CONGONHAS E BELO VALE
Editorial
Não há limite para a mineração na região? Sim. Basta o povo desenvolver,
cada vez mais, formas de defender o que é seu e de seus descendentes,
buscando reconquistar a dignidade, felicidade, paz e o sossego que um dia
prevaleceram em Congonhas e Belo Vale. Dignidade, já!

Congonhas
Patrimônio mundial debaixo de barragens de lama
Cravada entre três pontos
culminantes do Alto Paraobeba Serra do Gambá, Serra de Ouro
Branco e Morro do Bandeira, a
“Cidade dos Profetas” abriga a
mais importante obra de
Aleijadinho, escolhida pela
UNESCO como Patrimônio
Cultural Mundial.
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Mas nem o título tem protegido
Congonhas da extração mineral
predatória, com abertura de
imensas áreas de lavra, barragens
de rejeitos, pilhas de estéril e
severos impactos ao lençol
freático, cabeceiras e demais águas
e desmatamentos.
Em elaboração pela Prefeitura
Municipal de Congonhas, o Plano
Municipal de Segurança de
Barragens apresenta que “[...] das
barragens identificadas, 23
estruturas de barragens de rejeito e
uma de acumulação de água, todas
merecem atenção especial,
sobretudo as que apresentaram
maior dano potencial [...]”.
A quantidade de barragens e o volume final de rejeitos
(161.346.449m3) é tão assombroso
quanto a proximidade e o desnível
em relação à zona urbana de
Congonhas. Só na gigantesca Casa
de Pedra (CSN) 'dormem'
75.460.000 de m3, a 75 m de altura
e a 250 m de distância das primeiras

casas dos bairros Eldorado,
Residencial Gualter Monteiro e
Cristo Rei. São milhares de
residências e 4.000 habitantes em
zona de altossalvamento. Também
igrejas, comércios, uma escola e
uma creche para 130 crianças entre
zero e três anos. Inocentes que, em
segundos, seriam os primeiros
soterrados pela lama.
Foi de 1500 mortos a estimativa
apresentada pela empresa em DAM
BREAK datado de 2011, quando a
barragem ainda estava na cota 923
metros. Mesmo com toda reação
popular e atuações sucessivas do
MPMG desde 2012, em fevereiro
de 2019 ainda tramitava na
SEMAD processo de
licenciamento para alteamento ao
nível 944 metros, pedido
protocolado em 2014.

Belo Vale
Mineração mostra seu lado perverso em comunidades
Belo Vale, berço da colonização de
Minas Gerais, na Zona Central do
estado, a 80 km de Belo Horizonte,
formou-se às margens do Rio
Paraopeba.
Desde o Ciclo do Ouro, sofre

impactos das ações das
mineradoras que atuam nas
encostas da Serra dos Mascates –
Moeda, onde se concentram as
nascentes que abastecem a cidade,
comunidades tradicionais e
quilombolas.
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O município está na rota da VALE
S.A., de possível rompimento de
barragem: existem duas – MARÉS
I e II, sendo esta última classificada
no nível de alerta 1.

reservatório de 241.000 m3.
A partir de 2019, a mineradora
demarcou a área como de risco,
implantando um sistema com
sirenes e placas. Pegos de surpresa,
os habitantes assustaram-se: foram
classificadas nesta área 46 famílias.
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Até quando o povo seguirá
acreditando em promessas
obscuras de descomissionamento e
descaracterização de barragens? E
em novas de usinas de pelotização,
diversificação da economia e
outras promessas que vem e vão ao
sabor do vento que traz poluição
para as casas? Por onde andam
responsabilidade e licença social?
Definitivamente, chega de
tempestades de poeira, ameaças
por barragens e falta de segurança
hídrica. Basta de Congonhas ainda
ter que 'sobreviver' oferecendo mão
de obra, território, matéria prima,
água, saúde e dignidade de seus
moradores em troca de migalhas,
medo, sofrimento e futuro incerto.
Mais que cínica 'sustentabilidade',
respeito é ótimo e o povo tem
direito!

