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Em 4 de fevereiro de 2023, completam-se 2 
anos de execução do Acordo de Reparação 
aos danos causados pelo rompimento das 
barragens BI, BIV e BIV-A da Vale S.A., na 
Mina do Córrego Feijão, em Brumadinho,  
ocorrido em 25 de janeiro de 2019.

O Acordo de Reparação foi assinado em 4 de 
fevereiro de 2021 pelos compromitentes – 
Governo do Estado de Minas Gerais, 
Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), 
Ministério Público Federal (MPF) e Defensoria 
Pública de Minas Gerais (DPMG) – e pela 
compromissária, Vale, sob mediação do 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Nestes dois anos, avanços importantes estão 
sendo conquistados dentro dos programas 
de reparação socioeconômica e 
socioambiental nos 26 municípios atingidos. 
A execução destas medidas conta com 
rigorosa fiscalização do Poder Executivo e 
das instituições de Justiça.
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Operação e a ampliação gradativa do Programa 
de Transferência de Renda; 
Definição de projetos de fortalecimento dos 
serviços públicos a partir da Consulta Popular; 
Diversas entregas realizadas nos projetos 
socioeconômicos em execução nos municípios 
atingidos; 
Realização da Consulta Popular para Povos e 
Comunidades Tradicionais; 
Abertura de edital para contratação de 
entidade gestora dos recursos destinados a 
projetos das comunidades atingidas. 

No Programa de Reparação 
Socioeconômica destacamos: 

municípios 
atingidos   

Abaeté, Betim, Biquinhas, Brumadinho, 
Caetanópolis, Curvelo, Esmeraldas, 
Felixlândia, Florestal, Fortuna de Minas, 
Igarapé, Juatuba, Maravilhas, Mário 
Campos, Mateus Leme, Morada Nova de 
Minas, Paineiras, Papagaios, Pará de Minas, 
Paraopeba, Pequi, Pompéu,    São Gonçalo 
do Abaeté, São Joaquim de Bicas, São José 
da Varginha e Três Marias.

pessoas
perderam a vida, 

incluindo 2 nascituros. 

 foram localizadas e 
identificadas

 estão sendo 
buscadas

267

3 joias

Irreparável



Em todos os projetos socioeconômicos executados 
pela mineradora há fiscalização rigorosa por auditoria 
independente. 

As iniciativas são definidas e detalhadas de forma 
conjunta com os municípios, que conhecem e 
acompanham todas as etapas, custos e cronogramas.
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Na área ambiental, 
seguem em curso as ações de mitigação aos danos, 
executadas pela Vale desde o rompimento. 
Também está em fase avançada de elaboração e 
aprovação do Plano de Recuperação Ambiental. 
Conforme o Termo de Reparação, a Vale é obrigada 
a custear e a executar todas as ações necessárias 
para garantir a reparação integral do meio 
ambiente afetado, tendo como referência os 
parâmetros observados no momento anterior ao 
rompimento. 

Nos valores compensatórios 
recebidos pelo Estado, cerca de 50 projetos para 
fortalecimento dos serviços públicos e obras de 
mobilidade estão em execução, com ações por 
parte dos órgãos e entidades estaduais para efetivar 
tais implementações. Alguns projetos já estão 
sendo concluídos.

Neste material iremos detalhar o andamento de 
todas as ações que estão sendo realizadas a partir 
do Acordo de Reparação. 
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Reparação 
Socioeconômica

110 mil
beneficiários 

atendidos

Programa de 
Transferência de 

Renda - PTR
Coordenado pelas instituições de Justiça

transferido 

Mais de

R$ 1 bilhão

Saiba mais sobre o Programa de 
Transferência e Renda

Atendimento do PTR pela FGV - Foto: FGV

3 pontos de atendimento 
presencial:

Brumadinho, Betim e Esmeraldas.

