ARAXÁ, TAPIRA E PATROCÍNIO

Ministério Público confirma
a contaminação
Não há mais dúvida. O que já se
sabia e vinha sendo denunciado
por muitos há décadas, vem
agora atestado de forma clara no
“âmbito do Convênio, Termo de
Compromisso, Termo de
Acordo e Termo de Aditamento
de Acordo, firmado
respectivamente com o Estado
de Minas Gerais, com o
município de Araxá e com o
Ministério Público no Inquérito
Civil instaurado pela 1ª
promotoria de Justiça de
Araxá”: a Companhia Brasileira
de Metalurgia e Mineração”.
Isso é o que está atestado, na
notícia publicada pelo site do
Ministério Público de Minas
Gerais, sobre o Convênio
firmado em 27 de agosto de
2018: “A companhia é
responsável pela contaminação
de lençóis hídricos subterrâneos

com substâncias químicas
oriundas de fontes antrópicas,
verificada em 1982, quando foi
identificada a presença de bário
solúvel acima das concentrações
naturais nos corpos hídricos
dentro e a jusante da Barragem 4
da CBMM.
Desde então, a empresa vem
implementando um conjunto de
medidas mitigadoras, sem, no
entanto, concluir o processo de
remediação ambiental
desenvolvido no âmbito do
Convênio, Termo de
Compromisso, Termo de
Acordo e Termo de Aditamento
de Acordo, firmados
respectivamente com o Estado
de Minas Gerais, com o
município de Araxá e com o
Ministério Público, no Inquérito
Civil instaurado pela 1ª
promotoria de Justiça de Araxá.

Homicídio doloso
CBMM: 37 anos de contaminação
Águas (IGAM), de julho de 2015, a
concentração de metais pesados
está seis vezes acima do permitido.

Planta da CBMM em Araxá

Quem bebe das águas de Araxá em
busca de saúde está encontrando
um problema.
O município perdeu o status de 3ª
instância hidromineral do mundo e
1ª do continente, para a posição
incômoda e não comentada de
“Águas superficiais e subterrâneas
contaminadas”.
De acordo com Nota Técnica
número 01 da Fundação Estadual
do Meio Ambiente (FEAM) e do
Instituto Mineiro de Gestão das

A causa da contaminação da água
se encontra na exploração de nióbio
pela Companhia Brasileira de
Metalurgia e Mineração – CBMM,
que não respeita normas e
legislação.
Além da água, o solo e o ar também
estão comprometidos, reforçados
pela produção de fosfato pela
antiga Vale Fertilizantes, atual
Mosaic Fertilizantes P&K S.A.
Filial: Araxá.
Só na Comarca de Araxá tramitam
mais de 500 processos pedindo
indenização por danos à saúde
causado pela contaminação da
água, destes 75 já faleceram
acometidos por câncer.

CBMM não nega a contaminação
Conforme o Parecer Único –
Protocolo nº 615703/2007
dirigido a Secretaria de Estado
do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável –
Superintendência Regional de
Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável
de Minas Gerais, em que
justifica a mudança no seu modo
de operar, pelo seguinte:
“... Com a mudança do processo, o efluente rico em cloretos
(em média 50m3/h), que não

favorecia a remediação da
contaminação do bário, (...)
Mineração do Nióbio

As atividades de remediação da
contaminação de bário solúvel a
jusante da Barragem B-4 são
desenvolvidas de acordo com
definições acordadas em
convênio com o Governo
Estadual, assinado em 10 de
julho de 1984. (...) Desde a
década de 80 são encaminhados
semestralmente a FEAM
relatórios de acompanhamento
das atividades”.

As enfermidades causadas pelo consumo da água contaminada com elementos radioativos em níveis superiores indicados pela Anvisa, provocam desordens diversas, como vários
tipos de câncer, doenças de trato gastrointestinal, dermatológicos que podem se manifestar mesmo interrompida a
exposição aos contaminantes.

Indenização não comtempla população atingida
e contaminação prossegue
De acordo com o Termo de
Compromisso a mineradora
deveria sanar definitivamente a
contaminação, o que até o momento não ocorreu. O mesmo prevê a
reparação dos danos ambientais
irreversíveis custeados pelo
montante de um pouco mais de
dezesseis milhões. No entanto este
dinheiro não favorece a população
e nem os atingidos.
Não houve ampla divulgação ou
audiência pública para discutir com
a comunidade local sobre os
recursos para a reparação.

