
BRUMADINHO, SARZEDO E IBIRITÉ

Brumadinho, Sarzedo e Ibirité são assolados por atividades de mineração 
e novas ameaças surgem a todo o instante. Neste território aconteceu este 
ano o crime da Vale com as proporções que todos conhecem, inclusive a 
nível mundial, e aqui existem 36 barragens de rejeitos. Parte do rio 
Paraopeba foi destruído, estamos diante da possibilidade real de um colap-
so hídrico e localidades deste território já vivem escassez de água. Temos 
também áreas onde é impossível a recuperação de ecossistemas degrada-
dos. Assim, é hora de  dar um basta no avanço da mineração.

Editorial

O balanço do crime cometido no dia 25 de janeiro deste ano pela Vale em 
Brumadinho são 272 mortes de seres humanos e milhões de outros seres 
vivos, destruição de parte do Rio Paraopeba enlutando milhares de pesso-
as, causando perdas e sofrimento incomensuráveis e colocando em risco o 
abastecimento de água na região metropolitana de Belo Horizonte.  

Mesmo assim, e apesar das diversas CPI´s (Comissões Parlamentares de 
Inquérito), é revoltante que a impunidade já se avizinhe no horizonte, 
como ocorreu com a Samarco (Vale e BHP Bilitton).

O crime da Vale em Brumadinho

A magnitude do crime ambiental e social 

exige uma mudança radical na postura da Vale 

como dos órgãos públicos competentes. 

Mais que isto, soa como convocatória para que 

sejam tomadas decisões e providências no sen-

tido de cessar a dominação da mineração nos 

territórios onde tem interesses. 

Foto: Ilana Lansky

Desde 2009 a Mineração Santa Paulina, do Grupo Camargo Junior, tenta 
retomar suas atividades em plena Zona de Amortecimento do Parque 
Estadual da Serra do Rola Moça, mais precisamente, na porção localizada 
em Ibirité. Além da paisagem e biodiversidade, afetaria também cerca de 
400 agricultores, podendo levar a região à escassez hídrica, e consequente-
mente influenciando na qualidade e na produção de alimentos.

O Movimento Serra Sempre Viva vem denunciando a mineradora ao 
Ministério Público que, ao constatar inconsistência documental do empre-
endimento, postergou sua reinstalação no município. Durante audiência 
pública, realizada em Ibirité no dia 25 de março deste ano, o prefeito 
Willian Parreira e 14 dos 15 vereadores se comprometeram em assinar um 
documento que impedia a Santa Paulina de renovar sua declaração de con-
formidade municipal. No entanto, somente os vereadores cumpriram o 
compromisso assumido com a população.

Pela importância ambiental, o movimento vem atuando para transformar a 
área em patrimônio hídrico, cênico, cultural e de biodiversidade, por meio 
de emenda ao Plano Diretor da cidade para, dessa forma, assegurar sua pro-
teção e a mobilização de moradores de Ibirité e ativistas do Serra Sempre 
Viva é intensa, como vem sendo há anos em defesa da Serra do Rola Moça.

A ameaça da mineradora Santa Paulina



1. Agricultores na área de influência dessa estrada e área pretendida 
pela mineradora estariam sofrendo pressão para deixar suas terras.

2. A estrada “clandestina” que está sendo aberta pela Santa Paulina 
Mineração não foi comunicada pela empresa ao Conselho da 
Unidade de Conservação, ao CODEMA (Conselho de 
Desenvolvimento do Meio Ambiente) e à prefeitura, sendo 
notificada duas vezes pelo SEMAS Ibirité (193000/2019 e 
129/2019).

3. O Prefeito de Ibirité em 8/8/2019 assinou o Decreto Lei nº 06.114, 
no qual favorece claramente a mineradora ao colocar que melhorias 
em estradas para escoamento da produção são declaradas de 
utilidade pública, mesmo diante de 3 notificações e sem autorização 
para minerar na área. 

4.  Recentemente, máquinas e caminhões da prefeitura invadiram 
propriedade particular, abriram estrada e a Polícia Militar foi 
acionada pela proprietária e a prefeitura foi autuada pela PMMG 
(B.O  nº 2019-043151226-001).

5. Ocorrência e Laudo Técnico do Instituto Estadual de Florestas 
(IEF) comprovaram supressão irregular de vegetação na Zona de 
Amortecimento do PESRM em 24/07/2019.

