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O nosso lá era do seu Pedrinho né, seu 
Pedrinho Surdo, que era lá no Mumbuca, 
que hoje tá alagado por causa da barragem 
de rejeitos né, todo mundo levava lá no 
Pedrinho [...] Passa Sete, é [...] Lá no Arrudas, 
também tinha o moinho. 

Patrícia, 44 anos, Fazenda Passa Sete/
Quatis, Comunidade Água Quente

E um outro conflito muito sério também, que 
não tinha na região, é a questão de terra, 
né gente, as família vivia unido naquele 
seis alqueires ou um alqueire e vivia unido, 
por causa da mineração, hoje elas vivem 
em pé de guerra, é uma confusão imensa, 
nem dentro da própria família cê num se 
vê paz mais, por causa de terra... Porque 
antigamente não, antigamente o fulano: 
“Não, pode plantar naquele pedaço lá, que 
esse ano eu não vou plantar lá mesmo, pode 
plantar lá”. [...] Então tá esse conflito, depois 
que a mineração chegou, tá esse conflito de 
terra, as pessoas não precisa, às vezes nem 
vende, antes de vender, já chega os que 
tava lá na cidade, que nunca interessou de 
plantar nada, já vem,  já quer tomar a terra 
do outro e já começa a confusão, não tem 
paz, não tem o prazer de sentar na mesa 
mais, pra almoçar tranquilo.

Elias, 38 anos, Comunidade Cabeceira do 
Turco

Situação atual das 
comunidades a jusante da 
barragem

Passa Sete

É doído, né, a gente, os bens que a gente 
tinha, ir embora, né? Sair das mãos da gente, 
do olhar da gente, do sentido da gente e da 
saúde da gente... Porque hoje a gente fica, 
todo mundo tá doente, até os filho da gente 
que é novo, tá todo mundo doente, então 
tirou todos os prazer que a gente poderia ter, 
como os antigo teve, hoje a gente não tem. E 
a gente fica assim com aquilo na cabeça, que 
os filho da gente será muito pior, a gente fica 
buscando os bens pros filho da gente, mas 
a gente acha assim que vai ser difícil pra 
eles viver o melhor. Comprometeu muito… 
Os filho da gente não tem nem um lazer, 
não tem uma água pra tomar um banho, não 
tem nada. Cresceram tudo sem ter o futuro 
pra vida deles, tá bem difícil. Isto me dói 
muito, tanta gente fica doente, porque não 
tem prazer de ver outros dias.

Darcília, 55 anos, Comunidade Passa Sete

Imagina a gente, abaixo do empreendimento!!! 
E eles não conta, não conta que existe 
morador abaixo do empreendimento! Pra 
eles, fora daqui não existe ninguém não, 
existe mata virgem que cria bicho! Igual a 
gente faz reunião, quer dizer que a gente 
que é morador embaixo do empreendimento, 
não somos pessoas humanas, nós somos 
bicho do mato.

Darcília, 55 anos, Comunidade Passa Sete

A minha luta lá é a seguinte. A minha mãe1 
tem 95 anos, acamada. Eu busco água com 
sete quilômetros. Pedi a Anglo American 
uns galão d’água, ela falou que não pode 
abastecer com galão d’água. Eles ofereceram 
pra mim água canalizada, mas a água da 
represa de rejeitos. Eu peguei e enjeitei: 
“Isso aí eu não quero, essa água até os peixe 
morreram”.

Helvécio, 58 anos, Comunidade Passa Sete
Reintegração de posse. Outubro de 2014. Acervo Comunidade

 1.D. Maria Clara, mãe de Helvécio, faleceu em fevereiro de 2018, antes do lançamento deste boletim.
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Que eles ia sempre medir minha água lá em 
casa, né, e eu tinha meus porcos, aí minha 
água só secando, secando, aí ele falou comigo: 
“Ó, cê dá um jeito de prender seus porcos, 
porque seus porcos tá acabando com a água, 
esparramando ela pelo brejo, cê prende eles.” 
Aí acabei com os porco, aí que a água foi 
embora mais depressa, não era meus porco 
nada não, era história deles! Hoje eu não crio 
porco nenhum, que eu tinha era muito, criava 
muito porco, hoje eu não crio nenhum mais.

Helvécio, 58 anos, Comunidade Passa Sete

E lá em casa, gente, a água que nós tão 
bebendo lá, a água tá tão prejudicada! Tem 
vez, que a gente vai na caixa, tem que tirar 
por cima da caixa, cada bicho que é desse 
tamanho! Aí meus menino fala assim: “Ô mãe, 
tem que beber dessa água?” “Tem que beber, 
não tem outro jeito”. Tá lá, qualquer um pode 
tirar foto. Não sei de onde tá vindo esses 
bicho, vem da nascente que desce do cano, 
né.

