NORTE DE MINAS E PARACATU
Editorial
O projeto da mineração é um desastre. Vejamos Brumadinho e Mariana. O
Cerrado está sendo destruído. A água acabando. Amazônia em chamas.
Temos que dar um grito em defesa da Vida. Os projetos de morte não
podem destruir a Casa Comum: o nosso planeta! Não podem contaminar e
soterrar pessoas e a natureza. Este jornal é um grito de alerta. O grito da
natureza e dos pobres. Vamos refletir e agir em defesa da vida.

Ouro para o Canadá Sede para o Povo Norte Mineiro

A região Norte de Minas
Empresas extrativas do setor mineral estão de olho nas Terras dos Gerais.
Ouro, ferro e pedras ornamentais atraem a cobiça de capitalistas do mundo
todo. Além destes, há também o calcário, o quartzo (que já abastece
siderurgias) e o diamante, que historicamente é explorado na região e que
muito degradou o rio Jequitinhonha.
A Serra do Espinhaço é o principal eixo da cobiça, na corrida entram
metais metálicos e não metálicos.
Grandes empresas já exploram a região e outras fazem os “lobbies” para
conseguir as licenças ambientais. Algumas atuam com licenças
contraditórias, frágeis e exploram diversas áreas de forma ilegal, como a
FHAE Granitos. Nesta edição vamos apresentar a exploração de ouro da
empresa Canadense Lead Gold, e o projeto da SAM que tenta conseguir a
licença ambiental desde 2010 para explorar minério de ferro.
A região Norte de Minas está localizada na transição do bioma Cerrado
para a Caatinga. Os períodos de chuva e seca marcam o clima da região,
com estiagens prolongadas e forte escassez hídrica em muitas localidades.
Característica local que já é agravada com a exploração minerária.

A cobiça das mineradoras no Norte de Minas e Paracatu
Foto: Arquivo da CPT

No município de Riacho dos
Machados a mineradora MRM,
hoje da empresa Canadense Brio
Gold, explora ouro há quase uma
década. Na localidade os rios são
intermitentes e a escassez de água é
aguda. Grande parte da população
vive de água de poços profundos.
Mesmo diante dessa realidade
crítica, a exploração do ouro continua, e trazendo sérios problemas
para a população.
Os problemas trazidos pela
mineradora quanto a água são:
aumento da escassez e
contaminação.
Para o funcionamento da empresa
são necessários 360 m3/hora – 3
milhões de m3 por ano, o que daria
pra abastecer mais de 70 mil
habitantes. Para isso, perfuram e
utilizam poços artesianos nas
comunidades rurais e na área da
empresa (já perfuraram vários
poços de forma ilegal); construíram
uma barragem de água no rio

Rodeador; usam agua das cavas da
mina e da chuva. A mineradora tem
105 pedidos de outorga junto ao
órgão licenciador. A empresa compete com as famílias do entorno no
uso da água, como também agrava
a situação da bacia do Gorutuba,
que abastece a barragem de Bico da
Pedra. No processo minerário
ocorre o rebaixamento do lençol
freático, ou seja, as águas ficam
mais “profundas” e as pessoas com
menos acesso.
Em 2017 e MRM construiu a
barragem de água exclusivamente
para a mineradora, com o falso
discurso de perenizar o Rio
Rodeador. O rio é intermitente e as
águas acumulam nos poços
naturais, que agora diminuíram de
volume e estão com pior qualidade.
Outro falso discurso foi que a
população teria acesso a água –
hoje constata-se o contrário. As
medidas de “compensação” não
são nem eficientes, nem
suficientes.

Paracatu
Norte de Minas

Direitos Minerarios
Montes Claros

Paracatu: Ouro de sangue
Foto: Arquivo da CPT

Barragem de rejeitos da Kinross

A população de Paracatu está
cronicamente exposta ao arsênio e outras
substâncias tóxicas contidas nos rejeitos da
atividade de mineração de ouro a céu aberto,
realizada pela empresa Kinross.
Mapa de Conflitos ambientais de 2014 - Fiocruz e Fase

O que nos resta? Água contaminada...
A questão da água mostra
claramente a insustentabilidade do
projeto de mineração.
Desde a época que a Vale
explorava a mina existem análises
que mostram a contaminação das
águas por metais pesados. Estudos
recentes reafirmam isso. Várias
áreas analisadas apresentam algum
nível de contaminação. Entretanto,
a empresa trabalha a ideia que a
contaminação é natural.
No ano de 2015, após denúncias da
população, a empresa MRM assina
um Termo de Ajustamento de
Conduta com o Ministério Público
Estadual. Dentre os termos estava o
monitoramento da qualidade das
águas. Mesmo com um
monitoramento insuficiente,
conforme apontam os relatórios
técnicos que assessoram o MP, os
resultados foram alarmantes.

