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AO  COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA SANTO ANTÔNIO  

 

Processo Administrativo 9150/2018  para RETIFICAÇÃO DA PORTARIA DE 

OUTORGA nº  581/2010  

Bacia Estadual : RIO SANTO ANTÔNIO  - Bacia Federal: Rio Doce 

Empreendedor:  – Anglo American Minério de Ferro Brasil CNPJ 02359572/0004-30 

Finalidade principal: Disposição de rejeitos, regulação de vazões, captação para consumo 

industrial, aspersão de vias e recirculação de água.  

Municípios: Conceição do Mato Dentro 

 

 

CONSIDERAÇÕES  

 

Estas considerações foram  elaboradas a partir das análises dos Pareceres Técnicos 

Processos  da SUPRAM Jequitinhonha nº 9150/2018 ,  assinados pela analista ambiental 

Iara Righi Amaral Furtado em 28/05/2019 e pelo Diretor de Regularização Ambiental 

Gilmar dos Reis Martins em 11/06/2019. Os pareceres elaborados pela IBIO e as figuras 

(mapas) referentes aos mesmos processos, elaborados pelo engenheiro agrônomo Fabiano 

Henrique da Silva Alves também foram considerados para a elaboração do presente 

parecer.  

 

 

Caracterização geral do empreendimento, Contextualização  e Controle de legalidade 

 

De acordo com os Pareceres, o empreendimento está na Bacia do Rio Santo Antônio, e 

refere-se ao pleito de retificação de portaria de outorga para captação em barramento com 

regulação de vazão em área maior que 5 hectares no barramento localizado no Córrego 

Passa Três, conhecido regionalmente como Passa Sete, afluente da margem esquerda do 

Ribeirão São José que por sua vez é afluente da margem direito do Rio do Peixe. A 

intervenção requerida  foi enquadrada como de grande porte.  

 

Conforme descrito no Parecer Técnico emitido pela SUPRAM JEQ (fls. 06)  “ o 

requerimento de retificação apresentado nesse processo altera o balanço hídrico 

anteriormente apresentado, modifica o período de captação para 24 horas por dia, mantem 

a vazão instantânea de agua nova de 0,174 m³/h e informa sobre o aumento dos volumes 

recirculados no processo produtivo”.  

 

O referido Parecer Técnico emitido pela SUPRAM JEQ ainda descreve que a outorga da 

barragem de rejeito visa complementar o atendimento das demandas de água nova do 

empreendimento em 625m³/h, esclarecendo que a Anglo American já possui uma captação 

outorgada de 2500 m³.  
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Descreve, em outro trecho que  “conforme informado no documento protocolo 

S0204053/2018, o aumento da vazão recuperada (água recuperada da barragem) é devido 

aos valores reais observados na planta no início da operação. No projeto previa-se maior 

recirculação nos espessadores (água recirculada nos tanques da usina), mas observou-se 

que a recirculação na usina foi menor que o previsto em projeto, sendo necessária maior 

disposição de  água na barragem e, consequentemente, maior recuperação (captação de 

água na barragem).  

 

Neste aspecto, uma inevitável conclusão que se extrai das sucessivas mudanças dos 

estudos e informações apresentadas pelo empreendedor é que a imperfeição técnica é a 

máxima do empreendimento Minas Rio. As reiteradas alterações de diques de contenção, 

mudança de ritmos de exploração, da alteração de  layout de pilha de estéril e pedidos de 

outorgas complementares conduzem a duas hipóteses: ou a mineradora não detém técnica 

suficiente para sustentar os estudos e informações que produz ou há um 

subdimensionamento de dados de forma a maquiar a realidade e, por consequência,  tornar 

sem alicerce o pressuposto de viabilidade ambiental do empreendimento.  

 

 

DAS  OMISSÕES E CONTRADIÇÕES DO  PARECER TÉCNICO EMITIDO 

PELA SUPRAM - JEQ QUE  RESULTARÃO EM CONVENCIMENTO 

EQUIVOCADO DO CONSELHO  

 

Inicialmente, destaca-se que conforme observação descrita no Parecer Técnico emitido 

pela SUPRAM - JEQ, a presente outorga encontra vinculada ao PA 0472/2007/006/2013 

que recebeu o certificado LO nº 123/2014 com validade até 29/09/2020 
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Merece ainda destaque a informação sobre a disponibilidade hídrica contida no referido 

Parecer Técnico emitido pela SUPRAM - JEQ.  

 

 
 

 
 

 

 

Aqui a omissão e até mesmo a contradição com outra parte do parecer, conforme será 

demonstrado nestas considerações,  conduzirá a uma decisão distante da realidade, colocando 

em risco a possibilidade dos conselheiros decidirem de forma suficientemente esclarecida.  

 

 Com a  informação da inexistência de cadastros de uso insignificante ou de outorgas de águas 

superficiais vigentes a jusante da intervenção, cria-se um vazio que não representa a realidade. 

A obrigatória identificação de usuário dispersos  que é  pública e notória, de amplo 

conhecimento de todos os técnicos da SUPRAM - JEQ, de amplo conhecimento tanto dos 

técnicos  órgão ambiental quanto dos técnicos empreendedor Anglo American deixaram de 

ser considerados na análise técnica do pedido de outorga, conforme informação acima 

transcrita.  Portanto, repita-se , não corresponde a realidade a informação de ausência de 

usuários a jusante, fato que  poderá resultar em convencimento equivocado dos 

conselheiros. 

 

Omisso  tanto o parecer da Parecer Técnico emitido pela SUPRAM – JEQ quanto o parecer 

da IBIO no que pertine a caracterização da bacia, bem como  as informações relativa ao curso 

d’água relativamente a capacidade de diluição de efluentes, além das características  das áreas 

a jusante da intervenção, bem como a predominância da demanda prioritária do consumo da 

água . Cabe aqui uma indagação:  para quais finalidades os usuários já consolidados do 

ribeirão Passa Sete utiliza suas águas?  Dessedentação humana, animal, atividades agrícolas, 

cultivo de hortas, produção de queijo, cachaça, rapadura, farinha, uso doméstico para lavar 

roupas, casa, produção de doces? Nada disso foi apurado ou informado, embora indispensável 

para se garantir o uso múltiplo do recurso hídrico.   

