BARÃO DE COCAIS, SANTA BÁRBARA E RIO PIRACICABA

Disputa: território de vida x mineração
A VALENADA VEM PRESTAR CONTAS À SOCIEDADE PELA ELEVAÇÃO DO NÍVEL DE
RISCO DA BARRAGEM SUL SUPERIOR DA MINA DO GONGO EM BARÃO DE COCAIS

Aproveitamos a oportunidade criada pelo rompimento das barragens para implementar terror na população de outros lugares com sirenes, simulados e “obras emergenciais” abrindo
caminhos para expandir nossos negócios sem entraves, como
em Nova Lima (Macacos), Barão de Cocais e região.
Elevamos o nível de risco da Barragem Sul Superior sem que
isso significasse risco real de rompimento imediato (afinal já
se passaram meses) como estratégia para nos apropriar do
território aproveitando a fragilidade das pessoas.
Tocamos a sirene de madrugada para gerar pânico e trauma e
marcar o coração dos evacuados com o medo de retornar para
suas casas.
Elevamos e abaixamos o nível de risco para conseguir autorização para executar as obras de nosso interesse, que em situação normal não conseguiríamos licenciar pelo alto impacto
social e ambiental.
Mantemos as pessoas desinformadas, tratamos grupos e
comunidades de forma desigual - evacuados, ribeirinhos que
estão na zona de alto risco de morte, comerciantes – geramos
desconfianças entre os atingidos, oferecemos pequenos benefícios “posando de amigos”, para que não se unam contra nossos objetivos.
Negociamos compra e arrendamento - caso a caso e em
segredo - e aos poucos vamos nos tornando donos das terras
e isolando os que desejam retornar para suas propriedades.
Mantemos as pessoas longe de seu território, embora nossos
trabalhadores possam atuar lá nas obras de nosso interesse,
deixando com que seu patrimônio vá sendo destruído pelo
abandono e pelo tempo, desfazendo os laços de memória e
garantindo que a vida comunitária que existia anteriormente
não possa ser retomada.
Oferecemos benefícios financeiros e empregos temporários,
promovendo uma visão de curto prazo, para que as pessoas
não pensem como será quando esses benefícios e empregos
terminarem.
Ocultamos todos os impactos que nossas obras e interesses
minerários tem sobre as águas, pelo rebaixamento do lençol
freático, destruição dos aquíferos e mananciais, como fizemos
com o rio São João que abastece Barão de Cocais. Assim,
vamos nos apropriando da região da Serra do Gandarela,
única área ainda preservada do Quadrilátero FerríferoAquífero. As pessoas e a vida não importam, apenas nosso
lucro. Todos sabem, mas fingem não ver. Melhor para nós.

A retirada de mais de 500 moradores da zona rural no vale do Rio São João,
a partir do toque da sirene em 8 de fevereiro deste ano, provocou a desestruturação de uma rede territorial de relações socioeconômicas e socioculturais, que vai além das comunidades evacuadas. As outras comunidades
rurais impactadas por este processo não tem qualquer visibilidade ou reconhecimento. Transitam diariamente pela Zona de Autossalvamento (Zona
de Alto Risco de Morte), demarcadas por placas de rota de fuga, a segundos da chegada da onda de lama em caso de ruptura, seja no ônibus escolar
seja em carros particulares. Isso não interessa a ninguém.
Há um descrédito generalizado de que a barragem esteja mesmo em situação de risco. Assim como uma percepção de que não interessa à Vale o
retorno dos evacuados para as três comunidades acima do muro de contenção. Qual a razão? O interesse da Vale em expandir a extração de minério
de ferro na região está claro, tanto pelo processo em análise nos órgãos
ambientais da expansão da mina Baú, quanto pela revisão do processo de
licenciamento da Mina Apolo. A área onde está sendo construído o muro
de contenção, com seus 13,5 metros de largura no topo, estabelecerá uma
ligação entre a mina do Baú (Vale), a Mina da Barra (MGS) e o complexo
da Mina do Gongo onde está localizada a linha férrea para escoamento do
minério, além de toda a estrutura de processamento de minério.
O rebaixamento do lençol freático em conseqüência da mina do Gongo
Soco comprometeu o abastecimento de água da comunidade de Socorro
naquela vertente da serra. A expansão das minas Baú e da Barra, ameaça as
águas de abastecimento tanto de Socorro quanto de Cruz dos Peixotos (já
em Santa Bárbara), na vertente oposta da serra. Já a Mina Apolo, se aprovada, comprometerá as principais nascentes do Rio São João e de seu principal afluente (o Córrego Grande, ou Maria Cassimira) que corta André do
Mato Dentro. Tudo isso leva a crer que há um interesse estratégico das
empresas mineradoras no esvaziamento da região.