O Termo é inócuo, tendo em vista
que não repara o dano ambiental
causado em decorrência da lavra
desenvolvida na localidade, nem
ampara as vítimas da atividade
minerária que sofrem há anos com
diversos problemas de saúde
oriundos da ação antropomórfica
criminosa da empresa.
Tal valor arbitrado foi baseado em
quê? Se os danos são irreversíveis e
o valor da saúde não tem preço,
como foi feito o cálculo? Este
acordo isenta a empresa de responsabilidades passadas?

A verdadeira face da CBMM
O nióbio em Araxá é explorado
pela CODEMIG em parceria com a
CBMM, por meio da Companhia
Mineradora do Pirocloro de Araxá COMIPA. O mineral produzido no
município corresponde a 75% da
produção mundial. Em 17 de abril
de 2019 houve na Assembleia
Legislativa de Minas Gerais uma
audiência pública visando aclarar
problemas na gestão da exploração
do nióbio. Na audiência, o expresidente da CODEMIG afirmou
que a CBMM não repassa o que
deve ao Governo de Minas Gerais,
além de não permitir acesso às
informações do negócio e
apresentar dados inconsistentes.
O minério é explorado em duas
jazidas: sendo uma delas da
CBMM e a outra da CODEMIG, o
que se chama de gestão
compartilhada. Entretanto, quem
faz todo o processo na mina que
pertence ao estado é a CBMM,
através da COMIPA, criada em
1972. O contrato firmado entre a
CBMM e a estatal, com vigência
Indenização não
comtempla população
atingida e contaminação
prossegue
De acordo com o Termo de
Compromisso a mineradora
deveria sanar definitivamente a
contaminação, o que até o momento não ocorreu. O mesmo prevê a
reparação dos danos ambientais
irreversíveis custeados pelo
montante de um pouco mais de
dezesseis milhões acordado pelo
MPMG, no entanto, este dinheiro
não favorece a população e nem os
atingidos.
Não houve ampla divulgação ou
audiência pública para discutir
com a comunidade local sobre o
emprego dos recursos destinados à
reparação de tais danos. O Termo é
inócuo, tendo em vista que não
repara o dano ambiental causado
em decorrência da lavra desenvolvida na localidade, nem ampara as
vítimas da atividade minerária que
sofrem há anos com diversos
problemas de saúde oriundos da
ação antropomórfica criminosa da
empresa.
Tal valor arbitrado foi baseado em
quê? Uma vez que os danos são
irreversíveis, e sendo invalorável a
saúde. Este acordo isenta a
empresa de responsabilidades
passadas?

até 2032, prevê o controle e gestão
compartilhada da COMIPA e
dispõe que a extração mineral em
ambas as minas deve ser paritária, o
que não ocorre.
Além do controle e gestão paritária,
o contrato prevê que a CBMM
repasse 25% dos lucros do material
explorado para a estatal, quantia
que gira em torno de R$ 600
milhões anual, cerca de mais de
90% do faturamento da
CODEMIG. A CBMM fica com a
maior fatia do retorno por assumir a
parte operacional do processo.
Segundo o ex-presidente da
CODEMIG, a empresa privada
retira mais nióbio da mina do
estado que teria o mineral em
concentração maior, provocando
um prejuízo na ordem de bilhões de
reais. O ex-presidente também
afirma que a CBMM negou o
acesso do Governo aos dados da
jazida, além de ter apresentado
números inconsistentes à União.
Explicou ainda que, apenas no

período de 2012 a 2018, a
CODEMIG contribuiu com 85 mil
toneladas a mais de óxido de
nióbio, que geraram R$ 3,5 bilhões
de lucro, dos quais R$ 2,6 bilhões
ficaram com a CBMM.
O ex-presidente da CODEMIG
apontou inconsistência nos
relatórios de lavra da CBMM e
questionou registros de volume
idêntico de minério extraído das
minas de cada empresa, algo que
ele considera impossível e que seria
exemplo de maquiagem de dados.
De acordo com o jornal G1 “Quatro
pareceres jurídicos encaminhados
ao Ministério Público de Minas
Gerais (MPMG) e à AdvocaciaGeral do Estado sustentam o
posicionamento da CODEMIG,
segundo Marco Antônio, e serão
usados na Justiça para embasar as
reparações que a companhia
solicita, entre elas, o ressarcimento
pelo óxido de nióbio retirado a mais
da mina que pertence ao Estado. ”

