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17/junho/2019 
 

1a CARTA DAS ÁGUAS DO RIO VERDE EM VARGINHA 
 
O primeiro Debate Regional sobre o futuro do rio Verde, mobilizado pelo Coletivo rio 
Verde VIVO, aconteceu no dia 06 de junho na Câmara Municipal de Varginha. A segunda 
edição já está agendada para o dia 22 de agosto, a partir das 18h30, na Câmara Municipal 
de Três Corações. 
 
O evento em Varginha contou com a participação de diversas partes interessadas 
(stakeholders). Compuseram a plenária: Coordenadoria Regional das Promotorias de 
Justiça do Meio Ambiente da Bacia do Rio Grande Ministério Público do Estado de Minas 
Gerais (MPMG), OAB Ambiental, COPASA, Agência Regional de Proteção Ambiental da 
Bacia do Rio Grande (ARPA Rio Grande), Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Verde 
(GD4 – CBH do Rio Verde), um vereador de Três Corações, Superintendência Regional 
do Meio Ambiente (SUPRAM Sul de Minas), Superintendência Regional de Saúde (SRS), 
quatro vereadores de Varginha, Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM/URGA Sul 
de Minas) e o Prefeito de São Sebastião do Rio Verde. Todos estes representantes 
confirmaram presença previamente. 
 
Pelo Coletivo rio Verde VIVO, foram três falas iniciais e complementares entre si. 
 
Diego Gazola, mobilizador social, apresentou o conceito do que é um Coletivo e abordou a 
relevância do rio Verde na Bacia do rio da Prata, expondo que suas águas deságuam no 
oceano entre a Argentina e o Uruguai, bem como a influência da Amazônia na regulação 
clima e na vazão das nascentes da Bacia.  
 
Salientou ainda que a totalidade das águas minerais do Circuito das Águas confluem para 
o rio Verde e que, após a usina do Funil no rio Grande em Lavras e a PCH em Varginha, resta 
apenas o rio Sapucaí sem obstrução, próximo ao Lago de Furnas, o qual pode ficar 
comprometido caso um novo projeto seja executado no local. 
 
Gazola trouxe uma inquietação quanto ao acúmulo de aguapés na represa da PCH em 
Varginha e principalmente quanto a importância de se identificar as principais fontes 
geradoras de nutrientes que contribuem para a proliferação. Foi citado, inclusive que uma 
das causas pode ser a presença de agrotóxicos como constatou um relatório divulgado pelo 
Ministério da Saúde em agosto de 2019.  
 
Abordou a relevância pela criação de uma agenda para mitigar os efeitos do silencioso 
processo de desertificação do centro sul da América do Sul, região na qual faz parte o sul 
de Minas. Gazola trouxe ainda a informação de que 70% da água de abastecimento de 
Varginha são provenientes do rio Verde. A cidade tem total dependência do corpo hídrico, 
seja para a captação, seja para o lançamento de 100% do efluente tratado pela COPASA. 
No entanto, Varginha sempre deu as costas para o rio e agora dirige seu eixo de 
desenvolvimento para o norte, esquecendo-se do rio ao sul. 
 
De forma lúdica, Diego trouxe uma comparação entre como eram as tecnologias no final do 
século XX, nos anos de 1990. Telefone fixo de disco, internet discada e computador desktop, 
dependência da energia hidrelétrica e com hoje a expansão exponencial da energia de fonte 
renovável e com mínimo impacto que é a solar.  Comparou com as formas de aplicação de 
fertilizantes (agrotóxicos) que não mudaram, ainda demandando EPI e o seu impacto 
pós- aplicação causa preocupação ao contaminar o solo e os corpos d'água. Os sistemas 
de tratamento de esgoto de Varginha são dos anos 2001 e 2007, os quais já se 
encontram obsoletos diante das novas tecnologias do segmento, como uma que fez questão 
de expor, compartilhando o desejo de que haja um planejamento para a atualização do 
sistema tendo em vista que o contrato com a COPASA foi renovado por mais 30 anos. 
 
Foi apresentada ainda a metodologia de acompanhamento do Comitê de Gerenciamento 
das Bacias Hidrográficas dos Rios Cubatão e Cachoeira (CCJ) de Santa Catarina, que 
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realiza análises multiparâmetros de rotina e frequentemente faz outras mais aprofundadas 
por intermédio de um laboratório contratado.  
 