*Números correspondentes ao período de nov/2021, 
quando o PTR entrou em operação, a dez/2022.

https://www.mg.gov.br/pro-brumadinho/pagina/reparacao-brumadinho-programa-de-transferencia-de-renda-populacao-atingida
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34
em execução

96
em elaboração ou 

avaliação

projetos
definidos
pelos compromitentes

Entregas realizadas

Máquina entregue em Fortuna de Minas

Foto: Seapa

67
máquinas

para manutenção 
e recuperação de 

estradas rurais

Fortalecimento 
do serviço público 
na região atingida

projetos 
definidos*

em execução 

projetos 
definidos**

em execução 

25 municípios 
atingidos (Anexo I.3)

Brumadinho
(Anexo I.4)

95
24

37
10

*Contemplam 10 projetos regionais 
definidos pelos compromitentes.

**Contemplam 2 iniciativas dos 
10 projetos regionais definidos 

pelos compromitentes.



17
salas de 
urgência
do total de 18 salas

receberam equipamentos 
e mobiliários. 

1.500
itens,

entre equipamentos, 
mobiliários e insumos. 

A iniciativa segue as 
diretrizes do SUS.
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Mais de

86 Kits para 
estruturação 

de feiras livres 
em 23 municípios atingidos.  

8.084 itens 
entregues, 

como barracas, balanças, 
caixas de plásticos, 
carrinhos e jalecos.

Obras rodoviárias da Bacia
∙ Início da obra de pavimentação do trecho 
São José da Varginha - Esmeraldas (MG - 060)

∙ Contrato assinado para pavimentação do 
trecho Papagaios - Pompéu (MG-060)

Acompanhe as obras 
das estradas da Bacia

Entrega de barracas em Mateus Leme 
Foto: Prefeitura Municipal de Mateus Leme

Sala de emergência em Betim
Foto: Fábio Marchetto/SES

https://www.mg.gov.br/pro-brumadinho/pagina/reparacao-brumadinho-projetos-regionais-acompanhamento-das-obras-rodoviarias
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Acesse a auditoria 
socioeconômica da FGV

Saúde e assistência social
Valores estimados para 

fortalecimento de equipes:

para os 25 municípios da 
Bacia do Paraopeba

R$ 132 
milhões

R$ 261 
milhões

para Brumadinho

previstas para 
serem construídas 

ou reformadas.

35
unidades 
de saúde

Projetos iniciados da Consulta Popular, 
na área da saúde:
• Abaeté: Compra de equipamentos para realização de exames;
• Biquinhas: Equipamentos para exames de imagem e Aquisição de 
veículos para fortalecimento das políticas públicas de saúde e 
saneamento;
• Brumadinho: Fortalecimento das ações de assistência social e de 
saúde;
• Caetanópolis: Hospital Dr. Pacífico Mascarenhas - elaboração do 
projeto executivo da obra;
• Curvelo: Projeto de melhoria para UPA - elaboração do projeto 
executivo da obra;
• Maravilhas: Construção, reforma e ampliação de Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) - elaboração do projeto executivo das obras;
• Pompéu: Ampliação de consultas e exames para cirurgias de 
média e alta complexidade;
• São Gonçalo do Abaeté: Aquisição de veículos e equipamentos de 
saúde. 

https://www18.fgv.br/projetorioparaopeba/


Projeto para reduzir a 
dependência da mineração, 

diversificar a economia e 
gerar empregos. 

Distrito Industrial

Mais Brumadinho
Fortalecimento dos 

serviços públicos
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Vista da cidade de Brumadinho
Foto: Humberto Trajano/Comitê Gestor Pró-Brumadinho

cursos profissionalizantes 
para a população;

elaboração de estratégias 
para a viabilização do distrito.

Ações em andamento:

Acompanhe as ações 
para Brumadinho

https://www.mg.gov.br/pro-brumadinho/pagina/reparacao-brumadinho-projetos-de-fortalecimento-dos-servicos-publicos-para


O programa de Fomento Agro conta com consultorias 
individuais para capacitação e para fortalecimento da 
atividade exercida por cada agricultor participante. O 
projeto contempla ações de apoio logístico, com 
aquisição de equipamentos e insumos como materiais 
de comunicação, rastreabilidade da produção, 
ampliação de estufas e instalação de redes fotovoltaicas. 

