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O Fórum Nacional da Sociedade Civil nos Comitês de Bacias Hidrográficas – FONASC.CBH
iniciou sua atuação na bacia do Santo Antônio solicitando formalmente ao IGAM (conferir
cabeçalho e protocolo na figura abaixo), o cadastro de pequenos usuários nas comunidades
da região compreendida pela sub-bacias do Rio do Peixe e Córregos Pereira, Água Santa e
Passa Sete (também denominado Passa Três), além dos afluentes que compreendem e
formam a Bacia e calha principal do Alto do rio Santo Antônio (Sub-bacia do Rio Doce).

O FONASC.CBH participa da gestão da bacia hidrográfica do Rio Santo Antônio atuando na
capacitação de pequenos usuários da bacia, de forma a promover a identificação de possíveis
alterações nas condições ambientais dos recursos hídricos e, quando necessário, também
para a fiscalização desta realidade e o processamento de denúncias e representações aos
órgãos competentes para apuração e tomada de providências para reparar eventuais danos e
fontes de poluição e degradação das condições das águas na bacia.
Em 05/07/2011, o Fonasc-CBH participou da audiência pública realizada pela Comissão de
Minas e Energia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, na Câmara Municipal de Conceição
do Mato Dentro, que tratou dos impactos do mineroduto de 525 quilômetros entre Minas e
Rio de Janeiro.
A participação do FONASC no COMITÊ DE BACIA DO SANTO ANTÔNIO é realizada, ainda, por
meio da atuação de suas representantes FLÁVIA LILIAN SANTOS COSTA BARROSO e PATRÍCIA
GENEROSO THOMAZ, membros titulares e suplentes deste comitê que estiveram à frente da
organização do seminário “Nossas águas: caminhos e descaminhos na bacia do rio Santo

Antônio-MG”, realizado no dia 01/09/2011 no Município de Conceição do Mato Dentro, com a
participação de inúmeros conselheiros do CBH Santo Antônio, de moradores e representantes
de comunidades locais e de órgãos Executivos e Legislativos da região. Neste seminário foram
discutidos diversos assuntos tais como a política de enquadramento como defesa da qualidade
das águas, e painéis com a participação de biólogos e cientistas da PUC-MG, discutindo o
tema “Biodiversidade e Água: Trajetória de Conflitos em Conceição do Mato Dentro”. Contouse com a participação da socióloga Denise de Castro Pereira, Professora-Doutora do
Departamento de Administração da PUC Minas e pesquisadora do Laboratório de Cenários
Socioambientais em municípios com mineração da PUC Minas.
No painel Caminhos e Descaminhos, conselheiros e gestores públicos de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos, com atuação na Bacia do Rio Santo Antônio, trataram dos conflitos pelo
uso da água e trocaram experiências sobre sua atuação na bacia do Rio Santo Antônio.
Realizou-se nos dias 19 e 20/12/2011, por solicitação dos membros do FONASC com assento
no CBH Santo Antônio, diligência por uma comissão de conselheiros junto a diversas
comunidades da Bacia do Santo Antônio atingidas pela implantação do empreendimento
Minas-Rio, principalmente no aspecto qualitativo e quantitativo da água de uso comum destas
comunidades. As representantes do FONASC exerceram o papel de anfitriões da diligência,
indicando e assessorando a comissão de conselheiros na visita às comunidades, cujos conflitos
vêm acompanhando.
Esta situação tem também ensejado a participação do FONASC-CBH em denúncias perante o
Ministério Público do Estado de Minas Gerais, tais como o documento denominado VIOLAÇÃO
DOS DIREITOS HUMANOS PELO EMPREENDIMENTO MINAS RIO, no qual inúmeros conflitos e
arbitrariedades pela utilização dos recursos hídricos foram apresentados. Além destes, o
FONASC também participou de debates e reuniões para defender direitos socioambientais de
comunidades tradicionais, bem como tendo o objetivo de criação de unidades de conservação
na bacia hidrográfica do Santo Antônio, destacando-se neste sentido documento protocolado
perante audiência pública organizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em
17/07/2012 em São Sebastião do Bom Sucesso, distrito de Conceição do Mato Dentro.
O FONASC, por meio de seus representantes, participou de reuniões em Santa Maria do
Itabira, em setembro de 2012, para mobilização da sociedade local na defesa de mananciais e,
particularmente, do rio do Tanque.
O FONASC-CBH tem assessorado também a Associação de Defesa e Desenvolvimento
Ambiental de Ferros/Addaf na realização de eventos e no acompanhamento dos processos de
licenciamento de Pequenas Centrais Hidrelétricas previstas para a bacia do rio Santo Antônio.

