CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, ALVORADA DE MINAS E DOM JOAQUIM
Editorial
Este jornal tem como objetivo denunciar as reiteradas violações de
direitos das comunidades atingidas, a sua resistência e luta pelo
reconhecimento como sujeitos de direito. Além disso, denuncia as
diversas estratégias da Anglo American de negação da realidade e os
graves impactos decorrente de sua atividade. É também uma
demonstração das recorrentes práticas da mineradora que visam
unicamente a redução do custo e otimização do lucro aliado à inoperância
e conivência dos órgãos do Estado que licenciam “de olhos fechados”,
criando, com isso, bombas-relógios sobre Conceição de Mato Dentro,
Dom Joaquim e Alvorada de Minas e para o meio ambiente de toda a
região. É HORA DE UM BASTA!
Foto: Lúcio Guerra. Publicada em O Tempo, 14/02/2019.

Nuvem de poeira na área da mina do projeto Minas-Rio

Zona de Autossalvamento ou
Zona de Alto Risco de Morte ?
A portaria nº 526 do DNPM, de 09/12/2013, define
zona de autossalvamento como a região a jusante da barragem em que não há tempo suficiente para uma intervenção das autoridades competentes em caso de acidente. A Lei Estadual no. 23.291, de 25/02/2019, assume definição similar, e veda "a concessão de licença
ambiental para construção, instalação, ampliação ou
alteamento de barragem em cujos estudos de cenários
de rupturas seja identificada comunidade na zona de
autossalvamento" (Art. 12). Para fins de delimitação, a
lei considera a maior das seguintes distâncias:
- 10 Km ao longo do curso do vale; ou
- A porção do vale passível de ser atingida pela onda de
inundação num prazo de trinta minutos.
"A critério do órgão ou da entidade competente do
Sisema"- diz ainda o texto da lei - "a distância a que se
refere o inciso I do § 2º poderá ser majorada para até
25km (vinte e cinco quilômetros), observados a densidade e a localização das áreas habitadas e os dados
sobre os patrimônios natural e cultural da região”
As comunidades do Passa Sete, Água Quente e São
José do Jassém aparecem nos estudos de cenários de
ruptura da Anglo American ("Dam Break") dentro da
zona de autossalvamento. Não restam dúvidas quanto à
necessidade de se reconhecer estas comunidades como
diretamente afetadas pelo empreendimento, mas até
quando elas terão que aguardar até que sejam garantidos seus direitos?

O Projeto Minas-Rio
O empreendimento Minas-Rio da Anglo American - Minério de Ferro
Brasil S.A. é composto por diversas estruturas, dentre as quais destaca-se
uma cava de mina a céu aberto com 12Km de extensão, um mineroduto
com 529 km que liga a mina em Alvorada de Minas/MG ao Porto de Açu,
em São João da Barra/RJ. O mineroduto, que é propagandeado com o
título de “maior mineroduto do mundo”, atravessa 32 municípios, sendo
27 mineiros e 5 fluminenses, cortando vales e montanhas, assoreando rios
e deixando um rastro de destruição por todo o seu percurso. A capacidade
operacional é de 26,5 milhões de toneladas de minério por ano.
Apesar dessas estruturas formarem um único empreendimento, elas foram
licenciadas separadamente. A mina e estruturas adjacentes foram
licenciadas no âmbito do Sistema Estadual de Meio Ambiente de Minas
Gerais (SISEMA); o mineroduto, pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); e os
empreendimentos componentes do Complexo Logístico e Industrial do
Porto do Açu, pelo Instituto Estadual do Ambiente - INEA, do Estado do
Rio de Janeiro. A fragmentação administrativa constituiu, desde o início,
uma estratégia para subdimensionar os impactos do
megaempreendimento. Estudos ambientais falhos e insuficientes
subsidiaram licenciamentos equivocados, marcados por violações de
direitos e um alto número de condicionantes.

As licenças de operação da mina e do mineroduto foram concedidas em setembro de
2014. O funcionamento do complexo já esteve suspenso por quase um ano, após dois
rompimentos consecutivos do duto, ocorridos em março de 2018. A Anglo projeta uma
produção entre 18 e 20 milhões de toneladas para o ano de 2019.