60
agricultores

atendidos pelo 
Programa de 

Fomento Agro
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Hidroponia Águas Claras  
Foto: Humberto Trajano/Comitê Gestor Pró-Brumadinho

Assentamento das Pastorinhas
Foto: Humberto Trajano/Comitê Gestor Pró-Brumadinho



Em 2021, foi realizada a Consulta Popular.
As pessoas atingidas e as prefeituras dos municípios 
apresentaram mais de 3 mil propostas de 
projetos. Esse material foi organizado e 
categorizado em temas e subtemas, e foi realizado o 
processo consultivo. 

No mês de novembro de 2021, as pessoas atingidas 
apontaram as prioridades para cerca de R$ 4 bilhões  
em projetos de reparação socioeconômica. 

A Consulta Popular foi realizada pelo aplicativo MG 
App e contou com a participação de mais de 10 
mil pessoas atingidas. Todas as propostas 
enviadas e as informações sobre o processo foram 
disponibilizadas no Portal Pró-Brumadinho. 

A partir dos resultados e seguindo critérios técnicos 
que avaliaram a pertinência das propostas ao 
fortalecimento dos serviços públicos, foram 
definidos 113 projetos de reparação 
socioeconômica: 

∙ 28 para Brumadinho (Anexo I.4); 
∙ 76 projetos para os outros 25 municípios - 3 para 
cada um - e 1 para uma comunidade (Anexo I.3); 
∙ 9 projetos regionais para a Bacia do Paraopeba 
(0bras rodoviárias, casas populares, usinas 
fotovoltaicas e construção de creches). 

Esses 113 projetos compõem o grupo de 130 
iniciativas definidas pelos compromitentes 
para os anexos I.3 e I.4.

12

Participação



Em 2022, foram realizadas quatro reuniões abertas dos 
compromitentes com as pessoas atingidas de todas as cinco 
regiões, juntamente com as Assessorias Técnicas 
Independentes (ATIs). O objetivo desses encontros é escutar 
a população e esclarecer suas dúvidas.  

3.114
Propostas 

de projetos
 recebidas

10.843
participantes

113
Projetos 

selecionados*
*compõem grupo dos 130 
projetos definidos pelos 

compromitentes

R$ 2,5 bilhões

Mais informações 
sobre os projetos

Saiba mais sobre a 
Consulta Popular
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destinados a 25 
municípios atingidos 

(anexo I.3)

R$ 1,5 bilhão
destinados a 
Brumadinho 

(anexo I.4)

Escuta e diálogo

Consulta Popular em Juatuba
Foto: Comitê Gestor Pró-Brumadinho

Perguntas e Respostas 
das reuniões abertas

https://www.mg.gov.br/pro-brumadinho/pagina/consulta-popular-reparacao-brumadinho-saiba-tudo-sobre-o-processo-consultivo
https://www18.fgv.br/projetorioparaopeba/
https://www.mg.gov.br/pro-brumadinho/pagina/perguntas-e-respostas-sobre-execucao-do-acordo-de-reparacao-aos-danos


Edital de Seleção Pública de entidade 
gestora dos recursos do Anexo I.1 
(Projetos de Demandas das 
Comunidades Atingidas) publicado 
pelas instituições de Justiça. Serão 
destinados R$ 3 bilhões para projetos 
e microcrédito. 

Reparação 
Socioambiental 

O Plano de Reparação Socioambiental da Bacia do 
Rio Paraopeba encontra-se em fase avançada de 
elaboração e aprovação. A execução desse plano foi 
estimada em R$ 5 bilhões. 