A pequena central hidrelétrica (PCH) de Varginha tem potência instalada de 26,5 MW. Em 
2017, no Piauí, foi inaugurado o maior parque de energia solar da América do Sul, com 
geração de 292 MW. Portanto, poderíamos ter uma solução 10 vezes mais produtiva e que 
não causaria o impacto que a PCH gerou no rio Verde e na qualidade de suas águas. 
 
Em Varginha hoje, no ano de 2019, há escola, posto de combustível, fazendas, e muitos 
outros empreendimentos com autogeração de energia elétrica por meio de painéis solares. 
Está havendo um crescimento exponencial deste segmento tal qual ocorreu com a internet e 
estima-se que, em menos de uma década, praticamente toda a população já contará com 
painéis solares em maior ou menor quantidade. 
 
Outro membro do Coletivo, Ronipeterson Landim Costa, é canoísta e já percorreu de 
caiaque duas vezes o rio Verde desde a nascente até sua foz no Lago de Furnas. 
Apresentou o seu olhar de dentro do corpo hídrico e realizou diversas denúncias, dentre 
as quais o absoluto sigilo que pairou sobre a vinda da PCH, sublinhando que ele e outros que 
praticavam esporte no rio só tomaram conhecimento quando já estavam a um mês do início 
das obras.  
 
Expôs os mais variados tipos de poluição que chegam ao rio desde Itanhandu, notadamente 
lixo, entulho de obra, móveis, eletrodomésticos e o esgoto in natura lançado por São 
Lourenço, além de processos de erosão. Ressaltou também que durante as expedições faz 
coleta de água para análise, sendo que em 2018 conseguiu o apoio da Fundação Roge para 
cinco análises de qualidade da água. Apontou, ainda, a grande capacidade que o rio tem de 
se auto limpar, destacando a recuperação da qualidade da água em trechos a jusante que não 
têm intervenção humana. 
 
Em seguida, junto ao Sr. Sandro Lisboa Martins, prefeito de São Sebastião do Rio Verde, 
Ronipeterson contou como foi imediatamente apoiado por ele para criarem a primeira 
ecobarreira no rio Verde, colocando em prática uma ideia que agora será replicada na divisa 
entre Elói Mendes e Varginha. 
 
Já a arquiteta e urbanista Angela Azevedo, também membro do Coletivo e moradora de Três 
Corações, abordou os dados técnicos que envolvem a qualidade das águas do Baixo rio 
Verde. Registrou, inicialmente, as informações sobre o enquadramento do rio por trechos que 
constam no Plano Diretor de Recursos Hídricos (PDRH), de 2010, e como o Minas Trata 
Esgoto (FEAM, 2016) classifica os municípios da bacia, por índice de avaliação, sublinhando 
que Três Corações alcançou o nível “médio” e Varginha “bom”, estando os demais 
majoritariamente na categoria “ruim”. 
 
Se reportando aos pontos de coleta de água feitos pelo Ronipeterson em 2018 na cidade de 
Três Corações, Angela apontou para os altos níveis de DBO, Escherichia coli, Fósforo e 
Nitrogênio, decorrentes do esgoto in natura lançado na área do primeiro ponto de coleta, no 
Centro, próximo à rodoviária.  
 
O Plano Municipal de Saneamento Básico, elaborado em 2013 e aprovado em 2014, 
obrigatório para viabilizar a renovação do contrato com a Copasa por mais 30 anos, 
diagnosticava os problemas e estabelecia metas a alcançar para saná-los na área rural e 
urbana do município, mas não se tem notícia de que tenha sido implementado. Por outro 
lado, a Copasa informava, em dezembro de 2014, haver recursos da ordem de R$ 32 milhões 
para a construção da ETE rio Verde e que as obras já estavam licitadas. O cronograma do 
contrato previa que em 2017 a ETE já estaria operando. No entanto, a obra teve início no 
final de 2016 e agora tem previsão de funcionamento parcial em outubro de 2020, embora 
não haja termo aditivo firmado com o novo prazo. 
 
O segundo ponto de coleta, depois da confluência do rio do Peixe com o Verde e junto à 
ponte da Fernão Dias, apresenta números ainda mais expressivos do que o anterior de E. 
coli, apesar do tratamento secundário na ETE do rio do Peixe. Considerando que o trecho do 
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rio do Peixe já era apontado como classe 3 no PDRH de 2010, é de se supor que haja 
irregularidade persistente nos efluentes sanitários lançados por empresas do Distrito 
Industrial. 
 
