
 

NOTA TÉCNICA FLAMa-MG /No.01.2020 

 Ouro Preto, 05 de novembro de 2020 

Sobre ameaças ao patrimônio histórico e cultural, sítios        
arqueológicos e corpos hídricos no distrito de Antônio Pereira,         
município de Ouro Preto em Minas Gerais, no contexto da          
descaracterização territorial e ambiental promovida pela      
mineradora Vale S.A. , sob alegação da necessidade de obras          
emergenciais para o início do descomissionamento da barragem de         
Doutor em 2020. 

 

O Distrito de Antônio Pereira, da cidade       
histórica de Ouro Preto, localiza-se na latitude       
20º18'14" Sul e longitude 43º28'53" Oeste,      
com altitude média de 860 metros. Fica a 16         
km de Ouro Preto e a 9 km de Mariana,          
também cidade histórica. Ainda que seu      
patrimônio histórico urbano não seja     
reconhecido como em Mariana e na sede de        
Ouro Preto, a região possui um imenso       
patrimônio natural histórico e arqueológico na      

região conhecida como Serra de Antônio Pereira. Recentemente essa área passou a            
correr grande risco de destruição em função das obras ditas emergenciais para o             
descomissionamento da Barragem Doutor, anexa ao complexo da Mina de Timbopeba,           
da Vale S.A. A região possui patrimônio natural e arqueológico de grande valor, como              
ruínas e resquícios da atividade mineradora de lavras de céu aberto; mas é lugar de muitas                
nascentes e lindas cachoeiras com rico campo rupestre ferruginoso, endêmico no quadrilátero            
ferrífero. Trata-se de área protegida por lei, APP, que sofreu por anos a exploração              
agressiva aos recursos naturais, por parte de garimpeiros em busca de ouro, outros em              
busca de cascalho e, atualmente, pela Vale, que construiu a barragem do Doutor, da Mina de                
Timbopeba, no Complexo de Mariana, utilizando o sistema de alteamento a montante, a época              
contra a vontade da comunidade, que resistiu à sua construção. 

A conformação urbana do distrito foi sendo constituída entorno dessas minas e            
garimpos, o curso das águas do Córrego Antônio Pereira […] A extensão da             
área explorada pelo garimpo de ouro e a profundidade e intensidade das            
alterações na paisagem impressionam. A atividade foi tamanha, que         
praticamente todo o tabuleiro da Serra de Antônio Pereira foi revolvido e            
esmiuçado. IPAC 20071 

 

1 IPAC. Inventário do distrito de Antônio Pereira, Ouro Preto, MG. v.01/05, 2007  
Figura 1- fonte: https://bityli.com/y4DIE 
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A barragem do Doutor, da mina de Timbopeba é três vezes maior que a de Brumadinho,                
que se rompeu em 2019. Comporta 35,8 milhões de rejeitos, que teve suas operações              
suspensas em virtude de decisão judicial datada de 14/03/2019, a qual deferiu o pedido              
de tutela de urgência na ACP 5000435-60.2019.8.13.0461. Após a reclassificação do           
método construtivo utilizado na barragem Doutor, objeto desta ACP, pela Agência           
Nacional de Mineração – ANM, no fim de agosto do ano passado, tornou-se             
obrigatório, à luz da Resolução ANM nº 13/2019 e da nova Política Estadual de              
Segurança de Barragem do Estado de Minas Gerais, a descaracterização dessa estrutura.            
Diante desse cenário, a VALE desativou a mencionada barragem e iniciou o            
planejamento das medidas necessárias para a segura e ordenada descaracterização da           
barragem Doutor (ID. 86089637) 

 
Figura 1 e 2  - vista da barragem e local onde será construído o vertedor. 

No dia 1 de abril de 2020 a barragem sofreu uma mudança no seu nível de emergência,                 
passando do 1 para 2 de emergência do Plano de Ação de Emergência de Barragens de                
Mineração (PAEBM). A Vale afirma que “não houve alterações físicas na barragem,            
mas sim uma nova interpretação do auditor. Além disso, desde a elevação para o nível               
01 de emergência, a Vale tem feito ações contínuas para reforçar a segurança da              
estrutura”. 