Cabe destacar que as medidas socioambientais para 
reparação integral dos impactos e dos danos 
decorrentes do rompimento da barragem não estão 
sujeitas a limites pecuniários. A Vale é obrigada a 
investir o quanto for necessário para atingir os 
indicadores ambientais aprovados no âmbito do 
Plano de Reparação.
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Projetos para as 
comunidades atingidas

Versão preliminar do Plano de 
Reparação Socioambiental

https://www.mg.gov.br/pro-brumadinho/pagina/reparacao-brumadinho-plano-de-recuperacao-socioambiental-versao-preliminar
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Fiscalização realizada no Rio Paraopeba na região de 
Brumadinho pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF)

Fiscais do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
(Sisema) vistoriam pontos de dragagem do Rio Paraopeba 

Visita à fazenda de resgate de animais pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF)

Fotos: Feam



Desde 2019, ações emergenciais vêm sendo 
tomadas para a mitigação dos impactos. Com o 
objetivo de cessar o carreamento de rejeitos e 
sedimentos do Ribeirão Ferro-Carvão para o Rio 
Paraopeba, foi construída uma série de estruturas 
de pequeno a médio porte. No âmbito da 
conservação da biodiversidade, o Instituto 
Estadual de Florestas (IEF) acompanha as ações 
de manejo de animais terrestres e aquáticos e 
ações de resgate e salvamento de animais 
silvestres e domésticos na região atingida.  

Buscando a recuperação da fauna aquática no 
Ribeirão Ferro-Carvão, foi proposto o Programa 
de Acompanhamento da Recolonização da 
Ictiofauna. No âmbito da restauração florestal, 
estão em curso estudos e análises para definir as 
áreas específicas a serem reflorestadas, 
principalmente na área diretamente afetada. 
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Todo esse processo de reparação ambiental é 
fiscalizado por uma auditoria externa independente, 
juntamente com os compromitentes.

Monitoramento de fauna na região de Brumadinho e 
verificação dos filtros instalados pela Vale no município de Paraopeba

Fotos: Feam
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Encontra-se em elaboração o projeto de 
Universalização do Saneamento Básico 
nos municípios atingidos. Para a compensação 
socioambiental, estão previstos investimentos 
na ordem de R$ 1,55 bilhão. 

Os projetos que serão executados estão 
sendo detalhados pela Vale no âmbito do 
TAC Segurança Hídrica. Estão previstos 
investimentos na ordem de R$ 2,05 bilhões, que 
terão como objetivo aumentar a resiliência e 
garantir a disponibilidade hídrica da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte. 

Anexo II.3

Projetos de 
Segurança Hídrica

Compensação 
socioambiental dos 
danos já conhecidos
Anexo II.2

� Estruturação de unidade de conservação 
(regularização fundiária do Parque Estadual 
Serra do Rola Moça)
� Listas vermelhas 
(fauna e flora em risco de extinção)
� Fauna doméstica (manejo populacional ético 
de cães e gatos e doação de kits de adoção)

Outros projetos em elaboração:



Desde o rompimento, o Instituto Mineiro de Gestão 
das Águas (IGAM) realiza o monitoramento da 
qualidade das águas superficiais e de sedimentos no 
Rio Paraopeba, com o objetivo de avaliar suas 
alterações qualitativas e o avanço do material que 
estava depositado na Barragem BI ao longo do curso 
de água e os níveis de poluição. Ainda se mantém a 
recomendação de não utilização da água bruta do 
Rio Paraopeba para qualquer fim no trecho que 
abrange os municípios que estão entre Brumadinho 
e o limite da UHE de Retiro Baixo, em Pompéu 
(aproximadamente 250 km de distância do 
rompimento). A pesca das espécies nativas também 
segue proibida em toda a bacia do Rio Paraopeba.

Qualidade da água 

Acesse o boletim sobre a qualidade 
da água no Rio Paraopeba

Monitoramento da água pelo Grupo EPA
Fotos: Grupo EPA
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http://www.feam.br/component/content/article/15/1992-boletim-informativo-do-cidadao-sobre-a-qualidade-da-agua-no-rio-paraopeba


Acesse a página dos 
Estudos de Risco

Estudos de Avaliação de 
Risco à Saúde Humana e 
Risco Ecológico (ERSHRE)

Após revisão da metodologia pelo Ministério da Saúde, 
foi retomada a execução dos Estudos de Avaliação de 
Risco à Saúde Humana e Risco Ecológico. Com apoio 
do poder público municipal e das instituições de 
Justiça -, por meio das Assessorias Técnicas 
Independentes - foram mapeadas as lideranças das 
comunidades das áreas-alvo dos Estudos. 