Inaugurada em dezembro de 2014, a ETE rio do Peixe entrou em operação um ano depois. 
Foi superdimensionada, faz um tratamento secundário apenas parcial para menos de 
35% da população urbana e apresentava índices irregulares e não monitorados, de acordo 
com o relatório da Agencia Reguladora de Servicos de Abastecimento de Agua e de 
Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (ARSAE), de outubro de 2016.  
 
Angela observa ainda que o PDRH e o Plano Integrado de Recursos Hídricos (PIRH) não 
incorporaram as vazões mínimas registradas ao longo da maior crise hídrica do Sudeste de 
2014 e, por outro lado, consideravam que o esgoto de São Lourenço e Três Corações já 
estariam 100% tratado em 2015, o que ainda não ocorreu.  
 
Acresce-se a isto que a agricultura e a pecuária das propriedades rurais, ao longo de suas 
margens, lançam substâncias contaminantes dissolvidas na água, como nitrato, fosfato, 
agrotóxicos e fármacos (antibióticos e hormônios).  
O represamento de águas nessas condições pode ter levado a um agressivo processo de 
eutrofização. 	
 
A CPFL Renováveis, empresa que construiu a PCH Boa Vista 2, não compareceu ao 
Debate, mas enviou uma carta onde destaca seus esforços para a remoção das macrófitas 
aquáticas. Afirma que “o tratamento secundário não é suficiente para remoção dos 
nutrientes dos efluentes, o que somente é possível em unidades de tratamento de 
esgoto com tratamento terciário, sendo conhecido que a grande maioria dos municípios a 
montante do reservatório possuem insuficiência tanto na coleta quanto no tratamento 
secundário de esgoto.” Para a empresa, “a única e definitiva solução somente será 
alcançada através de ações dos órgãos públicos e governamentais que promovam o 
tratamento dos despejos da bacia de contribuição de fontes difusas e pontuais”. 
 
Tratando, a seguir, o rio como água de abastecimento, Angela destaca que o Ministério da 
Saúde abriu informações do Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para 
Consumo Humano (Sisagua), no período 2014-2017, que reúne os resultados de testes feitos 
pelas empresas de abastecimento, a partir de uma investigação conjunta da Repórter Brasil, da 
Agência Pública e da organização suíça Public Eye.  
 
Em Lambari, foram detectados todos os 27 agrotóxicos testados na água de 
abastecimento; em Três Corações foi encontrado o Glifosato – associado a doenças 
crônicas como o câncer, defeitos congênitos e distúrbios endócrinos; nas águas de Campanha 
e Varginha não foram detectados agrotóxicos; e não há dados sobre Jesuânia, Cambuquira e 
São Thomé das Letras.  
 
A situação é mais preocupante quando se sabe que nos últimos três anos houve um 
crescimento significativo de novas liberações de registros de agrotóxicos, sendo 169 delas só 
até maio deste ano, e que a Portaria do MS nº 2914, de 12/12/2011, que determina o 
monitoramento dos resíduos de agrotóxicos e a comunicação aos Estados e municípios, não 
está sendo devidamente observada. E mais: em 2015, já eram contabilizados 430 agrotóxicos 
registrados no país, ou seja, os 27 monitorados correspondiam a apenas cerca de 5% do 
total de agrotóxicos em uso na agricultura (Dossiê Abrasco). 
 
Angela conclui que instrumentos legais são aprovados, órgãos fazem planos, 
estabelecem metas e passam a agir como se automaticamente o problema já estivesse 
resolvido, quando muito pouco é efetivamente realizado. Até que um grande problema se 
instala. 
 
Assim, ela propõe aos vários órgãos envolvidos que assumam ações concretas que lhe 
competem, sob a coordenação do CBH Verde e a supervisão do Ministério Público para, 
inclusive garantir o acesso do Coletivo aos dados e às informações solicitadas, visto que 
isso ainda não é praxe neste segmento. 
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Sr. César, superintendente da SUPRAM Sul de Minas, destacou a recente criação de 
Núcleos de Controle Ambiental (NUCAM) que permitem à SUPRAM praticar efetiva fiscalização 
dos empreendimentos licenciados. No caso do Distrito Industrial de Três Corações, o 
automonitoramento é exigido dos empreendedores, os quais devem fazer análise dos 
efluentes coletados após tratamento por laboratórios acreditados ou em processo de 
acreditação, e depois remetidos e avaliados pelos NUCAM. O planejamento anual de 
fiscalização é elaborado todo o final de ano e é aberto à consulta pública, através do site da 
SEMAD, para que a comunidade se manifeste sobre o tipo de ação e indique o tipo de 
empreendimento impactante da sua região. 
 