Foram feitas análises em água
superficial e subterrânea. Dos 33
pontos analisados 19 apresentaram
arsênio acima do limite. Parte
destes poços abastecem
comunidades rurais. Em março de
2019, novas analises indicam
contaminação nos poços das
comunidades, aumentando a
preocupação das famílias do
entorno.
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Comunidades resistem ao projeto da SAM
Diante de todos esses impactos
várias comunidades, notadamente
aquelas que deixarão de existir em
função da construção do complexo
minerário, já se manifestaram de
forma contrária a este
empreendimento, sobretudo após o
crime da Vale em Brumadinho, que
expôs de forma clara todo o
potencial destrutivo e os riscos que
a mineração representa para os
locais onde se instala.
Um exemplo contundente foi o ato
realizado no Vale das Cancelas,
distrito de Grão Mogol/MG, no dia
16/02/2019 e que contou com a
presença de movimentos sociais,

pastorais, sindicatos, igreja,
mandatos de vários municípios da
região – Montes Claros, Salinas,
Fruta de Leite, Josenópolis, Padre
Carvalho e Grão Mogol. Nele a
população deu seu recado:
Mineração, aqui não!!!

Casa Comum destruída e contaminada!!
Várias comunidades vivem no
entorno, atingidas pela
Mineradora Riacho dos
Machados - MRM. Os relatos da
população mostram um
adoecimento das pessoas
expostas à poeira e o ambiente
contaminado.
Com o resultado das análises de
água, as famílias vivem
alarmadas e extremamente
preocupadas. Os moradores
afirmam que perderam a paz
depois da instalação da
mineradora em seus territórios.
“Somos vizinhos do terror!!”
Mesmo com forte sentimento de
pertença, várias famílias
abandonaram suas moradas
devido aos transtornos e
inseguranças causados pela
mineradora. O relato de uma
mãe é dramático: “não tenho
coragem de dar essa água para
meus filhos”.
Muitas famílias ainda vivem no
entorno e uma das comunidades
decidiu que não é possível viver
ao lado da mineradora. As
famílias dialogam o MPE mas a
empresa não as reconhece como
atingidas e não abre a
p o s s i b l i d a d e d e
indenização/reassentamento.
Esta comunidade está localizada
a cerca de 1 km da cava da mina.
Sofre com as explosões, poeira,

barulho e risco de contaminação
das suas águas. Crianças e
adultos com alergias e dores de
cabeça.
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O que é ruim pode piorar. A
empresa tem vários direitos
minerários no local;
recentemente foi implantada
uma linha de transmissão de
energia para a mineradora;
anunciaram a exploração através
de cavas subterrâneas; estão
licenciando a ampliação área da
cava pois já ouve deslizamento
(vai ficar mais próxima da
comunidade). Ou seja, podem
intensificar o processo de
exploração.
Organizações da região e
comunidades rurais reagem e
resistem. Muitos inconformados
com essa realidade estão atentos
aos problemas da mineradora.
Mesmo com o descaso do órgão
ambiental licenciador,
denunciam e anunciam a
necessidade de lutar pela vida.
Sem água não tem vida.

Não tenho coragem de dar essa
água para meus filhos
Foto: Arquivo da CPT

Moradora de Riacho dos Machados

Paracatu: Impactos da mineração de ouro
Nos anos 1980, a empresa canadense Rio
Paracatu Mineração, depois rebatizada de
Kinross, conseguiu do governo a concessão do
Morro do Ouro, onde pequenos garimpeiros
tiravam ouro em bateias.
A mineradora cercou a área, pôs homens
armados para vigiar a mina e começou a
comprar lotes e sítios de antigos moradores, a
maioria descendente de negros que viviam na
região desde o Império.
A maior preocupação na cidade é com o nível,
no ar e nas águas, de arsênio, elemento químico
que vem substituindo o mercúrio nas
explorações de ouro. Em Paracatu, a Kinross
diz que não usa o arsênio. Mas a substância é
encontrada em abundância nas rochas
explodidas.
A Kinross construiu duas barragens, Santo
Antônio e Eustáquio, para jogar seus efluentes
industriais.

Diferentemente da barragem de Mariana que
ficava numa área rural, as duas barragens de
rejeitos de Paracatu são vizinhas de bairros
residenciais.

