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1 OBJETIVO

Este relatório tem por objetivo apresentar esclarecimentos sobre as premissas e solicitações nele
contidas em resposta ao Item 1 do Requerimento n 2 735/2020 da Comissão Especial de Estudo
— Abastecimento Hídrico da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte — MG.
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2 NOVO PRAZO PARA CONCLUSÃO E ENTREGA DA OBRA

Como é de conhecimento das Partes envolvidas, devido ao rompimento das barragens B-I, BIV a B-IV A do Complexo Minerário Paraopeba II — Mina Córrego Feijão em 25 de janeiro de
2019, a captação de água no rio Paraopeba foi interrompida, restando acordado em audiência
realizada em 09 de maio de 2019, que a VALE construiria, às suas expensas, nova captação de
água do rio Paraopeba, a 12 km acima da captação da COPASA, com prazo de entrega até
setembro de 2020.
Por oportuno, cabe trazer em destaque que o cronograma original para implantação foi
bastante agressivo devido ao caráter emergencial, prevendo inclusive grande parte das
atividades em período de chuva. Por este motivo e contrariando as melhores literaturas para
implantação de projetos, não foi possível considerar nenhuma contingência ou prévia
avaliação para absorção de qualquer evento imprevisível.
Nesse aspecto, importante esclarecer que, desde o rompimento da barragem, a VALE tem
realizado diversas ações para mitigar, reparar e ressignificar as comunidades e as vidas das
pessoas impactadas, tendo adotado a mesma postura no que diz respeito ao cumprimento do
acordado em relação à Nova Captação de Água do rio Paraopeba, inclusive no que concerne
ao cumprimento das especificações técnicas e do prazo.
No entanto, embora a VALE tenha tomado todas as ações cabíveis para mitigar qualquer
impacto no cronograma da obra, a ocorrência de diversos eventos, em especial no ano de
2020, acabaram por impactar negativamente o cumprimento dos prazos originalmente
pactuados.
Não obstante as ressalvas elencadas quanto ao histórico de impactos no cronograma, a pedido
do Ministério Público, a Vale concordou com o início do comissionamento com vazão mínima
de 1,0 m 3/s no mês de dezembro de 2020, mesmo que por meio de sistema provisório, sendo
este crescente até a conclusão das obras definitivas da Nova Captação e atingimento da
capacidade nominal de 5,0 m 3/s até fev/2021.
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A Vale vem envidando todos os seus melhores esforços e recursos para cumprimento do novo
cronograma.
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