Por causa disso, a empresa
demarcou a área de risco e rotas de
fuga. Esta barragem de rejeitos não
tem o certificação de estabilidade
garantida. A empresa usa do
rebaixamento do nível das águas,
com bombas, para controle do
Belo Vale vive, ainda, o drama do
rompimento da Barragem de Casa
de Pedra – a maior do mundo

Foto: Tarcísio Martins

construída em área urbana, sete
vezes maior que a da VALE que
rompeu-se em Brumadinho.
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A bela região, voltada,
basicamente, para o turismo natural, com restaurantes e pousadas,
sofre influências da mineração.
De propriedade da Companhia
Siderúrgia Nacional (CSN) está
situada em Congonhas, a 30 km do
centro de Belo Vale. Se romper, a
lama atingirá a cidade, em poucas
horas, através do rio Paraopeba.
O município passa por um
momento delicado com os
empreendimentos da mineração.
Há muito a ser feito, para conter os
avanços das devastações, das
muitas mineradoras que atuam na
Serra dos Mascates.

Belo Vale
Ruínas das Casas Velhas estão ameaçadas

Green Metals chegou, se instalou e não pediu licença

As barragens MARÉS I e II estão
localizadas a 100 metros de um
expressivo patrimônio cultural do
século XVIII, Ruínas das Casas
Velhas, monumento tombado pelo
município e que integra a Unidade
de Conservação, “Sítio
Arqueológico Ruínas Casas
Velhas”, fruto de uma ação civil
proposta pela APHAA-

A Green Metals instalou-se na
Fazenda do Baú e está mudando o
dia a dia do tradicional povoado
dos Pintos. "Tenho um sítio na área
há anos, e perdi toda a
tranquilidade.

BV/MPMG contra a VALE S.A.

A Green Metals diz que fez uma
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Estação de Tratamento de Água
(ETA) para atender a comunidade
dos Pintos, mas o que vejo é lama
descendo pelo riacho", denunciou o
advogado Gomerci Lara que
ajuizou Ação Cívil contra a
mineradora, que ainda luta para
regularizar suas licenças.
Foto: Tarcísio Martins
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Mineração Polaris contamina Córrego Moreiras / Marés

Lagoa de contenção da Green Metals transbordou, inundou estrada, nascente e uma casa nos Pintos.
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Em 19 de março de 2019, fortes chuvas na Serra dos Mascates provocaram
rompimento de um sump - escavação em terreno natural que permite a
redução da velocidade do fluxo de água - levando ao transbordamento de
um tanques de contenção da Green Metals.
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Mineração Polaris
capta água através de um poço artesiano
para lavagem de seu minério.
Em consequência, os sedimentos vão parar no leito
do córrego, com prejuízos para as águas das belas
cachoeiras e consumidores dos povoados.

A enchente atravessou estradas, arrasou a nascente que abastece a
comunidade, invadiu casa, matou animais, e seguiu arrastando a lama para
o córrego, contribuindo com a contaminação do Rio Paraopeba.
Foto: Marcos Virgílio.

Por outro lado, a Mineração Polaris
S.A - uma das poluidoras do
Córrego Moreiras / Marés, atua sob
controle de um Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC),
sendo, recentemente, multada em

R$ 1 milhão pelo Ministério
Público, devido irregularidade na
prática de tratamento dos resíduos,
que carream para a Rodovia MG442 e córrego, além, de transporte
inadequado dos caminhões.
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Câmara realizou Audiência Pública
No dia 25 de junho, Audiência
Pública na Câmara Municipal de
Belo Vale discutiu os riscos e
atuação das mineradoras na Serra
dos Mascates. Há dois anos, o
vereador Antônio Moura,
idealizador do debate, havia
requerido à Casa a sua realização,
sem apoio.

relação direta do Poder Público
com as mineradoras e chamar o
cidadão para participar.
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Green Metals mantém controle do fluxo
de veículos no trevo da Rodovia MG-442
com a estrada que leva à sua mina da
Fazenda da Baixada.
Inquérito Cívil No. MPMG 0064.16.000019-2
investiga operações da empresa que atuava sem a
Licença de Operação (LO).
Foto: Tarcísio Martins e Luciene Almeida.

MPMG instaura Inquérito Civil para investigar barragens
Ministério Público instaurou
Inquérito Civil nº 0064-19.0000428, no âmbito da Promotoria de
Justiça da Comarca de Belo
Vale/MG, que deu origem ao
processo 500020375.2019.8.13.0064, juntado ao
processo 501390951.2019.8.13.0024, que tramita na
1ª Vara da Fazenda em BH.
Referido procedimento
investigatório foi deflagrado com o
intuito de “apurar e revisar a
adequação ambiental e a
estabilidade da barragem de
rejeitos de Marés I e II, de
responsabilidade da empresa Vale

S.A., bem como a necessidade de
adoção de medidas preventivas e
reparatórias, considerando o novo
contexto fático-técnico pós
rompimento das barragens do
complexo do Feijão em
Brumadinho”.
Segundo informações oriundas da
Agência Nacional de Mineração
(ANM) a Barragem Marés II, de
responsabilidade da empresa
Requerida, não teve sua
condição de estabilidade garantida,
sendo certo que tal fato, por si
só, denota a existência de graves
riscos à segurança da população e à
integridade do meio ambiente.