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

  

Omitiu tanto o empreendedor quanto o Parecer Técnico emitido pela SUPRAM – JEQ, a 

informação já consolidada através de inúmeros documentos, depoimentos e até mesmo 

através da assessoria técnica independente contratada no processo de licenciamento do Projeto 

Minas Rio que a utilização do Córrego Passa Sete sempre se deu para consumo humano, 

dessedentação animal e para produção  de culturas indispensáveis à segurança 

alimentar de membros das comunidades, o que não se concilia com a alteração 

qualitativa decorrente da outorga e da condicionante que determinou a obrigação de 

assegurar água em qualidade e quantidade compatível com o usos múltiplos no Córrego 

Passa Sete, a jusante da barragem de rejeitos (CONDICIONANTE 04)   

 

 

Aliás, de forma contraditória,  o parecer da  SUPRAM - JEQ informa que não há usuários 

outorgados ou cadastrados para o uso de recursos hídricos imediatamente a jusante e em 

seguida (fls. 10) e em outro trecho, cita a existência de condicionante que assegura água em 

qualidade e quantidade compatível com os usos múltiplos no Córrego Passa Sete a jusante do 

barramento. E mais ainda, considera a condicionante cumprida descrevendo que a 

comunidade da Água Quente, localizada a jusante do barramento será abastecida através de 

um poço tubular e o sistema de reservação dimensionado de maneira a suprir as demandas 

identificadas .  

 

Omisso também tanto a equipe técnica quanto o empreendedor que o poço tubular descrito 

como medida para suprir as demandas identificadas na Comunidade da Água Quente SECOU 

e há muito não é utilizado para abastecer a comunidade.  E ele jamais foi suficiente para 

atender toda a demanda uma vez que a distribuição ocorrida em curto espaço de tempo ficou 

restrita a poucas famílias.  

 

Portanto, indispensável seja solicitado informações complementares ao empreendedor e 

complementação do parecer técnico da SUPRAM – JEQ, de forma a subsidiar a decisão com 

informações atuais que encontrem consonância com a realidade.  

 

Não se dirá, nem por hipótese que a disponibilização de caminhões pipa atende ao comando 

expresso na condicionante 04 que determinou fosse assegurada ÁGUA EM QUANTIDADE 

E QUALIDADE COMPATÍVEL COM OS USOS MÚLTIPLOS NO CÓRREGO PASSA 

SETE a jusante da barragem.  

 

Imprescindível que o parecer reconheça a existência de usuários a jusante da área demandada 

no processo de outorga, usuários estes que  já tiveram seus usos comprometidos pelas 

alterações decorrentes da intervenção outorga que ora se propõe seja retificada, oportunizado 

aos conselheiros do Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Santo Antônio a tomada de 

decisão esclarecida e comprometida com a realidade fática.   

 

Indispensável também que a informação sobre o funcionamento do poço tubular existente na 

comunidade da Água Quente seja esclarecida por meio de informações complementares a ser 

prestada pelo empreendedor para fazer constar a situação atual.  
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Por outro lado, o fundamento do parecer da Supram JEQ  opinou pelo deferimento da outorga 

e considerou a  inexistência de “usuários outorgados” a jusante dos objetos de outorga 

trazidos à análise do CBH  Santo Antõnio, como se tal inexistência (irreal) fosse determinante 

para nossa análise.  

 

Na visão da equipe técnica, pelo que os pareceres indicam, usos que dispensam outorga 

dispensam avaliação ou os usuários respectivos não são compreendidos como sujeitos de 

direitos e agentes a serem considerados quando da concessão de outorgas de usos que possam 

ameaça-los. 

 

As declarações de uso (doc anexo ao parecer) não deixam margem de dúvidas sobre a 

existencia  de usuários que não foram considerados tanto pelo empreendedor quanto pela 

equipe téncica.  
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Neste sentido,  a Supram JEQ, mais uma vez,   demonstra desconhecer as leis e normativos 

afins à matéria e concorre-se para a consumação das outorgas requeridas  sem a precaução 

necessária para assegurar os usos múltiplos e a segurança das comunidades usuárias destes 

recursos hídricos.  

 

Diante disso,  indispensável seja parecer Técnico emitido pela SUPRAM - JEQ retificado 

com a identificação correta dos usuários (cadastrados ou não ) existentes a jusante da 

intervenção requerida, devendo ainda, em razão das modificações de informações 

indispensáveis quanto os usuários, identificar as características predominantes na utilização da 

água (dessedentação animal, uso recreativo, uso social) e, posteriormente, retificar ou ratificar 

as conclusões do seu parecer de outorga, inclusive quanto a eventuais medidas 

compensatórias ou mitigatórias que devem ser consideradas tendo em vista os usos já 

consolidados da água pela comunidade a jusante.  

 

Esta é, portanto, mais uma razão para que o processo de outorga seja retirado de pauta 

para que se proceda as correções indispensáveis à avaliação correta de todos os 

conselheiros, única forma de se garantir o direito à isenta e correta avaliação.  

 

Noutro giro, destaca-se que o processo de licenciamento do Projeto Minas-Rio PA 

0472/2007/ (vide http://www.meioambiente.mg.gov.br/copam/camaras-tematicas-do-copam) 

ao qual a outorga ora requerida é vinculado, possui entre uma de suas inúmeras 

condicionantes a obrigação do empreendedor de identificar todos os usuários dispersos dos 

recursos hídricos das sub-bacias dos Rio do Peixe e Santo Antônio.   

 

Assim, tanto o Estado, que impõe a obrigação, quanto o empreendedor, a quem esta foi 

imposta, são  forçados a conhecer os usuários (sejam eles cadastrados ou não) a jusante de 

onde se propõe a intervenção no curso d’água.  

 

Registre-se, entretanto, que tanto o Parecer Técnico da Supram, quanto o elaborado pelo 

IBIO, destacam que o empreendedor informou a inexistirem de usuários cadastrados a jusante 

da intervenção proposta. Contudo não há informação alguma sobre a existência de 

usuários não cadastrados nas informações contidas no parecer e tampouco nas 

informações prestadas pelo empreendedor. A hipótese configura omissão de informação 

diante das obrigações impostas ao empreendedor em razão da mencionada 

condicionante nº 37 da Licença de Instalação/fase II reproduzida como  Condicionante nº 07 

da Licença de Operação do empreendimento:  

 
Condicionante nº 37 da LI fase II:  “Apresentar relatório de acompanhamento de 

todos os usuários dispersos, inclusive os já identificados no ‘Relatório de 

Identificação de Usuários das Bacias do Rio do Peixe e do Rio Santo Antônio e 

Proposição de Alternativas Mitigadoras para Garantir o Fornecimento de Água’, e 

das comunidades de São Sebastião do Bom Sucesso, Serra da Ferrugem, Água 

Quente, Beco, Gondó, Taporoco, Buritis e Cabeceira do Turco, com apresentação 

qualitativa dos recursos hídricos utilizados (identificando no mínimo: local de 

captação; finalidade de usos; se o abastecimento provém de rede 

pública/comunitária; se recebe tratamento, se foi necessário aplicar alguma medida 

preventiva/mitigadora por parte do empreendedor, e se é usada para fins 

recreativos)”. 

