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COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICADO RIO DAS VELHAS 

GRUPO DE CONTROLE DE VAZÃO DO ALTO RIO DAS VELHAS 

ATA DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 09 SETEMBRO DE 2020 

 

 Aos 09 (nove) dias do mês de setembro de 2020, às 09h00, reuniram-se os representantes do Grupo 1 

de Controle de Vazão do Alto Rio das Velhas (CONVAZÃO), por videoconferência. Participantes: 2 

Jeam Alcântara (Mobilização CBH Rio das Velhas); Nívia Lopes (Mobilização CBH Rio das Velhas); 3 

Luiza Baggio (Comunicação CBH Rio das Velhas); Weider Oliveira (AngloGold Ashanti); Renato 4 

Constâncio (CEMIG); Kênya Guerra (AngloGold Ashanti); Nelson Guimarães (COPASA); Jackson 5 

Rodrigues (IGAM). Renato Constâncio agradece a participação de todos. As atas das reuniões de 6 

agosto e julho são aprovadas. Renato Constâncio inicia atualizando o status da PCH Rio de Pedras, 7 

que ainda passa por obras, sendo que a previsão de término será antes do atual período chuvoso. 8 

Constâncio afirma que a curva de recessão elaborada pela COPASA foi atualizada, identificando uma 9 

alteração significativa na vazão média do rio das Velhas em Honório Bicalho. Explica também que 10 

somente na última semana houve uma redução em média de 1m³. Constâncio pergunta se alguém 11 

possui conhecimento, em especial os representantes da AngloGold se houve alguma manobra nos 12 

reservatórios neste período, uma vez que em média a vazão caiu 2.31m³. As previsões apontavam 13 

para esta semana uma média de 15m³, entretanto, o nível está em média  13m³. Havendo uma 14 

mudança abrupta nos níveis das vazões. Nelson Guimarães pergunta se a CEMIG repassou algum 15 

dado com a previsão meteorológica na região do Alto Rio das Velhas. Renato Constâncio afirma que 16 

irá verificar com o setor responsável e dará o retorno para o grupo. Weider Oliveira afirma que os 17 

reservatórios do Sistema Rio de Peixe estão operando a fio d’água, não havendo redução nas vazões 18 

defluentes que causariam alterações significativas. Weider afirma que a Vale pode ter feito alguma 19 

manutenção em função das obras de descomissionamento da barragem Vargem Grande, contudo, é 20 

necessário confirmar juntamente à empresa. Weider Oliveira afirma que a AngloGold vem mantendo o 21 

compromisso estabelecido no CONVAZÃO, mantendo a vazão defluente das barragens do complexo 22 

Rio de Peixe em 3m³/s. Renato Constâncio sugere avaliar o acompanhamento da situação no resumo 23 

do CONVAZÃO da próxima semana. Na segunda feira, Nívia Lopes envia os dados da atual semana 24 

para avaliação do grupo. Nelson Guimarães se compromete a enviar o monitoramento das vazões do 25 

rio das Velhas feito pela COPASA para complementar as informações. Renato Constâncio sugere que 26 

a partir destes dados o grupo realize uma avaliação por email sobre a necessidade de uma reunião 27 

extraordinária para discutir de forma compartilhada decisões para minimizar o impacto nesta redução 28 

de vazão. Constâncio define o valor de 1m³ como limiar para acionar uma nova reunião do grupo. Jeam 29 

Alcântara propõe convidar a Vale para próxima reunião para verificar se houve alguma manobra em 30 

seus barramentos. Todos os participantes concordam com as proposições.  31 

 32 

Encaminhamentos: 1 – Enviar os dados semanais com o resumo do CONVAZÃO,  na segunda feira 33 

dia 14 de setembro. Responsável: Nívia Lopes; 2 – Encaminhar monitoramento das vazões do rio das 34 
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 Velhas realizado pela COPASA em Honório Bicalho. Responsável: Nelson Guimarães; 3 – Avaliar a 35 

possibilidade de uma reunião extraordinária do CONVAZÃO a partir das informações encaminhadas. 36 

Responsáveis: Integrantes do CONVAZÃO; 4 - Encaminhar a previsão meteorológica da CEMIG para 37 

região do Alto Rio das Velhas. Responsável: Renato Constâncio; 5 – Convidar representantes da Vale 38 

para próxima reunião para verificar se a empresa realizou alguma manobra em seus barramentos, caso 39 

a redução abrupta da vazão no rio das Velhas se mantenha. Responsável: Jeam Alcântara.  Finalizada 40 

a discussão da pauta, encerrou-se a reunião da qual se lavrou a presente ata. 41 

 42 

 43 

________________________________ 44 

Marcus Vinicius Polignano 45 

Presidente do CBH Rio das Velhas 46 