No caso da PCH Boa Vista 2, o próprio NUCAM já fez a fiscalização daquelas 
condicionantes que estavam estabelecidas na Licença de Operação e verificou a 
necessidade da tomada de uma ação emergencial, em função do período crítico de seca 
que já se aproxima e que se evidenciou pela presença das macrófitas aquáticas. O problema 
decorre de questões que vêm de montante, mas que tem um reflexo direto que fica 
presente em visual do reservatório da CPFL. Nesse sentido, foi exigido que eles 
acelerassem a retirada dessas macrófitas aquáticas porque em função da sua taxa de 
crescimento e redução da incidência de luz dentro do leito do corpo hídrico, poderia sim ocorrer 
uma eventualidade de mortandade de peixes, pela ausência de oxigenação das águas que 
seria decorrente da presença dessas macrófitas. Foi estabelecido um prazo não superior a 
60 dias, registrado em relatório de fiscalização com cópia remetida ao Ministério Público, 
para a retirada das macrófitas, além da apresentação em 120 dias de um plano de 
manejo, monitoramento e controle dessas plantas. Paralelamente, foi solicitada a 
ampliação dos pontos amostrais que existem no reservatório para a identificação dos pontos 
de onde vem a maior contribuição ou os pontos de maior impacto nas águas do rio Verde para 
delinear ações de fiscalização planejada do local de onde está vindo o maior aporte de 
nutrientes. Citou também a poluição difusa que possa estar agravando o problema. 
 
Informou ainda que, na fase anterior à concessão de licença prévia para o 
empreendimento, não houve solicitação de Audiência Pública no prazo legal de 45 dias.  
 
Em seguida se manifestou a Sra. Regina Siqueira, Superintendente Regional de Saúde, que 
está no cargo há cinco meses e já constatou a falta de análise da água, razão pela qual está 
modificando os processos internos para alinhar a Vigilância Sanitária com a Vigilância 
Ambiental. Acredita que dentro de dois meses já tenha um posicionamento sobre como serão 
as análises da qualidade da água. O posicionamento da Superintendência é ter uma 
contraprova dessas análises de resíduos de agrotóxicos. A Sra. Sueli, técnica da 
Superintendência, acrescentou que é feita uma inspeção anual em todas as estações de 
tratamento de água, sendo monitorada a quantidade de coliformes, da E. coli e checam 
turbidez e cloro. Nos laboratórios são monitorados mensalmente 50 municípios. Registrou 
que, no tocante às análises semestrais de agrotóxicos, a Superintendência deverá 
acompanhar efetivamente a partir de agora as análises das concessionárias. 
 
O vereador Zacarias Piva, responsável pela lei do fundo municipal de saneamento, 
informou que a chamada lei Piva surgiu por ocasião da renovação do contrato com a Copasa, 
prevendo que ela tem que transferir 3% dos seus rendimentos líquidos para o município 
investir em saneamento básico através do fundo municipal que administra esses recursos. 
Até o final do ano passado o valor estava em torno de R$ 165 a 180 mil mensais. A Agencia 
Reguladora de Servicos de Abastecimento de Agua e de Esgotamento Sanitário do Estado de 
Minas Gerais (ARSAE) através de uma portaria absorveu a lei Piva, de 3% ela passou a 4% e 
tornou a lei estadual, válida em todas as cidades que têm a concessão da Copasa. Assim, as 
cidades que margeiam o rio Verde podem solicitar os recursos da concessionária, 
destinando-os para ajudar a despolui-lo. Lembrou a vinda da ambientalista Malu Ribeiro 
(SOS Mata Atlântica) a Varginha, quando previu exatamente o que veio a acontecer no 
reservatório.  
 
Diego lembrou que, na audiência pública para a renovação do contrato da Copasa em 
Varginha, registrou que seria criado o Conselho Municipal de Saneamento e que ainda não 
foi divulgado a sua existência. Seria muito importante, além de manilhas para águas pluviais 
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que se pensasse na educação ambiental. A iniciativa do Ronipeterson de produzir ecobarreira, 
através de uma ONG ou associação, mereceria receber esses recursos do fundo porque 
ele está limpando o rio Verde, com uma ação prática, visível e midiática, que gera 
resultados objetivos no rio. Porque é preciso investir em projetos estruturantes para formar 
essa nova geração. 
 
