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COMUNICADO  
 

Negociações com a Vale sobre a expansão do 
Complexo Vargem Grande 

 
Na 18ª reunião do 1Fórum Tamanduá realizada na segunda feira, 01/07/2013, a Vale concluiu 
a apresentação das respostas aos pleitos comuns manifestados pelas associações de 
moradores da região que dizem respeito ao projeto de expansão da mineração denominado 
Complexo Vargem Grande.  
 
A empresa acatou a maioria das solicitações feitas pelas comunidades e justificou o não 
atendimento a alguns pleitos.  Entre as solicitações acatadas pela Vale destaca-se a retirada 
da “cavinha”, que consta do último projeto protocolado na Superintendência Regional de 
Regularização Ambiental (Supram), e que seria alocada nas proximidades da Estação Ecológica 
de Fechos, acima do Pasárgada.  
 
Além da retirada da cavinha, as comunidades reivindicavam que a área ao lado da Estação de 
Fechos, acima do Pasárgada, fosse preservada evitando assim a interferência negativa sobre 
os córregos Tamanduá e Marumbé, que servem o Pasárgada no abastecimento de água. A 
empresa afirmou que a área situada entre o novo traçado da estrada de acesso ao Pasárgada 
e a Estação Ecológica de Fechos será preservada como compensação da supressão das áreas 
afetadas pela expansão da mineração. 
 
A retirada da “cavinha” implicou em uma ampliação da expansão da Cava Tamanduá, quando 
comparado ao projeto já protocolado na Supram.  Ficou acordado que a empresa vai repassar 
para a Aspas o novo traçado da cava e da estrada de acesso ao Pasárgada que será 
protocolado na Supram e ainda irá marcar com bandeiras, em campo, o limite da cava e da 
estrada. Assim que isso for feito, a Aspas vai convocar uma reunião aberta para que os 
proprietários possam debater a nova proposta.   
   
Mais uma vez ressaltamos que os resultados obtidos até o momento demonstram a força das 
comunidades locais na busca pela conservação ambiental e na qualidade de vida dos 
moradores.  
 

Atenciosamente, 

 

Diretoria da Aspas 

                                                 
1
 Instância que reúne representantes das associações de moradores da região (ACH, Pasárgada, Morro do Chapéu, Jardim Monte 

Verde, Miguelão, Macacos, Vale do Sol, Quintas do Morro) e equipe técnica da Vale, e que foi constituída para debater o pedido de 

licenciamento para a expansão da atividade minerária da Vale em nossa região 