Considerando as incertezas causadas pelas ações da Vale na região da barragem de             
Doutor, localizada em Antônio Pereira, que pressionam de forma predatória o           
território ambiental, arqueológico e histórico cultural, causando dor, sofrimento e          
insegurança social, a Frente Mineira de Luta das Atingidas e dos Atingidos pela             
Mineração (FLAMa - MG), demandada pela Comissão de Atingidos pela barragem de            
Doutor, 

I. Considerando os diferentes documentos de fontes institucionais e aqueles          
coletados produzidos pela comunidade, sejam eles: 

1. Inquérito Civil n.º MPMG-0461.20.000339-4 DATA DA INSTAURAÇÃO:       
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19/08/2020 RESPONSÁVEL PELA INSTAURAÇÃO: Domingos Ventura de       
Miranda Junior Município: Ouro Preto Representante(s): Comissão Atingidos -         
Antônio Pereira REPRESENTADO(S): VALE S.A - DESCRIÇÃO DO FATO:         
Apurar a realização pela VALE S.A da abertura e construção de uma estrada em              
área com relevantes atributos ambientais naturais e culturais do Distrito de           
Antônio Pereira, com notícias de danos ao meio ambiente e ausência de regular             
licenciamento ambiental para as intervenções existentes na região. 
 

2. Pedido de reunião extraordinária, no ano de 2020 (02/09/2020), destinado ao           
Sr. Antenor Rodrigues Barbosa Júnior Presidente do Conselho Municipal de          
Desenvolvimento Ambiental de Ouro Preto - CODEMA, solicitando reunião         
extraordinária. Em carta aberta ser citada na reunião do CODEMA, realizada em            
28 de agosto de 2020, onde a Sra. Maria Helena, moradora daquele distrito, fez              
claro e expressivo apelo por maior transparência e responsabilidade nos          
procedimentos de licenciamento da obra. 

 
3. Carta ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em           

8 de set. de 2020, A: Comissão Atingidos redige Ref. URGENTÍSSIMO -            
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE ANTÔNIO PEREIRA ESTÁ        
AMEAÇADO 

Venho por meio desse email denunciar o pouco caso da Vale com            
o Patrimônio Histórico e Cultural de Antônio Pereira, em relação          
aos sítios arqueológicos que estão sendo destruídos em virtude de          
estrada aberta pela empresa Vale, com a desculpa de caráter          
emergencial, sem prévio estudo dos impactos ao Patrimônio        
existente na região 

4. Resposta da Coordenadora Técnica, do IPHAN-MG, Superintendência do        
IPHAN em Minas Gerais – IPHAN-MG, Instituto do Patrimônio Histórico e           
Artístico Nacional – IPHAN: 

Informamos que a denúncia recebida neste Instituto foi        
direcionada para apuração acerca dos fatos relatados  

 
5. Ofício SEMAD/SUPRAM CENTRAL-NUDEN nº. 646/2020, Belo Horizonte,       

17 de setembro de 2020. Resposta às Denúncias 88941 e 88974, Referência:            
Processo nº 1370.01.0035195/2020-26. De acordo com os Boletins de         
Ocorrência de número de REDS 2020-039980566-001 e REDS        
2020-043465649-001. 

 
Em resposta às denúncias recebidas por este Núcleo, por meio da           
qual V. S. ª solicitava embargo imediato das obras da construção           
da estrada de terra construída pela empresa Vale S/A, no distrito           
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de Antônio Pereira em Ouro Preto, e relatava possíveis danos          
ambientais causados pela implementação das obras, informamos       
que a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), de acordo com           
os Boletins de Ocorrência de número de REDS        
2020-039980566-001 e REDS 2020-043465649-001, realizou     
fiscalizações na área em 15/08/2020 e 08/09/2020. Desta forma,         
apresentamos, de modo sintético, o verificado nessas ocasiões. 

 
6. Documento Obra emergencial alteração acesso Doutor 18390274, protocolo        

IP utilizado: 187.102.28.74, Data: 19/08/2020, Tipo de Peticionamento:        
Processo Novo, Número do Processo: 2100.01.0032688/2020-42, Interessados:       
Gianni Marcus Pantuza Almeida. Recebendo documento da Vale sª sobre a           
alteração do traçado.  
 

Segundo comunicado de alteração do traçado do acesso para a          
obra emergencial da descaracterização da barragem - complexo        
Timbopeba - barragem Doutor, feita pelo Sr. Antônio Augusto         
Melo Malard, Belo Horizonte MG (CA-1830BB-00007) : 
A comprovação da mudança do traçado em que o TR foi           
apresentado em 10/06/2020 a FEAM, informado que o início da          
obra emergencial para a descaracterização fui comunicado       
através do ofício Vale S/A n° CA-1830BB-G-00002 protocolado        
em 19/06/2020 n° 1500.01.0030387/2020-26.  
[...] o levantamento em campo foi diagnosticado a presença de           

