciosa”. Mas 
são muitos os sinais de que a empresa continua se movimentando de todas 
as formas para tentar conseguir o licenciamento a qualquer preço, mesmo 
no entorno imediato do Parque Nacional da Serra do Gandarela. Na 
declaração de voto de acionista crítico, apresentada na Assembléia Geral 
Ordinária de Acionistas da Vale realizada em 30 de abril deste ano está: 



A fundação do nosso Arraial pela bandeira de Pedro de Morais 
Raposo, em 1690, foi motivada pela presença do ouro na 
confluência do Rio das Velhas com o Ribeirão da Prata. Contudo, 
foi a chegada dos Ingleses em 1834, por meio da empresa Saint John 
del Rey Mining Company, que marcou o início de um profundo 
processo extrativo – de riquezas e de vida – quase um século e meio 
depois da nossa fundação.

A mineração na história de Raposos

São incontáveis os danos ambientais provocados pela Anglogold 
Ashanti (atual nome da empresa) ao longo do tempo. A situação 
mais notória são as pilhas de arsênico ao longo do curso do Ribeirão 
dos Cristais e do Córrego do Cardoso, que desaguam no Velhas a 
montante de Raposos. Essa situação obrigou moradores do bairro 
Galo a terem seus terrenos completamente cimentados para não 
tomarem contato com esse material tóxico. Um péssimo símbolo 
desse processo secular de degradação é o fato do ribeirão resultante 
do encontro do Cristais e do Cardoso ter sido batizado de Ribeirão 
Água Suja em função do lançamento direto de efluentes tóxicos 
diretamente no rio pela mineradora até meados do século XX.

Danos ambientais 

Como resultado das precárias 
condições de trabalho nas 
profundas minas subterrâneas da 
então Morro Velho, milhares de 
homens morreram de diversas 
formas. A mais letal delas talvez 
tenha sido a Silicose, doença 
respiratória desenvolvida por 
conta da inalação da poeira gerada pela escavação em busca de ouro. 

Na bandeira as viúvas da silicose

Estes textos (sem os títulos) são do documento “Raposos 185 anos de 
morte pela mineração e nossos caminhos para a Reparação”, do coletivo 
Permacidade, disponibilizado para contribuir com a edição deste encarte.

Bandeira de Raposos 

A mineração de ouro da AngloGold  Ashanti (Morro Velho), em Nova 
Lima e Raposos, causa riscos e danos ambientais. As barragens de rejeitos 
Rapaunha, Calcinados e Cocoruto se diferenciam da maioria na região do 
Alto Rio das Velhas, devido à presença do arsênico (elemento químico) e 
cianeto (composto químico) ambos altamente tóxicos. 

Rejeitos da AngloGold Ashanti

Proveniente do minério de ouro e 
liberado em seu beneficiamento, 
este agente altamente tóxico – com 
trágica história relacionada a enve-
nenamentos homicidas e suicidas – 
sempre foi problema para a região. 
Entretanto, não há registros públi-
cos conhecidos dos reais danos que 
ele causa à saúde da população. 
Excetua-se a constatação da pre-
sença de arsênico em 126 crianças, 
de 7 a 14 anos, em Nova Lima e em 
Santa Bárbara, onde também atua a 
empresa AngloGold Ashanti. 
Ademais, também foram detecta-
dos teores de arsênico nas águas 
superficiais dessas cidades (Fonte: 
METAIS - Gerenciamento da 
Toxidade - Editora Atheneu, 2003).

Arsênico Cianeto

O c iane to ,  u t i l i z ado  pa ra  
beneficiamento do ouro,  é 
considerado o veneno que mata 
mais rápido no mundo por absorção 
e por inalação e foi utilizado para 
extermínio de judeus pelos 
nazistas.

É responsável por diversos danos 
ambientais, tendo ocasionado 
mortandade de peixes, como 
ocorria no rio das Velhas com 
frequência há aproximadamente 30 
anos, e existe informações de 
acidente humano fatal em Raposos. 
A informação é que este elemento 
passou a ser descartado nas 
b a r r a g e n s  d e  r e j e i t o s ,  
principalmente na de Calcinados.