6. Apesar das denúncias feitas pela sociedade civil organizada e 
notificações sobre a obra, o prefeito Willian Parreira até hoje não 
revogou a declaração de conformidade, não embargou a Santa 
Paulina Mineração e ainda assinou o decreto, o que significa que está 
dando aval e utilizando recursos de nossa cidade para favorecer este 
empreendimento. 

Terceiro maior parque em área Barreiro e Mutuca, fauna e flora. 
urbana do Brasil, o Rola Moça se Algumas plantas como, canelas-
localiza entre os municípios de de-ema são rot inei ramente  
Belo Horizonte, Brumadinho, encontradas no parque, além do 
Ibirité e Nova Lima, com área de famoso lobo-guará e o mico-
3.941,09h. O parque foi criado por estrela. O Parque tem uma rica 
meio do decreto Nº 36.071, de 27 biodiversidade e atraí turistas de 
de setembro de 1994, com objetivo diversos lugares, atividade que, se 
de proteger os mananciais  incentivada, poderia incrementar a 
Taboões, Bálsamo, Catarina, economia regional. 

Parque Estadual da Serra do Rola Moça

        Este patrimônio natural estará ameaçado
se a ação predatória de uma mineradora ali se
instalar, trazendo os já conhecidos impactos

ambientais, tais como: rebaixamento do lençol
freático, supressão da vegetação e consequente 

redução da fauna, poluição do ar, intensificação de 
processos erosivos, dentre outros problemas

Décio Rodrigues (Movimento Serra Sempre Viva)

Intervenções sistemáticas e crimi- estratégias para se esquivar das 
nosas por parte das mineradoras, normas legais, atuando a maioria 
que contam com a complacência das vezes de forma desrespeitosa e 
dos agentes públicos constituindo o violenta para com a vida humana e 
estímulo para continuidade das o meio ambiente, a exemplo do 
condutas delituosas, amparadas crime da Vale no último 25 de 
pela impunidade mantida e financi- janeiro de 2019.
ada pelos porões da corrupção são a 
base da minério-dependência. O modelo de privatizar os bônus 

(lucros e rendimentos) e coletivizar 
Nos últimos anos, governos e os ônus (passivos e perdas) é 
políticos, salvo raras exceções, próprio da mineração para ampliar 
vêm demonstrando enorme desca- a acumulação de riqueza pela 
so à questão ambiental e à gestão expropriação do território. Ou seja, 
dos recursos hídricos. A legislação a população paga com perdas 
vem sendo desmantelado para que inomináveis a riqueza e o poder de 
os licenciamentos sejam realizados poucos que se colocam acima da 
quase como um cartório. Na lei. E quanto mais o mercado 
realidade, os interesses políticos e pressiona, maior será a disposição 
econômicos da mineração têm das empresas mineradoras para 
falado mais alto, exercendo, assim, negligenciar procedimentos de 
pressões diversas, compondo segurança e análises de risco.

As bases da minério-dependência

Não bastasse toda a dor e perdas Rio Paraopeba, colocando em risco 
impostas pelo rompimento da o abastecimento de água das 
barragem de rejeitos da Vale em cidades, comprometendo a vida de 
Córrego do Feijão, são vários os ribeirinhos e agricultores, cuja 
empreendimentos instalados nesta sobrevivência está atrelada às boas 
região, que avançam sobre o condições dos rios que passam 
território de forma gananciosa, servem suas terras.
com planos de reativação ou 
expansão de suas operações, sem As mineradoras contestam autua-
qualquer escrúpulo ou constrangi- ções ou simplesmente as desconhe-

mento. São empresas como Vale, cem, prorrogam prazos e descum-
MBR, MGB, Vallourec, Itaminas, prem Termos de Ajuste de 
Santa Paulina, MIB, Tejucana, Conduta/TACs. Além disto, a 
MMX, Morro do Ipê, Green ineficiência e falta de estrutura dos 
Metals, Emicon e Mineral do órgãos fiscalizadores afrouxam o 
Brasil, responsáveis por grandes que deveria ser uma firme postura 
impactos ambientais irreversíveis. de cobrança e monitoramento, 