pessoas irregularmente instaladas na área onde seria construído o         
acesso. diante desta situação, a fim de resguardar a segurança          
dessa comunidade, foi necessário a relocação e adequação do         
trajeto para a execução de obras emergenciais dentro de área de           
apropriação da Vale. Assim, o traçado aqui apresentado        
considerou a abertura de novo acesso em uma nova localização          
mais distante da comunidade verificada no local, de forma a          
salvaguardar sua segurança e conforto, ainda em área de         
propriedade da Vale. O novo acesso não altera o projeto de           
descaracterização da barragem - o que inclui o projeto de          
construção do novo vertedor, nem as intervenções em recursos         
hídricos já previstas. conforme já descrito no ofício Vale S/A          
CA-1830BB-G-00002 as obras emergenciais integram um      
conjunto de ações para a descaracterização da barragem doutor e          
visam de forma inequívoca, resguardar a proteção de pessoas,         
animais e recursos naturais na hipótese de um possível         
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rompimento da estrutura. Por isso, o caráter emergencial das         
intervenções está intrínseco a situação de risco apresentado pela         
barragem doutor, atualmente em nível 2 de emergência, o que          
justifica ação imediata e posterior regularização ambiental, com        
base no regime jurídico de intervenção emergencial instituído por         
meio do art. 36 do decreto 47.7749/2019 do art.8° da resolução           
conjunta SEMAD/IEF 1.905/2013 e art. 33 da portaria IGAM n°          
48/2019, dentre outras normas estaduais. 

 
7. Documento processual n° 5000885-66.2020.8.13.0461 diz respeito a uma        

petição assinada por advogados do empreendimento Vale S.A intitulada         
como embargos de declaração, contra a decisão de ID 602955022 datada de 28             
de setembro de 2020 Belo Horizonte.  

 
Releia-se a r. decisão embargada e se verá que a suposta ausência            
de impugnação quanto a aplicação do risco do empreendimento         
foi tida como motivo determinante para a concessão de sentença          
parcial: 
“Entendo que o caderno processual se encontra suficientemente        
instruído de modo a comprovar, irrefutavelmente, que a        
necessidade de remoção de moradores de suas residências, no         
Distrito de Antônio Pereira, em Ouro Preto, decorre única e          
exclusivamente, do risco do empreendimento da ré naquela        
localidade (barragem Doutor)”. 
29. A VALE, de fato, reconhece, em sua contestação, a existência           
de determinados fatos pelo MP, quais sejam (i) a elevação do           
nível de segurança do PAEBM da barragem de Doutor e (ii) a            
consequente remoção programada da população situada na ZAS        
da estrutura. 
30. No entanto ao contrário do que afirma a decisão embargada, a            
VALE, refutou o suposto risco de rompimento da estrutura,         
respaldada pela Defesa Civil do Estado de Minas Gerais (cf. ID           
114614324). Confira-se: 
“É importante ressaltar, neste aspecto, que a elevação do nível de           
segurança da barragem e a recomendação para que o processo de           
remoção fosse concluído em até 30 dias não significa que exista           
risco de rompimento da estrutura. Esse risco não existe no atual           
cenário em que se encontra a barragem, sendo que as medidas           
que estão sendo adotadas se fundamentam na postura        
conservadora e cautelosa da Vale com o objetivo de proporcionar          
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segurança integral àquelas pessoas que poderiam ser atingidas na         
hipótese de rompimento. 
Nesse sentido, é válido destacar os depoimentos realizados na         
mídia pela própria Defesa Civil, em que ficam claros o          
planejamento e organização do processo de remoção e a ausência          
de risco de rompimento. 
(…) 
‘NÃO HÁ RISCO DE ROMPIMENTO, A BARRAGEM       
CONTINUA SENDO MONITORADA, ESSA ELEVAÇÃO     
PARA NÍVEL 2 FOI PROTOCOLOS MAIS      
CONSERVADORES, POR ISSO DETERMINOU QUE ESSA      
BARRAGEM ELEVASSE PARA NÍVEL”. 
31. Por isso, não poderia a r. decisão embargada, com todas as            
vênias, julgar antecipadamente a lide, sob o fundamento de que a           
VALE reconheceu fazer parte do risco de seu empreendimento os          
eventuais danos provenientes da evacuação da ZAS da barragem         
Doutor. 

 

II. Documentos acadêmicos produzidos por pesquisadores e laboratórios que         
contribuem com a catalogação e a pesquisa da área afetada, a exemplo do que              
segue:  

 