 

http://www.meioambiente.mg.gov.br/copam/camaras-tematicas-do-copam
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Indispensável, portanto, que o requerimento de outorga seja retirado de pauta para que tanto o 

empreendedor quanto a equipe técnica da SUPRAM diligenciem no sentido de informar sobre 

a existência de usuários “insignificantes” a jusante do local onde se propõe a intervenção no 

curso d’água Passa Sete, sejam estes usuários cadastrados ou não.   

 

Um olhar sobre imagens de satélite da bacia do córrego Passa Sete, mostra uma série de 

fazendas, sítios, povoados e usuários dos cursos d’agua no território a jusante de onde se 

propõe a intervenção. Revela-se, com isto, o risco representado pela concessão da outorga, ou 

seja, a insegurança que ela transferirá para os demais usuários da bacia, seja para seus usos já 

consolidados, seja para  potenciais demandas futuras.  

 

 
 

Mapa com comunidades a jusante da barragem de rejeitos do Projeto Minas-Rio. Boletim 

Informativo Cartografia da Cartografia Social, nº. 11:  “Atingidos pelo projeto Minas-Rio: 

Comunidades a jusante da barragem 

 

Assim, as informações sobre o uso e a ocupação do solo a jusante da intervenção requereida, 

além da informação relativa à existência de usuários não cadastrados e ao  uso social e 

recreativo desta mesma área são informações imprescindíveis sobretudo para aferir sobre o 

cumprimento da condicionante 04 da PORTARIA DE OUTORGA nº  581/2010, bem como 

para garantir o uso múltiplo determinado pela Lei 13343 -   
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Vide reportagem jornalística que demonstram descumprimento condicionante :  Minas 

lidera número de conflitos por água no país - 

https://www.otempo.com.br/economia/minas-lidera-numero-de-conflitos-por-agua-no-

pais-1.1496061 -   

 

 Mina de Conflito - https://www.otempo.com.br/economia/prefeitura-entrega-agua-que-

nao-e-potavel-a-comunidade-1.1496053 

 

Outra omissão que configura irregularidade insanável contida no Parecer Técnico emitido 

pela SUPRAM – JEQ,  diz respeito a informação relativa ao cumprimento da condicioante 02, 

relativamente à medição diária de vazão (CONDICIONANTE 02 – FLS. 10 Técnico emitido 

pela SUPRAM = JEQ ). Esclareceu o i. parecerista que a condicioannte foi cumprida e 

descreveu o número dos protocolos dos relatórios semestrais de monitoramento a partir do 

início da operação do barramento. Contudo, OMITIU exatamente a informação de maior 

relevancia, qual seja, os resultados dos monitoramentos e a informação se houve 

descumprimento de captação de valor superior ao outorgado.  

 

A omissão de informação não pode ser admitida sob pena de induzir a erro o Conselho que 

tem por obrigação averiguar o cumprimento das condicionantes relativas à observância do 

limite outorgado.  

E ainda que tenha sido descrito pela mesma  parecerista a presente outorga encontra vinculada 

ao PA 0472/2007/006/2013 as informações contidas no Parecer único da  PU  de Nº 

1375747/2017 que descreveu a desconformidade de parâmetro da qualidade das aguas a 

jusante da barragem de rejeito  não foram consideradas para efeito da análise da presente 

outorga.  

 

DO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE OUTORGA - DA CAPTAÇÃO DE 

ÁGUA EM LIMITE SUPERIOR AO OUTORGADO E PADRÕES INADEQUADOS  DE 

QUALIDADE DA ÁGUA – ESCOLHA DELIBERADA DO EMPREENDEDOR  

CONFORME INFORMAÇÃO CONTIDA EM PARECER DA SUPRAM JEQ  NO PU  de 

Nº 1375747/2017 

 

Inicialmente, destaca-se que o Anexo IV do Relatório Técnico apresentado pela Anglo American 

(POTAMOS – Engenharia e Hidrologia Ltda) destinado a comprovação do cumprimento de 

condicionantes da Portaria nº 581/2010 – Barragem de Rejeitos, limita-se a um quadro síntese 

com número da condicionante, descrição, data do ofício encaminhado pelo empreendedor e 

número do protocolo, sem qualquer informação do conteúdo ou dados relativos aos 

monitoramentos apresentados.  

 

Da mesma forma, o Parecer Técnico da SUPRAM - JEQ ao descrever o cumprimento das 

condicionantes (item 4 –fls. 9) relata apena os protocolos de relatórios semestrais de 

monitoramento sem detalhar o resultados das medições diárias de vazão (aqui citadas a titulo 

exemplificativo).  

 

https://www.otempo.com.br/economia/minas-lidera-numero-de-conflitos-por-agua-no-pais-1.1496061
https://www.otempo.com.br/economia/minas-lidera-numero-de-conflitos-por-agua-no-pais-1.1496061
https://www.otempo.com.br/economia/prefeitura-entrega-agua-que-nao-e-potavel-a-comunidade-1.1496053
https://www.otempo.com.br/economia/prefeitura-entrega-agua-que-nao-e-potavel-a-comunidade-1.1496053
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A prova inconteste de captação de água em limite superior ao outorgado está contida em 

documento elaborado pela mesma unidade regional que elaborou o presente parecer de 

outorga. Dados oficiais da SEMAD  Conforme  PU  de Nº 1375747/2017  (pag 91)   

COMPROVA que o empreendedor ultrapassou a captação de água na barragem de 

rejeitos em limites próximos ao dobro do que foi permitido na outorga.  

 

 

Vejamos: http://www.meioambiente.mg.gov.br/copam/camaras-tematicas-do-copam  

“As captações mais representativas do Projeto Minas-Rio são as seguintes: 

 - Captação de no Rio do Peixe de 2.500 m³/h  

- Captação de água no Ribeirão Santo Antônio de 500 m³/h  

- Captação de água pelo sistema de rebaixamento de 500 m³/h 

 - Captação de água na Barragem de rejeitos de 1958 m³/h 

 A captação de água do Rio do Peixe está situada no município de Dom Joaquim e, 

nos períodos de extensas estiagens essa captação é suspensa a fim de se manter a 

vazão do rio a jusante. Conforme informações do empreendedor, para suprir as 

demandas de água do empreendimento, intensifica-se nesses períodos as captações 

na barragem de rejeitos com valores podendo chegar a 3.600 m³/h. Em razão de 

ultrapassar a vazão outorgada pela Portaria 581/2010 foi lavrado o Auto de 

Infração n° 96609/2017.   (PU  de Nº 1375747/2017  pag 91) 

 

 

Portanto, a captação de água da barragem de rejeito em volume próximo ao dobro do 

que foi outorgado, possui gravidade ainda maior se considerado que, conforme 

informações do empreendedor, a barragem está sendo utilizada com a finalidade de 

destinação de efluentes industriais e sanitários gerados pelo empreendimento e a 

regulação de vazão do curso de água Passa Sete utilizados pelas comunidades do Passa 

Sete, Água Quente e São José do Jassém.  