Lucinéia, 39 anos, Comunidade Passa Sete

E eu também queria falar, gente, é sobre a 
catinga. Nós não tão suportando mais. Ontem 
começou cinco horas da tarde, até oito horas 
da manhã tava fedendo. [...] A gente não tá 
aguentando mais não! Os menino tem que usar 
soro no nariz, fala “mãe, não tô conseguindo 
respirar, minha respiração tá acabando”, aí eu 
vou lá no quarto, pingo o soro no nariz deles, 

pra eles poder dormir.

Lucinéia, 39 anos, Comunidade Passa Sete

Fedor é tanto que a gente acorda vomitando.

Celeste, 64 anos, Comunidade Passa Sete

Água Quente

A gente fala mais é sobre a água mesmo, 
porque lá é um lugar que uma hora num tem 
água. Num tem nascente. Pra gente tomar 
água é difícil, pra gente caçar um pouquinho 
de água pra tomar, porque lá em Conceição, 

Croqui Comunidade Passa Sete. Janeiro de 2017.

Bica d´água com pouca força. Comunidade Passa Sete. Julho de 
2016. Acervo GESTA





Nova Cartografia Social da Amazônia
Cartografia Da Cartografia Social:
Uma Síntese Das Experiências

boletim
informativo

Outubro 2018 • Número 11

14

Jassém

Depois daquela tragédia lá, todo mundo se 
mobilizou, né, Mariana, Bento Rodrigues, né?! Eu 
penso que foi de lá que partiu, quantas pessoas 
que perderam a vida? Falam em 19, e a criancinha 
que morreu lá? Uma criança que não veio à vida, 
mas estava para vir à vida, então acho que dali 
abriu a porta do mundo, o que nós temos é que 
continua, porque também nós temos o mesmo 
disso, aqui para cima tem a barragem, nós 
estamos no mesmo risco de Bento Rodrigues. 
Se romper lá,  como que nós vamos continuar 
morando aqui? Eles dizem que a barragem é muito 
segura, mas o que o homem faz dá problema!

José Maria, 49 anos, Comunidade do Jassém, 
15/07/20172

Então, pronto. Então aqui a gente colocou de 
terra, como era antes, cês viram aqui: o rio tá 
limpo, muito peixe, pessoal aqui pescando. [...] 
O posto de saúde antes ele era menorzinho, e a 
gente colocou a cor original dele, que era branco 
e azul, tínhamos lá a Igreja também, o cemitério, 
a escola, [...] o chafariz que tinha também, e 
a Cruz do Pedro Sem. [...] Ali, rezam os mais 
antigos, que ali morou o primeiro habitante aqui 
da comunidade, que ele era chamado Pedro Sem. 
Ele morou ali, morreu ali, foi enterrado ali. E ali 
naquela parte de cimento, tava escrito “Aqui jaz 
Pedro Sem”, eles falaram que a partir daí que 
surgiu o nome da comunidade, juntou o “jaz” 
do falecimento do Pedro, e o “Sem” que era o 
sobrenome dele. Juntou o nome, Jassém. Então, 
pra gente, um marco muito importante tá ali. [...] 
Aqui já é o rio numa cor diferente, porque hoje o 
nosso rio tá poluído, a gente colocou no marrom 
porque a água tá suja. Resolvemos colocar 
a nossa comunidade do jeito que ela é, nós 
desenhamos tudo que tem hoje na comunidade, 
nós desenhamos todas as casas. [...] Subindo nós 
temos a igreja, né. [...] Esse monumento aqui, 
também pra gente ele é muito importante, que 
é um monumento de São José, é nele que fala 
quantos anos, quando ele foi construído, quem 
for lá, dá pra observar, ele é cheio de pedrinhas, 
cada pedrinha daquela lá, que são 150 pedrinhas, 
é cada ano da comunidade, até quando ele foi 
construído, são 150 anos. [...] Esse monumento, 
fica um santo dentro dele que é o São José, e 
que a gente considera, antes eu tinha falado 
que ele é o padroeiro, mas o padroeiro daqui é 
a Nossa Senhora da Conceição, que leva o nome 
da Igreja, mas geralmente quando a gente faz, 
no mês de maio, a homenagem a Nossa Senhora 
da Conceição, a gente também homenageia São 
José. [...] Voltando, a gente também quis destacar 
o que o pessoal planta, tem também os animais. 
[...] Destacamos aqui com o xizinho, que antes 
tinha muita água aqui na comunidade e hoje não 
tem. Tem o chafariz ali na frente, que hoje ele não 
tem água porque a nascente que abastecia ele já 
secou, então nós não temos mais essa água, tá 
aqui no xis preto. [...] E essa subida aqui, daria 
acesso a uma outra comunidade, pequeninha, 
chamada Saraiva, que tá logo ali em cima.