“O objetivo é de desistitucionalizar
a discussão e trazer luz,
transparência e informação para a
comunidade. É preciso mudar essa

VALE S.A compareceu na Audiência e
tentou amenizar os ânimos dos atingidos.
Demais mineradoras que não
compareceram, devem prestar contas
judicialmente.

ONGs protocolam representação no MPMG
Organizações da Sociedade Civil
de Belo Vale e Moeda, cidades
irmãs que sofrem as conseqüências
e impactos da mineração, vêm
trabalhando em conjunto para
impedir o avanço indiscriminado
dos empreendimentos.
A Associação do Meio Ambiente
de Moeda (AMA) quer rigor na
estração de areia no Rio Paraopeba.
As comunidades dos Pintos e Boa
Morte reclamaram da qualidade da
água, que sempre falta, e às vezes,
chega igual lama nas torneiras.
Maria Alair, dona da “Pousada
Vargem do Cedro” cobra
transparência e postura efetiva do
poder público. Representantes das
46 famílias, com apoio da APHAABV protocolaram representação na
Promotoria de Justiça de Belo Vale,

em 12 de julho. Solicitam
investigação nas barragens da
VALE e a construção da Pilha de
Estéril PDE-II. Sobretudo, que pare
a mineração em área de
preservação, a fim de que seja
transformada em um parque
natural.
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Ambientalistas de Belo Vale vêm se
reunindo com a VALE para
acompanhar o monitoramento das
barragens. Eles querem uma agenda
com visitas a cada três meses. No
CODEMA, querem que os novos
empreendimentos minerários, a ser
instalados, sejam amplamente
discutidos com as comunidades,
antes da anuência do poder público.

Congonhas
Todo esse processo de
territorialização das mineradoras,
inaugurado a partir do princípio do
século XX, mas potencializado em
intensidade e produtividade nas
últimas duas décadas, foi também
um movimento de apropriação e
espoliação dos bens comuns,
especialmente os hídricos
(nascentes, cachoeiras e cursos de
água). As atividades das
mineradoras em Congonhas
causaram uma série de
transformações na dinâmica das
águas e nos ambientes atingindo
várias localidades que se
encontram nos arredores das minas
e suas estruturas acessórias e

operacionais, assim como a
população que reside na sede do
município.
Congonhas situa-se na bacia do Rio
Paraopeba, que se constitui o
principal manancial que drena o
município. Além deste, há outros
como o Rio Maranhão, o Rio
Pequeri, o Rio Soledade, o Rio
Preto dentre outros de menor porte.
Em documento oficial direcionado
à 1ª Promotoria de Justiça da
Comarca, a Companhia Pública de
Água e Esgoto (COPASA) indica
que "como principais ameaças
destacamos as estradas que cortam

a bacia do Córrego João Pereira e as
atividades minerárias que
acontecem nas cabeceiras dos
Córregos do Engenho, Mãe

D`água, Gambá, Bandeira e João
Pereira. Como se trata dos
mananciais mais importantes do
sistema são necessárias ações

A cidade dos profetas respira poeira

Comunidade de Pires
A comunidade de Pires é cortada
pela BR-040 e por linha férrea
utilizada para transporte de
minério, com aproximadamente
2.400 habitantes. É abastecida a
partir de duas captações
superficiais.
Foto: Sandoval de Souza
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Outro grave problema do
Município é a poluição atmosférica
em decorrência das atividades da
empresa CSN que atua na região
desde 1940.

é agravado pelo clima seco, o que
tem resultado em alto índice de
doenças respiratórias na cidade. Os
bairros mais afetados pela poeira
seriam: Plataforma; Residencial
Casa de Pedra; Primavera; Pires;
Dom Oscar; Barro Preto; Cristo
Rei; Lucas Monteiro e Residencial
Walter Monteiro.

A poeira seria especialmente grave
durante o inverno, quando o
excesso de partículas em suspensão

Num desses mananciais de onde
provém a maior parte da água do
Pires, o canal captado encontra-se
em meio a um pasto que tem
também em seu leito a presença de
sedimentos de minério de ferro
provindo de atividade localizada a
montante do Córrego Cordeiros.