Ao longo de 2022, foram executadas reuniões de 
níveis um e dois com as comunidades. Os Estudos 
têm por objetivo identificar a existência de riscos 
ecológicos e à saúde humana e verificar se esses 
riscos estão associados a possíveis alterações 
ambientais causadas pelo rejeito derivado do 
rompimento das barragens. Os resultados dos 
Estudos permitirão que danos e riscos, hoje 
desconhecidos, possam ser tratados em ações 
adicionais de reparação.
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Reuniões com as comunidades realizadas pelo Grupo EPA
Fotos: Grupo EPA

https://www.mg.gov.br/pro-brumadinho/pagina/reparacao-brumadinho-estudos-de-avaliacao-de-risco-saude-humana-e-risco


Anexo III - Programa de Mobilidade

Anexo IV - Programa de 
Fortalecimento do Serviço Público

Projetos compensatórios 
para Minas Gerais

Parte dos recursos pagos pela Vale e recebidos 
pelo Governo do Estado de Minas Gerais, é 
destinada à aplicação em cerca de 50 
projetos para fortalecimento dos 
serviços públicos e em obras de 
mobilidade. As execuções dessas ações já 
foram, de alguma forma, iniciadas pelos órgãos e 
entidades estaduais, desde o planejamento até 
as etapas de licitação e a execução de serviços, 
obras e recebimento dos materiais e bens 
adquiridos. Alguns projetos foram concluídos, 
como a aquisição da sede definitiva da 
Academia de Bombeiros Militar; a entrega de 
veículos e armas para as polícias; e a plataforma 
de streaming EMCplay. 

Os detalhes podem ser acessados no 
portal Pró-Brumadinho. 
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https://www.mg.gov.br/pro-brumadinho/pagina/reparacao-brumadinho-programa-de-mobilidade-anexo-iii
https://www.mg.gov.br/pro-brumadinho/pagina/reparacao-brumadinho-programa-de-fortalecimento-do-servico-publico-anexo-iv


Ao longo de 2022, a transferência de recursos aos 
853 municípios foi concluída, com as três parcelas 
quitadas conforme cronograma estabelecido na Lei 
23.830/2021. No total, foi repassado cerca de R$ 1,5 
bilhão, dividido conforme o número de habitantes 
de cada município. Esses recursos são destinados a 
investimentos em projetos e obras estruturantes 
para objetos previstos na própria Lei, tais como 
obras viárias, unidades de saúde, assistência social, 
creches e escolas, dentre outros.

LMG-740 (entroncamento MG-410 - Lagoa Grande)
Foto: DER 21

Obras 
rodoviárias

10 23
trechos com 

obras em 
execução

trechos 
concluídos



1. MG-040: Crucilândia - Itaguara (início do perímetro 
urbano); 
2. LMG-740: Entroncamento MG-410 - Lagoa Grande; 
3. MG-295: Cambuí (entroncamento BR-381) - 
Senador Amaral; 
4. MG-265: Carangola (entroncamento BR-482) - 
Divino (perímetro urbano); 
5. MGC-367: Entroncamento CMG-451 (B) (p/Bocaiuva) 
- Couto de Magalhães de Minas; 
6. MG-295: Paraisópolis (entroncamento MG-173) - 
Consolação; 
7. MGC-262: Ponte Sobre Rio das Velhas - Belo 
Horizonte (entroncamento Av. José Cândido da 
Silveira); 
8. LMG-883: Entroncamento MG-347 - Dom Viçoso;
9. LMG-744: Virgolândia (entroncamento MGC-314) - 
Coroaci;
10. CMG-367: Couto de Magalhães de Minas - Diamantina.