Doenças renais, neurológicas,
cardiovasculares, câncer, cegueira,
diabetes, aplasia medular e outras
são identificadas em Paracatu com
altos índices.
Mapa de Conflitos ambientais de 2014 - Fiocruz e Fase

Com 1,2 mil empregos diretos, a mineradora
divide a cidade. Líderes comunitários reclamam
que a influência da Kinross gerou um clima de
intolerância. Moradores com parentes
empregados na mina são acusados de ameaçar
quem critica atividades da empresa.
As águas do córrego Rico e o solo do entorno
estão altamente contaminadas com arsênio, um

dos elementos químicos mais tóxicos da
natureza.
A barragem construída em 2006, inundou o vale
do Machadinho, que era lar da comunidade
quilombola de mesmo nome, que foram
pressionados pela mineradora a venderem suas
terras. Outro quilombo foi 'comprado' para que
suas terras fossem usadas na construção da
barreira no vale. Hoje os enormes 'lagos'
tóxicos ocupam uma área de mais de 3.000 hectares, que comportam quase dois bilhões de
toneladas de rejeitos.
A análise do papel do Estado em torno dos
conflitos resultantes da mineração do ouro em
Paracatu ilustra o domínio do poder corporativo
sobre a esfera política.
Como um padrão político que facilitou o
processo de territorialização da Kinross em
Paracatu, associado à persistência de um leque
de violações de direitos.

Mineradora quer transformar o Norte
de Minas em novo polo minerário.

O início de tudo:
Projeto Vale do Rio Pardo

A empresa Sul Americana de
Metais S/A (SAM), controlada pela
Chinesa Honbrigde Holdings Ltd.
sediada em Hong Kong, pretende
transformar a região Norte de
Minas Gerais em um Distrito
Ferrífero, isto é, um novo polo
minerário a exemplo do que hoje
ocorre nas regiões de Conceição do
Mato Dentro, Brumadinho e
Mariana.

Os anos 2000 foram o palco do
chamado “super ciclo das commodities”, notadamente do minério
de ferro que possuía grande
demanda na China, cuja economia
apresentava expressivo
crescimento. A SAM estudou a
região entre 2006 e 2010, ano que
iniciou o processo de
licenciamento do Projeto Vale do
Rio Pardo junto ao IBAMA.
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Tendo adquirido direitos
minerários em vários municípios
do Norte de Minas, desde 2006,
quando iniciou os estudos
geológicos, a SAM tenta viabilizar
a exploração de minério de ferro na
região. O alvo da mineradora são os
municípios de Grão Mogol e Padre
Carvalho, onde pretende implantar
o Projeto Bloco 8.

Informativo SAM
entregue no Vale das Cancelas

Geraizeiros em marcha contra a mineração
Vale das Cancelas – 16/02/2019

Eu como Geraizeiro que sou, vejo o projeto da
Sam, como um projeto de morte, entendo como um
crime, genocídio , em pleno semiárido , destruir
nascentes e rios em um lugar que a água é pouca ,
não pode ser licenciado , ainda mais em um
território Geraizeiro, é vilipêndio, não respeitar um
povo viver no seu território.

O projeto previa a construção de
um complexo minerário no Distrito
de Vale das Cancelas, em Grão
Mogol/MG, com mina e unidade
industrial, além de um mineroduto
que transportaria o minério por 482
km através 21 municípios, sendo 9
em Minas Gerais (Grão Mogol,
Padre Carvalho, Fruta de Leite,
Novorizonte, Salinas, Taiobeiras,
Curral de Dentro, Berizal e Águas
Vermelhas) e 12 na Bahia
(Encruzilhada, Cândido Sales,
Vitória da Conquista, Ribeirão do
Largo, Itambé, Itapetinga, Itaju do
Colônia, Itapé, Ibicaraí, Itabuna,
Barro Preto e Ilhéus) até o Porto

Sul, na cidade de Ilhéus/BA, de
onde seria transportado até seu
destino final: a China. O projeto, no
entanto, foi indeferido pelo
IBAMA que o considerou
ambientalmente inviável. Diante
do indeferimento a empresa tentou
novamente através do IBAMA,
mas sem sucesso.
Após os indeferimentos do
IBAMA, ela traçou outra
estratégia: licenciar através do
Governo de Minas Gerais. Nesse
período o projeto ganha um novo
nome: Bloco 8.
Assim, em 2017, desconsiderando
a lei, a empresa fragmentou o
projeto sem a autorização do
IBAMA. A SAM submeteu o
Projeto Bloco 8 à Superintendência
de Projetos Prioritários (Suppri) da
Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável (SEMAD), onde se
encontra atualmente e abriu um
processo de licenciamento do
mineroduto no IBAMA.