Rio Piracicaba na rota da lama invisível
No município de Rio Piracicaba, a pouco mais de 50 quilômetros de
Itabira, está a mina de Água Limpa, da Vale, que pertence à mesma
gerência das minas em Itabira, cidade de Carlos Drummond de Andrade.
De acordo com a lista de 2019 da Fundação Estadual de Meio Ambiente
(FEAM), existem 4 barragens de rejeitos:
Nome

Classe

Altura
(m)

Volume do
reservatório (m3)

Porteirinha
Diogo
Monjolo
Elefante

III
III
II
II

29
39
19
17

578.792
6.571.348
400.000
201.441

Em abril a Vale realizou, através de
agentes contratados, trabalho de
Foto recebida pelo MovSAM em Março/2017
informação sobre as barragens de
rejeitos e ações emergenciais a serem adotadas nas chamadas zonas de
autossalvamento (ZAS). Rotas de fuga, pontos de encontro, simulados e
sirenes passaram a fazer parte da rotina da população. Junto com a
preocupação com essas estruturas e a possibilidade de rompimento.
Mas para o rio Piracicaba, situações de turbidez relacionadas com a
mineração já são uma constante ao longo dos anos, como em março de
2017, mesmo sem rompimentos de barragens de rejeitos.

Histórico
16/5 - Ministério Público de Minas Gerais tornou público que a própria Vale,
em documento oficial, informou que uma deformação no talude norte da cava
de Gongo Soco poderia gerar a queda do mesmo e agir como gatilho para
ruptura da Barragem Sul Superior entre os dias 19 e 25/5. O anúncio aumenta
o medo na população de Barão de Cocais.
18/5 - Simulado em Barão de Cocais às 15 horas.
Concedida, pelo juiz de plantão (23:40h), a Tutela Antecipada requerida pela
Vale nesse dia (14:08h) para novas obras "emergenciais".
20/5 - Bancos e correios na Zona de Autossalvamento em Barão de Cocais
fecham por medo de que o talude da Cava da Mina do Gongo provoque o
rompimento da Barragem Sul Superior.
25/5 - Reportagem do jornal Diário do Comércio afirma: "De acordo com um
levantamento feito pela Associação dos Municípios do Circuito Turístico do
Ouro (ACO), desde as primeiras notícias de um possível rompimento da
barragem da Vale, ocorreu uma queda de 70% na taxa de ocupação da rede
hoteleira em Barão de Cocais." Santuário do Caraça também é impactado
com a diminuição do número de turistas.
31/5 – Vale solta nota afirmando que blocos que deslizaram do talude norte
"se acomodaram no fundo da cava. As primeiras avaliações indicam que o
material está deslizando de forma gradual, o que até o momento corrobora as
estimativas de que o desprendimento do talude deverá ocorrer sem maiores
consequências”.
3/6 - Movimento pela Preservação da Serra do Gandarela e o Programa Polos
de Cidadania da UFMG apresentam à prefeitura de Santa Bárbara e ao
Ministério Público Federal relatório com questionamentos em relação às
obras emergenciais autorizadas através da Tutela Antecipada.
15/6 - Ato de denúncia e questionamento sobre a eficácia das obras
emergenciais em Santa Bárbara, próximo a André do Mato Dentro, realizado
pelo Movimento pela Preservação da Serra do Gandarela.
23/7 - Assinado Termo de Compromisso entre o Ministério Público do
Estado de Minas Gerais, Vale S.A. e a empresa norte-americana RIZZO para
esta realizar auditoria técnica independente em todas as obras e estruturas da
Mina do Gongo Soco bem como nas “obras emergenciais|” adotadas para
redução de impactos e danos em caso de rompimento da barragem Sul
Superior.
26/7 – Na ação de Tutela Antecipada, Vale informa ter concluído as obras
emergenciais planejadas, naquilo que foi possível, e apresenta as
justificativas, em petição anexada ao processo da Tutela Antecipada.
14/8 - Através do VALE INFORMA, pela primeira vez, a Vale veio a
público trazer informações sobre as obras de contenção da mina do Gongo
Soco. Afirma que o muro de contenção - de 306 m de comprimento, 36 m de
altura e 13,5 m de largura - tem previsão de término no final de 2019.
Afirma também que será removido e a área recuperada após
"descaracterização" da Sul Superior.