Trechos de rodovias 
com obras concluídas

8

1

4

3

22
Fotos: DER



Entrega de kits para a Defesa Civil em Barbacena
Foto: Gil Leonardi/Imprensa MG

Projetos de 
fortalecimento do 
serviço público 
para Minas Gerais

1

4
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Agência de 
Desenvolvimento da RMBH

Elaboração de Plano Metropolitano de 
Segurança Hídrica para a Região Metropolitana 
de Belo Horizonte em andamento. O plano 
abrange os territórios da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte e do Colar Metropolitano 
compreendido pelas sub-bacias ou Unidades 
Territoriais Estratégicas (UTEs) definidas para as 
bacias hidrográficas do Rio das Velhas, Rio 
Paraopeba e Rio Pará e adotadas nos seus 
respectivos Planos Diretores de Recursos Hídricos. 



Entrega da sede definitiva do CBMMG | Foto: Marco Evangelista/Imprensa MG
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Instituto Mineiro 
de Agropecuária

Contratação e recebimento em andamento de 
diversos equipamentos, tais como roçadeiras, 
notebooks, computadores, telefones, veículos, 
dentre outros, que serão distribuídos entre as 
diversas regionais do IMA no Estado, conforme 
demandas apresentadas ao Instituto.

Defesa Civil
Publicado novo edital de chamamento público 
para distribuição de mais 16 kits de Defesa Civil, 
em complemento aos 497 já distribuídos.

Corpo de 
Bombeiros Militar 

Aquisição da sede definitiva da Academia de 
Bombeiros Militar (ABM), em Belo Horizonte. O 
terreno de mais de 153 mil m² fica ao lado do 
Aeroporto da Pampulha. A instalação conta com 
auditórios, estande de tiro, piscinas, campo de 
futebol, prédio de alojamentos e salas de aula e 
permitirá a realização de formaturas de pátio, 
seguindo tradição e honrarias da instituição para 
capacitar os militares. A propriedade foi adquirida 
junto à Empresa Brasileira de Infraestrutura 
Aeroportuária (Infraero).
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Polícia Militar 
• Foram entregues e distribuídas 37 viaturas, 
7.310 coletes e 1.027 Pistolas de Emissão de 
Impulso Elétrico. Os materiais estão sendo 
distribuídos para as unidades de todo o Estado 
conforme demandas apresentadas. 

• Ordem de início para implantação de 
equipamentos para digitalização do sistema 
de  radiocomunicação, o qual contempla 15 
Regiões da Polícia Militar em todo o Estado de 
Minas Gerais. 

• Ordem de início de 10 obras de reformas em 
unidades da Polícia Militar, sendo cinco 
unidades já iniciadas, nos municípios de Belo 
Horizonte, Cataguases e Divinópolis.

Polícia Civil
• Recebimento concluído de 32 viaturas, com 
distribuição a ser iniciada. 

• Projeto ABIS - Contratação concluída e início da 
emissão de carteira de identidade em 
ambiente controlado. 

• Emissão da ordem de início da realização das 
114 reformas previstas nas unidades da PCMG, 
também no projeto “Estruturação operacional da 
Polícia Civil de Minas Gerais”, sendo 12 já 
iniciadas. Todas as regiões do Estado serão 
contempladas, sendo que os municípios com 
intervenções em andamento são: Belo Horizonte, 
Bonfim, Contagem, Curvelo, Pouso Alegre, 
Ipatinga, Três Marias, Vespasiano e Patrocínio.



Plataforma de streaming EMCPLAY
Foto: Imprensa MG
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Secretaria de Estado de 
Justiça e Segurança Pública

Continuidade da emissão da ordem de início da 
realização de cerca de 10 unidades prisionais e 
socioeducativas no projeto “Reintegração social e 
humanização do sistema prisional”, sendo sete 
iniciadas em Betim, Belo Horizonte, Carmo do 
Paranaíba, Gameleira,  Ribeirão das Neves, 
Teófilo Otoni e Juiz de Fora.

Sistema Estadual do 
Meio Ambiente

Conclusão do desenvolvimento do sistema “MG 
Florestas”, no projeto “Implantação de fábrica de 
software para construção de sistema de 
governança ambiental”.