Liderança geraizeira

Enquanto isso no Norte de Minas...
Assim como a monocultura de
eucalipto nos anos 1970, a
barragem de Irapé nos anos 1990 e
todos os outros grandes projetos e
empreendimentos realizados na
região, o Projeto Bloco 8 promete,
na visão da empresa, ser a redenção
do Norte de Minas.
A SAM repete o mesmo discurso
dos outros grandes
empreendimentos. Que vai gerar
emprego, renda e a “promoção do
desenvolvimento numa das regiões
mais carentes do Brasil”. Podemos
perceber claramente que essa
conversa é ilusória. Os projetos
chegam e só beneficiam os ricos.
Além de destruir a natureza e as
comunidades.
É importante salientar que os
municípios de Grão Mogol e Padre
Carvalho, nos quais pretende-se
instalar as estruturas do Projeto
Bloco 8 da SAM, são habitados por
comunidades tradicionais
geraizeiras que, conforme
determinação da Convenção 169 da
OIT - ratificada pelo Brasil e
promulgada pelo Decreto nº5.051 de 19 de abril de 2004, são
populações que têm o direito a
serem consultadas de forma livre,
prévia, informada e de boa fé.

Longe de informar a SAM espalha
desinformação e cria ilusões ao não
tratar de forma séria dos impactos
que serão causados na região.
Umas das ilusões é que a empresa
vai levar água para o povo. A
estrutura do projeto vai destruir
também, além de 3 cemitérios, as
comunidades tradicionais
geraizeiras da Batalha, Córrego do
Vale, Lamarão e São Francisco, as
quais deixarão de existir.
A vida útil da minas é estimada em
dos em 1,5 bilhão de toneladas, que
serão armazenados em duas
barrag18 anos e o projeto prevê a
exploração de minério de ferro de
baixo teor (20% de ferro) e, a partir
dele, a produção anual de 27,5
milhões de toneladas de um
composto formado por partículas
de minério de ferro com teor
mínimo de 66,5% (de ferro) que
recebe o nome de pellet feed. Os

rejeitos estão estimaens de rejeito
que ocuparão, juntas, uma área de
2.596 hectares e 1.118 bilhões de
metros cúbicos. Seria a maior
barragem de rejeitos do Brasil.
Fundão em Mariana tinha 56
milhões de m3. Brumadinho 13
milhões de m3!
As barragens de rejeito serão
construídas sobre nascentes e
cursos d'água da região que
abastecem várias comunidades,
como é o caso dos córregos
Lamarão, Batalha, da Onça, do
Meio e Mundo Novo, todos
afluentes do Rio Vacaria que, por
sua vez, deságua no Rio
Jequitinhonha.
A cereja nesse bolo de absurdos é o
volume de água que será
consumido, 6.200 m³, isto é, 6,2
milhões de litros por hora em uma
região que já sofre com a escassez e

O Projeto Bloco 8 e o Mineroduto
No Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) do Projeto Bloco 8 a
empresa afirma que “a logística do minério ficará a cargo de uma
empresa independente”. A empresa independente, no entanto, Lotus
Brasil Comércio e Logística LTDA tem, como uma de suas sócias, a
Sul Americana de Metais. Ou seja, é do mesmo grupo. Não existe a
tal “empresa independente”.

na qual, além de não ter água para
produzir, não raras vezes, até a água
para consumo familiar precisa ser
racionada.
Para suprir essa necessidade a SAM
possui uma outorga (autorização)
da Agência Nacional de Águas
(ANA) que lhe permite retirar 54
milhões de m³ de água por ano da
barragem de Irapé, suficiente para
abastecer, por 2 anos, 0s mais de
400 mil habitantes da cidade de
Montes Claros/MG.
Além da outorga a SAM pretende
construir uma barragem no Rio
Vacaria a qual alagará uma área de
757 hectares e atingirá as
comunidades Diamantina,
Vaquejador, Miroró, Tamboril,
além de 9 cemitérios. Como no
caso de Riacho dos Machados,
sabe-se que a água será utilizada
pela mineradora.
Os impactos previstos são muitos:
aumento da demanda de serviços
públicos; isolamento das
comunidades; alteração do modo
de vida da população; destruição de
várias comunidades; alteração da
paisagem; aumento do nível de
ruído (explosões, máquinas e
trabalho à 24 horas.

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

A construção do conteúdo deste encarte envolveu a Comissão Pastoral da
Terra, Comunidades do Território Tradicional Geraizeiro de Vale das
Cancelas, MAB - Movimento dos Atingidos por Barragens, Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Riacho dos Machados e Ecos do Gorutuba.
cptnortedeminas@gmail.com
https://www.facebook.com/sindicatoriachodosmachados/
https://www.facebook.com/CptMg/
http://www.mabnacional.org.br/
https://www.facebook.com/ecosdogorutuba/