 

 

 

 

http://www.meioambiente.mg.gov.br/copam/camaras-tematicas-do-copam
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Aliás, as alterações da qualidade da água advinda da barragem de rejeitos foi objeto de 

destaque no PU Nº 1375747/2017 em razão dos impactos causados na biota e na comunidade 

do Passa Sete e Água Quente, quanto aos usos múltiplos da água.  

 

Vejamos:   

“Cabe ressaltar que as alterações da qualidade da água advinda da barragem de 

rejeitos (receptora de efluentes de estações de tratamento de esgotos e dos 

rejeitos do processo industrial) tem proporcionado alteração da qualidade da 

água no córrego Passa Sete. Esse aspecto não foi considerado no levantamento 

de impactos na fase de operação. Entretanto, os resultados dos monitoramentos 

qualitativos e os eventos adverso de mortandade de peixes, demonstram 

alterações na qualidade da água a jusante da barragem, com impactos na biota 

aquática e na comunidade de Passa Sete e Água Quente quanto aos usos 

múltiplos. Nesse sentido, foi solicitado ao empreendedor a seguinte informação 

complementar: “Acrescentar descrição do impacto de alteração da qualidade da 

água em decorrência da operação da barragem de rejeitos não mencionado nos 

estudos, uma vez tratar-se de um impacto real”. ( PU Nº 1375747/2017- pag. 

102 grifo nosso).  

O PU Nº 1375747/2017,  deixa evidente que as alterações nos padrões da qualidade das águas 

a jusante do barramento é uma escolha deliberada do empreendedor. Isso porque o parecer 

descreve mesmo após a autuação do empreendimento em 2015, verifica-se pelos 

relatórios de 2016 que algumas Estação de Tratamento de Efluentes (ETEs) 

permanecem com lançamento de efluentes acima dos limites legalmente estabelecidos.  

Vejamos:  

“Foi ressaltado que a barragem de rejeitos trata-se de uma estrutura minerária 

de controle ambiental, com objetivo de garantir o atendimento dos padrões de 

qualidade das águas à jusante do barramento. Relatou-se também a proposição 

de medidas que buscassem melhor eficiência dos sistemas de tratamento de 

efluentes sanitários. Entretanto, mesmo após a autuação do empreendimento em 

2015, verifica-se pelos relatórios de 2016 que algumas ETE’s ainda 

permaneceram com lançamento de efluentes acimas dos limites legalmente 

estabelecidos.” (PU Nº 1375747/2017 pag. 103).  

 

O que o parecer omitiu, mas que foi admitido pela mineradora, é que em 2016 ela também foi 

autuada por não atendimento aos valores permitidos  para lançamentos  do efluente (Pasta 39 

pag. 25976):  
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Conforme informação oficial contida no  PU Nº 1375747/2017 pag. 103, que analisou o 

pedido de licença do Setp 03 da Anglo American,  em outro trecho, após a informação de 

que “de acordo com o monitoramento no ponto QO-04 (saída do barramento), verificou-

se valores expressivos de manganês total (1,56 mg/L) e DBO (27,1) no ano de 2016” (PU 

Nº 1375747/2017 pag. 103), a equipe analista consignou a resposta da empresa informando 

que as alterações atuais estão relacionadas a efeito físico-químicos, em razão de consumo de 

oxigênio dissolvido decorrente do aumento de carga orgânica (DBO) no reservatório e do 

aumento da recirculação de água no interior do reservatório da barragem, o que, por sua vez 

comprometem a qualidade de água no interior do reservatório da barragem. 

 

Todos estes dados, embora constantes das informações contidas no monitoramento e mesmo 

que já tenham sido objetos de apontamento através de pareceres emitidos pelo órgão 

licenciador em pareceres relativos ao empreendimento Minas Rio,  foram omitidos pela Anglo 

American no relatório técnico apresentado pela POTAMOS – Engenharia e Hidrologia Ltda, 

o que desvirtua  e compromete os pareceres técnicos elaborados tanto pela SUPRAM – JEQ, 

quanto pela IBIO.  

 

 

Da mesma forma, a informação  contida  PU Nº 1375747/2017 e a preocupação dos técnicos 

que emitiram tal parecer em destacar a existência de laudo técnico que apurou a mortandade 

de peixes, o MEMO.SEFIS.SUFIS.SISEMA. N° 140/17, enviado pela Superintendência de 

Estratégia e Fiscalização Ambiental,  deve ser considerada como maior destaque. Segundo 

informações contidas no parecer que analisou o pedido de licença do empreendedor em 2017 , 

o  referido laudo aponta que:  
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“A morte de peixes foi causada por intoxicação, devido à introdução gradual de 

substâncias tóxicas no ambiente aquático pelo Projeto Minas-Rio, com a 

extração de minério de ferro e a formação de lagoa de rejeitos pelo represamento 

das cabeceiras do córrego Passa-Sete, agravada pela baixa vazão do curso 

d’água devido a um período de estiagem e desencadeada pela ocorrência de uma 

pancada de chuva no dia precedente”.  (PU Nº 1375747/2017 pag. 104- grifo 

nosso)  

O laudo relata que os monitoramentos realizados no córrego Passa-Sete mostram 

profundas alterações nas características físico-químicas da água à medida em 

que o empreendimento foi implementado. As alterações mais significativas se 

deram no pH, na turbidez, nos sólidos em suspensão totais, na condutividade 

elétrica, no ferro e manganês, no nitrogênio amoniacal total, na DBO e no OD. 

Pela análise realizada os parâmetros de turbidez, condutividade elétrica e 

manganês total apresentam valores mais altos dentro da barragem de rejeitos ou 

logo a jusante da barragem e reduzindo-se ao longo do córrego Passa-Sete. Diz 

ainda que embora as características litológicas e de solo da região resultem 

naturalmente em valores altos de ferro e manganês nas águas, as atividades 

realizadas no interior do empreendimento parecem ser responsáveis por 

aumentar ainda mais o valor destes parâmetros.”.  