A Sra. Danubia Gonçalves Cardoso, coordenadora da Unidade Regional de Gestão das 
Águas do Sul de Minas (URGA SM/IGAM), explicou em seguida, que as URGA foram criadas 
em abril de 2018 e a intenção era que atuassem como um mini IGAM na análise do processo 
de outorga, na fiscalização e no monitoramento. No entanto, contam com equipe reduzida 
de apenas três técnicos e assumiram um passivo de mais de 1200 processos de outorga, que 
agora tentam analisar. No tocante aos dados de vazão citados pela Angela, o IGAM tem 
disponibilizado dados de monitoramento de vazão e de qualidade no site do InfoHidro. De 
estratégia, os dados atuais de vazão são os parâmetros da Q7,10 que são utilizados para 
outorgar. É uma vazão considerada crítica, mas hoje sabemos que o nosso sistema de análise 
de outorga no SIAM está ultrapassado. O IGAM tem envidado esforços junto à 
Universidade Federal de Lavras, que está elaborando um novo sistema de análise de 
outorga. Neste sentido, a Q7,10 vai ser regionalizada, pois sabemos que a Q7,10 aqui no Sul de 
Minas é muito diferente de outras regiões. O prazo para começar os primeiros testes é 
novembro de 2019. O IGAM não faz análise de outorga de lançamento de efluentes e isso 
hoje é verificado junto ao licenciamento ambiental. 
 
Em seguida, a palavra passou a Sra. Inês Massa de Souza de Deus, Gerente do Distrito 
Regional da Copasa em Varginha, responsável pelo abastecimento de água e o sistema de 
esgotamento sanitário da maioria das cidades da Bacia do rio Verde e o aterro sanitário de 
Varginha. Como uma empresa estatal de economia mista, a Copasa precisa seguir 
algumas legislações e por isso a previsão de obras é muitas vezes extrapolada. Além 
disso, interceptores e redes coletoras ocupam muitas vezes faixas de servidão de 2 km que 
envolvem áreas para desapropriação de uns 15 proprietários, espólios, inventários, ausências 
de registro da área, ou seja, inúmeros entraves que atrasam mesmo as obras. Três Corações 
já conta com a ETE rio do Peixe e a ETE do rio Verde já está bastante adiantada e deve entrar 
em operação no final de 2020. Varginha tem três estações com tratamento secundário: a ETE 
Santana, a no Distrito Industrial e a ETE São José. 
 
Em seguida, passou a palavra ao Engenheiro Luiz Eduardo Carvalho Gomes, que lembrou a 
importância de convidar também as Secretarias de Educação estadual e municipal para esses 
Encontros. Registrou que é também vice-presidente do Comitê da Bacia do rio Verde e se 
lembra quando, em 2010, o PDRH foi aprovado ficou muito claro que quatro cidades da bacia 
representavam à época 60% da carga orgânica gerada: Varginha, Três Corações, 
Caxambu e São Lourenço. Na época, Varginha e Caxambu já tinham os esgotos coletados e 
tratados; Três Corações e São Lourenço, não. É importante avaliar a evolução ao longo tempo 
porque saneamento não se faz da noite pro dia. A bacia do rio do Peixe já tem o esgoto 
tratado, com um empreendimento de R$ 28 milhões (35% de todo o esgoto) e a bacia do rio 
Verde (65%), em implantação, está orçada em R$ 42 milhões. Obras de esgoto são caras, 
complexas e demoradas. Três Corações contará com 20 elevatórias e a empresa trabalha com 
licitações. 
 
Diego indaga o motivo da ausência de retorno para as fotografias das ETE e as 
respostas da Copasa para as correspondências enviadas pelo Coletivo e pelo vereador 
Carlúcio, cujo prazo de 45 dias já foi ultrapassado. Indaga ainda sobre o motivo da 
localização do emissário com o efluente da ETE ter sido lançado no braço morto do rio 
Verde. Cobra também um tratamento de melhor qualidade em Varginha, nos moldes do 
efetuado pela BRK Ambiental, já que a renovação do contrato na cidade foi firmado por 
mais 30 anos e o atual sistema está obsoleto diante das novas tecnologias para o 
segmento. 
 
