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A água em nosso território.....

1. Qual território?

Brasil mas com foco no Quadrilátero Ferrífero!
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Quadrilátero Ferrífero não é 

sinônimo de RMBH!!!
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2. O Ciclo Hidrológico
(ou da Água)
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O Ciclo da Água (no planeta)

Oceanos:                                           97,500 %

Atmosfera:                                 0,001 %

Geleiras:                                              1,810 % 

Lagos e rios (Águas superficiais):  0,016 %

Umidade no solo:                          0,005 %

Águas subterrâneas:                    0,630 %

SOMA:                                               99,962 % 

Há cerca de 40 vezes 

mais água no subsolo 

do que na superfície

Três conclusões muito importantes, então:

- toda água nos continentes vem inicialmente da 
precipitação (chuva)!

- existe cerca de 40 vezes mais água no subsolo que 
visível na superfície!

- água subterrânea pode subir!

- em caso de estresse hídrico subterrâneo, as águas 
superficiais são as primeiras a desaparecerem!



Conclusão geralmente “invisível” para a sociedade em geral:

A resiliência hídrica, ou seja, a segurança hídrica de um território é determinada muito
mais pela integridade de seus aquíferos (segurança de suas águas subterrâneas) do que
pela segurança de suas águas superficiais!!

Ou seja, a situação das águas superficiais é uma consequência da situação das águas
subterrâneas!

Os rios (nascentes/lagos) são uma dádiva das águas subterrâneas...

Rio, nascentes e lagos são os sentinelas das águas subterrâneas!



Zona de
Recarga
Hídrica

Zona de Descarga Hídrica
(continental e oceânica)

Zona de 
Acumulação

Hídrica
Subterrânea

Outra conclusão muito importante:

Topos de Morro são áreas diferenciadas, 
pois representam áreas de recarga de 
AQUÍFEROS: uma das classes de APPs
(Áreas de Preservação Permanente)!



O tema Recarga Hídrica é tão fundamental para os
recursos hídricos que o livro de SIMMERS (Estimation
of Natural Groundwater Recharge), já em 1987 e com
502 páginas, a palavra “recharge/recarga” aparece
1.850 vezes.



Topos de morro

Margem de rio

Entorno de lagoas/lagos/represas

Encostas > 45º

Restingas

Manguezais

Veredas

Altitudes > 1.800m

Bordas de tabuleiros /chapadas

Nascentes/olhos d’ água

ZRH
APPs

Art. 40 da Lei 
Federal 12.651*

ZDH

Rios

Lagos/lagoas/represas

Agrupamento jurídico dos 
Cenários de Proteção Ambiental
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Art. 3º, inciso II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o
solo e assegurar o bem-estar das populações humanas;



(AMORE, 2008)

(SIMMERS, 1984)

(FEITOSA, 2008)

Água das Zonas de Recarga Hídrica fluindo para as Zonas de Desrecarga Hídrica (local e regional)

Repetindo: sem proteção
das Zonas de Recarga, as
Zonas de Descarga (rio e
nascentes) vão morrendo
aos poucos!



Lista das conclusões mais importantes até aqui:

- Toda água nos continentes vem da chuva (precipitação)!

- Existe cerca de 40 vezes mais água no subsolo que água visível na superfície!

- Os topos de morro são áreas diferenciadas, pois representam áreas de RECARGA de
aquíferos - uma das classes de APPs (Áreas de Preservação Permanente)! E isso nem sempre
tem a ver com existência ou não de florestas! Por isso, o Código Florestal não faz qualquer
referência à exigência de cobertura vegetal!

- Os topos de morro dialogam diretamente com faixas marginais de qualquer curso d’água
natural (matas ciliares) e áreas no entorno das nascentes*, pois representam legalmente
APPs (no contexto das Zonas de Recarga e Descarga Hídrica, respectivamente).

(*) e também olhos d’água perenes.



3. Os aquíferos profundos do Quadrilátero 
Ferrífero (Amorim e Alkmin, 1977)

AMORIM, LQ; ALKMIN, FF – Tipologia dos aquíferos e um modelo hidrogeológico para a região sul de Belo Horizonte, setor setentrional do
Platô da Moeda. IX Simpósio de Geologia de Minas gerais, 1977, Bol. 14, 145-147.