Uma barragem de rejeitos cerca de seis
vezes maior que a barragem de Fundão,
que rompeu em Mariana
A barragem de rejeitos do Projeto MinasRio está localizada onde antes se
encontrava a comunidade de
Mumbuca/Água Santa, hoje submersa no
rejeito. Dela verte o Córrego Passa Sete,
afluente do Ribeirão São José, que
deságua no Rio do Peixe, importante
contribuinte do Santo Antônio - cuja sub
bacia é considerada estratégica para a
recuperação da Bacia Hidrográfica do Rio
Doce, após o desastre da Samarco. Fato
que gera preocupação extra, em relação à
barragem do empreendimento MinasRio, que prevê alteamentos para atingir a
altura final de 725m, armazenando 370
milhões de metros cúbicos de rejeito e
água, volume seis vezes maior do que
aquele liberado pelo rompimento de
Fundão.
A 1,5 Km está a comunidade do Passa
Sete, seguida pelas comunidades de Água

Quente (3 km) e São José do Jassém (8,5
km). Apesar de sofrerem vários impactos
desde o processo de instalação do
complexo Minas-Rio, e de terem sido
objetivamente colocadas em situação de
risco - localizadas que estão na chamada
"zona de autossalvamento" da barragem essas comunidades não foram
reconhecidas, no licenciamento, como
“diretamente afetadas".
Em 2014, no contexto das discussões
relativas à licença de operação, o temor
dessas comunidades quanto à barragem
foi tratado como "sentimentos da
população sem fundamento técnico"
(DIVERSUS. Estudo de definição sobre
comunidades/famílias a serem
reassentadas - Área Diretamente Afetada
(ADA) e Área de Entorno da Cava
Licenciada e Estruturas Correlatas. Belo
Horizonte, Dat. 2014, p. 146).

Transformações nos usos das águas nos territórios

Ficção e Realidade

Uma das principais denúncias dos
atingidos pelo Minas-Rio são as graves e significativas transformações
nos cursos d'água que abastecem os
moradores situados na área de
inserção da mina. Os efeitos vão
desde o assoreamento, contaminação e redução da vazão dos principais rios e córregos, até o secamento total de nascentes e bicas que corriam nos terrenos das famílias.

Enquanto os moradores das comunidades no entorno do empreendimento,
em Conceição do Mato Dentro e Alvorada de Minas, conviviam cotidianamente com o assoreamento e contaminação de córregos e rios, supressão
de nascentes, excessos de barulho e poeira, isolamento social crescente,
perda de acesso a terras de herança, fragmentação e conflitos familiares, a
Anglo construiu, ao longo dos anos, argumentos supostamente “técnicos”
para não assumir as responsabilidades pela situação, que, grave, perdura
até os dias de hoje. São exemplos de asserções “científicas” dirigidas aos
atingidos ao longo desses anos:

São transtornos produzidos pela atividade minerária que impossibilitam as atividades tradicionais desse
campesinato, afetando todos os
seus modos de ser e fazer. A escassez hídrica provoca danos em cadeia: prejudica hortas, quintais e plantios, pelo ressecamento do solo e
dificuldade de regadio, refletindose na diminuição da produção agrícola; esta, por sua vez, repercute na
dieta alimentar e nos gastos famili-

ares; na criação de animais, pois
além de faltar água para a dessedentação, as famílias já não conseguem produzir, elas próprias, os
insumos necessários para a criação.
Produções caseiras - como as de
doces, quitandas, queijo - podem
declinar ou se inviabilizar.
A escassez de água afeta os afazeres domésticos - o asseio da casa, o
cozimento dos alimentos, a lavagem das roupas -, assim como o
lazer, a sociabilidade e a autonomia
das famílias. E prejudica os cuidados com as pessoas, com a saúde e
com o bem-estar, seja porque falte
água de qualidade para o consumo,
para o banho de crianças e idosos;
seja por acarretar sobrecarga de trabalho, onerando os corpos daqueles
e daquelas que se veem obrigados a
percorrer longas distâncias para
buscar água.

* A propósito de assoreamentos de córregos e rios ocorridos durante a
implantação de estruturas do empreendimento: o aumento da turbidez da
água seria provocado pelas criações (porcos, gado, cavalos) dos próprios
atingidos; ou pelas obras da rodovia MG-010. Em 2014, o Ministério
Público constatou que o rompimento de uma estrutura de contenção da
Anglo, em 2011, foi causa de erosão e assoreamento dos Córregos Pereira
e Passa Sete.
Fonte: Acervo Reaja.