Figura 3 – Croqui da construção do acesso. Vale  S.A 
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a. Estudo realizado por Ataíde, 20112, na Serra de Antônio Pereira – MG, do total              
de espécies inventariadas, sete estão registradas na Lista de Espécies Ameaçadas           
de Extinção da Fundação Biodiversitas (DRUMMOND et al., 2005).  São          
classificadas como vulneráveis (VU) as seguintes espécies: Ditassa  laevis,         
Calea clematidea, Sophronitis caulescens e Sophronitis  crispata.       
Destacaram-se as espécies Oncidium gracile, Dyckia rariflora, endêmica do        
Brasil e que ocorre exclusivamente em áreas de Campos Rupestres da Cadeia do             
Espinhaço no Estado de Minas Gerais; 
 

b. De acordo com extensa documentação anexa, a referida estrada vem suprimindo           
grande volume de vegetação, especialmente de candeia, a espécie de árvore           
nativa que predomina na região, grande responsável pela proteção das nascentes           
e cursos de água da região, dentre elas o Rio Gualaxo do Norte; 

c. Patrimônios Arqueológicos registrados em Antônio Pereira, catalogados na lista         
oficial de bens inventados em ouro preto até 2016 IPAC ouro preto 2006 - Ruína               
da fazenda Tavares zona rural, coordenadas 23k 659717/UTM7756187 e ruína          
das fazendas Pitanguy, coordenadas 23k 658020/UTM7754913 catalogado:       
2007/2008. 

 

 figura 4:  - Ruínas, patrimônio histórico fazenda Taveira. Autora: FLAMa  2020 

A despeito de suas próprias preocupações (“Nos Campos Rupestres há uma diversidade            
de plantas de riqueza inquestionável quanto a formas, cores, portes e, principalmente as             
espécies, muitas e com fenologia tão peculiar que nos permite encontrar flores durante             
todo o ano. Ocorre, em geral, um tapete de capins, ornado por canelas de ema, candeias,                
quaresminhas, arnicas, alecrins, gabirobas, camarás, lípias, orquídeas, bromélias, de         
várias espécies, de acordo com o local, muitas delas consideradas de interesse para             
conservação porque são raras, endêmicas ou porque sofrem algum risco de ameaça”) 3 a              

2 ATAIDE, Eduardo Silva; CASTRO, Paulo de Tarso Amorim; FERNANDES, Geraldo Wilson. 
Florística e caracterização de uma área de campo ferruginoso no Complexo Minerário Alegria, 
Serra de Antônio Pereira, Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil. Rev. Árvore, Viçosa, v. 35, n. 6, p. 
 1265-1275, Dec. 2011 
3 Guia de plantas: flores no campo rupestre / Bioma Meio Ambiente, Vale S.A.; [Coordenação: Lídia 
Maria dos Santos; Organização: Ana Cristina Silva Amoroso Anastácio, Morena Tomich Santos; 
Ilustrações: Maria Clara Göbbel]. – Nova Lima (MG): CVRD, 2018. 128.: il., fotos (color) 
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empresa foi autuada e multada por supressão de cerca de 5000 m2 de vegetação nativa               
no leito do Córrego da Água Suja, tendo as atividades suspensas após vistoria da              
PMMG em 15/08/2020: “Houve supressão de vegetação nativa de pequeno porte e            
constatou-se que foi feita transposição viária no leito do afluente do córrego Água Suja,              
no ponto de coordenadas geográficas S 20°18'17,31" e O 43°29'11,13". Conforme o            
Boletim de Ocorrência, questionado sobre autorização para obra emergencial para          
realização da abertura de via no trecho de 5.000 m² (cinco mil metros quadrados),              
representante da empresa informou que não havia sido protocolado pedido. (Boletim           
REDS 2020 – 039980566-001). 

d. Após reiteradas tentativas frustradas de diálogo, da Comunidade Ribeirinha com          
a Vale a respeito dos impactos causados pela obra da construção da estrada, a              
Comissão de Atingidos fez denúncia em virtude da falta de projeto, o que             
desencadeou no dia 07/08/2020, o auto de notificação e embargos das obras da             
estrada da Vale, posteriormente foram suspensos os embargos até que se           
manifeste a Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio, assim como a           
Secretaria do Meio Ambiente pela viabilidade ou não da estrada, ficando ciente            
a Vale S/A que deverá acatar as determinações e providenciar, com           
urgência/urgentíssima, a regularização junto a tais Secretarias e demais órgãos          
ambientais, independentemente da responsabilidade por eventuais danos ao        
meio ambiente. O teor da justificativa de suspensão dos embargos causou           
estranheza a população, porque igual sorte não tem pessoas que constroem obras            
sem projeto, desse modo os embargos são suspensos mediante apresentação da           
documentação legal e que porque tem conhecimento que os danos causados nas            
Serras de Antônio Pereira, ao Meio Ambiente, as nascentes, cursos d’água e ao             
patrimônio arqueológico, histórico e cultural são irreversíveis.  
A esse respeito leiam o que consta na ACP n.5000435-60.2019.8.13.0461: 

