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Mineradora é fechada em definitivo
Estado cria força-tarefa para atender a população atingida pelo vazamento

O Governo de Minas decidiu pela interdição, em defi-
nitivo, da mineradora Rio Pomba Cataguases, em razão da
reincidência no rompimento de uma barragem de resíduos
no município de Miraí, na Zona da Mata. O governador em
exercício, Antonio Augusto Anastasia, determinou que to-
das as secretarias e órgãos do Estado atuem para atender a
população das cidades atingidas.

Na manhã de ontem, Anastasia telefonou para o gover-
nador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho, para avalia-
rem as conseqüências do acidente. Os órgãos ambientais
de Minas e do Rio formaram grupo de trabalho conjunto
para avaliar o impacto do acidente. O secretário de Estado
de Meio Ambiente, José Carlos Carvalho, coordena o gru-
po de trabalho em Miraí.

Também foi formada força-tarefa com 120 militares,
mais técnicos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente,
Instituto de Gestão das Águas (Igam), Fundação Estadual
de Meio Ambiente (Feam), Instituto Estadual de Florestas
(IEF), Ministério Público Estadual, Prefeitura de Miraí, Se-
cretaria de Desenvolvimento Social (Sedese), Coordenado-
ria de Defesa Civil (Cedec), Companhia de Saneamento de
Minas Gerais (Copasa) e representantes da mineradora. 

Sem toxidade

Técnicos da Feam e do Igam confirmaram que a lama
rompida da barragem e despejada no rio Fubá não apresen-
ta toxidade. Ela é formada por água com grande quantida-
de de argila. A Copasa já início o trabalho para garantir o
fornecimento de água a todas as cidades atingidas.

A Copasa também já disponibilizou quatro caminhões-
pipa para fornecimento de água para a população de Laje
do Muriaé, interior do Rio de Janeiro. Serão providencia-
dos tantos quantos necessários. 

A empresa também auxiliará na remoção da lama com
a entrega de material de limpeza para os moradores das
áreas atingidas. Já a Fundação Rural Mineira (Ruralminas)
disponibilizará máquinas para a retirada da lama.

Além da interdição imediata, a
Mineradora Rio Pomba Cataguases
será multada e proibida de recons-
truir a barragem, como forma de
garantir à população da região a
segurança de não ocorrerá um novo
acidente.

“Acabamos de determinar o
fechamento definitivo da empresa.
Em razão disso também, não ire-
mos permitir a reconstrução da
barragem, para que a comunidade
fique livre de um potencial proble-
ma no futuro, que poderia ocorrer
com a barragem funcionando. Ao
mesmo tempo, estamos aplicando
a multa máxima permitida pela lei
à empresa, determinando que faça a
recuperação dos danos ambientais e
materiais causados ao meio am-
biente e à população, além de inde-
nizar terceiros por conta dos prejuí-
zos causados”, disse o secretário.

Histórico

Desde o primeiro acidente en-
volvendo a Mineradora Rio Pom-
ba, em 1º de março de 2006, quan-
do a mesma barragem se rompeu,
o Governo do Estado tomou inú-
meras medidas para fazer com que
a empresa sanasse as irregularida-

des apresentadas. Cinco dias de-
pois do primeiro acidente, a mine-
radora firmou Termo de Ajusta-
mento de Conduta (TAC) com o
Ministério Público, Feam, Igam e
IEF, comprometendo-se a executar
ações para reabilitação das áreas
atingidas, abastecimento de água
para as cidades afetadas, dentre
outras medidas relacionadas à se-
gurança da barragem.

As atividades da mineração
foram suspensas por determinação
do Conselho Estadual de Política
Ambiental (Copam), em 7 de mar-
ço de 2006, por não ter apresenta-
do relatório de auditoria. Sendo
assim, a mineradora contratou uma
empresa de consultoria e iniciou
obras de desvio e contenção do re-
síduo que vazou da barragem.

Em 31 de março, foi protoco-
lado na Feam o relatório prelimi-
nar de auditoria de segurança, que
concluiu que “o vertedouro e o
aterro possuem condições ade-
quadas de estabilidade até o final
do período seco, que termina em
outubro/2006.” O relatório propôs
um cronograma para projeto e exe-
cução das obras de reforço do ater-
ro da barragem e de construção de

um novo vertedouro, até 31 de ou-
tubro de 2006.

Vistorias técnicas

Entre março e agosto de 2006,
a Feam realizou sete vistorias téc-
nicas, algumas em conjunto com
especialistas em barragens do Mi-
nistério Público Estadual. Além
disso, recebeu e analisou todos os
documentos apresentados pela em-
presa relativos à execução das
obras e engenharia.

Em 7 de novembro, a minera-
dora protocolou na Feam relatório
de visita técnica, que concluiu que
as obras previstas foram executa-
das pela Rio Pomba. O auditor tam-
bém recomendou a imediata cons-
trução de um dique para evitar ris-
co de extravasamento da barragem. 

Conforme o  relatório “a cons-
trução do dique ensecadeira prove-
rá a barragem de uma segurança
bastante adequada contra even-
tuais chuvas excepcionais até que
o vertedouro esteja totalmente
operacional”.

Segundo informações da em-
presa, em meados de dezembro, o
vertedouro de superfície encontra-
va-se em fase final de implantação.

Secretarias e órgãos se
unem para ação imediata

O Departamento de Estradas e Rodagens de Minas Gerais
(DER-MG), por determinação do governador em exercício, Anto-
nio Anastasia, está enviando equipes técnicas para estudos de ações
destinadas à normalização do tráfego na região, como reconstrução
ou construção de acessos provisórios onde tenha havido queda de
ponte ou interrupção de trechos de estradas, e ajuda no trabalho de
limpeza da cidade de Miraí. 

Já a Sedese vai organizar o setor de assistência social na cida-
de para identificar, junto com os órgãos estaduais e municipais en-
volvidos no atendimento, quais os programas da secretaria que po-
dem subsidiar o atendimento às vítimas.  

Abrigos e cestas

Várias equipes da Cedec já estão trabalhando no local e orga-
nizando abrigos. A Coordenadoria já encaminhou mil cestas bási-
cas, 400 colchões, 400 cobertores, material de limpeza e kits de pri-
meiros socorros. 

Todo o sistema ambiental do Governo do Estado, capitanea-
do pelo secretário José Carlos Carvalho, e composto pela Feam,
Igam e IEF, está trabalhando na região atingida.

O presidente da Feam, Ilmar Bastos, o chefe do Gabinete Mi-
litar do Governador de Minas, coronel James Ferreira, o coman-
dante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Honorato Ameno, o
procurador de Justiça do Ministério Público Estadual, Rodrigo
Cançado, e a subsecretária de Estado de Trabalho e Assistência So-
cial, Maria Albanita Roberta Lima, também participaram da reu-
nião da força-tarefa em Miraí. 

Penalidades incluem multa 
e proibição de reconstruir

Caminhão-pipa da Copasa em
Miraí: abastecimento de água

está garantido na cidade
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