
 

 

 

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

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

 

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICADO RIO DAS VELHAS 

GRUPO GESTOR DE VAZÃO DO ALTO RIO DAS VELHAS 

ATA DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2021 

 

 
P
A
G

Ao dia 22 (vinte e dois) do mês de outubro de 2021, às 14h00, reuniram-se os representantes do Grupo 1 

de Controle de Vazão do Alto Rio das Velhas (CONVAZAO), por videoconferência. Conselheiros(as): 2 

Weider Junior de Oliveira (AngloGold Ashanti); Renato Constâncio (CEMIG); Nelson Guimarães 3 

(COPASA); Jackson Rodrigues (IGAM). Convidados(as): Nubia Vale (COPASA); Jeam Alcântara 4 

(Mobilização CBH Rio das Velhas); Leticia Vitorino (Mobilização CBH Rio das Velhas); Kênia Guerra 5 

(AngloGold Ashanti); Hamilton Santos (COPASA); Ana Clara Leandro (Mobilização CBH Rio das 6 

Velhas); Mauro Lobo (Vale S.A). 1-Discussão e aprovação das atas das reuniões realizadas nos 7 

dias 01/10/2021 e 08/10/2021: As atas do dia 01 de outubro e 08 de outubro foram aprovadas sem 8 

objeção. Jackson Rodrigues (IGAM) se abstém das atas dos dias 01/10 e 08/10 e Renato Constâncio 9 

(CEMIG) abstém da ata do dia 08/10, pois não estiveram presentes nas reuniões.  2-Retorno dos 10 

encaminhamentos reunião do dia 08 de outubro:  Renato Constâncio (CEMIG) agradece a 11 

presença dos participantes. Hamilton Santos (COPASA) questiona sobre a possibilidade de revogação 12 

do decreto Portaria IGAM n° 076/2021. Renato Constâncio informa acreditar que o decreto irá acabar, 13 

pois o mesmo é baseado na Q710.  Considerando as últimas chuvas a vazão do rio das Velhas teve 14 

um aumento considerável. Nelson Guimarães (COPASA) relembra que anteriormente à oficialização da 15 

Portaria no dia 05/10, ocorreu uma chuva em que o volume residual do rio elevou-se. Acrescenta que o 16 

decreto tem o encerramento no dia 01/11/2021, mas, pode ocorrer a revogação devido à elevação da 17 

Q710 do rio das Velhas. Jackson Rodrigues (IGAM) informa ter entrado em contato com a gerência que 18 

atua no departamento de declaração de escassez hídrica. Assim, obteve de resposta que se a Q710 19 

estiver superior ao limite que estabelece escassez hídrica, o CBH Rio das Velhas pode enviar um 20 

estudo ao IGAM, assim, o setor de monitoramento irá avaliar, e a Portaria poderá ser revogada. Nelson 21 

Guimarães pontua que o estudo das médias é acompanhamento que o próprio IGAM deve realizar. 22 

Renato Constâncio propõe que o CBH Rio das Velhas elabore um ofício solicitando informações e/ou 23 

providências com relação à revogação da Portaria IGAM n° 076/2021. Todos os conselheiros aprovam. 24 

Mauro Lobo (Vale S.A) questiona se na própria portaria não existe informação sobre a antecipação do 25 

encerramento da mesma. Nelson Guimarães informa que a portaria apenas declara a situação de 26 

escassez hídrica e estabelece um prazo de encerramento, mas a DN nº49, estabelece os critérios de 27 

manutenção e encerramento. Renato Constâncio solicita que Jeam Alcântara (Mobilização CBH Rio 28 

das Velhas) repasse os encaminhamentos da última reunião para situar os participantes sobre o 29 

andamento dos mesmos. Jeam Alcântara apresenta o primeiro encaminhamento sobre o alinhamento 30 

para redução do aporte da vazão de 3m³/s no sistema Rio de Peixes, com reavaliação caso ocorra 31 

alterações na vazão do rio das Velhas. Em reunião do dia 08/10 a empresa AngloGold Ashanti solicitou 32 

a redução do aporte da vazão de 3m³/s para replecionamento dos reservatórios. Jeam pergunta se 33 

mantém o alinhamento. Weider Junior de Oliveira (AngloGold Ashanti) informa que sim, e que agora 34 
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está seguindo planejamento interno, já que o rio das Velhas está com vazões mais elevadas. Jeam 35 

Alcântara apresenta o segundo encaminhamento, em que Nelson Guimarães ficou responsável por 36 

enviar as listas das outorgas da área de abrangência do decreto Portaria IGAM n° 072.2021, o mesmo 37 

já realizou. Assim, Jeam já encaminhou para todos os membros. Jeam Alcântara informa o terceiro 38 

encaminhamento que se refere ao envio de contato do responsável direto do Sistema de Peixe para 39 

Hamilton Santos (COPASA), Weider Junior de Oliveira já realizou o encaminhamento. Jeam Alcântara 40 

apresenta o último encaminhamento referente à apresentação sobre alterações dos índices de 41 

qualidade da água encontrados no rio das Velhas em Sete Lagoas que será feita por Bruna Machado 42 