Fonte: Acervo Reaja.

Assoreamento e mortandade de peixes
O assoreamento dos córregos
Pereira e Passa Sete, em decorrência do rompimento da bacia de contenção 19, em dezembro de 2011,
foi objeto de discussão durante
audiências públicas e reuniões.
Contudo, a empresa nada fez, e só
assumiu a responsabilidade depois
da produção de laudo técnico pelo
Ministério Público (Parecer
Técnico 012897412-001), que,
quase três anos após o evento, constatou uma erosão com aproximadamente 300 metros de comprimento
e 50 a 80 metros de largura, e área
estimada em 2,1 hectares. Segundo
o MP, nenhuma medida foi tomada
pela Anglo!!! Danos irreversíveis
foram causados, pois esses córregos tinham múltiplas funções para
as comunidades situadas às suas
margens: pesca, lazer, lavagem de
roupas, dessedentação de animais.
Diversos episódios de mortandade
de peixes - em 2014, 2015 e 2017 -

ocorreram na barragem de rejeitos
e no córrego que dela verte, o Passa
Sete. Nas reuniões que discutiram a
concessão da licença de operação,
em setembro de 2014, técnicos do
SISEMA chegaram a "garantir" a
qualidade das águas do Passa Sete,
apesar de grande mortandade de peixes ter ocorrido no mês anterior.
Três anos depois, em face de um
laudo conclusivo acerca do episódio ocorrido em 2014, o SISEMA
se veria forçado a reconhecer "a profunda alteração da qualidade das
águas identificadas à jusante da barragem de rejeitos", que "compromete os usos múltiplos do recurso
hídrico de comunidades abaixo do
barramento", colocando em risco a
saúde humana e a biota local
(SISEMA, PU No 1375747/2017,
p. 282). A mesma água que causou
a morte dos peixes, era antes utilizada pelos moradores para consumo, produção de alimentos, uso
doméstico e recreação.

Assoreamento do córrego Pereira. Março de 2014

* Acerca dos episódios de mortandade de peixes no Córrego Passa Sete,
verificados entre 2014 e 2017: teriam sido causados por cipós, colocados
no rio pelos próprios atingidos, como forma de hidratá-los para facilitar o
seu manuseio a modo de 'cordas'. Em 2017, um laudo técnico atestou, a partir da análise de peixes mortos em 2014, que as águas a jusante da barragem de rejeitos estavam profundamente alteradas e ofereciam risco à biota
local e à saúde da população.
* Acerca do barulho excessivo, registrado no monitoramento da empresa:
teria sido causado pela presença de animais, ou por festas regionais.
*Acerca da escassez hídrica, recorrentemente denunciada pelas comunidades desde 2013/2014, e que ainda perdura: seria um "impacto suposto”,
ou o reflexo de um fenômeno climático.

Água e sofrimento social
Um casal de agricultores idosos,
moradores de uma comunidade
localizada a jusante da barragem
de rejeitos, possuía uma bica no
terreno de casa, antes da chegada da mineração.

Foi neste contexto de incerteza e insegurança, com a suspensão da licença
para operação do mineroduto por determinação do IBAMA e da Justiça,
que a licença de operação de parte das estruturas da Etapa 03 foi concedida, em dezembro de 2018.

Passaram a percorrer uma distância de 650 metros, transportando dois galões de água de 25
litros por terrenos irregulares,
precisando, ainda, atravessar
uma pinguela de espessura fina
para retornarem às suas casas.

A decisão da juíza menciona que, na tentativa de retornar às atividades
após o primeiro desastre ambiental (12/03/2018), a empresa assegurara
que havia trocado integralmente o tubo onde havia ocorrido o problema,
que as medidas de segurança necessárias haviam sido adotadas, e que o
problema seria localizado.

Um trajeto feito de 3 a 4 vezes
por semana, fato que, além de
alterar as dinâmicas dos trabalhos, produz um desgaste físico
e emocional, provocando uma
situação de sofrimento.

Licenciamento com operação suspensa?

Apesar dessas manifestações, novo desastre ocorreu no dia 29 de março, o
que demonstra que o empreendedor não merece credibilidade por parte
dos técnicos, nem dos conselheiros e muito menos das comunidades afetadas, que vivem diuturnamente os impactos do desleixo e do descaso.

