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Ao dia 17 (dezessete) do mês de setembro de 2021, às 14h00, reuniram-se os representantes do 

Grupo de Controle de Vazão do Alto Rio das Velhas (CONVAZAO), por videoconferência. 

Conselheiros(as): Weider Junio de Oliveira (AngloGold Ashanti); Jackson Rodrigues Primo (IGAM); 

Poliana Valgas (Prefeitura Municipal de Jequitibá). Convidados(as): Nubia Vale (COPASA); Jeam 

Alcântara (Mobilização CBH Rio das Velhas); Leticia Vitorino (Mobilização CBH Rio das Velhas); Kênia 

Guerra (AngloGold Ashanti); Hamilton Santos (COPASA); Ana Clara Leandro (Mobilização CBH Rio 

das Velhas). 1-Discussão e aprovação das atas das reuniões realizadas nos dias 27/08/2021 e 

03/09/2021: As atas do dia 27 de agosto e 03 de setembro foram aprovadas sem objeção. Poliana 

Valgas se abstém da ata do dia 03/09, pois não esteve presente na reunião. 2-Retorno dos 

encaminhamentos reunião do dia 03 de setembro: Poliana Valgas (Prefeitura Municipal de 

Jequitibá) agradece a presença dos participantes, e repassa os encaminhamentos da última reunião 

para situar os participantes sobre o andamento dos mesmos. Poliana apresenta também o primeiro 

encaminhamento em que Luiz Cláudio Figueiredo ficou responsável por compartilhar planilhas sobre a 

vazão média mensal das contribuições para o meio ambiente e para terceiros referente às reposições 

do complexo Paraopeba, além dos valores outorgados. Poliana afirma que Luiz Claudio enviou as 

planilhas por e-mail no dia 16/09 e faz a apresentação dos resultados em forma de quadros, onde o 

primeiro quadro mostra que as vazões captadas pela Vale S.A (m³/s) são menores que a vazão 

superficial outorgada (m³/s), já no segundo quadro mostra que a água devolvida ao meio ambiente 

(m³/s) é maior que a água cedida para terceiros (m³/s), durante os primeiros 7 meses de 2021. Jeam 

Alcântara (Mobilização CBH Rio das Velhas) destaca que Luiz Cláudio na reunião do dia 03/09 havia 

informado sobre os valores outorgados excederem a captação, que foi reduzida devido a diminuição 

das atividades por conta do cenário de pandemia e da descaracterização da barragem. Além disso, 

Poliana informa que a COPASA enviou o ofício ao CBH Rio das Velhas referente a solicitação do 

mesmo a Polícia Militar e/ou IGAM para fiscalização das dragagens a jusante e a montante da 

Captação da COPASA no Rio das Velhas, e no dia 20/09 o Comitê irá enviar um ofício informando ao 

IGAM e Polícia militar sobre a situação e solicitando a colaboração dos mesmos. Poliana pontua que 

quando obtiver retorno desses órgãos irá informar a todos. Jackson Rodrigues Primo (IGAM) afirma 

que em relação ao ofício ele já irá repassar a informação internamente. 3- Avaliação semanal das 

vazões do Rio das Velhas para estabelecimento de ações:  Poliana Valgas sugere que tendo em 

vista o cenário apresentado nos reporte das semanas do dia 02 a 08/09 e 09 a 15/09 em relação aos 

níveis das vazões do Rio das Velhas, que seja mantido os aportes e a captação da COPASA da forma 

como está, no âmbito do sistema integrado. Os membros do CONVAZÃO concordam com a proposta e 

avaliarão a situação do rio das Velhas na reunião da próxima semana. Weider Oliveira (AngloGold 

Ashanti) pontua que o Hamilton Santos (COPASA) entrou em contato com a AngloGold Ashanti, 
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questionando se a empresa podia contribuir com 1 m³/s adicional aos 3m³/s que já são aportados 

diariamente, devido a um problema com relação a captação de água, pois ocorreu uma tentativa de 

roubo dos cabos. Weider afirma que depois de discutir internamente não encontrou risco operacional 

de contribuir, mas que no reporte semanal durante os dois dias de contribuição, a vazão iria aumentar 

para em torno de 4 m³/s. Weider informa também que a Anglogold conseguirá manter a vazão em torno 

de 3m³/s até o dia 15/10/ 2021, caso não haja piora em relação às afluências. Poliana questiona então 

se a vazão acima do 3m³/s aconteceu do dia 16/09 para o dia 17/09, pois não constou no relatório da 

semana 09/09. Weider informa que a vazão começou a passar dos 3m³/s no dia 15/09 às 13h. 

Hamilton detalha o fato dos roubos dos cabos da linha de distribuição, pontua que esse acontecimento 

afetou todo o sistema e a COPASA teve problema com a dosagem de cloro, dessa forma, Hamilton 

recorreu a Weider para solicitar a contribuição da AngloGold de 1m³/s durante as 48 horas.4-Informes:  

Leticia Vitorino (Mobilização CBH Rio das Velhas) informa que Renato Constâncio (CEMIG) está 

montando uma apresentação para o Webinário para falar sobre o CONVAZÃO, e ele solicitou a Weider 

que envie por e-mail a área e o volume dos três reservatórios do sistema Peixe. Assim, Weider informa 

que terá que solicitar Aleandro Santana de Rio de Peixe, e quando obtiver retorno ele irá enviar. 

Poliana relembra o evento do Webinário GT CONVAZAO CBH Velhas “Parcerias em Prol do 

Abastecimento Público de Belo Horizonte” que irá acontecer dia 23/09/2021. Jeam questiona se a 

reunião da próxima semana será mantida, Poliana responde que será mantida devido à queda das 

vazões no Alto Rio das Velhas.  Kênia Guerra (AngloGold Ashanti) questiona sobre a captação do 

Paraopeba feita pela Vale S.A. Nubia informa que desde o dia 03/09 a Vale iniciou os testes da 

(capacidade provisória),e a captação funcionou por 10h/dia no dia 03 e 08/09, com aproximadamente 

740 l/s. Nubia informa também que a previsão que foi repassada para ela e que do dia 20/09 a 24/09 

serão feitos reparos nos adutores, e que a partir do dia 27/09 irão iniciar o bombeamento de 2m³/s para 

a área do Rio Manso, e que a previsão para início do bombeamento de 5m³/s é final do mês de 

Outubro. Jackson informa que nas próximas três reuniões ele não estará presente, devido ao fato de 

estar de férias. Weider ao final destaca que para as próximas reuniões acrescentem informações sobre 

as condições da Barragem de Rio de Pedras. Jackson solicita que Jeam Alcântara também envie oficio 

sobre as dragas para a fiscalização da SEMAD. 
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Encaminhamentos: 

1. Enviar ofício para o IGAM , MP, SEMAD e Polícia Militar sobre fiscalização das 

dragagens a jusante e a montante da Captação da COPASA no Rio das Velhas. 

Responsável: CBH Rio das Velhas. Responsável: Jeam Alcântara; 

2. Informações sobre as condições da Barragem de Rio de Pedras para próxima reunião. 

Responsável: Renato Constâncio (CEMIG)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Renato Júnio Constâncio  
Vice-Presidente do CBH Rio das Velhas 

 