(SAAE Sete Lagoas). A apresentação será realizada quando Bruna Machado retornar de férias. Renato 43 

Constâncio pontua que devido ao aumento das vazões do Rio das Velhas, e a previsão de chuvas, as 44 

reuniões semanais do Convazao não serão mais necessárias, assim, solicita a opinião dos outros 45 

membros. Acrescenta que existem outras demandas que irão ser tratadas em futuras reuniões, como o 46 

termo de cooperação, feedback em questões de fiscalizações na Bacia do Rio das Velhas e outras 47 

demandas. Todos concordam com a proposta. 3- Avaliação semanal das vazões do Rio das Velhas 48 

para estabelecimento de ações: Jeam Alcântara comenta que o Convazão está encerrando mais um 49 

ciclo, e que as ações foram muito importantes e essenciais para a Bacia do Rio das Velhas. Renato 50 

Constâncio informa que no reporte das vazões desta semana, como já tinha sido alinhado, as vazões 51 

da AngloGold diminuíram. Ademais, com o advento das chuvas, elevaram-se as vazões do rio das 52 

Velhas. Renato Constâncio apresenta as vazões do presente reporte semanal. Acrescenta que devido 53 

ao período de chuvas a barragem Rio de Pedras está retornando suas atividades, e poderá trabalhar 54 

integrado ao Convazão no próximo período de seca. Nelson Guimarães informa que a Portaria IGAM 55 

n° 076.2021, não considerou como ponto de captação a barragem de Bela Fama, mas sim, a Ponte do 56 

Licínio localizada em Presidente Juscelino. Dessa forma, a média de vazão deve ocorrer nesse local 57 

para que o decreto seja revogado, entretanto, tendo em vista Bela Fama como referência, a mesma 58 

teve vazão de 34,6m³/s. Nelson questiona sobre o replecionamento que está sendo realizado pela 59 

mineradora AngloGold Ashanti. Weider Junior de Oliveira informa que desde a última reunião do 60 

Convazao, a empresa conseguiu replecionar 2.400.000.000m³, dessa forma, o volume útil aumentou. 61 

Com o fechamento das comportas, a vazão defluente ficou em torno de 1,7 a 2m³/s. Acrescenta 62 

também que diante das chuvas ocorridas, a empresa continuará seguindo o planejamento interno, mas 63 

se ocorrer alguma alteração, os membros do Convazao poderão entrar em contato. Renato Constâncio 64 

comenta que devido ao advento do período chuvoso a gestão integrada encerra-se, e cada empresa 65 

segue com sua independência operativa. Mauro Lobo comenta que recentemente a Vale S.A realizou 66 

uma reunião pública relacionada ao licenciamento da empresa na mina de Capitão do Mato e 67 

Tamanduá. O mesmo propõe trazer uma apresentação sobre o projeto e os recursos hídricos 68 
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envolvidos nas próximas reuniões. Renato Constâncio pontua ser importante o fornecimento de 69 

informações, assim, na próxima reunião, essa apresentação e informações sobre o acordo de 70 

cooperação serão pautadas. Os conselheiros estão de acordo. Renato Constâncio questiona sobre a 71 

data da próxima reunião. Jeam Alcântara propõe que seja realizada no dia 19/11/2021. Por 72 

unanimidade a proposta é aceita. Hamilton Santos informa que nesta data não participará da reunião, 73 

pois estará de folga. Nelson Guimarães pergunta se a Josiane pode participar. Hamilton informa que 74 

sim. Kenia Guerra informa que também não poderá participar da reunião, pois estará retornando de 75 

uma atividade de campo na Mina de Crixás. Acrescenta que Weider Junior de Oliveira participará da 76 

reunião pela empresa. Jackson Rodrigues indaga se as próximas reuniões do grupo poderiam ser 77 

realizadas no período da manhã, pois, o mesmo terá compromissos de trabalho durante o período da 78 

tarde. Os conselheiros alinham que a reunião do dia 19/11 será às 10h. Jeam Alcântara agradece a 79 

participação de membros, e elogia a atuação do Convazão durante esse período de seca. Renato 80 

Constância agradece as empresas participantes, pelo comprometimento e transparência durante o 81 

período de trabalho. Sem mais informes, encerra-se a reunião. 82 

Encaminhamentos:  83 

1. Enviar ofício ao IGAM solicitando informações/providências sobre a revogação do decreto 84 

Portaria IGAM n° 076/2021. Responsável: Jeam Alcântara (Mobilização CBH Rio das Velhas); 85 

2. Apresentar sobre o projeto e os recursos hídricos envolvidos na mina de Capitão do Mato e 86 

Tamanduá. Responsável: Mauro Lobo (Vale S.A); 87 

3. Apresentar informações com relação aos desdobramentos do protocolo de intenções. 88 

Responsável: Renato Constâncio (CEMIG). 89 

 

 

Renato Júnio Constâncio  

Vice-Presidente do CBH Rio das Velhas 