“...Não se pode esquecer que o Direito Ambiental trabalha com as           
peculiaridades referentes à matéria, dentre as quais o caráter         
irreversível que os danos ambientais podem assumir. Assim, além         
da responsabilidade em se reparar danos efetivamente causados,        
deve ser considerada a exigência de se evitar a ocorrência de           
danos. Assim, em caso de certeza do dano ambiental este deve ser            
prevenido, como preconiza o princípio da prevenção; em caso de          
dúvida ou incerteza, tampouco se pode dispensar precaução.        
Ambos princípios objetivam proporcionar meios para impedir       
que ocorra a degradação do meio ambiente, ou seja, são medidas           
que, essencialmente, buscam evitar a existência do risco. As         
bases para a adoção do princípio da precaução e da prevenção na            
legislação brasileira foram estabelecidas com a aprovação da Lei         
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nº 6.938/81 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente), que          
dispôs entre os seus objetivos: a compatibilização do        
desenvolvimento econômico-social com a preservação da      
qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico e a          
preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à         
sua utilização racional e disponibilidade permanente (art. 4º, I e          
VI). Trecho transcrito da manifestação do MPMG ACP        
5000435-60.2019.8.13.0461 ID 76249445 - Pág. 42, assinado       
eletronicamente por: DOMINGOS VENTURA DE MIRANDA      
JUNIOR - 16/07/2019 16:16:33. 

 

Figura 5 – manifestação da comunidade ribeirinha que contou com o apoio da comissão de atingidos por barragem 
de Antônio Pereira. Fonte: FLAMa 

 
e. Em segunda diligência realizada pela PMMG, em 08/09/2020, constatou-se que          

 embora “atividades terem sido suspensas em virtude da falta de autorização           
para supressão de vegetação nativa, no entanto, na ocasião desta nova           
fiscalização, as obras estavam em funcionamento, uma vez que a empresa           
realizou o comunicado de obra emergencial junto ao órgão ambiental”. O           
boletim informa ainda que “se verificou que, conforme projeto apresentado,          
haverá supressão de vegetação nativa em área comum e de preservação           
permanente, bem como intervenção em recursos hídricos no trajeto por onde           
passará a estrada em construção” (Boletim REDS 2020 – 043465649-001). 
 

f. Conforme denúncias 88941 e 88947 e que constam no processo          
1370.01.0035195/2020-26, as perdas ultrapassam as já graves supressão de         
vegetação nativa e soterramento de corpos d’água, uma vez que não foi feito             
qualquer estudo de impacto sob a justificativa de o fato de a obra ser              
emergencial. Em nota divulgada à Agência Primaz publicada em 22/09/20, a           
empresa alega que a construção dessa estrada “foi a opção de menor impacto             
para o entorno”. 

Releve-se:  
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Laudo Técnico referente ao Inquérito civil n° MPMG- 0045.17.000001-7 Descrição          
do fato: Apuração quais as melhores formas de proteção do patrimônio           
paleontológico, localizado na Serra do Gandarela, quadrilátero Ferrífero - MG.          
Seu uso tem a intenção de dar respostas metodológicas para com as identificação das              
cavidades encontradas em Antônio Pereira, em reconhecimento territorial feita pelos          
moradores, e a frente mineira de luta das atingidas e atingidos pela mineração             
(FLAMA) em decorrência dos estudo geográfico de localidade feitas pelas pesquisas do            
laboratório LEA-AUEPAS, sobre as possíveis e já recentes modificações e varreduras           
que vem sendo provocada pelo empreendimento para a estrada de emergência em nome             
da descaracterização da barragem de Doutor. 

Cabe ressaltar que o grau de relevância das cavidades naturais          
subterrâneas deve ser classificado de acordo com a metodologia         
estabelecida pela instrução normativa n° 02/2009. entre os vários artigos          
dessa IN, a promotoria pediu destaque para os artigos 15 e 16 a seguir: 

Art.15. Os estudos espeleológicos devem ser realizados por equipes         
interdisciplinares contendo, pelo menos: 

I - Levantamento bibliográfico e cartográfico; 

II - Coleta e análise de dados de campo multitemporais; 

III -Análise de laboratório; 

IV - Processamento e integração de dados e informações; e 

V -Consulta a especialistas, comunidade locais, comunidade       
espeleológica e instituições de ensino e pesquisa. 

parágrafo único: os profissionais responsáveis pela realização dos        
estudos espeleológicos devem estar inscritos no cadastro técnico federal. 

Art. 16 A aprovação dos estudos espeleológicos para fins de          
classificação dos graus de relevância de cavidades suficientes a         
compreensão do ecossistema cavernícola. 

§1° Os estudos biológicos devem levar em consideração também o          
sistema subterrâneo, do qual a cavidade natural subterrânea faz parte. 