Terezinha, 27 anos, Comunidade do Jassém
Cruz do Pedro Sem. Comunidade Jassém. Julho de 2017. Acervo 

GESTA

2. Depoimento proferido em oficina de defesa aos defensores dos Direitos Humanos, realizada pelo  Comitê Nacional de 
Direitos Humanos na comunidade do Jassém.

São José do Jassém. Julho de 2017. Acervo GESTA

tem que eles mandar água. Mas a água, falam 
que num pode tomar da água. Como é que 
nós vamos ficar sem a água? Hoje mesmo tá 
vazia lá a caixa d’água, hoje mesmo tá sem 
água. Agora, como é que nós vamos arrumar 
sem água, aí? É difícil demais, ué!

Elenita, 55 anos, Família Faustino, 
Comunidade Água Quente

É só sofrimento, num tem alegria num tem 
nada. Porque alegria que a gente tinha era a 
água do rio e a água do rio cabô tudo. Hoje 
a água do rio é cinzenta, e hoje mesmo ela 
tá bem cinzenta. É direto, porque a cor não 
acaba! Eu num tenho alegria como tinha 
antigamente. Antigamente, a gente tinha as 
nascentes todas como a Elenita tá falando ali. 
Ela tá falando uma coisa certa [...]. Só que 
nossas água é nossos trabalho tudo, nossas 
águas, depois que eles fez os fundamento lá 
na barragem em cima da mina, acabaram com 
nossas águas! Eles falaram que num é eles, 
mas a empresa que acabou com as nascente 
das água! Nós temos nove nascentes de água. 
De nove nascentes, num tem uma com água! 
Elas todas secaram. Choveu, teve essa chuva 
- que eles falaram que era falta da chuva - 
teve a chuva e as água não voltaram. Nós 
tem um... um furo que eles fez pra gente, pra 
manter água pra nós, pra empresa eles falam 
que o furo tá dando água, mas eu acredito 
que não tá dando não, porque se tivesse 
dando, eles num tavam abastecendo com 
caminhão pipa. A gente, de primeiro, tinha 
muita visita da empresa. A empresa, quando 
ela precisa duma assinatura, duma coisa, ela 
procura muito a comunidade pra resolver os 
problemas pra ela, quando eles num precisa 
de nós, eles num procura ninguém pra fazer 
nada. [...]  Hoje acabou, hoje num procura 
pra fazer nada pra ninguém. Hoje ela fica 
querendo ver o lado delas, é pôr sirene, é 
alerta pros pessoal. Ninguém quer aceitar, por 
quê? Elas quer ver o lado delas, elas num olha 
o lado da pobreza. 

José Lúcio, 48 anos, Comunidade Água Quente

Dia de domingo eu fico observando, tem hora. Que 
eu vejo aquele tanto de gente subindo a pé aquele 
morrão pra ir lá pro Teodoro, descendo... Falo assim, 
gente: [o] caso [é o] seguinte, eu nem ia, fosse o caso, 
eu nem ia subir aquele morro do Teodoro, né? Todo 
mundo tomava banho, todo mundo juntava aquela 
turma da Água Quente mesmo, quem conhece sabe 
que é aquele tanto de gente, tanto de criança, 
ficava tomando banho, né Zé Lúcio? Então o povo se 
divertia, o povo lavando roupa, era muito divertido. 
Hoje acabou, hoje é uma tristeza. Hoje nós lava 
na moradia mesmo, mesmo assim, economizando 
ela, porque não pode gastar muito, uê. [...] Existe 
essa água quente que eles colocam lá na caixa lá, 
que a gente tem que usar economizando. Igual era 
antes…?  Era uma maravilha, hoje ninguém tem 
mais felicidade não! Vive por viver né, porque tem 
que viver, mas que felicidade ninguém tem naquele 
lugar ali não. Ó, tinha aquela gente ali, naquelas 
lapas ali... brincar, né, Darcília! Aquela maravilha 
lá, ali pra baixo de casa, aquilo tudo ali pra cima, 
tinha cachoeira, e os meninos ficavam brincando 
naqueles caldeirão de água…

Maria Aparecida, 48 anos, Comunidade Água 
Quente

Croqui Comunidade Água Quente. Janeiro de 2017.