Perguntas que não querem calar
Com todo o sofrimento por causa
da “lama invisível”, prejuízos
econômicos e materiais, porque a
população não é considerada
“atingida” ?
Porque a prefeitura de Santa
Bárbara não foi comunicada oficialmente que as novas “obras emergenciais” são em seu território?
Porque apesar de todo medo, adoecimento, prejuízos econômicos
gerados pela Vale a população não
tem coragem de se manifestar?
Até quando a mineração vai promover prejuízos e inviabilizar
outras atividades econômicas
como a agricultura, o comércio e o
turismo?
Porque a partir desta data não se
fala mais no talude norte?
Porque as obras emergenciais na
área rural de Santa Bárbara
continuam se a Sul Superior não
rompeu?
O que está por trás dessas obras?
Porque a Vale agiu sem informar a
ninguém e sem comunicar oficialmente à Prefeitura de Santa
Bárbara? Porque na Tutela
Antecipada não informou que
eram no município? Porque a prefeitura não se manifestou e nada
fez quanto às obras emergenciais?
Porque as máquinas da Vale não
trabalharam no dia do ato público?
A primeira avaliação da RIZZO
será sobre a real situação da barragem Sul Superior e se ela está
mesmo em risco?
Não eram “obras emergenciais”
para garantir a segurança? Como
assim concluídas “naquilo que foi
possível”?

14/08 – No mesmo VALE INFORMA, a empresa diz ter concluído as outras
obras emergenciais na área de Gongo Soco.

Porque seguem as negociações
individuais da VALE com proprietários da região evacuada para a
venda dos imóveis?

17 a 27/09 – Realização das rodadas de audiências do novo Plano Diretor de
Santa Bárbara sem ampla divulgação nas comunidades, sem uma linguagem
que permita a compreensão por parte dos moradores da zona rural e sem permitir uma participação real. Na proposta da prefeitura a área de expansão das
minas do Baú (MR/VALE) e da Barra (GSM) deixa de ser de Conservação
Ambiental e passa a ser de Desenvolvimento Econômico Sustentável.

Porque a revisão está sendo feita
“a toque de caixa” pela prefeitura
e Fundação João Pinheiro sem permitir que a população possa opinar e com alterações de interesse
da mineração?

EDITORIAL
LEDITORIA
Barão de Cocais, Santa Bárbara e
Rio Piracicaba viveram vários
ciclos de mineração desde o período colonial. Quais foram os benefí-

cios? Alguém consegue listar?
Minério não se bebe e só dá uma
safra. O que será da região no futuro, ou mesmo no presente, sem
água e com as demais atividades

não tendo apoio ou sendo impactadas negativamente pela mineração? Que falácia é essa de que a
mineração é um mal necessário e
vocação única da região?