§2° Os levantamentos biológicos devem atender o mínimo de um ciclo           
anual com, pelo menos, duas amostragens por ano, sendo uma na estação            
chuvosa e outra na estação seca, visando minimamente revelar aspectos          
decorrente da sazonalidade climática. 
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§3° Em regiões que não apresentem estações seca e chuvosa bem           
definidas, as amostragens deverão ser realizadas em duas estações com          
características climáticas distintas. 

§4° fica dispensada a obrigatoriedade de réplica nas amostragens         
biológicas em cavidade natural subterrânea na qual seja identificado         
atributo que a classifique com grau de relevância máximo. 

§5°As variáveis dos atributos “riqueza de espécies” e “Abundância         
relativa de espécies” deverão ser definidas comparando-se com outras         
cavidades da mesma litologia sob enfoque local. 

§6° Não havendo base de comparação sob enfoque local quanto às           
variáveis dos atributos “Riqueza de espécies” e “Abundância relativa de          
espécies” mediante justificativa técnico-científica, a identificação ate       
categorias taxonômicas hierarquicamente superiores,  

§8° Nos casos em que não for identificada a espécie, os atributos            
“Riqueza de espécies” e “Abundância relativa de espécies” deverão ser          
analisados considerando o número de morfo-espécies. 

§9° Os procedimentos de levantamentos faunístico devem seguir        
métodos consagradas ou de eficácia comprovada cientificamente. 

Ainda, o Laudo Técnico referente ao Inquérito civil n° MPMG- 0045.17.000001-7 traz:  

Descrição do fato: Apuração quais as melhores formas de proteção do           
patrimônio paleontológico, localizado na Serra do Gandarelo,       
Quadrilátero Ferrífero - MG também sugere que esses estudos siga as           
diretrizes indicadas pelo Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de          
Cavernas (CECAV) onde se pode encontrar diretriz básicas para “áreas          
de influências sobre o patrimônio espeleológicos: orientações básicas a         
realização de estudos espeleológicos (2013)” e resoluções referenciadas        
pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) n°347/2004        
trata do estudo e da proteção de áreas paleotocas em que deseja ser             
respeitado um perímetro de 250 metros e devem ser considerados área           
de influência onde “ compreende os elementos bióticos e abióticos,          
superficiais e subterrâneos, necessários à manutenção da equilíbrio        
ecológico e da integridade física do ambiente cavernícola”. 

IV. Considerem-se  
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a. A existência de cavernas e nascentes, no mapa abaixo encontra-se quatro           
cavernas localizadas no território formando um complexo de cavernas, podendo          
haver outras as quais seriam identificadas caso houvesse um estudo          
espeleológico, na presença de bens patrimoniais arqueológico, conhecida como         
a Fazenda Pitanguy, remanescente do século XVIII (18), conforme texto a           
seguir: 

A riqueza de suas jazidas logo propicia o surgimento de grandes           
fazendas de exploração. Dentre estas, cumpre destacar as minas         
Mata-Mata, Romão, Macacos, Manoel Teixeira, e as fazendas do         
Capitão Simão, do Barbaçal, Mateus das Moças, Rocinha e Pitanguy.          
IPAC 2007 pág.22. 

  

Mapa 1: pontos das cavernas nascentes e ruínas no perímetro de Antônio Pereira e traçado da “estrada 
emergencial” LEA:UEPAS/DEGEP-DEPRO/UFOP /out.2020 
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Mapa 2: pontos das cavernas nascentes e ruínas no perímetro de Antônio Pereira na área de  traçado da “estrada de 
emergencial” . LEA:UEPAS/DEGEP-DEPRO/UFOP /Out.2020 

b. Modificação de cursos d'água pelo empreendimento da Vale e soterramento de            
nascentes de afluentes que correm para a Bacia do Rio Doce MG. como mostram as               
imagens dos impactos em 04/08/2020; 01/09/2020 e 26/09/2020 e também o REDS            
n.2020.039980566-001. Há desvios de cursos d’água que abastecem a cidade e faz            
conexão com importantes leitos de água como a bacia do Rio Doce. Devido ao              
precário método utilizado pela Vale quando da construção da estrada emergencial,           
alguns cursos d’água deixaram de fazer o trajeto habitual, e hoje suas águas se perdem               
na terra, deixando para trás uma valorosa e natural função, a de contribuir com a bacia                
do Rio Doce.  

 
Figura 6: canalização de cursos d’aguas. FLAMA 2020 
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c. Imagens aéreas coletadas pela comunidade e pesquisadores que demonstram 
impactos causados no território, em decorrência das ações da Vale: 

 

figura 7. conjunto de imagens aéreas (leitura da imagem na horizontal de cima para baixo). Barragem(1), 
vertedouro(2), início do traçado da estrada(3, 4, 5,6), acesso ao distrito(7,8). Fonte : LEA-UEPAS 04/10/2020  

 

figura 8 . conjunto de imagens aéreas (leitura da imagem na horizontal de cima para baixo), imagens mostra a 
estrada e com a cidade de Antônio Pereira mais ao fundo e os desvios das nascentes feitas no decorrer na estrada. 