 

Por fim, o laudo conclui que as atividades do empreendimento disponibilizaram 

diversas substâncias químicas no curso d’água e aumentaram a turbidez e a 

condutividade da água, levando a degradação do ecossistema aquático e à redução 

na riqueza de espécies de peixes, com influência de até 6 km a jusante da saída da 

barragem de rejeitos da Anglo American. A mortandade de peixes ocorreu a cerca 

de 3 km a jusante do barramento, devido a uma soma de fatores entre os quais 

estão: o aumento progressivo de substâncias tóxicas no ambiente aquático, vazão 

de água extremamente reduzida pelos longos períodos de estiagens e uma súbita 

alteração climática por uma pancada de chuva precedente ao evento. A ocorrência 

de chuvas frias e fortes depois de prolongado tempo seco podem provocar anóxia 

da água e aumentar a demanda de oxigênio em lagos. Sendo assim, foi lavrado o 

Auto de Infração n° 95701/17 no valor R$212.409,58 referente à provocação de 

morte de peixes calculada com base na extensão do dano ambiental. 

 

E em outro trecho o parecer que analisou o pedido de licenciamento do Setp 

03 da Anglo American, é ainda mais explicito quanto a alteração da 

qualidade das águas a jusante do barramento: 
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“Diante das constatações do presente parecer, não poderia deixar de observar 

a profunda alteração da qualidade das águas identificadas à 

jusante da barragem de rejeitos, no curso d’água denominado 

“Córrego Passa Sete”, que compromete os usos múltiplos do 

recurso hídrico de comunidades abaixo do barramento. Não se 

pode tolerar a extrapolação frequente dos limites legais 

estabelecidos na legislação vigente, que podem resultar em danos à 

saúde humana e à biota local. Tal situação tem repercussão na 

tutela ambiental administrativa, e até mesmo na civil e penal. Há 

que se exigir medidas e ações concretas e efetivas para a mitigação 

dos impactos identificados quanto aos recursos hídricos, 

principalmente, no Córrego Passa Sete, com a finalidade de 

garantir quantidade e qualidade de água para as comunidades à 

jusante da barragem de rejeitos e a preservação da biota local.” 

(fls. 282) 
 

 

Os dados acima são suficientes para demonstrar a precipitação dos pareceres de outorgas que 

sugerem o deferimento  da outorga em suas conclusões mas, no corpo do parecer, omite sobre 

as conclusões e descumprimentos demonstrados nos monitoramentos e fiscalizações 

realizadas.  

 

Imprescindível pois, para que não haja insegurança e para que o ato administrativo (parecer) 

encontre-se suficientemente fundamentado, que o processo seja baixado em diligencia para 

que os pareceristas  após demandarem informações complementares em razão dos resultados 

e evidencias colhidos através de outros documentos oficiais e com base nos mesmos 

monitoramentos realizando pelo empreendedor, procedam uma nova avaliação e apontem 

para dados que demonstre o convencimento fundamentado da equipe técnica quanto às 

informações que lhe foram prestadas de forma a subsidiar a decisão deste conselho.  

 

Repita-se, durante todo o processo de licenciamento do Projeto Minas-Rio estudos e vistorias 

citaram os impactos e as profundas transformações ocorridas na qualidade das águas do 

Córrego Passa Sete decorrente da outorga para barramento.   

 

Dentre outros, destaca-se do conteúdo do REDS M 2782-2017-0100091 em 28/08/2017 

realizado com a presença dos seguintes agentes ambientais da SEMAD :  

1)Marcelo Coutinho (biólogo e diretor de fiscalização da Diretoria de Fiscalização 

de recursos faunísticos e pesqueiros, MASP 10213288),  

2) Gustavo Cavalcanti Araújo dos Reis ( engenheiro florestal e agente de 

fiscalização da diretoria de fiscalização de recursos faunísticos e pesqueiros, 

MASP 10348076) 

 3) Victor Hugo Alves Soares ( engenheiro ambiental e agente de fiscalização da 

NUCAN – Jeq, MASP 13649595)  

4) Valéria Andrade Costa (engenheira florestal e agente de fiscalização da 

NUCAN – Jeq, MASP 13651054)  

5) Cristiani Alves Costa (geógrafa e agente de fiscalização da NUCAN – Jeq, 

MASP 11559481)  
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Os  fatos que foram relatados no boletim de ocorrência (REDS M 2782-2017-0100091 de 

29/08/2017),  aponta para a indispensável necessidade de avaliação e manifestação da equipe 

técnica analista sobre as circunstancias  que  justificaram a lavratura do boletim de ocorrência, 

uma vez que foi descrito a vistoria no ponto 18º51’31,1 / 43º24’10,7 - barragem de rejeitos da 

mineradora Anglo América “onde foi encontrado um caminhão pipa jogando água para o 

córrego Passa Sete” 

 

Em outro trecho o BO relata: 

“Quando da vistoria na barragem de rejeitos e suas imediações, verificamos um 

caminhão pipa no maciço da barragem vertendo água para o córrego Passa Sete. 

Segundo o Sr. Gilcimar, esta medida estava sendo tomada com a finalidade 

de investigar qualquer ligação da Água da Barragem de rejeitos com a 

mortandade de peixes no Córrego Passa Sete. Alegou ainda que, parou de 

bombear a água da barragem e que estavam utilizando 04 (quatro) 

caminhões pipa com capacidade cada um de 20 m³ de água e que esta água 

estaria vindo do dique 2 do projeto Minas Rio da mencionada empresa.  

 

O REDS ainda descreve ainda que: 

O Diretor Marcelo Coutinho  ainda levou amostra da água do local de 

mortandade de peixes para análise em outros parâmetros, que será 

realizada pela FUNED (Fundação Ezequiel Dias). Também foram entregues 

para o Sr. Marcelo Coutinho as amostras de peixes encontrados mortos no 

local da fiscalização e foram devidamente coletados e condicionados, sendo 

três espécies: 01 (um) Pacu, 01 (um) Mandi e 01(um) Sarapó.  
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As inconsistências, lacunas e falhas  ora  apontadas no parecer técnico elaborado pela 

SUPRAM – JEQ,   demonstram a fragilidade do documento no que consiste à apresentação de 

informações relevantes sobre o descumprimento de condicionantes, inclusive sobre  captação 

em limite superior ao outorgado,  não sendo capaz de subsidiar, tecnicamente e de modo 

responsável, a formação de um juízo acerca do deferimento da outorga requerida pela Anglo 

American.  

