
Este informativo é um dos resultados do projeto “Campanha Água Vale Mais que Minério no 
Quadrilátero Ferrífero-Aquífero, em Minas Gerais”,  realizado pelo Movimento pelas Serras e Águas de 
Minas (MovSAM), com recursos do Fundo Brasil de Direitos Humanos e apoio da Arca Amaserra. 

O QUADRILÁTERO FERRÍFERO-AQUÍFERO 
 

O Quadrilátero Ferrífero-Aquífero fica na região central de 

Minas Gerais e é uma das maiores jazidas minerais do mundo. 

No final do século XVII atraiu grandes fluxos de bandeirantes e 

mineradores (havia pepitas de ouro nos rios), dizimou a maior 

parte da população indígena, justificou a vinda de escravos da 

África (que trabalhavam em condições desumanas) e gerou muita 

riqueza para quem detinha o poder e para Portugal e Inglaterra.  

  

É a região de maior concentração urbana do Estado, com cerca 

de 5 milhões de pessoas. A intensa exploração dos minérios (a 

maior parte para exportação) causa uma série de impactos 

negativos na natureza, população e até na economia: poluição do 

ar, solo e lençol freático, grande consumo de água, perda de 

biodiversidade, supressão de vegetação, afugentamento da fauna, 

descarte inadequado de resíduos perigosos, destruição de 

patrimônios históricos e culturais, eliminação de outros modos 

de viver nos territórios, aumento da criminalidade, gravidez 

precoce e doenças sexualmente transmissíveis e rompimentos de 

barragens de rejeito. 

 

Mas existe um impacto que o setor minerário e seus aliados não 

informam à população. Nesta área de Minas Gerais, a 

mineração de ferro destrói os aquíferos de forma irreversível. 

     A ÁGUA ESTÁ NO MINÉRIO DE FERRO 
 
No Quadrilátero Ferrífero-Aquífero (QFA), nos topos e 

vertentes das serras, estão as cangas, resistentes e 

porosas, que permitem que a água da chuva penetre 

rapidamente no solo e não escoe para os rios. Algumas 

camadas abaixo, está a formação Cauê (também conhecida 

como “itabiritos”, que é o minério de ferro), que tem grande 

capacidade de armazenar água. As cangas e a formação 

Cauê compõem o Geossistema Ferruginoso, que é um 

sistema de aquíferos profundos no qual se concentra cerca 

de 80% das reservas de água do QFA. Tem a capacidade de 

regular e manter, mesmo na estação sem chuva, o 

fornecimento de água de alta qualidade para os cursos de 

água.  Ou seja, é no minério de ferro que fica armazenada 

a água. Ao destruir esse sistema cangas/itabiritos, a 

mineração destrói o aquífero.  

  

Congonhas e Itabira já estão com graves problemas de 

escassez de água devido à mineração. Morro de Água 

Quente (Catas Altas), Brumal (Santa Bárbara), Córrego do 

Feijão, Casa Branca e Piedade de Paraopeba (Brumadinho) 

e outros lugares em Belo Vale, Congonhas, Itabirito e 

Mariana já vivenciam falta e/ou dificuldade de acesso à 

água, perdas de nascentes e córregos e destruição de áreas 

de lazer em convivência com água pelo mesmo motivo. Os 

conflitos pelo uso da água se acumulam e cresce o número 

de comunidades atingidas em seu direito humano à água 

devido à mineração em operação ou ameaçadas pelos 

projetos em fase de licenciamento ambiental no Quadrilátero 

Ferrífero-Aquífero. 

Violação do direito humano à água 
 

A violação do direito humano à água não se dá 
somente quando ela não chega à torneira, quando 
alguém fica sem água porque não pode pagar ou 
quando é cobrada taxa se usarmos mais água do que 
certo limite. 
 
Se, no Quadrilátero Ferrífero-Aquífero, a mineração 
destrói as áreas naturais de recarga e 
armazenamento de água - que cumprem esse papel 
há milhões de anos - isso também é uma violação do 
direito humano à água, inclusive das futuras 
gerações. 

Tutty Vasques 

MAIS 
BARRAGENS? 

Em setembro, o Governo informou que poderão ser 
licenciadas mais 36 barragens de rejeitos de mineração 
com a mesma tecnologia de disposição de rejeitos da que 
rompeu em Mariana (alteamentos a montante). Veja no 
mapa onde ficam (em azul). 

Maravilhas III 
No dia 28 de junho deste ano o Governo, mesmo 
com boa parte dos funcionários do meio ambiente 
em greve,  colocou na pauta o licenciamento da 
barragem de rejeitos Maravilhas III (108 milhões 
de m3), da Vale, com parecer favorável.  Ela ficará 
em Itabirito, na divisa com Nova Lima e, em caso 
de rompimento, os moradores mais próximos 
terão menos de 3 minutos para se autossalvar. E 
ainda coloca em risco o rio das Velhas e a captação 
de Bela Fama (Copasa) que abastece 70% de Belo 
Horizonte, 98% de Nova Lima, 100% de Raposos, 
entre outros. Cerca de 2 milhões de pessoas. 