Compromisso com
a recuperação
ambiental?
Somente após a o desmate, da
abertura das áreas para botafora e abertura da caixa escavada às margens do leito do
Rio São João, foram realizadas sondagens que revelaram
a inviabilidade da obra.
As perguntas que ficam são:
porque não foram abertas apenas picadas para a realização
das sondagens, como é usual?
Com tanta tecnologia e informações sobre a estrutura geológica da região não era possível prever que um corte de
mais de 60 metros de profundidade em uma montanha
encontraria algum tipo de
rocha? Como essa rocha seria
desmontada se não seria possível dinamitá-la por estar a
1,6 km da Barragem em nível
3 de risco? E como isso seria
feito em 90 dias, como previsto inicialmente?
As obras foram interrompidas. E agora? Como recuperar todo este passivo ambiental? Segundo a empresa, “nas
áreas de vegetação suprimida, não houve retirada da serrapilheira, que favorecerá o
processo de recuperação e
sucessão, face a grande quantidade de propágulos/ germoplasma (sementes) no local”.
Mais de 50 anos serão necessários para que a mata se regenere. As áreas de bota-fora
nem são mencionadas.
Água também é um bem mineral e ainda é abundante em boa
parte da nossa região porque
está preservada, inclusive da
mineração. Porque não é valorizada pelos gestores públicos e
políticos? O tão falado desenvolvimento sustentável não existe se o banquinho está apoiado
em uma perna só (a mineração).
Ainda mais quando os marceneiros entregam aos cupins as
outras pernas (turismo, agropecuária, educação e outras).
Porque são muitas as possibilidades, que estão sendo boicotadas pelos interesses minerários.
Precisamos nos posicionar, acreditar e defender nossos direitos,
inclusive de viver com qualidade. Precisamos exigir que haja
decisão política neste sentido.

Rio São João, mais uma morte anunciada?
A empresa admitiu, em uma reunião pública em Barão de Cocais, que as
ações emergenciais em curso não protegem o Rio São João. O muro de contenção está sendo construído sobre seu leito, embora esta informação
tenha sido omitida no documento apresentado ao Estado informando a
construção da obra (Foto). Sobre ele também foram realizadas várias intervenções para conter ou retardar o curso da lama de rejeito. O rio é manancial de abastecimento de Barão e faz parte da sofrida Bacia do Rio Doce.
Mais uma morte anunciada? O que ocorrerá com o abastecimento público
em caso de ruptura da barragem?

Obras emergenciais
Há alternativas técnicas?
A Vale afirma que a contenção (o muro) será removida e a área recuperada
após o descomissionamento da barragem. Então, porque fazer uma obra
emergencial com custo estimado em 500 milhões de reais, com dimensões
gigantescas (306 metros de comprimento, 36 de altura, 13,5 de largura no
topo), duração incompatível com o caráter emergencial (mais de seis
meses), em terrenos de terceiros e isolando comunidades?
Engenheiros especialistas consultados afirmam existir alternativas tecnológicas mais baratas, eficientes e de conclusão mais rápida. Tanto para o
descomissionamento quanto para a construção de barragens de contenção
acima da comunidade de Socorro, em terrenos pertencentes à própria Vale,
e que de fato protegeriam a todos os moradores do vale do Rio São João.

Consultoria Internacional

Foto:Estrutura de contenção em concreto rolado (CCR) sobre o leito do Rio São João na localidade de
Tabuleiro, Barão de Cocais. Foto de apresentação publica feita pela Vale em agosto de 2019.

Em 23/07/2019, foi assinado um Termo de Ajustamento de Conduta
(TAC), entre Ministério Público, Governo do Estado, Vale e uma empresa
de consultoria internacional (RIZZO Internacional Inc.) que se encarregará, paga pela Vale, de avaliar tanto as condições de segurança das estruturas da mina Gongo Soco (talude, barragens Sul Superior e Sul Inferior)
como a segurança do trabalho e as estruturas das obras emergenciais.

A foto mostra a construção da obra de contenção, apresentada pela Vale a
moradores de Barão de Cocais em agosto de 2019 e parece pouco avançada frente ao projeto que prevê 36 metros de altura. Ficará pronta antes do
início do período de chuvas? Dará vazão às águas do rio em período de chuvas intensas ou formará um lago inundando as casas e propriedades localizadas às margens do rio?

O prazo é de um ano a partir da assinatura. Se espera que essa avaliação
traga a público, finalmente, esclarecimentos quanto à real situação de risco
da Sul Superior e a avaliação da eficácia das “obras emergenciais” para os
resultados pretendidos, assim como soluções técnicas e prazos para por
fim ao terror da “lama invisível” que se abateu sobre o território.

