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Vale informa sobre ampliação da ZAS da barragem Doutor      

Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2020 – A Vale S.A. (“Vale”) informa que 
aumentou os limites da Zona de Autossalvamento (ZAS) da barragem de 
Doutor, da Mina de Timbopeba, no Complexo de Mariana, com base em estudos 
mais conservadores, que passaram a considerar hipótese de 100% do 
carreamento de rejeitos da barragem Doutor. A ampliação da ZAS é resultado 
das disposições do Termo de Compromisso firmado entre o Estado de Minas 
Gerais, o Ministério Público de Minas Gerais e a Vale, que definiu novos 
parâmetros para atualização da mancha de inundação. 
 
A partir de hoje, cerca de 75 famílias, residentes nas comunidades de Antônio 
Pereira e Vila Antônio Pereira, a 40 quilômetros da sede de Ouro Preto (MG), 
serão realocadas seguindo a orientação da Defesa Civil de Minas Gerais, 
respeitando protocolos de saúde e segurança recomendados durante a 
pandemia do COVID-19. As famílias receberão assistência integral da Vale, 
com hospedagem, atendimento psicossocial, alimentação, entre outros. De 
fevereiro de 2020 até a data de hoje, 73 famílias já haviam sido realocadas 
quando a barragem de Doutor teve elevação para nível 2 de emergência. 
 
A Vale informa, ainda, que não houve alteração nos dados técnicos das 
referidas estruturas e que as últimas inspeções não detectaram anomalias 
adicionais. As barragens do Complexo de Mariana são monitoradas 
continuamente pelo Centro de Monitoramento Geotécnico da Vale. 

 

____________________________________________________________________________________ 

Desde o início do surto de Covid-19, nossa maior prioridade é a saúde e a segurança de nossos 
funcionários. Nossa equipe de RI adotou o trabalho remoto e, à medida que continuamos a 
enfrentar essas novas circunstâncias, recomendamos que priorize contato por e-mail e 
ferramentas on-line. 

Para mais informações, contactar: 

Vale.RI@vale.com 
Ivan Fadel: ivan.fadel@vale.com 

Andre Werner: andre.werner@vale.com 
Mariana Rocha: mariana.rocha@vale.com 
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Samir Bassil: samir.bassil@vale.com 

 

Esse comunicado pode incluir declarações que apresentem expectativas da Vale sobre eventos ou resultados futuros. Todas as 
declarações quando baseadas em expectativas futuras, e não em fatos históricos, envolvem vários riscos e incertezas. A Vale não pode 
garantir que tais declarações venham a ser corretas. Tais riscos e incertezas incluem fatores relacionados a: (a) países onde temos 
operações, principalmente Brasil e Canadá, (b) economia global, (c) mercado de capitais, (d) negócio de minérios e metais e sua 
dependência à produção industrial global, que é cíclica por natureza, e (e) elevado grau de competição global nos mercados onde a Vale 
opera. Para obter informações adicionais sobre fatores que possam originar resultados diferentes daqueles estimados pela Vale, favor 
consultar os relatórios arquivados na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, na Autorité des Marchés Financiers (AMF) e na U.S. 
Securities and Exchange Commission – SEC, e em particular os fatores discutidos nas seções “Estimativas e projeções” e “Fatores de 
risco” no Relatório Anual - Form 20F da Vale.   
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