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Ao dia 06 (seis) do mês de agosto de 2021, às 14h00, reuniram-se os representantes 

do Grupo de Controle de Vazão do Alto Rio das Velhas (CONVAZÃO), por 

videoconferência. Participantes: Jeam Alcântara (Mobilização CBH Rio das Velhas); 

Abraão Santana (Mobilização CBH Rio das Velhas); Letícia Vitorino (Mobilização CBH 

Rio das Velhas); Luiza Baggio (Comunicação CBH Rio das Velhas); Luiz Ribeiro 

(Comunicação CBH Rio das Velhas); Núbia Vale (COPASA); Nelson Guimarães 

(COPASA); Hamilton Santos (COPASA); Renato Constâncio (CEMIG); Fúlvio Simão 

(EPAMIG); Jackson Rodrigues (IGAM); Mauro Lobo (Vale S.A); Luiz Cláudio 

Figueiredo (Vale S.A); Poliana Valgas (PM de Jequitibá); Marcus Polignano (Instituto 

Guaicuy). 1 - Avaliação e discussão de ações frente ao atual cenário das vazões 

do rio das Velhas: Renato Constâncio comunica que o SAAE de Sete Lagoas, como 

usuário de considerável captação no Rio das Velhas, tem interesse em participar do 

CONVAZÃO. Poliana Valgas pontua a necessidade de participação do SAAE Sete 

Lagoas, já que sua captação também interfere no Baixo e Médio Rio das Velhas. 

Jeam Alcântara informa que a autarquia foi convocada para essa reunião e que 

também o será para as próximas. A ata do dia 21 de maio é aprovada sem 

considerações e com a abstenção de Nelson Guimarães. Jeam aponta que desde a 

reunião do dia 21 de maio o CONVAZÃO realizou diversas ações, reunindo-se com a 

AngloGold Ashanti e com a Vale S.A. Renato afirma que através dessas reuniões 

esclareceu-se que não haveria maiores riscos de deplecionamento dos reservatórios 

da AngloGold em virtude de possíveis obras da Vale nas barragens. Renato informa 

que o report semanal do CONVAZÃO demonstrou que as vazões decaíram muito, já 

próximo dos valores da Q710, no patamar de 10,4 m³/s, sendo o nível crítico. Renato 

aponta para a iminência da necessidade de operação integrada, monitorando a vazão 

captada pela COPASA e, possivelmente, pensando no aumento da disponibilidade de 

defluência por parte da AngloGold. Poliana Valgas ressalta que a situação tende a 

piorar já que não há previsão de chuva para os próximos dias. Ela indaga a Nelson 

sobre a possibilidade de redução da captação por parte da COPASA. Nelson informa 



 
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS 

 
GRUPO GESTOR DE VAZÃO DO ALTO RIO DAS VELHAS 

           ATA DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 06 DE AGOSTO  DE 2021 

 

 

 

Rua dos Carijós, 150 – 10º andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30120-060 - (31) 3222-8350. 

cbhvelhas@cbhvelhas.org.br - www.cbhvelhas.org.br 

  
P
A
G

que, como indica o report, esse esforço já foi feito, tendo sido reduzido em média 500 

l/s da vazão captada. Ele defende que as ações de afluência para o Rio das Velhas 

junto à AngloGold devem ser adiadas o máximo possível, tendo em vista a segurança 

hídrica e que, apesar de não ser ideal, ainda é possível conviver com a vazão residual 

atual, de cerca de 3m³/s. Nelson também propõe que as reuniões do CONVAZÃO 

aconteçam semanalmente. Fica definido que as reuniões serão realizadas todas as 

sextas-feiras às 14h. Marcus Polignano afirma que a vazão de 9 m³/s deve ser o 

indicador para discutir junto a AngloGold ações de controle e pontua que medidas 

para redução de consumo também devam ser pensadas como um plano reserva. 

Nelson destaca que a presença da AngloGold nas reuniões do Convazão é 

fundamental para a discussão das estratégias. Ele solicita a Renato uma atualização 

sobre a situação da CEMIG. Renato informa que até a próxima reunião trará um 

retorno mais detalhado sobre a situação em Rio de Pedras. Destaca que o 

reservatório de Rio de Pedras se encontra a fio d’água e indica que só em um 

momento de emergência haverá condições de defluir e aumentar a disponibilidade em 

Bela Fama. Jackson Rodrigues informa que o IGAM vem acompanhando a situação 

das vazões para futuramente tomar uma decisão mais assertiva. Marcus Polignano 

propõe a ajuda do IGAM para averiguar detentores de grandes outorgas no Alto Rio 

das Velhas para tentar negociar cooperação quanto à flexibilização de suas 

respectivas captações. Jackson informa que avaliará a demanda junto ao IGAM e que 

trará um retorno concreto por e-mail, caso seja possível, ou até a próxima reunião. 

