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COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICADO RIO DAS VELHAS 

GRUPO GESTOR DE VAZÃO DO ALTO RIO DAS VELHAS 

 ATA DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2019 

 

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de setembro de 2019, às 09h00, reuniram-se os representantes do 1 

Grupo de Controle de Vazão do Alto Rio das Velhas (CONVAZÃO), na sede do CBH Rio das Velhas, 2 

localizada na Rua dos Carijós, n°150, 10º Andar, Centro, Belo Horizonte/ Minas Gerais. Participantes: 3 

Kênia Guerra (AngloGold Ashanti); Weider Oliveira (AngloGold Ashanti); Jeam Alcântara (Mobilização 4 

CBH Rio das Velhas); Glaycon Cordeiro (COPASA); Nívia Lopes (Mobilização CBH Rio das Velhas); 5 

Marcus Polignano (Instituto Guaicuy). Marcus Polignano agradece a presença de todos. Afirma que a 6 

situação do rio das Velhas no que tange à vazão está muito séria, fazendo com que o nível de 7 

eutrofização do rio aumente de forma considerável no médio e baixo curso do rio. Polignano ressalta a 8 

necessidade de se estabelecer ações que minimizem este quadro. Weider Oliveira explica que as 9 

usinas da AngloGold estão retomando aos poucos devido à paralisação. Identificou-se que a geração 10 

de energia estava comprometida devido a problemas no conduto forçado, ocasionado pelo 11 

assoreamento de uma grande da estrutura. Weider Oliveira afirma que devido a isto, a empresa está 12 

invertendo a defluência da barragem Miguelão para Codornas e visando trocar a grade para aumentar 13 

a vazão turbinada. Oliveira explica que a expectativa de duração das obras é de 20 dias. Weider 14 

Oliveira afirma que a expectativa seria alcançar o valor de 3m³/s a partir de 5 de outubro. Polignano 15 

afirma que esta vazão irá contribuir, mas é necessário a realização de uma chamada junto à sociedade 16 

para uma campanha de redução de consumo. Jeam Alcântara afirma que Nelson Guimarães explicou 17 

na última reunião que a COPASA não poderá reduzir a captação no Sistema Rio das Velhas neste 18 

momento, devido à captação no rio Paraopeba estar comprometida. Marcus Polignano afirma que o 19 

sistema precisa ser aliviado de alguma forma. Weider Oliveira afirma que irá realizar comunicados 20 

contínuos sobre a situação das obras e da vazão de defluência do sistema rio de Peixe. Oliveira afirma 21 

que a principio manterá a média de 2,1 e 2,2 m³/s neste primeiro momento. Weider Oliveira apresenta 22 

a situação dos reservatórios e a capacidade de volume útil destes, representando CODORNAS - 23 

82,63%, Lagoa Grande - 44,11% e Miguelão - 42,07%. Oliveira afirma que irá verificar formas de 24 

acelerar as obras para aumentar a vazão de defluência. Jeam Alcântara apresenta vídeo exibido pela 25 

CEMIG na última reunião sobre uma tomada aérea da PCH Rio de Pedras após o seu esvaziamento, 26 

demostrando a situação do assoreamento da barragem. Polignano afirma que irá elaborar uma nota do 27 

CBH Rio das Velhas à imprensa visando alertar sobre a situação de escassez do rio das Velhas, 28 

sobretudo aos órgãos responsáveis. Glaycon reafirma sobre a situação da captação em Bela Fama 29 

que não pode ser reduzida, devido à inviabilização da captação do rio Paraopeba. Marcus Polignano 30 

sugere que a COPASA comunique a AngloGold caso a vazão do rio das Velhas fique abaixo do 31 

patamar de 9m³/s, solicitando um aporte maior na vazão de defluência do Sistema Rio de Peixe, 32 

visando aumentar a vazão do rio das Velhas neste período critico. 33 
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 36 

Encaminhamentos:  37 

1 – Realizar comunicados contínuos sobre a situação das obras na grade da barragem de Codornas, 38 

bem como da vazão defluente do Sistema Rio de Peixe para o grupo CONVAZÂO. Responsável: 39 

Weider Oliveira; 40 

2 – Elaborar nota pública do CBH Rio das Velhas alertando a sociedade sobre o estado de escassez 41 

hídrica do rio das Velhas. Responsável: Marcus Polignano; 42 

3 – Solicitar a AngloGold Ashanti aumento no aporte da vazão defluente das barragens do Sistema Rio 43 

de Peixe, visando aumentar a vazão do rio das Velhas no período de criticidade.  Responsável: 44 

Glaycon Cordeiro. 45 
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Marcus Vinícius Polignano 53 

Presidente do CBH Rio das Velhas 54 