Além dos acidentes ambientais
gravíssimos causados pela
exploração minerária negligente, a
CBMM causa prejuízos aos cofres
do Estado de Minas Gerais não
cumprindo o contrato firmado entre
ela e a CODEMIG, repassando
valor abaixo do pactuado com o
Estado de Minas Gerais,
maquiando elementos, negando o
acesso de dirigentes da CODEMIG
aos dados que dizem respeito à
exploração minerária e realizando a
lavra na mina estatal em maior
concentração, preservando a mina
pertencente à empresa privada.
Não bastasse ter destruído as águas
medicinais, impactar
negativamente o turismo na cidade
de Araxá –a exemplo da Barragem
A que se situa apenas uns 400 m do
Tauá Grande Hotel de Araxá,
elevar o índice de câncer no
município e contaminar água, ar e
solo, a empresa engana o estado e
fica com a maior parte do lucro.

Estudos apontam níveis altíssimos de contaminação
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A concentração de U (Urânio) nas os habitantes e para identificar a
amostras de água foi comparada fonte dos metais presentes nas O resultado é que a tentativa de
com o limite adotado pela USEPA águas de superfície, além de remediação levou a outras contapara concentração de urânio em apontar a necessidade do desenvol- minações, com a elevação dos
águas destinadas ao consumo. Seis vimento de um filtro para a retirada níveis de sódio, sulfato e cloreto. O
amostras de água de Araxá estavam dos elementos tóxicos da água ou a problema só aumenta e afeta águas.

Mineração de rocha fosfática no
Alto Paranaíba
Na região do Alto Paranaíba e
Triângulo Mineiro existe um
Complexo Minero-industrial,
dedicado à extração, transporte,
beneficiamento de rocha fosfática e
produção de fertilizantes.

mineroduto de 123 km, para
transporte da produção de Tapira
para a unidade de beneficiamento
(planta química) de Uberaba,
consumindo 1,3 milhão de metros
cúbicos de água por ano.

Esse complexo se desenvolve
conduzido pela empresa estadunidense Mosaic Fertilizantes do
Brasil SA nos municípios de
Araxá, Patrocínio, Tapira e
Uberaba, que no ano de 2018
adquiriu a Vale Fertilizantes e pela
empresa norueguesa Yara Brasil
SA (antiga mineração da Galvani),
no município de Serra do Salitre.
Na região desse complexo temos
além das áreas de extração, barragens, pilhas de estéril, uma ferrovia
que transporta de rocha fosfática
entre Patrocínio e Araxá e um

A dinâmica da ocupação dessas
terras, tem impactos importantes
nos sistemas socioeconômicos e
ambientais, com diversos níveis de
degradação associadas a atividades
desenvolvidas, alterando intensamente território minerado e em
entorno. São evidentes os efeitos
adversos causados, tais como
redução hídrica drástica da região
de exploração, devida a alta
demanda de água da atividade, bem
como a poluição atmosférica e
redução da biodiversidade devido
às alterações no território.

Impactos do transporte no corredor
ferroviário Patrocínio- Araxá
O projeto em Patrocínio prevê a
extração e transporte para
beneficiamento químico na cidade
de Araxá.
Este planejamento é justificado
pelo fato da extração desses
minérios em Araxá estarem em
processo de exaustão, o que
justificaria aproveitar a
infraestrutura instalada (planta
química) em Araxá, para
beneficiamento do produto que sai
de Patrocínio.
No entanto, neste processo há
inúmeros fatores que impactam e

Trabalhadores
vivendo em
situação insalubre
No Projeto na Serra do Salitre
muito se fala da terceirização dos
trabalhos e de condições salariais
baixas.
No entanto, no mês de abril de
2019, aconteceu a primeira
paralização dos funcionários da
empresa terceirizada Tebra, que
reivindicavam melhores salários e
condições de trabalho.
Existe denúncias de alojamentos da
empresa onde se abrigavam 40
funcionários em uma única
residência sem condições de
hospedagem.
Um denuncia que coloca questiona
a propaganda que as mineradoras
fazem nas fases de instalação.

colocam em risco uma área de
influência bem maior que liga os
dois empreendimentos.
O fato da utilização da linha férrea
para o transporte do produto é um
fator de risco a se levar em
consideração na dinâmica de
deslocamento regional. Outra
questão é que está em estudo
possibilidade de transporte de
polpa úmida, o que coloca em
discussão as consequências da
transposição de águas entre bacias
hidrográficas diferentes, podendo
acarretar em novos desequilíbrios e
contaminações ambientais.