Antiga Cachoeira Passa Sete, dinamitada. 2012

Esse tipo de deslocamento tornou-se uma necessidade também entre moradores de outras

comunidades, como os membros de uma localidade próxima
à do casal, que tiveram que percorrer distâncias até maiores
(cerca de 2 km) para acessar uma
fonte de água limpa, já que a nascente que os abastecia secou em
2011.
Os moradores das comunidades
situadas no entorno do MinasRio vivem múltiplas afetações e
violências.
Além de terem o seu modo de
vida absolutamente atingido,
tendo os usos múltiplos e tradicionais da água impossibilitados, também não são considerados quando fazem as denúncias,
ouvindo sempre justificativas
que naturalizam o impacto e desresponsabilizam a empresa, o
que torna ainda mais dura a lida
dos moradores.

Do não-reconhecimento dos atingidos às negociações com a Anglo American
As discussões em torno do reconhecimento dos atingidos se deram a partir
do confronto com o primeiro documento apresentado pela empresa: o
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do projeto, cujo objetivo é possibilitar um juízo acerca da viabilidade ambiental do empreendimento. Este
deveria conter um diagnóstico aprofundado de todas as comunidades afetadas, bem como de seus modos de vida.

de consultoria contratada pelo Anglo American ratificou, entretanto, os critérios estabelecidos pelo EIA para o reconhecimento de comunidades “diretamente afetadas”. Para a empresa, os relatos recorrentes dos atingidos,
denunciando a deterioração das condições ambientais em suas comunidades, não passavam de impactos “supostos”, que não correspondiam à “realidade”.
Ao fim da Licença de Operação, do
A chamada “área diretamente afetauniverso de vinte e duas comunida“Opcional” mesmo?
da” foi construída exclusivamente a
des identificadas, apenas oito famíO termo opcional empregado no título do Programa de Negociação
partir de um cálculo de custolias seriam oficialmente reconheciOpcional (PNO) passa a impressão de que a saída dos moradores de
benefício, reconhecendo como atindas
como atingidas e incluídas no
seus territórios é, de fato, voluntária, e desconsidera completamente
os danos sofridos ao longo de mais de 10 anos de convivência em
gidas apenas aquelas comunidades
PNF.
proximidade
com
as
estruturas
do
empreendimento:
a
desestruturação
que estivessem situadas nas áreas
de relações sociais, a perda do sossego e da qualidade do ar, a
que seriam ocupadas pelas principaCom o pleito da Etapa 3 para expandegradação de seus meios de subsistência, o sofrimento social
is estruturas físicas do empreendisão das áreas físicas do projeto, a
decorrente de anos de lutas e o medo ocasionado pela presença da
mento.
Anglo American apresentou um
barragem de rejeitos – reforçado com o rompimento das barragens de
Plano de Negociação Opcional
Fundão (em Mariana/MG, da empresa Samarco, pertencente à Vale
As comunidades passaram a eviden(PNO) que, segundo a empresa, foi
S/A e BHP Billiton) e Córrego do Feijão (em Brumadinho/MG, da
Vale S/A), em novembro de 2015 e fevereiro de 2019,
ciar as lacunas presentes no EIA e
elaborado com base em reuniões do
respectivamente.
exigiram do órgão licenciador a reviComitê de Convivência, nas comusão do universo de atingidos.
nidades do Sapo, Turco, Cabeceira
Se sair é “opcional”, resta a pergunta: conviver com os efeitos
do Turco e Beco, visando oferecer
devastadores da mineração é, também, uma “opção” digna?
Condicionantes das fases de Licença
meios para negociações individuais
Prévia e de Instalação determinaram
com atingidos.
a apresentação do universo total de atingidos e a reformulação de um novo
Plano de Negociação Fundiária (PNF), que considerasse, para fins de Ele propõe a negociação de terras, meios de produção e benfeitorias, mas
recomposição, modos de vida coletivos, atendendo aos parâmetros míni- não leva em conta laços afetivos e tampouco aspectos culturais que constimos de reparação estabelecidos para os atingidos pela construção da Usina tuem a vida das comunidades atingidas desde antes da chegada do empreHidrelétrica de Irapé.
endimento na região. Desconsidera, ainda, as diferenças gritantes de poder
entre a corporação e as comunidades no plano das negociações.
Uma das medidas consistiu na Em comparação ao PNF, o PNO representa um retrocesso, visto que a
realização de um intervenção de atores externos foi reduzida apenas à atuação das assessoriestudo indepen- as técnicas e à consultoria Ferreira Rocha (além de advogados e assistentes
dente acerca dos sociais no caso de famílias consideradas “vulneráveis” pela empresa),
atingidos, que tendo o Ministério Público e outros entes estatais ficado de fora dos termos
indicasse o uni- previstos no programa. Na verdade, o PNO significa que as comunidades
verso de comuni- atingidas - que deveriam ter sido reconhecidas como “diretamente afetadades afetadas e das” - foram excluídas do PNF e deixadas no vácuo, sem a garantia de parâabordasse as rela- metros mínimos de reparação e recomposição das condições de vida. As
ções comunitári- negociações individuais têm levado, ainda, a um aumento nas desconfianas, ambientais e ças entre os comunitários, bem como ao enfraquecimento de suas articulaterritoriais. O ções e resistências. Uma das exigências apresentadas pelos atingidos, conFeijão colhido em sítio de um agricultor atingido pelo Projeto Minas-Rio. 2013.
estudo foi proto- tudo, é que o processo de negociação seja intermediado por uma assessoria
colado em 2011, mas pautado pela URC Jequitinhonha apenas em 2013.
técnica independente que garanta parâmetros mínimos, considerando a
diferença de poder de negociação entre atingidos e empresa. Todas as
Nele, realizou-se a identificação e caracterização de vinte e duas comuni- assessorias já deveriam estar contratadas e funcionando há cerca de um
dades presentes na ADA e AID. Um novo relatório produzido por empresa ano, mas uma série de obstáculos e empecilhos vêm atrasando o processo.