Bairro Plataforma
Outro caso conhecido pela equipe do Projeto Campanha Água Vale mais
do que Minério no QFA-MG foi o do bairro Plataforma, núcleo periurbano
formado há aproximadamente seis décadas.
O bairro anteriormente denominado Sobradinho, mudou o nome quando a
antiga estação ferroviária foi apropriada pela CSN para a construção de
uma plataforma de carregamento de minério. Adensando em torno da
atividade, o bairro foi gradativamente sendo expropriado em seus recursos
ambientais e qualidade de vida, convivendo com a poeira e os constantes
ruídos da atividade mineradora.
Ao logo do tempo, os cursos d'águas das proximidades foram sendo
apropriados pela antiga estatal, inclusive o córrego que abastecia grande
parte da comunidade e que fora desviado para atender o processo
produtivo. Desde então a população do bairro passou a depender do
abastecimento da mineradora, de água proveniente de rebaixamento de
lençol freático e entregue por caminhão pipa.

Comunidade Barnabé
Por uma estrada local que liga o
Pires a sede municipal passa-se por
uma comunidade denominada
Barnabé. Ali se registram uma série
de conflitos com a CSN, Ferro
Mais, Vale e Namisa, em especial
devido ao fechamento do acesso às
nascentes de água e à poluição de

curso d'água que historicamente
abasteceram o lugar.
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Já é de muito tempo que moradores
do Bairro do Pires reclamam de
doenças respiratórias que atingem
em especial as crianças e idosos. A
comunidade também enfrenta
dificuldades para fazer o
deslocamento dentro do próprio
bairro, pois não há passarelas
ligando os lados da comunidade
separados pela BR. [...]
Além disso, é constante o tráfego
de caminhões que transportam
minério de ferro que restam
depositados na rodovia e nas casas
das pessoas (GESTA/UFMG).
A questão hídrica é agravada diante
do comprometimento da qualidade
e quantidade disponível à
comunidade. A construção de uma
estrada (de 8,1 quilômetros) para
passagem de 700 caminhões por

dia, para escoar mais facilmente o
minério da Mina do Engenho,
iniciou-se em 2007, e preocupou os
moradores porque poderia afetar os
recursos hídricos. [...]
De acordo com representante da
Associação comunitária local, logo
após o início das obras, a água ficou
contaminada, aumentando casos de
manchas na pele e
verminoses.(GESTA/UFMG) [...]
Um episódio exemplar no que
tange ao processo de apropriação
das águas no bairro Pires por parte
das atividades minerárias reside no
fechamento do acesso da chamada
“Água Santa”.
Referenciada pela Enciclopédia
dos Municípios Brasileiros
enquanto ponto de visitação já na
década de 1950, a “Água Santa” se
construiu historicamente no bairro
Pires como um lugar sagrado e
e s p a ç o
r i t u a l
religioso/espiritual.[...]
A fonte de água Santa, protegida
em seu fervedouro por uma
serpente, atraía não somente os
moradores locais, mas provocava
peregrinações em busca de cura e
proteção.[...]
No fim da década de 1990, de
forma repentina, os moradores se
depararam com o fechamento do
acesso à área que abrigava a Água
Santa e o Santo Cruzeiro. [...]
Atualmente cercada pela Namisa, a
Água Santa, segundo os
moradoras, passou a ser bombeada
para lavagem de minério e suas
atuais condições são
desconhecidas pela perda do
controle por parte da população.

Os textos e mapa nesta página são do Dossiê-denúncia: ameaças e violações ao direito humano à água no Quadrilátero Ferrífero Aquífero de Minas Gerais, do Movimento pelas Serras e Águas de Minas de 2015.

Este encarte faz parte do jornal Rompendo a Lama, que é um dos
resultados do projeto “Rompendo a lama da violação de direitos de
pessoas ameaçadas por barragens de rejeitos de mineração”,
realizado em 2019 pelo Movimento pelas Serras e Águas de Minas
(MovSAM com apoio do Fundo Socioambiental CASA e do Instituto
Guaicuy-SOS Rio das Velhas.
E-mail: movsampelavida@gmail.com
Facebook: Movimento pelas Serras e Águas de Minas

A construção do conteúdo deste encarte envolveu a Associação
Patrimônio Histórico Artístico Ambiental de Belo Vale (APHAABV) e UNACCON União das Associações Comunitárias de
Congonhas.

Aloísio Magalhães

O povo é o melhor guardião do seu patrimônio.
Facebook: Unacoon - União das Associações Comunitárias de Congonhas
Tarcísio (31) 99710-5025 e-mail: tttarbvale@hotmail.com