Fonte: LEA-UEPAS 04/10/2020  

c. Evidência de ameaça e dano ao patrimônio histórico, natural, histórico e            
arqueológico, desconsiderando-se o fato de tal área ser protegida por lei, danos            
identificados nas imagens que seguem:  
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 figura 9:  - Ruínas, patrimônio histórico fazenda Pitanguy. Autora:Júlia Pontes/National Geografic Foudation 
/24.set. 2020 

 

Figura 10:  Marco geodésico fixado próximo às ruína da fazenda Pitanguy . Autora: FLAMa /Out. 2020 

   

Figura 11: ruínas da fazenda Pitanguy com vista para a da nova estrada barragem. Autora:Júlia Pontes/National 
Geografic Society/out. 2020 

e. As relevantes perdas ecossistêmicas não contabilizadas e inegável dano ambiental,           
tal como a supressão de vegetação formada por candeias, Eremanthus erythropappus e            
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Eremanthus incanus, que cercavam as ruínas na serra, conforme mostram as imagens            
a seguir.  

 

figura 12: vegetação suprimida sem estudo prévio no entorno da fazenda Pitanguy Fonte: Júlia Pontes/National 
Geografic Society//24. set. 2020 

d) A ausência de informação à comunidade sobre a relação da estrada com o              
descomissionamento da barragem, e de estruturas, como mostra a foto, em forma de             
quadrilátero, à frente das ruínas, ao lado da barragem. 

 

figura: 13 - obra do extravasor.  Autora:Júlia Pontes/National Geografic Society/. 2020 

e. Atividades da mineradora que aparentemente indicam riscos e causam pânico e 
incerteza a comunidade, sem qualquer informação e, ainda com indicação de retomada 
das obras, como revelam as imagens:  
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Figura 14: retomada das obras. Autor: FLAMa Out.27.2020 

 

Figura 15: foto aérea mostra realização de obras que segundo informações da Vale são para aumentar a segurança 
das Comunidades do entorno.( retomada de atividades)  fonte: G1 acesso: 

<https://globoplay.globo.com/v/8974733/> ,  data: 27 de outubro 2020. 

 

V. Considerando o impacto causado ao complexo hídrico, como se pode verificar na             
foto que segue, uma vez que as intervenções ora realizadas impactam os rios e riachos,               
além de nascentes e sumidouros. Também podem causar erosão linear e ravinas nas             
encostas e acelerar os processos de assoreamento dos cursos d´agua maiores. Há o             
risco, outrossim, de estarem comprometendo também o lençol freático. 
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Mapa 3: pontos importantes e processos minerários. Paulo Rodrigues/out.2020 

VI. Considerando o que reza o art. 3 da Lei nº 6.938, segundo o qual meio                
ambiente é definido como o “conjunto de condições, leis, influências e interações de             
ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas                
formas”. A definição de poluição é dada como “a degradação da qualidade ambiental             
resultante de atividades que direta ou indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a            
segurança e o bem-estar da população; b) criem condições adversas às atividades            
sociais e econômicas; c) afetem desfavoravelmente a biota; d) afetem as condições            
estéticas ou sanitárias do meio ambiente; e) lancem matérias ou energias em desacordo             
com os padrões ambientais estabelecidos” (Brasil 1981). 

  
CONCLUSÃO: IMPERATIVOS PARA A REDUÇÃO DE RISCOS 
 
A região de Antônio Pereira é denominada campo rupestre ferruginoso, em cuja            
solicitação do tombamento indica-se o interesse de um corredor Ecológico até o Pico             
do Frazão, a 5.9 Km do distrito, predominante por possuir mata nativa, Mata             
Atlântica. A biodiversidade local tem tornado inviável aos órgãos ambientais emitirem           
licenciamento ambiental para solicitadas atividades minerárias. As Serras de Antônio          
Pereira por ser área de Preservação Permanente (APP) topo de Morro, onde as             
nascente, as matas de candeias e as velozias (Vellozia squamata), que estão na lista               
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vermelha de proteção ambiental, a mata primitiva, a mata nativa guardada por lei, a              
fauna com possíveis presenças de onças e outros animais que lá habitam compõe um              
conjunto sistêmico de preservação. 
 