enfraquecendo o papel das institui-
Analisando-se isoladamente, não é ções e revelando o caráter disfunci-
possível mapear com efetividade o onal de um sistema inoperante.
valor cumulativo e sistêmico dos 
efeitos dessa degradação, dentre A mineração na região é uma 
eles, a erosão de solo, a fuga de atividade que além de ter uma 
fauna, a supressão de flora, o demanda intensiva por água ainda 
rebaixamento de lençol freático, destrói os aquíferos e áreas de 
destruição de topos de morro com recarga. Assim, contribui muito na 
significativo impacto nas áreas de configuração do quadro de escas-
recarga hídrica; e, ainda mais sez que hoje aponta para sinais 
preocupante, a extinção de nascen- alarmantes quando analisados pelo 
tes ou contaminação de rios que aspecto da incompatibilização da 
levam ao comprometimento de atividade minerária com a manu-
bacias hidrográficas inteiras - tenção do equilíbrio ecológico e a 
como aconteceu com a Bacia do sustentabilidade econômica

Mineração: avanço ganancioso

Foto: Acervo MovSAM

        O cenário é desolador: a mineração não produz alimento, não fornece água, pelo contrário, 

nos rouba a água, compromete a produção de alimentos, acaba com a segurança hídrica e cessa 

com os modos de vida das comunidades. Em Ibirité estamos na luta contra a mineração. Não vamos 

descansar enquanto existirem empreendimentos criminosos como esses.

Décio Rodrigues (Movimento Serra Sempre Viva)

Fatos sobre a Santa Paulina Mineração

Foto: Acervo do Movimento Serra Sempre Viva



Assembléia Geral Ordinária de Acionistas da Vale em 30/4/2019

[...] 
e é fraudulento na medida em que apresenta informações inverídi-
cas, em especial em relação à afirmação de que “continuamos envi-
dando todos os esforços para fornecer alívio e apoio às pessoas afe-
tadas pelo rompimento da barragem e para restaurar a confiança de 
nossas partes interessadas em nós. Estamos comprometidos em 
reconstruir nossa reputação no Brasil e no setor de mineração glo-
bal.” (página 9).
[...]

(a) Assistência aos atingidos e recuperação da área atingida

Existe uma clara má vontade da empresa em aceitar as demandas 
apresentadas pela população atingida e pelas instituições de direito. 
Quando presente em reuniões e audiências públicas, a empresa 
envia pessoas sem autonomia para a tomada de decisões. Este fato 
está agravando os problemas de imagem, reputação e credibilidade, 
o que acirra os conflitos e complica ainda mais a dramática situação 
da Companhia. Segundo petição do Ministério Público do Trabalho, 
juntada ao processo nº. 0010080.15.2019.5.03.0142, 5ª. Vara do 
Trabalho de Betim, “[a] Vale S/A não está interessada em negocia-
ção, quer sim, de qualquer forma e maneira, calar as vítimas, frustrar 
e encerrar tratativas, com “acordos” em valores que se dispõe a 
pagar, ainda que tais valores estejam muito distantes de representar 
uma indenização justa, razoável e equânime”.
[...]

A empresa garantiu por décadas que suas dezenas de barragens de 
rejeitos eram seguras e nunca romperiam. Hoje o descrédito em rela-
ção ao que a empresa afirma é enorme e esse aspecto não foi devida-
mente informado no relatório. Além disso, a Vale continua tratando 
essa questão e suas operações sem considerar a devida proporção e 
probabilidade de novas situações trágicas ocorrerem num futuro pró-
ximo.

Trechos da Declaração de Voto de acionista crítico

do Movimento pelas Serras e Águas de Minas (MovSAM) que integra

a Articulação Internacional dos Atingidos e Atingidas pela Vale.

Não aprovo o relatório porque ele omite informações relevantes 

O direito/dever constitucional da 
coletividade de cuidar do meio 
ambiente vem sendo violado.

Os movimentos e ativistas que 
atuam no território através de 
denúncias e alertas contra o avanço

Ativismo

MGB e Estado violam o
Parque Estadual da Serra do Rola Moça

O ano de 2018 foi marcado por constantes confrontos no Conselho do 
Parque Estadual da Serra do Rola Moça e com o poder público, no sentido 
de defender o território das investidas agressivas e violentas das 
mineradoras na Zona de Amortecimento da Unidade de Conservação.