Nelson destaca que o report semanal do Rio das Velhas vem apresentando reduções 

abruptas de disponibilidade em que o nível retorna logo em seguida ao normal. Ele 

aponta que isso pode ser um problema de medição e solicita auxílio ao IGAM para o 

esclarecimento da situação. Hamilton Santos pontua que essa variação vem 

acontecendo com frequência. Luiz Claudio Figueiredo solicita um relato detalhado do 

monitoramento em questão para que a Vale possa discutir com o setor operacional. 

Hamilton informa que a planilha pode ser disponibilizada posteriormente. Marcus 
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Polignano reforça a necessidade do trabalho conjunto para resguardar a água para o 

abastecimento humano. Ele propõe que o CONVAZÃO solicite uma reunião com o 

Ministério Público para cobrar ações quanto à segurança hídrica. Nelson pontua a 

existência do Termo de Ajuste de Conduta (TAC) entre Vale e o governo do estado de 

Minas Gerais, que vem avaliando alternativas para aplicação de recursos de modo a 

garantir a segurança hídrica da região metropolitana. Ele aponta que ainda não houve 

oportunidade de apresentar as alternativas em análise para o Comitê, mas que elas 

tiveram como ponto de partida o Plano Diretor da RMBH. Nelson também pontua que 

no TAC existe um plano de contingência de abastecimento para a região que conta 

com ações como a perfuração de poços em Sabará, cuja agilidade de implantação foi 

solicitada pelo próprio CONVAZÃO ao Ministério Público. Ele informa também que o 

cronograma de implantação desses poços indica que eles só serão operados a partir 

de dezembro de 2021. Polignano propõe que a COPASA faça uma apresentação 

interna sobre o andamento das alternativas de segurança hídrica no âmbito dos 

TAC’s do acordo com a Vale. Nelson propõe que essa apresentação aconteça na 

reunião do dia 20 de agosto. Poliana reforça a importância da intensificação, por parte 

das entidades, de campanhas de economia no consumo da água. Poliana e Renato 

manifestam a necessidade de que o IGAM se posicione mais enfaticamente sobre a 

situação de escassez. Renato solicita que os reports semanais sejam realizados na 

quinta-feira, de tal modo que os dados estejam os mais atualizados possíveis para a 

reunião do CONVAZÃO no dia seguinte. Letícia Vitorino solicita que a COPASA envie 

os dados na quarta-feira para que ela possa fazer o report. Polignano propõe que 

Renato apresente um informe do report no próximo Plenário do Comitê. Letícia se 

disponibiliza a auxiliar na construção do informe. Sem mais considerações, a reunião 

é encerrada.  

Encaminhamentos: 1 - Estabelecer o procedimento de reuniões semanais nos 

próximos meses, sendo que o envio do  report semanal seja realizado na quinta-feira, 

um dia antes da reunião. Responsáveis: Conselheiros do CONVAZÃO e Equipe de 
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Mobilização do CBH Rio das Velhas;  2 - Estabelecer um processo de avaliação para 

redução das outorgas de grandes usuários do Alto Rio das Velhas. Responsável: 

Jackson Primo (IGAM); 3 - Verificar a possibilidade de se estabelecer um 

planejamento sistemático para aumento do aporte proveniente do Sistema Rio de 

Peixe, de acordo com a demanda do CONVAZÃO nos próximos meses.  

Responsável: Weider Oliveira e Kênia Guerra – AngloGold Ashanti; 4 - Disponibilizar 

planilha identificando as anomalias nas vazões na captação em Bela Fama para 

avaliação dos atores à montante de possíveis interferências. Responsável: Hamilton 

Santos (COPASA). 5 - Solicitar reunião com o MP para tratar do planejamento 

estratégico no âmbito da Segurança Hídrica proposto pelo TAC Águas. Responsáveis: 

Jeam Alcântara (Equipe de Mobilização) e Nelson Guimarães (COPASA); 6 - 

Apresentar alternativas com ações estruturantes e de engenharia para segurança 

hídrica da RMBH, no âmbito dos TAC’s relativos ao acordo com a Vale. Responsável: 

Nelson Guimarães (COPASA); 7 - Intensificar as campanhas de conscientização para 

redução do consumo junto à população, Responsáveis: Assessorias de comunicação 

do CBH Rio das Velhas e COPASA; 8 - Manter o sistema integrado da forma como 

está, com as defluências e captações atuais, sendo que as alterações ocorrerão de 

acordo com a avaliação do CONVAZÃO. Responsáveis: Grupo CONVAZÃO. 
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