Você sabia?
* Que apenas duas comunidades, Mumbuca/Água Santa e
Ferrugem, foram oficialmente reconhecidas como “diretamente afetadas” pelo Projeto Minas-Rio?
* Que esse critério espacial - área necessária à instalação física das
estruturas do Minas-Rio - reduziu drasticamente a responsabilização pelos danos vividos pelas comunidades desde a chegada do
empreendimento e desconsiderou todos os efeitos do projeto sobre
os modos de vida das famílias presentes na região?
* Que relatórios produzidos pelo Programa Cidade e Alteridade:
Convivência Multicultural e Justiça Urbana, da Universidade
Federal de Minas Gerais, demonstraram os graves efeitos da implantação do empreendimento nos centros urbanos de Conceição de
Mato e Dom Joaquim?
* Que um estudo de 2018, coordenado por pesquisadores do
GESTA/UFMG e POeMAS/UFJF, aponta a vulnerabilização de
diversas comunidades situadas no entorno do empreendimento, que
se encontram em estado de deslocamento in situ, pela perda das condições socioambientais que sustentam suas vidas?

A luta das comunidades a jusante
O rompimento da barragem de Fundão recolocou o debate acerca do reconhecimento
das comunidades a jusante. A tragédia presentificou o medo de todos e motivou a
mobilização dos comunitários, que em 2016 realizaram manifestações exigindo o
reconhecimento como atingidos e a inclusão no PNF. Nos estudos ambientais da
Etapa 3, Passa Sete e Água Quente foram consideradas afetadas e admitidas à negociação "opcional", porém devido à proximidade com as obras previstas de alteamento da barragem! O risco configurado pela existência mesma da barragem foi, mais
uma vez, desconsiderado.
A inclusão do Jassém no PNO só foi aceita posteriormente pela Anglo American, em
reunião pública convocada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais realizada em 11/02/2019, depois de manifestação das comunidades atingidas pelo
Minas-Rio, que interromperam a MG-010 após o rompimento da barragem de
Córrego do Feijão (25/01/2019), em Brumadinho. Importante destacar que a Anglo
American, durante todo licenciamento do Step 03, recusou-se a incluir a
Comunidade do Jassém no PNO. A inclusão espontânea da empresa no Programa de
Negociação Opcional se deu às vésperas da aprovação da Lei Mar de Lama Nunca
Mais ( Lei 3.676/16 - aprovada por unanimidade pela Assembleia Legislativa de
Minas Gerais em 22/02/2019) que possui como cerne a proibição de construção e
alteamentos de barragens em locais onde forem identificadas populações residindo
nas zonas de autossalvamento, como no caso do Jassém.