O Sr. Luiz Eduardo informa que, na terça, houve uma reunião com a CPFL e ambas as 
empresas estão estudando a viabilidade de engenharia de um outro prolongamento do 
emissário. A Copasa não vai tratar os efluentes conforme a BRK Ambiental, ela vai tratar 
conforme a legislação do estado de Minas Gerais. No caso da ETE São José, segundo ele 
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mas sem fornecer os dados para o Coletivo, no parâmetro remoção de DBO, em 2019, ela está 
com uma média de 79,79% (pela legislação tem que ter uma média de 70%). Mas, ele acha 
importante trazer uma discussão para o grupo sobre a questão do tratamento – ele e a Stella 
participam do CBH Grande, Comitê da bacia do rio Grande, composto por 8 bacias mineiras e 
6 paulistas. Nós vamos chegar num momento que vamos ter que definir que rio nós vamos 
querer ter, o chamado enquadramento.  
 
O Comitê de bacia do Grande é relativamente novo, está na sua segunda gestão, a Agência 
Nacional de Águas (ANA) contratou o PIRH de toda a bacia federal. Esse plano ficou pronto 
muito recentemente e, na etapa de diagnóstico, vemos que os dados do rio Verde são 
superiores a outras bacias de MG, por exemplo, em termos de Oxigênio Dissolvido e Fósforo.  
 
Um dos instrumentos de gestão de recursos hídricos é o enquadramento e, talvez seja o 
momento da sociedade discutir que rio nós devemos ou queremos ter. O enquadramento 
é feito por trecho. Só que é uma questão: qual é o rio que eu tenho, qual é o rio que eu quero 
ter e qual é o rio que eu posso ter? Porque se nós decidirmos ter um rio classe 1, nós vamos 
ter que fazer tratamento terciário. A sociedade vai estar disposta a pagar os custos de um 
tratamento terciário?  
 
Uma outra discussão a trazer é sobre a universalização. Ele crê que a gente não vai ter braço e 
perna para atacar a melhoria da qualidade do tratamento e a universalização. Nós temos 
cidades que não têm nem coleta. Então, qual é o caminho? Nós vamos pegar uma cidade e 
transformá-la numa ilha de excelência em termos de tratamento de esgoto ou nós vamos 
implantar secundário em todas as cidades? Então, é uma discussão que tem que ser feita e 
a sociedade tem que se apropriar disso porque isso envolve muito recurso.  
 
Finalizou mencionando que o Plano Integrado da bacia do rio Grande já está com um 
orçamento previsto de R$ 278 milhões para a implantação de diversas ações que foram 
aprovadas em 3 eixos, dentre os quais conservação de recursos hídricos e governança. Sendo 
que tem parcelas que vão ficar por conta do governo federal, do governo de Minas e do 
governo de São Paulo. Os recursos são advindos dentre outras fontes, principalmente pela 
cobrança da água.  
 
Disse que em breve será escolhida a sede do CBH Grande e está tendo uma disputa ferrenha 
entre Minas e São Paulo. Há uma articulação para que a sede seja em Minas Gerais porque 
60% da bacia estão em território mineiro, as nascentes estão aqui. Minas tem oito 
unidades e SP, seis, mas SP está jogando todas as fichas para que a sede seja lá. MG deve 
apresentar algumas cidades para a sede, inclusive Varginha.  
 
Há três nomes: Varginha, Alfenas e Poços de Caldas. Vamos competir com Ribeirão Preto, 
São José do Rio Preto e Franca, cidades importantes de São Paulo. Deveremos ter uma 
articulação política muito forte para trazer a sede para Minas Gerais. 
 
Diego defende a sede em Varginha até por conta desse atual passivo ambiental do rio 
Verde e pelo fato da cidade conectar as três bacias da região do Grande no Sul de Minas. 
E que outros coletivos surjam nessas bacias! Ele registra também o grande esforço 
empreendido para divulgar o evento na mídia, mas não é admissível que as grandes TVs 
sediadas no Sul de Minas não tenham realizado a cobertura do importante Debate 
regional. 
 
A Sra. Inês registra aspectos que envolvem as obras que serão feitas para transformar o 
antigo lixão de Varginha em aterro sanitário. Registra também que não houve tempo hábil 
para que as respostas ao Coletivo passassem pelas Diretorias da Copasa. 
 
Diego sugere que todos os documentos que tenham a ver com o rio Verde, que 
envolvam dados públicos, sejam copiados para o e-mail do Coletivo 
(rioverdevivo@gmail.com). 
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O Sr. Luiz Eduardo registrou que a Copasa envia os relatórios semestrais para todas as 
Secretarias dos municípios e convida o Coletivo a participar da próxima reunião do CBH 
Grande em Poços de Caldas. 
 