 

Merece ainda destaque as contradições contida no exame de cumprimento das condicionantes 

que foram consideradas cumpridas desconsiderando tanto o Parecer Ùnico   Nº 1375747/2017  

pag 91que descreveu que o empreendedor ultrapassou a vazão outorgada pela Portaria 

581/2010 e do Auto de Infração n ° 96609/2017 que descreveu que o empreendedor chegou 

captar 3.600 m³/h embora autorizado a captar somente 1958 m³/h 

 

O Art. 15 da Lei nº 9.433/1997 e o Art. 20 da Lei Estadual no 13.199/1999, descreve as 

circunstâncias em que a outorga de direito de uso de recursos hídricos poderá ser suspensa, 

parcial ou totalmente:  

 

Art. 15. A outorga de direito de uso de recursos hídricos poderá ser suspensa parcial 

ou totalmente, em definitivo ou por prazo determinado, nas seguintes circunstâncias:  

I - não cumprimento pelo outorgado dos termos da outorga;  

 

 

Ademais, a Portaria IGAM nº 49, de 01 de julho de 2010 que estabelece os procedimentos 

para a regularização do uso de recursos hídricos do domínio do Estado de Minas Gerai 

determina o prazo de   RETIFICAÇÃO DAS OUTORGAS DE DIREITOS DE USO DE 

RECURSOS HÍDRICOS  é de 60 dias da ocorrência do fato gerador da alteração das 

condições estabelecidas:   

 

Seção I Da retificação de dados do empreendedor e/ou do empreendimento  

Art. 15. A retificação de outorga de direito de uso de recursos hídricos deverá ser 

solicitada pelo usuário dentro de até 60 (tsessenta) dias da ocorrência do fato 

gerador da alteração das condições estabelecidas na portaria administrativa. 

 

Demonstrado que o auto de infração descreve a que o empreendedor, desde 2017 realiza 

captação superior ao limite permitido, o prazo para retificação já se encontra ultrapassado.  

 

 

DO DESCUMPRIMENTO DE METAS ESTABELECIDAS NO PLANO DE AÇÃO DE 

RECURSOS HIDRICOS DO SANTO ANTONIO E DO RIO DOCE 

 

O presente Parecer da IBIO descreve a inexistencia de enquadramento dos cursos d’água da 

UPGRH Santo Antônio. Contudo, o presente parecer encontra-se contraditório com outros 

pareceres da mesma entidade equiparada que considerou que a apresentação do padrão de 

classe II encontra em  desconformiade com a meta estabelica no Plano de Ação de Recursos 

Hídricos do Santo Antonio e do Rio Doce.  
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Isto porque no PARH Santo Antônio  o item “Objetivos e metas: A bacia que queremos” 

deixa explicito os seguintes objetivos  e metas para a qualidade das águas :  

 

“De forma destacada, surge a visão de um sistema de gestão que compatibilize a 

gestão das bacias afluentes com o curso d’água principal, com plena utilização dos 

instrumentos previstos na legislação sobre recursos hídricos: outorga, enquadramento,  

cobrança, sistema de informações e planos de bacia.”  

 

 

“Em até 20 anos (ou no ano de 2030), as águas superficiais da bacia do rio Santo 

Antônio terão classes de uso da água compatíveis ou melhores do que a classe 2 a 

partir da cidade de Ferros em toda a extensão da bacia, sendo que entre esta cidade e 

as nascentes a classe da água deve ser 1,...” 

 

 

O desencontro das informações possui ainda mais importancia se consideramos que a 

preservação dos usos múltiplos dos recursos hidricos guarda íntima relação com a 

manutenção da qualidade da água para abastecimento e exige uma fiscalização ainda maior da 

gestão quaantitativa e qualitativa das águas. Tudo isso torna impresndível um  detalhamento 

de informaões e a manifestação sobre as contradições apontadas. 

 

Vejamos o que destacou o presente parecer da IBIO assinado pelo parecerista  engenheiro 

agrônomo Fabiano Henrique da Silva Alves:  

 

 

Para a bacia do rio Santo Antônio, os estudos contemplaram o trecho "Da 

nascente (Ribeirão Santo Antônio/Santo Antônio do Cruzeiro/Santo Antônio da 

Fortaleza) até a cidade de Ferros", trecho este com proposta de ser enquadrado 

como Classe 1, e o trecho "Da cidade de Ferros até a foz", com a proposta de ser 

enquadrado como Classe 2.  

 

Desta forma, os cursos d’água da UPGRH Santo Antônio são considerados Classe 

2, uma vez que ainda não tiveram seu enquadramento aprovado. A Resolução 

CONAMA no 357/2005 determina, em seu art. 42, que “Enquanto não aprovados 

os respectivos enquadramentos, as águas doces serão consideradas classe 2 (...) 

 

 

 
Vejamos a desconformidade descrita em outro laudo de parecerista do IBIO elaborado pelo 

engenheiro Civil mestre em Saneamento Marle J. Ferrari Jr, em parecer que analisou a 

construção de diques no mesmo empreendimento Minas-Rio da Anglo American: 
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Diante desse quadro institucional definido pelos planos de recursos hídricos, verifica-

se que o apresentado no processo encontra-se incoerente, uma vez que está definido 

nas informações complementares solicitadas pela SUPRAM e apresentadas pelo 

empreendedor que “o monitoramento da qualidade das águas nas sub-bacias 

supracitadas, realizado periodicamente pela Anglo American, apresenta resultados 

em conformidade com os padrões estabelecidos legalmente, para cursos d´água classe 

II na maior parte das análises.”  (GRIFAMOS) 

 

O empreendimento localiza-se a montante da cidade de Ferros, pela simples análise do 

item 2 – Histórico e pela Figura 1, com bacias afluentes aos cursos d´água principais 

(rio do Peixe e rio Santo Antônio), em que se apresenta como meta de qualidade no 

PARH Santo Antônio a classe 1, o que exige maior atenção em relação a 

empreendimentos com potencial poluidor enquadrados em qualquer classe.  

 

(...) Finalmente, em relação aos planos de recursos hídricos da bacia do rio Doce, 

verifica-se a falta de relação destes documentos e o apresentado no âmbito do 

processo com a inclusão do “Recibo de inscrição do imóvel rural no CAR”, sem 

registro de “Área de Preservação Permanente” e sem registro de “Área de Reserva 

Legal”. Tais áreas, exigidas por lei, relacionam-se diretamente às metas e programas 

ambientais existentes tanto no PIH quanto no PARH Santo Antônio tanto em relação 

a aspectos quantitativos quanto em relação a aspectos qualitativos.”        (grifamos)  
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Nesse passo, fica claro que a concessão da outorga não prescinde do detalhamento da 

dimensão ambiental da gestão das águas,  bem como da realização de avaliação que assegure 

o controle qualitativo e os usos múltiplos das águas, destacadamente o cumprimento da meta 

do PARH. Este detalhamento não consta do processo, tornando-o, tal como se encontra, 

imperfeito, falho e  insuficiente  para embasar a tomada de decisão.  