Secretaria de Estado de 
Infraestrutura e Mobilidade

• Celebração de convênios para repasse de recursos 
na ordem de R$ 180 milhões às prefeituras de Belo 
Horizonte e Contagem para realização de obras de 
contenção e de prevenção de enchentes no 
Córrego Ferrugem, para reduzir o risco de cheias 
na região da Avenida Tereza Cristina.

• Andamento de processos de indenização em 
razão das desapropriações no Córrego Ferrugem 
para a realização da intervenções de controle de 
cheias e construção de unidades habitacionais.



Secretaria de Estado de 
Cultura e Turismo

Entrega da plataforma de streaming da Empresa 
Mineira de Comunicação (EMC) em parceria com 
a SECULT. A EMCPlay é uma plataforma de acesso 
público gratuita e está disponível na internet pelo 
portal www.emcplay.com ou em aplicativos. O 
serviço ainda oferece a programação ao vivo da 
Rádio Inconfidência e da Rede Minas.  

Secretaria de 
Estado de Saúde

Ordem de início das obras do Hospital Regional 
de Teófilo Otoni e contratação das obras dos 
Hospitais Regionais de Conselheiro Lafaiete, 
Divinópolis e Sete Lagoas.
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Retomada das obras do Hospital Regional de Teófilo Otoni
Foto: Gil Leonardi/Imprensa MG
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VALORES TOTAIS

DETALHAMENTO

Repasses de recursos 
para o Poder Executivo  
Obrigação de pagar da Vale

R$ 11.185.000.000,00

Valor previsto
 no Acordo

Receita total 
(principal + 

rendimentos)

R$  5.966.534.380,04 R$  6.469.233.840,36

Ingresso nos 
cofres públicos 
até 31/12/2022*

Valor 
empenhado

R$  5.532.118.222,90

R$ 2.050.000.000,00 R$  2.427.295.557,90 

R$ 4.950.000.000,00

R$ 3.650.000.000,00

Ressarcimentos 
e Contratações 
Temporárias

R$ 310.000.000,00

R$ 100.000.000,00

R$  2.155.905.402,67 

Anexo I.3

R$ 125.000.000,00

R$  2.454.125.993,61 

R$  1.435.996.436,61 

R$  2.057.778.273,94 

R$  371.084.268,06 

R$  150.248.868,14 R$  144.138.256,91 

R$  1.350.081.140,84 

R$  1.991.028.753,18 

R$  325.380.826,44 

R$  1.257.620.045,12 

R$  1.832.088.129,62 

R$  15.114.490,26 

Estruturas 
de Apoio

Os compromitentes 
estão avaliando se o 

recurso entrará de fato 
para execução pelo 
Executivo Estadual

Execução aguarda 
decisão judicial

Anexo II.3

Projetos para a
Bacia do 
Paraopeba**

Projetos de
Segurança 
Hídrica

Anexo III

Programa de 
Mobilidade

Anexo IV

Programa de 
Fortalecimento do 
Serviço Público

Objeto do 
Acordo

Valor previsto
 no Acordo

Valor 
empenhado

Ingresso nos 
cofres públicos 
até 31/12/2022*

Receita total 
(principal + 

rendimentos)

Acesse a página das 
Obrigações de Pagar da Vale

*Os valores recebidos serão maiores que os R$ 11,185 bilhões previstos no Acordo Judicial de Reparação, devido à 
correção monetária e aos rendimentos de aplicações financeiras mencionadas no próprio Acordo. 

**Este depósito, referente ao "Anexo I.3 - Projetos para a Bacia do Paraopeba", foi realizado após Consulta 
Popular e mediante decisão judicial.

https://www.mg.gov.br/pro-brumadinho/pagina/obrigacoes-de-pagar-da-vale-de-implementacao-pelo-poder-executivo-estadual


Em 2022, foi lançada uma nova versão do portal 
www.probrumadinho.mg.gov.br, pelo qual 
todo o processo de reparação pode ser acompanhado. 
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