A Sra. Stella Souza Guida, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Verde 
registra inicialmente que a nascente do rio Verde fica em Passa Quatro, embora o município 
não utilize suas águas. Informa que a qualidade da água precisa ser monitorada por um 
certo tempo e não apenas por um dia.  
 
Expôs, ainda, que Itanhandu tem feito um trabalho de monitoramento nas cabeceiras do rio e 
tem constatado coliformes e fósforo bem antes de chegar no núcleo urbano da cidade. 
Portanto, não conseguiram decifrar ainda o que realmente faz parte do corpo natural do rio ou 
não.  
 
Registra que as ações previstas no PDRH de 2010 sofreram um desmonte muito grande 
na área ambiental no período. A implantação da cobrança, que é o principal instrumento de 
gestão junto com o Plano Diretor e o enquadramento, não foi possível. E essas ações que 
estão previstas no Plano só serão possíveis a partir da cobrança da água. A expectativa é que 
seja implantada até 2021 no rio Grande mineiro em geral, em todos os comitês de bacia.  
 
O enquadramento do rio Verde é de 1998 e não leva em consideração a Conama 357, 
então ele precisa ser revisto, ele não está certo. Pra chegar hoje a um enquadramento 
adequado do rio, precisamos chamar a população a participar. Entende ela que a culpa de 
termos o rio que temos hoje é de todos nós, que não olhamos pro nosso rio. Isso é cultural: nós 
fomos colonizados pelos europeus e as nossas casas estão de costas para o nosso rio e tudo 
o que não presta nós jogamos dentro dele. E temos que pensar o que nós vamos fazer para 
daqui pra frente ter um rio melhor.  
 
Nas cabeceiras, reportou que estão desenvolvendo o programa produtor de águas em 
Itanhandu e Passa Quatro. Deseja levar o Pro Mananciais da Copasa para Itamonte, São 
Sebastião do Rio Verde para que haja o produtor de águas lá. O instituto em que ela trabalha 
fará articulações para transformar as cabeceiras da bacia num grande produtor de águas.  
 
E lá também está acontecendo: a questão do saneamento, estamos preocupados em nossas 
cabeceiras. Passa Quatro já está com a estação pronta, logo começa a operar; Virgínia já 
tem a sua estação de tratamento pronta; em São Lourenço, acabou de ser realizada a 
audiência pública para dar continuidade às obras de tratamento do SAE de São 
Lourenço; Itanhandu ganhou um plano executivo de saneamento com todo o projeto e 
agora tem que obter recursos. E deixou o seu apelo para se parar de apontar o dedo para os  
outros, e se chamar a responsabilidade para gente e trabalhar em conjunto porque só assim a 
se conseguirá alguma coisa. 
 
Diego Gazola mencionou a importância da participação das cooperativas de produtos 
agrícolas e fertilizantes para o segundo debate. Houve participação apenas de um 
representante, da Minasul mas que não fez o uso da palavra. 
 
O Sr. César da SUPRAM explicou onde no site da SEMAD é possível encontrar os EIA/RIMA 
e requerer a Audiência Pública, referente à implantação de uma nova PCH no rio Sapucaí, 
entre Paraguaçu e Elói Mendes.  
 
Sr. Eder Augusto Costa, vereador de Três Corações, confirmou o segundo debate para o 
dia 22 de agosto, quinta-feira às 18h30, na Câmara Municipal de sua cidade. Afirmou, 
ainda, que a COPASA atualmente trata apenas 11% da vazão que ela retira do rio Verde. 
E as construções só foram feitas depois da abertura de uma CPI. 
 
A Sra. Inês da COPASA contestou a informação e ficou de apresentar os dados para 
confrontar a afirmação.  
(Até o momento o Coletivo rio Verde VIVO aguarda esse e os demais dados solicitados para o 
primeiro Debate assim como as fotos produzidas durante as visitas técnicas e guiadas que 
ainda não foram compartilhados. O primeiro pedido foi feito em 14 de maio de 2019) 
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Finalmente, a palavra foi passada ao Dr. Rodrigo Caldeira Grava Brazil, Coordenador 
Regional das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente da Bacia do Rio Grande, que fez 
o fechamento do debate. Ele esteve acompanhado de Dra. Alice de Mello Vilela que atua na 
comarca de Varginha. O Dr. Rodrigo registrou que o Ministério Público está à disposição da 
sociedade principalmente. A Coordenadoria trabalha com 177 municípios da bacia do rio 
Grande. Procura tratar as questões sempre da forma mais técnica possível nos processos que 
nos são submetidos para análise e eventos como esse onde há aproximação da sociedade 
organizada principalmente das instituições que fazem a gestão do sistema de meio ambiente 
do estado de Minas Gerais são de extrema importância.  
 