Os Planos de Ação de Emergência (PAEMB)  não consideraram a 
proteção individual para evitar a absorção e inalação destes produtos 
no caso de rompimento.

Você sabia que...
1) A dificuldade de identificar de imediato a contaminação após o con-

tato ou a ingestão do arsênico aparentemente ocorre pelo fato de se ser 

inodoro (sem cheiro) e insípido (sem gosto).

2) No beneficiamento do ouro se desprende ainda compostos sulfurosos 

que são aproveitados para fabricação do ácido sulfúrico no próprio local 

e não se tem informações dos inconvenientes para o meio ambiente.

Hoje, além de evidentemente estar nas barragens, o arsênico está presente 
também em outros rastros da mineração de ouro, como no aterro de rejei-
tos no Bairro Galo (Nova Lima), o maior da região, com o tamanho de 6 
campos de futebol, aproximadamente.

A impermeabilização do aterro se 
deu no princípio dos anos 2000, cerca 
de 40 anos depois de seu esgotamen-
to para acúmulo de rejeitos. Isso 
levou a certos sacrifícios realizados 
por parte dos moradores, que foram 
obrigados a cimentar seus quintais e a 
não usar a terra para plantações, a não 
ser em hortas suspensas.

Aterro de rejeitos no bairro Galo

Tentamos obter, de diversas maneiras, informações sobre procedimentos 
de neutralização do cianeto no rejeito para maior tranquilidade  da popula-
ção,  porque as consequências em caso de rompimento são maiores devido 
à inalação e contato com o cianeto e arsênico. Somente  se conseguiu  
explanações curtas, na visita e na audiência pública: "o cianeto é neutrali-
zado", "o sol ajuda na evaporação do cianeto das barragens", "utilizamos 
sulfato de alumínio" ,"o cianeto é encontrado na amêndoa, na mandioca 
brava e em outros alimentos". Será que foi para tranquilizar a população e 
atestar a falta de toxicidade? A Câmara Municipal de Raposos solicitou à 
AngloGold maiores esclarecimentos. Em resposta, recentemente a empre-
sa enviou apresentação técnica que será  enviado à promotoria de Nova 
Lima para avaliação por seu corpo técnico.

Queremos mais informações

Horta suspensa no Bairro Galo

O Movimento Contra Barragens de Rejeitos de Raposos
preparou o conteúdo desta página.

Raposos é o primeiro município a ser protagonista em relação à proteção 
de seu território e população frente aos impactos e riscos de barragens de 
rejeitos. Em agosto de 2016, a Câmara Municipal de Raposos aprovou 
emenda à Lei Orgânica que veda barragens de rejeitos. 

Foi resultado da articulação entre membros do Movimento Contra a 
Barragem, Casa de Gentil e Movimento pela Preservação da Serra do 
Gandarela, com o apoio do Padre Eribaldo, que iniciaram juntos a coleta 
de assinaturas na proposta de emenda que seria apresentada pelos 
raposenses, que não foi necessário por que o vereador Evando  levou a 
demanda a Câmara Municipal a demanda. 

A comunidade de Raposos escreveu uma página histórica num município 
sempre ameaçado pela perspectiva de barragens de rejeitos e, assim, 
impediu a da mina Apolo (Vale), novas barragens da AngloGold Ashanti e 
uma da Taquaril Mineração.

Raposos vedou barragens de rejeitos

1.  As tubulações da Copasa que abastecem o centro de Raposos pas-
sam dentro do aterro com arsênico e, em caso de vazamentos, a qua-
lidade da água pode ser gravemente afetada. Vazamentos já foram 
constatados e corrosões informadas. 

2.  Existem ruínas da antiga usina de aproveitamento, onde o arsêni-
co, não isolado do ambiente, pode estar emitindo no ar concentra-
ções indesejáveis deste elemento.

3.  Moradores informam que o rejeito mais rico em arsênico é depo-
sitado em valas não se tem informações se há riscos.

Denúncias 
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