 

Releva ainda notar que o parecer que opinou pelo deferimento da outorga, não informa sobre 

a existência de avaliação ambiental integrada no bacia do Santo Antônio, o que também 

caracteriza uma omissão de informação, devendo ser complementado também neste aspecto. 
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O conteúdo dos pareceres e a preocupação com a contradição demonstrada no parecer IBIO, a 

omissão de informações relativas aos usuários dispersos não cadastrados evidenciam não 

haver elementos que permitam uma tomada de decisão dentro dessa margem de 

discricionariedade. Não há razoabilidade em se concluir pela inexistência de outros possíveis 

usuários a jusante que terão o uso já consolidado prejudicado em razão das alterações sem que 

tal situação tenha sido desmonstrada pelo interessado na obtenção da outorga.  

 

A consulta às imagens do Google Earth também é suficiente para identificar usuários não 

outorgados e atividades econômicas a jusante da área de intervenção proposta, o que 

caracteriza o uso múltiplo da água a ser garantido.  

  

Esta é outra razão para que o processo seja baixado em diligência para que o empreendedor e 

a SUPRAM  esclareçam as questões de forma objetiva.   

 

A outorga não pode ser entendida como um instrumento de emissão de um documento que 

permita ao requerente fazer ou não uso legal do recurso hídrico.  É responsabilidade dos 

órgãos de gestão e do poder público assegurar o uso racional e sustentável das águas, de 

forma a compatibilizar com seu uso múltiplo (atual e futuro).  

A importância da integração dos procedimentos de licenciamento ambiental com os de 

outorga de direito de uso de recursos hídricos foi explicitada por meio do art. 3º da Lei 

9.433/97 , na qual se definiu como diretriz geral de ação da Política Nacional de Recursos 

Hídricos  “a busca da integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental”. 

Art. 3º Constituem diretrizes gerais de ação para implementação da Política Nacional de 
Recursos Hídricos: 
I - a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos de 
quantidade e qualidade; 
II - a adequação da gestão de recursos hídricos às diversidades físicas, bióticas, 
demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do País; 
III - a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental; 
IV - a articulação do planejamento de recursos hídricos com o dos setores usuários e com 
os planejamentos regional, estadual e nacional; 
V - a articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo; 
VI - a integração da gestão das bacias hidrográficas com a dos sistemas estuarinos e 
zonas costeiras. 

Da mesma forma, a Resolução CNRH nº 65, de 07/12/06, em seu preâmbulo, explicita que 

esta foi criada para estabelecer “diretrizes de articulação dos procedimentos para obtenção 

da outorga de direito de uso de recursos hídricos com os procedimentos de licenciamento 

ambiental”. A exposição do motivos  é ainda mais clara e expressa a necessidade de 

integração. Litteris:   

“Considerando a necessidade do fortalecimento dos Sistemas de Informações de 

Recursos Hídricos e de Meio Ambiente e sua articulação visando a integração, 

para um melhor atendimento aos empreendedores ou interessados e controle 

social dos processos de outorga de direito de uso de recursos hídricos e de 

licenciamento ambiental.” 
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Vícios de origem tais como: a ausência de informação sobre usuários a jusante, a ausência de 

integração da gestão de recursos hídricos com o uso do solo (art. 3º da Lei 9.433/97), 

principalmente os usos já consolidados para consumo humano, uso  com a agropecuária, o uso 

social para produção de alimentos  e segurança alimentar, o uso para  lazer, conduzem à  

conclusão que tanto o documento protocolado pelo empreendedor quanto o parecer técnico da 

SUPRAM submetido a análise desta câmara técnica  possuem vícios de origem. 

 

Antes de tudo, é preciso destacar que cabe a todos aqueles que exercem função pública, tais 

como as de conselheiro,  que se tenha o dever de diligência e o interesse pela compreensão 

exata da realidade para que se obtenha uma decisão que atenda ao interesse de gestão dos 

recursos hídricos de forma a atender o uso múltiplo garantido pela legislação vigente. Cabe, 

assim,  aos técnicos e a todos os conselheiros atuar de forma a satisfazer o interesse público, 

buscando, sempre, o conhecimento e a adequação das suas decisões com base na realidade, na 

técnica e observando os princípios transparência, motivação, legalidade e publicidade.   

 
Contradizendo aos seus próprios temos, no afã de atender ao interesse do empreendedor sem 

considerar a imposição legal de garantir o uso múltiplo do recurso hídrico, o mesmo Parecer 

da SUPRAN - JEQ insiste nos usos cadastrados ou outorgados para, ao que parece, configurar 

a inexistência de usos múltiplos embora reconheça a existência de condicionante destinada a 

garantia de uso múltiplo para a comunidade da Água Quente.  

 

Nos termos do art. 13 da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997 que institui a política 

nacional de recursos hídricos, toda outorga estará condicionada às prioridades de uso 

estabelecidas nos Planos de Recursos Hídricos. Estabelece ainda o parágrafo único do 

mencionado diploma legal:  

 

Art. 13 parágrafo único:  “A outorga de uso dos recursos hídricos deverá preservar o 

uso múltiplo destes”. 
 
Neste mesmo sentido,  o Art. 1º, § 3º da Resolução Nº 16 do Conselho Nacional de Recursos 

preceitua  

 

Art 1º, § 3º:  “O outorgado é obrigado a respeitar direitos de terceiros”. 

 

Repita-se à exaustão: tanto o empreendedor quanto o órgão licenciador encontram-se 

obrigados ao dever de diligência que obriga o reconhecimento de usuários dispersos que foi 

objeto de condicionante específica do licenciamento ambiental do projeto Minas-Rio  - (LI 

fase II) -  sejam eles  cadastrados ou não.  Esta é a única forma de se preservar o uso 

múltiplo dos recursos hídricos.  

 

Por outro lado, o requerimento de outorga de direito do uso das águas está vinculado ao 

processo PA 0472/2007/006/2013, relativo ao licenciamento do chamado do Projeto 

Minas-Rio. Este fato merece destaque uma vez no bojo do licenciamento ambiental há 

inúmeras demonstrações de descumprimento do limite de captação outorgado.  