Primeiro porque oportuniza a pluralidade de ideias e a troca de experiências e segundo 
porque é trazido também ao conhecimento do Ministério Público de demandas e queixas e 
a gente pode ter contato, por exemplo, com os dados e estudos que a Angela apresentou aqui 
e que poderão ser até de muito proveito pra gente se apresentados.  
 
Mencionou que um dos maiores gargalos do MPMG hoje são as informações técnicas. 
Que a formação é eminentemente jurídica, então essas instituições que têm os dados 
poderiam procurar a instituição e que colocaria a Coordenadoria à disposição. 
 
Disse ter a certeza que o pensamento da Dra. Alice é o mesmo em Varginha, para que 
possamos sentar e com base nesses documentos elaborar planos de ação e de 
diagnósticos. Existem pendências múltiplas. Todos os representantes de órgãos públicos que 
falaram mencionaram o passivo que eles receberam.  
 
A realidade é que a questão ambiental é um passivo em todas as suas áreas. A sociedade há 
20 anos não tratava disso e lhe parece que somos a geração que passou a enfrentar e 
trabalhar isso para deixar um mundo melhor para as próximas. 
 
Então, conseguir fazer diagnósticos, estabelecer prioridades e trabalhar isso não só de forma 
técnica com os órgãos específicos, com o MP fazendo o papel muitas vezes de comando e 
controle para o cumprimento das normas postas, mas principalmente de chamar a 
sociedade, como a Stella bem colocou, para participar, para cobrar é fundamental.  
 
Acreditar que o MP pode sozinho mudar a situação, o status quo com base em processos 
judiciais é um erro muito grande. E a situação, se chegou ao nível que está hoje, diz muito 
também de uma concordância, de uma anuência, ou na verdade um empréstimo de valor 
muito baixo que a sociedade como um todo dá para isso.  
 
Não só para a questão do saneamento básico, que infelizmente no nosso país é deixado de 
lado e, não vou fazer nenhum juízo político. A alteração do marco do saneamento básico 
vem sendo discutida em nível federal, mas vem acontecendo porque a questão ambiental 
hoje não é tratada com a relevância que ela merece.  
 
E isso só vai ser mudado com educação nas escolas, com as crianças, mas com a 
conscientização, com uma participação da sociedade civil maior. Então, se a situação não é 
ideal, todo mundo tem a sua cota de responsabilidade, mas a gente pode trabalhar melhor 
para no futuro deixarmos um planeta um pouco mais adequado para os nossos filhos e netos.  
 
Então, nesse sentido, parabenizou a organização do evento e aproveitou para colocar o MP à 
disposição para conversar. Mencionou que muitas vezes se questiona se determinado 
empreendimento é poluidor, se determinada empresa não atua como deveria, sobre 
determinada degradação em mata ciliar. A expansão urbana e a retirada de mata ciliar 
estão bastante atreladas à carga de poluente que o rio Verde recebe.  
 
E quem perceber isso, deve procurar o MP de sua cidade e fazer uma denúncia para que 
essa informação chegue ao conhecimento por meio da população. E esta participação 
efetiva da pessoa, comparecendo ao MP, apresentando a denúncia, municiando de dados é 
fundamental para que se possa no futuro conseguir transformar isso em um acordo para a 
regularização da situação ou judicializar a questão com base em elementos de prova mais 
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concretos para não dependa de um processo que dura cinco, dez anos e não se saiba qual 
será o resultado dele.  
 
Encerrou colocando o MP está à disposição, e disse que gostaria de continuar 
acompanhando e mais uma vez cumprimentar os presentes pela disposição e pela 
disponibilidade e interesse em trabalhar para melhorar esse quadro que, tem certeza, não 
atende aos anseios de nenhum dos presentes. 
 

No encerramento, Diego Gazola em nome do Grande Espírito do rio Verde, das garças que 
perderam o seu lar para proporcionar que aquele grande debate acontecesse, manifestou 
como encerrado o encontro de hoje, já deixando a nova data marcada para o segundo 
debate, agora em Três Corações no dia 22 de agosto de 2019. 
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