 
Figura 16: pegadas de animal presente na estrada. Autor: FLAMa Out.27.2020 

 
As cavernas e também os bens acautelados na listagem da prefeitura, formandos por             
resquícios arqueológicos do local como: fazendas, canaletas, grupiaras, vestígios de          
mondel, presença significativa de patrimônio o século 18, inclusive construções          
realizadas por africanos e negros brasileiros escravizados, compõem um acervo a ser            
preservado, como rezam as leis brasileiras, a exemplo dos Decretos 99.556/1990 e            
6.640/2008, que dispõem sobre a legislação das cavernas, ademais o acordos           
internacionais firmados pelo Brasil, como o Tratado da Diversidade Biológica e a            
Convenção Para A Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural. A riquezas            
das biodiversidades integram a identidade cultural de Antonio Pereira.  
 
Não se justifica a realização de uma obra emergencial, uma estrada que poderia ser              
realizadas em outros trajetos para chegar à obra do vertedor, sem realização de             
reconhecimento técnico do território, sem levantamento topográfico da região e          
estudos de outros possíveis traçados. A necroengenharia praticada, engenharia de          
baixa qualidade, que causa riscos a olho nu, grotesca no tratamento do ambiente e das               
riquezas históricas, com tecnologias inadequadas, revela rara incompetência e afronta          
às possibilidades tecnológicas e à robusta engenharia brasileiras.  
 
Sendo assim, as obras submetem a comunidade a riscos causados pela poeira, (a)             
sofrimento mental pelo medo e incertezas, a pressão emocional pela perda dos bens             
biossitemicos e do patrimônio histórico e cultural natural e arqueológico. Ademais pelo            
risco físico, não discutido ou sequer informado, no caso de ruptura da barragem de              
Doutor que temem a possibilidade de soterramento de todo o coletivo que lá vive.              
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enquanto essa nota é redigida, moradores do bairro da Pedreira, em Antônio Pereira,             
relatam a pressa com que máquinas avançam sobre o espaço onde qualquer pessoa             
pode circular livremente, inclusive crianças (denúncia ‘ao vivo’ disponível em          
https://www.facebook.com/ddneri/videos/vb.100002123072264/3441490939264975/?
type=2&theater&notif_t=video_processed&notif_id=1604542033526651). 
 

 
Figura 17: avanço das máquinas sobre a Pedreira. Autor: FLAMa nov .04,.2020 

 
 
Não há informação prévia à comunidade e às autoridades sobre o projeto técnico, os              
riscos, o plano preventivo de capacitação comunitária, proposta de reparação à           
coletividade, proteção e recuperação , são condicionantes para qualquer intervenção          
no território de Antônio Pereira, o que representa negação de direitos e se trata de               
procedimento fundamental, imediato  e imprescindível.  
 
Assim, a única alternativa técnica, e ética, é a imediata suspensão de todas as              
atividades realizadas pela mineradora Vale S.A. em Antônio Pereira, seguida de           
planejamento do processo de descomissionamento da barragem, com escuta e          
participação das Atingidas e Atingidos.  
 

Este documento é uma iniciativa da Frente Mineira de Luta das Atingidas e 
Atingidos pela mineração (FLAMa ). 

Foi elaborado pelo Professor Daniel Neri/IFMG/OP e pela Professora Dulce Maria 
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Pereira / LEA:AUEPAS - UFOP Fotos de Júlia Pontés / Fotografias realizadas com 
apoio do fundo emergencial para jornalistas da National Geographic Society  

Apoio: SINASEFE IFMG, ADUFOP e Comitê dos atingidos de Antônio Pereira e 
de outros colaboradores da comunidade além de técnicos. 

Estagiária: Nuala Leal de S. Martins (UEG) 

Assinam essa nota técnica: 
 
Prof. Daniel da Mota Neri  - daniel.neri@ifmg.edu.br 
 
CV: http://lattes.cnpq.br/3981128263037490  
 
IFMG- Campus Ouro Preto  

Profa. Dulce Maria Pereira  - dulcemariapereira@ufop.edu.br 

CV: http://lattes.cnpq.br/9647655344723115  

Coordenadora do LEA:AUEPAS / UFOP- DEGEP/DEPRO 

Prof. Jefferson de Lima Picanço - jeffpi@unicamp.br 

CV: http://lattes.cnpq.br/9260252280942317  

Instituto de Geociências - IG/ UNICAMP 

Prof. Dr.Klemens Laschefski - klemens.laschefski@gmail.com  

CV: http://lattes.cnpq.br/4577065312101369  

Instituto de Geociências Universidade Federal de Minas Gerais Bolsista de 
Produtividade em Pesquisa do CNPq 

Profa. Dra Monique Sanches Marques - monique.marques@ufop.edu.br 
  
CV: http://lattes.cnpq.br/9859818848422707 
  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP - CURSO DE 
ARQUITETURA E URBANISMO - OURO PRETO - MG 
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