15No QF os topos de morro (Zonas de Recarga Hídrica) coincidem 

com o aquífero mais importante da região!!! A QF não é apenas Ferrífero mas também Aquífero: QFA
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Escala de 

1:50.000

Os Aquíferos 
Profundos do QFA

Cerca de 80% das reservas 

aquíferas do QFA estão no 

Cauê

Silva et al. (1994 - in IBRAM, pg 84)

Aquíferos potentes em 
topo de morro!!

Excepcionalidade 
planetária!



4. O paradoxo da sorte:

A camada geológica com o mais espetacular aquífero do Brasil 

(Fm geológica Cauê, no QFA)...

... coincide exatamente com as maiores concentrações de minério de ferro!
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Se é verdade que o aquífero Cauê contém as maiores concentrações 

de minério de ferro, então....
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Em parceria com Gustavo Gazzinelli

Respirar fundo!!!

Se é verdade que o aquífero Cauê contém as maiores concentrações 

de minério de ferro, então....
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(MORRIS et al, 2003)

Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas

(executado pelo Serviço Geológico Britânico). 

Ou seja: a crise hídrica que já vivemos hoje no
QFA é fruto das degradações do passado
causadas sobre o Aquífero Cauê e as degra-
dações atuais deixarão impactos ainda
maiores no curto, médio e longo prazo! E todos
irreversíveis!

E como agravante ainda teremos doravante os
impactos das mudanças climáticas...

De qual escala de tempo estamos falando?



Mas essa história de aquíferos é tão importante assim?



Caracterização hidráulica das Unidades Hidroestratigráficas



Resumo da ópera:

Em caso de estresse das águas subterrâneas (sobre-explotação ou destruição dos aquíferos), as águas superficiais
são as primeiras a desaparecerem!

A resiliência hídrica de um território é determinada muito mais pela integridade de seus aquíferos (segurança de
suas águas subterrâneas) do que só pela preservação das suas águas superficiais!!

Topos de Morro são áreas diferenciadas, pois representam áreas de RECARGA de aquíferos: uma das classes de
APPs (Áreas de Preservação Permanente)!

No QF os aquíferos mais importantes estão em Topos de Morro: no QF os aquíferos estão diretamente na Zona de
Recarga hídrica!

A Fm Cauê tem duas funções hídricas fundamentais e simultâneas: forma os topos de morro e constitui a zona de
acumulação hídrica!

O Cauê tem características hidrogeológicas (enormes armazenamento e fluxo hídrico) que o fazem ser
responsável por 80% das águas subterrâneas dos aquíferos profundos do QFA (usina hidráulica)!

A Formação Cauê que compõe o aquífero profundo mais importante de todo o QF, é também composta
principalmente pelo minério de Ferro!!

Ao se minerar o ferro (incluindo as cangas ferruginosas), destroem-se irreversivelmente os topos de morros e o
aquífero mais importante para a manutenção de todos os rios e das captações de água fundamentais para o
abastecimento de BH e de inúmeros municípios vizinhos!

Na Serra do Gandarela as ameaças são ainda maiores que na Serra do Curral, já que os volumes e profundidades
das cavas serão muito maiores (Serra do Curral:  das 3 cavas = 416.436 m² Gandarela: 4.047.222 m²).



Alagumas aberrações judídico-ambientais em MG e no Brasil:

Em Minas Gerais os topos de morro e nascentes (olhos d’água), responsáveis pela maior parte
do abastecimento público de água, vêm sendo sumaria e irreversivelmente destruídos pelas
atividades de mineração (principalmente pela de mineração de ferro) e ignorados nos EIAs e
RIMAs. Casos críticos em Belo Horizonte e todos os municípios vizinhos que compartilham o QFA.

Nos EIAs e RIMAs nem mesmo tangencialmente se menciona o contexto da recarga por fluxo
regional assegurada pelos topos de morro;

Quase nunca se consideram os aspectos integrados entre águas subterrâneas e superficias nos
EIAs e RIMAs. E quando o fazem, não se prova o que é afirmado. Exemplo: a fraude da Herculano
Mineração, no município do Serro.

Não por último, há um flagrante e gigantesco conflito de interesses quando é delegado ao
requerente do licenciamento ambiental que ele próprio fique responsável pela contratação direta
dos técnicos e/ou empresas de consultoria técnica, responsáveis pela elaboração do EIA e RIMA.
Há relatos públicos que o requerente exige um termo contratual de autorização prévia irrestrita
para alterações desses estudos por parte do contratante.
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Muito obrigado!!
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