Um deles contou com a SUPRAM e o IEF em parceria, numa atrapalhada 
tentativa de driblar a legislação para reativar a Mina Casa Branca da 
Mineração Geral do Brasil (MGB), induzindo o Conselho a aprovar uma 
licenciamento absurdo e ilegal. 

O projeto MGB prevê a pavimentação dentro do parque de uma estrada 
para escoamento de minério, que é sem dúvida uso direto da Unidade de 
Conservação e empresa e Estado tentaram qualificar como uso indireto, 
através de jogadas escusas, que não passaram desapercebidas, como o 
parecer de um grupo de trabalho que tinha membros vinculados ao projeto 
da MGB. 

Apesar de toda a pressão contrária, em 19 de novembro de 2018, o 
Conselho do Parque votou favoravelmente ao empreendimento por 13 
votos contra 4, além de 3 abstenções. 

Tal decisão motivou a articulação popular a realizar uma representação 
junto ao MPMG, que gerou uma recomendação deste ao IEF para que não 
dê anuência ao processo de licenciamento. Foi também movida uma ação 
na justiça contra a MGB e o Estado (SEMAD, IEF e COPASA), com um 
pedido de liminar em caráter suspensivo do processo de licenciamento, 
que foi acatado em primeira instância e está sendo julgado em segunda 
instância.

Mas as surpresas não param por aí. Mesmo tendo o município de 
Brumadinho sofrido o maior assassinato em massa provocado pela 
irresponsabilidade da mineração, a prefeitura da cidade vai à justiça e se 
apresenta como amicus curiae da empresa MGB, para defender o direito 
da empresa em reativar a sua atividade inclusive dentro do parque. 

A situação é muito grave, coloca em risco o Parque Estadual da serra do 
Rola Moça, a comunidade de Casa Branca, a fauna e flora da região e 
mananciais que abastecem o rio Paraopeba, no trecho anterior ao destruído 
pelo crime da Vale em 25 de janeiro deste ano.  

Imagem de documento da MGB

irresponsável e desmedido da ativi-
dade minerária predatória, são regu-
larmente tratados de forma desres-
peitosa, muitas vezes com violação 
do direito à participação. Isso acon-
teceu em novembro e dezembro de 
2018, nas reuniões do Conselho do 
Parque Estadual da Serra do Rola 
Moça/PESRM e do Conselho 
E s t a d u a l  d e  P o l í t i c a  
Ambiental/COPAM quando se deli-
beraram projetos de mineração.

Foto: Acervo MovSAM

Na borda externa (aba ocidental) se encontram as nascentes de um grande 
número de afluentes do rio Paraopeba, entre os quais destacam-se: o 
ribeirão Casa Branca, Piedade, de Aranha, Três Barras, dos Martins, dos 
Marinhos, Contendas, Cordeiros e vários córregos que compõem uma 
densa rede hidrográfica dessa bacia, e que drenam os municípios de 
Brumadinho, Moeda e Belo Vale. [...] O Sinclinal Moeda é um sistema 
complexo e a produção de água depende de relação de todos os elementos 
hoje lá existentes.

Alterações antrópicas sem ordenamento, como impermeabilização, 
ocupação do solo, destruição de áreas verdes e ecossistemas, 
rebaixamento do lençol freático e atividades minerárias produzirão efeitos 
sinérgicos e sistêmicos que irão comprometer de forma inevitável o atual 
funcionamento do ecossistema com repercussão na produção de água . [...]

A explicação é simples: como se trata de um sistema, ao se tirar água de da 
parte mais alta falta água na parte mais baixa. Pela importância da região 
do Sinclinal Moeda e das repercussões futuras das ações antrópicas, os 
princípios da precaução e da prevenção se impõem o suficiente para exigir 
a adoção imediata de medidas de proteção e preservação [...]

Os comitês das Bacias Hidrográficas dos rios das Velhas e Paraopeba, no 
uso de suas atribuições, tornam publicas as suas preocupações e alertam 
quanto ao futuro do Sinclinal Moeda e as repercussões para a segurança 
hídrica da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Documento “Dois lados da Moeda – Carta dos Comitês de Bacia dos rios das Velhas 

e Paraopeba sobre o Sinclinal Moeda” de 18 de novembro de 2016.

Dois lados da Moeda
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