
 

VOCÊ SABIA? 
 
O acesso à água é um direito humano (Organização 
das Nações Unidas (ONU) e o Parlamento Europeu). 
  
Está para ser votado no Brasil o novo Marco 
Regulatório de Mineração. Se for aprovado como está, 
só vai atender aos interesses da mineração. Não fala 
de meio ambiente, água e trabalhadores e permitirá a 
mineração sem limites, inclusive em terras indígenas e 
Unidades de Conservação.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Você vive numa bacia hidrográfica e, para chegar água 
à torneira, é necessário espaços naturais preservados 
que cumprem o papel de “produzir” água. 

QUE CRISE DE ÁGUA É ESSA? 
 
Afinal quais são as reais causas da falta de água? É culpa do seu banho? É 
devido à poluição dos rios? É porque a chuva diminuiu? 
  
A chuva diminuiu devida às mudanças do clima, há desperdício e poluição das 
águas. Mas em Minas Gerais há outras causas graves, que o governo e grande 
parte da imprensa não falam:  
  
1. Destruição dos aquíferos e das áreas de recarga, principalmente pela 
mineração, plantação extensiva de eucaliptos, desmatamento e expansão 
imobiliária. 
2. Má gestão por parte do poder público (municipal, estadual e federal), com 
o apoio de grande parte dos políticos. 
3. Tomada de decisões sem levar em conta o meio ambiente, a água e a vida 
da população só para facilitar a implantação de empreendimentos, mesmo 
que causem grandes impactos.  
 
A população é chamada a reduzir o consumo, com risco até de pagar uma 
sobretaxa se ultrapassar certos limites, mas não se faz o que precisa ser feito 
para, verdadeiramente, resolver a grave crise hídrica que vivemos. 
 
O Governo de Pimentel até agora não tomou nenhuma medida realmente 
eficaz e agiu na contramão do que precisa ser feito: mudou radicalmente a 
legislação ambiental para acelerar o licenciamento dos empreendimentos. 
Isso é grave e preocupante! 

Minas Gerais está refém da mineração desde a época 

dos bandeirantes, há cerca de 400 anos. Essa atividade 

impacta gravemente as nossas fontes de água e essa 

questão não pode ser varrida para debaixo do tapete!  

As áreas de recarga, aquíferos e mananciais necessários 

ao abastecimento da população e também à manutenção 

da natureza e vida de agricultores e ribeirinhos e demais 

atividades econômicas são drasticamente destruídos ou 

poluídos, principalmente nos últimos 50 anos.  

Mineração e água em Minas Gerais 

Paracatu, Itabira e Congonhas já estão com falta de água ou problemas com sua 

qualidade devido à mineração. 

  

É irreparável o impacto ambiental e social causado pela mineração. Conceição do 

Mato Dentro e Riacho dos Machados são exemplos de como os empreendimentos 

de mineração em Minas Gerais são projetos de destruição socioambiental e 

violação de direitos, com benefícios insignificantes para o conjunto geral da 

população.  

  

Num cenário em que a qualidade ambiental e hídrica da chamada “caixa d´água” 

do Brasil está sob ameaça, há que, necessariamente, redirecionar o rumo do 

crescimento econômico – e ainda há tempo para isso – para um modelo mais 

justo e estável, sem a predação imediatista dos “bens naturais”, como a água, 

mata atlântica e cerrado. 

ALGUMAS NOVAS AMEAÇAS DA MINERAÇÃO  
 

 Grandes novos projetos de mineração pretendidos: Grão Mogol, Serra do Curral, Serra da Moeda, Serra do Gandarela,  
Carrancas, São Bartolomeu (Ouro Preto), Serro e Milho Verde, entre outros. 

  
 Expansão do projeto Minas-Rio em Conceição de Mato Dentro e Alvorada de Minas, que precisa de mais minerodutos. Já usa 

água suficiente para abastecer 225 mil pessoas, mais de 4 (quatro) vezes  a soma da população de Conceição do Mato Dentro, 
Alvorada de Minas, Serro e Dom Joaquim. 
 

 Ampliação do Complexo Vargem Grande (Nova Lima e Rio Acima), Fazendão (Catas Altas) e Tamanduá (Brumadinho). 

BREVE PANORAMA DAS ÁGUAS EM MINAS GERAIS 

 
1. Escassez de água em várias bacias hidrográficas, 

colocando em risco o abastecimento de cidades como 

Montes Claros e regiões metropolitanas como a de Belo 

Horizonte. 

 

2. Em 2014 a nascente na Serra da Canastra chegou a secar 

e o Rio São Francisco ficou quase seco num trecho depois 

de Três Marias pela diminuição alarmante do seu volume 

de água. 

 

3. Em junho de 2015, o Rio Doce, que nasce e tem cerca de 

80% do seu curso em Minas Gerais, não chegou ao mar. 

E no dia 5 de novembro desse ano foi criminosamente 

soterrado de lama tóxica devido ao rompimento da 

barragem de rejeitos da Samarco (vale/BHP).  

 

4. Em janeiro de 2015 (época das chuvas), 2 municípios 

estavam em situação de colapso, 63 em iminente colapso 

e 186 tinham problemas de abastecimento. 

 

5. A Região Metropolitana de Belo Horizonte, com cerca de 5 

milhões de habitantes, vive uma situação alarmante 

porque depende dos rios Paraopeba e Velhas, ambos em 

situação de escassez e/ou alerta durante a estiagem nos 

dois últimos anos. 