Obras emergenciais: proteção para quem?
Justificadas na Tutela Antecipada em maio
como obras de emergência para evitar uma “calamidade pública”, após menos de três meses
depois, a Vale afirma, em documento que integra o processo judicial, ter concluído pela inviabilidade das soluções propostas.
Afirma ter projetado “esboços de alternativas”
(...) “embrionariamente planejadas”, frente ao
risco de ruptura da barragem Sul Superior em
função do escorregamento do talude norte da
cava da mina. Afirma também que a “viabilidade técnica” (daqueles esboços) ainda era,
naquele momento, uma “incógnita para
todos”. O documento apresentado à Comarca

de Barão de Cocais afirma que ”a queda do
talude, em si, não representa risco imediato,
todavia não havia elementos técnicos, e ainda
não existem, que pudessem assegurar que o
eventual escorregamento do talude Norte da
Cava da Mina Gongo Soco não desencadearia
gatilho de ruptura da Barragem Sul Superior”.
Essa foi a justificativa das novas intervenções
emergenciais. A ruptura do talude estava prevista para ocorrer entre 19 e 25 de maio e a
Tutela Antecipada foi autorizada em um plantão judicial noturno no sábado, 18 de maio. A
Vale afirmou que eram necessárias uma vez
que a construção da contenção em concreto

(conhecida como “muro”), apresentada como
“intervenção definitiva capaz de assegurar a
integridade de toda a comunidade a jusante da
barragem” (grifos nossos) tinha a previsão de
término em dezembro de 2019.
Ao afirmar a proteção de “toda a comunidade
a jusante”, a Vale omitiu que as localidades de
Socorro (com seus trezentos anos de história),
Piteiras e Tabuleiro, prensadas entre a barragem de rejeitos e o “muro” deixarão de existir
no caso de uma eventual ruptura a qualquer
momento ou decorrente as intervenções para o
descomissionamento (desmanche total fazendo com que deixe de existir) da Sul Superior.

Resultados que não justificam os impactos
Mal planejadas, as obras foram iniciadas gerando imenso impacto ambiental e afetando propriedades privadas em Barão de Cocais e Santa Bárbara.
De forma precipitada a Vale iniciou intervenções antes de checar em
campo sua viabilidade técnica. E defendeu a “função social da propriedade” para realizar obras em propriedades de terceiros, que viram as máquinas avançar dia e noite sem muitos esclarecimentos do que ocorreria.

Fotos: Acervo MovSAM

O resultado foi que três das intervenções realizadas se revelaram inúteis e a
quarta foi uma solução ineficiente. Uma das ações, em especial, denota
negligência ou incompetência: a derrubada de uma grande extensão de
Mata Atlântica em avançado estado de regeneração, na área onde se pretendia implantar “um canal de derivação” para desviar o curso da lama e
depositá-la em uma caixa escavada às margens do Rio São João.

Início do desmatamento às margens do Rio São João

Fotos: Acervo MovSAM

Quanto tempo
levará para que
se regenere?

Caixa escavada sendo construída

Duas outras intervenções foram realizadas simultaneamente e se
revelaram inúteis: a terraplanagem em duas áreas que seriam destinadas à
deposição da terra fruto da escavação.
Além delas, foi iniciada uma escavação com área para 94.000 m3 onde
seriam depositados os rejeitos contidos na barragem Sul Superior, que
precisaria subir o leito do rio São João para preencher a “caixa escavada”.
O que representam 94.000 m3 frente aos 6 milhões de m3 contidos na
Barragem Sul Superior? Menos de 2%, é a resposta. Esta é a eficiência da
empresa e prontidão em defender os moradores e o patrimônio social,
cultural, econômico e ambiental?

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

Nota sobre o mapa: os interesses das mineradoras (vermelho) são as áreas
com direitos minerários nas fases da requerimento de pesquisa,
autorização de pesquisa, requerimento de lavra e concessão de lavra.

A construção do conteúdo deste encarte envolveu ativistas do
Movimento pela Preservação da Serra do Gandarela.
Site: https://www.facebook.com/aguasdogandarela/
Email: movimentogandarela@gmail.com