O Mineroduto Minas-Rio
O mineroduto Minas-Rio é
composto de dutos. A chamada “polpa de minério” (minério acrescido de água) é transportada por um sistema de
bombeamento movido por
energia elétrica e a gravidade.

roduto. Sem falar na fragmentação de pequenas propriedades, além da perturbação do
sossego em razão do barulho,
das vibrações e rachaduras
nas casas.

?

A conclusão do parecer técnico que avaliou os
vazamentos do mineroduto Minas-Rio em 2018, foi a
de que eles resultaram de um fenômeno denominado
corrosão-fadiga, ocorrido após o 3o ano de um
funcionamento ainda parcial do sistema; se a previsão
inicial é de funcionamento ininterrupto por 18 anos,
essa estrutura suportará a pressão por mais 15 anos,
ou estaremos sujeitos a novos vazamentos e novos
impactos?

Para o funcionamento do
mineroduto, a Anglo
American possui outorga para
captar 2.500 m³ de água por
hora do Ribeirão do Tanque,
afluente do Rio do Peixe.
Desde os primeiros testes de
funcionamento da estrutura,
uma infinidade de problemas
foi identificada pelas comunidades do entorno do seu ponto
inicial, culminando na autuaç ão da m i neradora pelo
IBAMA. Além da mortandade de milhares de peixes, e
forte odor na barragem de rejeit os, ocorreram inten s as
vibrações nas casas de moradores, ocasionando rachaduras e risco de desabamento que justificaram, inclusive, a
retirada de parte das famílias
de suas residências, passando
alguns atingidos a residirem
em casas alugadas pela Anglo
e recebendo, por um curto
período, o aluguel social.
Assoreamento de nascentes e
de cursos de água, desmatamento em área de preservação permanente, perdas de
conectividade em áreas de
relevância ambiental, grandes fendas no solo que ocasionam erosões e a supressão
das nascentes e cursos d'água
próximos aos locais abertos
para a instalação dos tubos,
são parte dos problemas gerados pela instalação do mine-

Em março de 2014, antes de
iniciada as operações do mineroduto, as repórteres Ana
Paula Pedrosa, Queila
Andrade e Mariela
G uimarães , d o jo rna l O
TEMPO, percorreram toda a
extensão dos 529 Km do mineroduto e descreveram a des-

Para Inglês Ver
uma ocasião, em 2015 e em
201 7 . Em 2 8/0 7 /20 1 7, a
Portaria IGAM Nº 40 declar ou "Sit u aç ão Cr í ti c a de
Escassez Hídrica Superficial"
na porção hidrográfica localizada a montante da estação
Naque Velho, localizada no
Rio Santo Antônio.
Na verdade, o mineroduto funcionou um pouco mais de três
anos: em 2018 houve o rompimento do modal de transporte
de minério, em dois pontos distintos.
Fonte: Parecer Técnico N° 21.079-301 do IPT.

Detalhe do local do primeiro vazamento.

O primeiro vazamento ocorreu em 12/03/2018, em um
ponto na área rural do município de Santo Antônio do
Grama/MG. No dia

?

Se a concessão de lavra do projeto Minas-Rio, de
acordo com o Termo de Compromisso/Anexo da
Portaria 499/2014, estabeleceu uma produção anual de
54,4 milhões de toneladas entre o 15º e o 20º ano de
operação da mina; e se, contudo, o mineroduto
licenciado pelo Ibama tem capacidade para transportar
cerca de 27 milhões de toneladas/ano - ou seja, apenas
50% da produção prevista -, como se dará o transporte
da outra metade, quando o empreendimento estiver
operando em sua capacidade total? A escassez hídrica
permitirá um novo ramal do mineroduto?
truição socioambiental nas
comunidades atingidas em
uma série de reportagens, intitulada “Um mineroduto que
passou em minha vida”, que
reúne, inclusive, fotos e vídeos. O link para acesso é:
https://www.otempo.com.br/
cmlink/h o tsit e s/espe ci a l mineroduto
A escassez hídrica, como a
verificada em 2014/2015 período de obtenção da licença de operação do mineroduto
-, já provocou a suspensão da
outorga de captação de água
no Rio do Peixe em mais de

29/03/2018, após a autorização do IBAMA para retomada
da operação do mineroduto,
constatou-se novo vazamento
na tubulação, próximo ao
local do primeiro rompimento, no mesmo município e na
calha do mesmo ribeirão.
Os impactos gerados em
razão dos rompimentos do
mineroduto foram significativos, com contaminação estimada em mais de 950 toneladas de minério de ferro, que
atingiram a calha e áreas do
entorno do Ribeirão Santo
Antônio do Grama.