 

 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.433-1997?OpenDocument


22 

 

 
Os princípios da precaução, da razoabilidade, da segurança administrativa e jurídica e da 

utilidade militam em favor de não se permitir que seja deliberada a outorga pelo CBH sem 

o conhecimento circunstanciado da questão aqui levantadas.   

 

 A administração pública não permite a prática de atos administrativos inúteis ou 

precipitados sobretudo quando se trata de outorga que interfere em curso de água com uso 

já consolidado, ainda que não cadastrado.   

 

5.  Conclusão 

O poder discricionário da Administração Pública não é ilimitado, encontrando seu 

pressuposto de validade na lei e, ainda, na prática de atos de boa gestão. Os requisitos 

mínimos para a conveniência à discricionariedade estão ligados aos princípios da realidade 

e da razoabilidade, para que o ato satisfaça a sua finalidade.  

 

A Administração esta obrigada a sempre escolher os melhores meios para 

satisfazer o interesse público e não pode arriscar, como no caso em espécie, em que foi 

autorizada a outorga sem que tenha sido observado a obrigação de manter os usos 

múltiplos já consolidados a jusante da intervenção. Tanto os técnicos, quanto os 

conselheiros, devem escolher a melhor maneira para práticas dos atos administrativos. O 

princípio da precaução, e o dever de gestão  para a “garantia de múltiplo uso da água e 

amplo acesso à mesma pelo máximo de pessoas possíveis”  deve ser considerada um 

limite da discricionariedade.  

 

Como procedimento oriundo da análise de um órgão estatal, o licenciamento está 

submetido aos princípios do direito administrativo dentre os quais a formalidade. E, 

conforme relatado acima, há vícios insanáveis contidos no parecer, sendo o maior deles a 

ausência de informações sobre usuários não cadastrados com usos já consolidados a 

jusante da área de intervenção do curso d’água..  

 

 Ante o exposto, manifesta-se o Fórum Nacional da Sociedade Civil na Gestão de 

Bacias Hidrográficas (Fonasc-CBH), no sentido de que este Processo Administrativo para 

Exame de outorga SEJA BAIXADO EM DILIGÊNCIA até que sejam complementadas 

as informações e análises pendentes, indispensáveis à tomada da decisão. 

 

Belo Horizonte,  30 de setembro  de 2019. 

 

FÓRUM NACIONAL DA SOCIEDADE CIVIL NA GESTÃO DE BACIAS 

HIDROGRÁFICAS (FONASC-CBH) 

CNPJ nº 05.784.143/0001-55 

Rua Leonício José Rodrigues nº 172, bairro Jardim Guanabara - Belo Horizonte – MG 

Anexo fotográfico do Parecer FONASC 
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Recorte do trecho Córrego  Passa Sete  jusante do barramento Anglo American até 
Jassém com identificação visual de usuários dispersos em zona rural  – Usuários de uso 
consolidado  
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Matéria conteúdo jornalístico publicada:  fonte:  https://www.otempo.com.br/economia/minas-lidera-

numero-de-conflitos-por-agua-no-pais-1.1496061 

 

Minas lidera número de conflitos por água no país 

No Estado, há 58 focos de embate por uso de água, um terço do total registrado no país 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.otempo.com.br/economia/minas-lidera-numero-de-conflitos-por-agua-no-pais-1.1496061
https://www.otempo.com.br/economia/minas-lidera-numero-de-conflitos-por-agua-no-pais-1.1496061
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Anísio de Jesus lembra-se do tempo em que o córrego Passa Sete era limpo e reclama que a 

água, agora, “dá dor de barriga” 

 
PUBLICADO EM 12/07/17 - 03h00               ANA PAULA PEDROSA E QUEILA ARIADNE 

Minas Gerais é o Estado onde há maior número de conflitos motivados pela água. São 58, um 

terço das 172 áreas de tensão registradas no país e mais do que o dobro do segundo colocado, 

a Bahia, quem tem 24. Os dados são do estudo “Conflitos pela água 2016-2015”, da Comissão 

Pastoral da Terra (CPT). O documento mostra ainda que 54% dos embates por água são 

causados pela mineração. As hidrelétricas aparecem em segundo lugar, como causadoras de 

23% das divergências. 

Entre os conflitos listados pela CPT estão os de Conceição do Mato Dentro, onde a atuação da 

Anglo American é apontada como causadora de variados problemas, como extinção de 

nascentes, mortandade de peixes, poluição do córrego Passa Sete e desabastecimento de 

comunidades. A atuação da mineradora está sendo investigada pelo Ministério Público de 

Minas Gerais (MPMG) em 24 inquéritos civis públicos abertos nos últimos dez anos, desde o 

início do projeto Minas-Rio. Desses, sete têm relação direta com a água – sendo dois contra a 

prefeitura da cidade e cinco contra a Anglo – e foram analisados pelo coletivo Margarida 

Alves de Assessoria Popular e pela CPT. Os resultados estão no dossiê “Ameaças e violações 

do direito humano à água” , publicado na semana passada. 

Entre esses inquéritos está o que investiga a mortandade de peixes ocorrida em 2014 e que se 

repetiu em junho deste ano no córrego Passa Sete. O curso d’água é o que passa na 

comunidade de Água Quente, onde moram os irmãos Anísio Santos de Jesus, 46, e José Lúcio 

Reis dos Santos, 48. “Antes, tinha água boa aqui. Dava para beber, brincar, plantar. Agora, 

acabou o peixe que tinha, e, se a gente beber a água, dá dor de barriga”, diz Jesus, no meio da 

água barrenta do córrego. 

 

 



26 

 

 

Nascido no lugarejo, ele nunca deixou Passa Sete para nada e só conheceu água encanada 

depois que a do córrego ficou imprópria para uso e a Anglo American instalou uma caixa-

d’água comunitária que é abastecida por caminhão-pipa. “Acabou nossa vivência”, diz José 

Lúcio, falando do modo de vida tradicional da comunidade, que estava diretamente ligado ao 

córrego e não existe mais. O caso da comunidade de Faustinos, que é abastecida com água 

não potável pela prefeitura, também está em investigação. 

A advogada popular Larissa Vieira, do coletivo Margarida Alves, chama a atenção para fato 

de que nenhum dos inquéritos foi concluído. Para ela, falta dar prioridade para resolver essas 

questões. O promotor da comarca, Marcelo Mata Machado, informou que todos os inquéritos 

estão em andamento e esclareceu que a promotoria “exerce suas funções em todas as áreas, 

judicial e extrajudicial”, em seis municípios. 
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