Impactos nos recursos hídricos
Os impactos nos recursos
hídricos são os mais graves, pois
a região onde estão instalados os
empreendimentos possui vários
córregos que, com
aprofundamento da mineração
em grandes áreas de cava, se
verificam rebaixamentos do
lençol freático, causando
desequilíbrio em toda a rede
hidrográfica, levando à seca de
nascentes e diminuição das
águas de córregos existentes,
como no caso em Tapira ou no

caso de comprometimento do
abastecimento da Comunidade
de Tejuco, em Patrocínio.
Outro impacto se dá em relação
à qualidade da água, afetando
comunidades que vivem abaixo
dos empreendimentos, como em
situação registrada na área rural
do município de Cruzeiro da
Fortaleza, revelando as
influências negativas às quais os
moradores no entorno estão
sujeitos.

Reconfiguração do território:
conflitos de terra com agricultores
e impacto negativo na produção
Os conflitos de uso do solo, são
evidentes. No ápice da implantação
do empreendimento foram executadas desapropriações de terras
onde moradores foram obrigados a
deixar suas terras, modos de vida e
sobrevivência. Tiveram que mudar
para novas regiões que, muitas
vezes não atendem à realidade dos
atingidos.
A mineradora não se informa e tão
pouco se interessa pelas perspectivas e anseios das comunidades
atingidas.
No contexto de Patrocínio, a
mineração atingiu uma importante
localidade do município com solos
agricultáveis de grande qualidade,

onde são produzidos boa parte do
café comercializado internacionalmente. Estudos já mostram efeitos
da mineração sobre a produção de
“café do cerrado”, frente a mudança
no microclima local, temperatura,
bem como condições ambientais de
qualidade para a produção em larga
escala, sendo fator preponderante
na redução desses benefícios
cafeeiros.
Outra questão é o fato da área
apresentar resquícios de Mata
Atlântica, tipo de floresta muito
devastada no Brasil e que restam
poucos fragmentos, importantíssimos para a condições ambientais da
região e a conservação da biodiversidade e recursos hídricos.

O drama dos moradores do Barreiro
Em maio de 2018 a Justiça julgou
improcedentes as 517 ações
propostas na comarca de Araxá
contra a CBMM, Bunge e Vale
Fertilizantes, em que os autores
alegavam a contaminação, devidamente comprovada nos autos, das
águas subterrâneas na região do
Barreiro e o fornecimento da água
contaminada para o consumo das
famílias que desencadeou diversos
problemas de saúde.
É irônico vislumbrar que, mesmo
admitindo a culpa pela contaminação do lençol freático, a CBMM

não se compromete em amparar as
vítimas e nenhum órgão, nem o
Judiciário, impõe medida que vise
amenizar os danos causados
diretamente aos moradores que
consumiram e se banharam em
águas contaminadas por longos
anos.
O Estado, através da CODEMIG,
aproveitou o impasse para retirar os
moradores do Barreiro e reclamando sua titularidade à terra indenizou
infimamente apenas as construções
e benfeitorias das moradias,
colocando 150 famílias, para fora

Ex-moradores do Barreiro (atingidos)

da localidade A maioria destas
famílias que perfazem mais de
quinhentas pessoas, além de
enfermas não conseguiram sequer
comprar sua casa novamente.

Você sabia
* De acordo com os dados do
IBGE, da Secretaria do
Comércio Exterior e da
CPRM, a CBMM subfatura
exportações de nióbio,
causando prejuízos anuais de
bilhões de dólares americanos ao Brasil.
* De todos os 55 minérios
que o Brasil exporta, o nióbio
é o único em que somos
líderes globais.
Retirado do artigo de Paulo
Rezende , assessor da
Procuradora dos atingidos da
região do Barreiro em Araxá.

Este encarte faz parte do jornal Rompendo a Lama, que é um dos
resultados do projeto “Rompendo a lama da violação de direitos de
pessoas ameaçadas por barragens de rejeitos de mineração”, realizado em 2019 pelo Movimento pelas Serras e Águas de Minas
(MovSAM com apoio do Fundo Socioambiental CASA e do Instituto
Guaicuy-SOS Rio das Velhas.
E-mail: movsampelavida@gmail.com
Facebook: Movimento pelas Serras e Águas de Minas

Nota sobre o mapa: os interesses das
mineradoras (vermelho) são as áreas
com direitos minerários nas fases da
requerimento de pesquisa, autorização
de pesquisa, requerimento de lavra
e concessão de lavra.