Para saber mais sobre o Complexo Minas-Rio, e o conflito na região: Mapa dos Conflitos Ambientais
em Minas Gerais: https://conflitosambientaismg.lcc.ufmg.br/conflito/?id=582
Conheça também a cartilha Lugares de Direitos: Conhecendo o Licenciamento Ambiental, do
GESTA/UFMG: https://conflitosambientaismg.lcc.ufmg.br/wp-content/uploads/2018/08/cartilhagesta-UFMG-licenciamento.pdf

* Você sabia que a MMX Metal e Metálicos, de
Eike Batista, empresário preso por corrupção
em 2017, foi a empresa responsável pelo
projeto, tendo dado início ao licenciamento do
complexo minerário Minas-Rio?
* Que as previsões iniciais, de produção de 26,5
milhões de toneladas por ano de minério de
ferro, a partir de 2011, e de 80 milhões de
toneladas por ano, a partir de 2015, não se
confirmaram?
* Que a licença prévia foi concedida ao
mineroduto sem que o seu traçado estivesse
definido? E que a implantação dessa estrutura
apenas terá destruído, na avaliação do
Ministério Público Federal, cerca de 600 corpos
hídricos?
* Que o licenciamento estadual da mina
compreende um número abusivo de
condicionantes, que somavam pelo menos 341
medidas, antes mesmo da LO da Etapa 1?
* Que a licença de instalação da mina também
foi fragmentada e desdobrada em duas fases,
facilitando o não cumprimento de
condicionantes importantes para as
comunidades atingidas?
* Que nova fragmentação ocorre, neste
momento, no licenciamento da Etapa 3,
impedindo uma avaliação definitiva acerca do
cumprimento de todas as medidas definidas
para essa Etapa?

Cartografando lugares,
processos e vivências
Mapas são instrumentos poderosos, que
influem na leitura da realidade. Estar ou não
estar "no mapa" pode significar a diferença
entre ter seus direitos legitimamente
afirmados na arena pública, ou passíveis de
serem vilipendiados. Não por acaso a Anglo
American, na Audiência Pública da Etapa 3,
projetou um mapa do empreendimento cuja
escala não contemplava a comunidade do
Jassém!
Em razão disso, as comunidades do Passa
Sete, Água Quente e Jassém, a Rede de
Articulação e Justiça Ambiental dos
Atingidos pelo Projeto Minas-Rio
(REAJA), e pesquisadores do
GESTA/UFMG e PNCSA/UFAM, se
juntaram para fazer um mapa que retratasse,
desde a perspectiva de seus moradores, as
localidades e os processos de violações e
perdas pelas quais elas vêm passando. O
Boletim "Atingidos pelo Projeto MinasRio: Comunidades a Jusante da Barragem"
mostra, com todo o rigor técnico, não
apenas as distâncias que essas comunidades
se encontram em relação ao eixo da
barragem de rejeitos, como os diversos
impactos que sobre elas recaem.
O boletim pode ser acessado em:
http://novacartografiasocial.com.br/downl
oad/11-atingidos-pelo-projeto-minas-riocomunidades-a-jusante-da-barragem-derejeitos/

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 de rejeitos”.

E-mail: movsampelavida@gmail.com
Facebook: Movimento pelas Serras e Águas de Minas

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.

https://conflitosambientaismg.lcc.ufmg.br/sobre-o-gesta/

A construção do conteúdo deste encarte envolveu Ana Flávia Santos,
Tales Viana, Matheus Moreira, Lívia Duarte, Luciana Leite e Yasmin
Antonietti da equipe do Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais –
GESTA, vinculado ao Departamento de Antropologia e Arqueologia
da FAFICH/UFMG e REAJA - Rede de Articulação e Justiça
Ambiental dos Atingidos pelo Projeto Minas-Rio.