Vista da Comunidade de Água Quente. Setembro de 2017. Acervo 
GESTA
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então queriam colocar uma sirene, né, aqui nesse terreno aqui da Igreja que a gente colocou aqui, 
então aqui que seria instalada a sirene. Então, por ser instalada lá, seria uma espécie de rota de fuga 
pro pessoal da comunidade. [...] Porque eles sumiram um tempo, depois vieram escondido, tentaram 
instalar a sirene lá no alto do cemitério. A gente correu pra lá, os meninos que tavam passando na 
estrada, que viu o caminhão chegando, é que ligou pra gente e a gente foi juntando, todo mundo subiu. 
Ligamos pro padre, o padre não queria ir. “Não, Padre, vem porque cê tem que escutar a gente!” [...] 
Que a gente fez o padre revogar a autorização.

Porque aqui é assim, se a luz acabar estamos sem água, por que nós somos abastecidos por poço 
artesiano que depende de uma bomba pra jogar água na caixa, e por isso depende da luz elétrica. Então, 
se porventura ela acabar, se queimar, que nem queimou semana passada. [...] Sendo que tem um rio 
aqui - pouca água, né, mas tá passando aí. E a gente não pode usar. Mesmo assim, eu vejo muita gente 
tomando banho, lavando roupa e correndo o risco de pegar uma doença. Mas, infelizmente, depois de 
não ter outro recurso? [...]

Fora esses problemas, [...] nós temos também a poeira como a senhora tá relatando também, nós temos 
o barulho, nós temos a movimentação de muita gente estranha e estamos aí praticamente à mercê de 
coisas piores. Tem como a gente ficar?! Ir embora, ninguém quer. Essa é a verdade, a gente não quer 
sair do nosso lugar. Mas depois de não ter condição de ficar, o quê que a gente vai fazer?

Terezinha, 27 anos, Comunidade do Jassém

Sirene. Comunidade Jassém. Julho de 2017. Acervo GESTA

Reivindicações dos atingidos

Pois é, eu acho que esse momento é complicado 
para todos nós, porque a gente também vive um 
pouco de cansaço, né? [...]  Então acho que esse, 
de alguma forma, esse tempo todo, a perda das 
pessoas, o sofrimento das pessoas, fica difícil pra 
gente mesmo, e é também um momento que 
a gente fica um pouco preocupado com... né, 
assim, com as pessoas que tão cansadas, com 
as pessoas que tão sofrendo, e com as pessoas 
[...] que a gente percebe que precisa! Que ainda 
existe uma luta... E por isso que renova também, 

esse momento também é de renovação né, da 
possibilidade da cartografia social, porque não 
é só um mapa, é um mapa que vai trazer as 
nossas ameaças, as nossas dificuldades, que vai 
também nos oportunizar, tá nos oportunizando 
aqui, por exemplo, esse encontro, né? [...] E acho 
que quando a gente tá junto, a gente tem esses 
momentos mesmo, que a gente fica mais... que é 
mais difícil da gente falar, que a gente sente junto, 
né! Mas é também o momento que a gente se 
encoraja e a gente precisa se encorajar e também 

Chafariz sem água ao lado da escola da Comunidade do Jassem. 
Julho 2017. Acervo GESTA

Antigamente não era assim, né?! Era tudo 
liberado, as pessoas tinham o direito de ir e vir, 
fazer o que quiser, hoje em dia não. Uma vez eu 
passei em frente a uma fazenda de proteção de 
animais, achei engraçado, o ser humano não tem 

isso, o ser humano parece é bicho do mato. Eles 
estão trocando as coisas, colocando o animal na 
frente do ser humano. Tem que ter cuidado, tem, 
lógico, mas o ser humano em primeiro lugar, ora! 
Ou você vai virar o que? Bicho do mato? 

José Maria, 49 anos, Comunidade do Jassém, 
15/07/20172

Sim, essa é a nossa situação. Vocês tão vendo 
essa mata aí, ó?! Tanto na nossa frente, quanto 
na nossa lateral, tudo é a Anglo, tudo a Anglo 
comprou recentemente. Então nós aqui no 
Jassém estamos cercados, ilhados. [...] Quando 
a gente não usava pra buscar lenha pro nosso 
fogão, a lenha era aonde nossos pais, nossos 
avós plantavam. Hoje não existe isso mais. [...]

Colocamos pessoa subindo rumo à Igreja, rumo 
ao cemitério, por que? O pessoal da Anglo até 

Enchente na comunidade do Jassém. Dezembro de 2015. Acervo 
Comunidade

Croqui Comunidade do Jassém. Janeiro de 2017
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acreditar nas possibilidades, acreditar nessa união! Porque não vai adiantar só adoecer sozinho, a gente 
precisa, então, ter uma estratégia de luta, ter uma estratégia de ter uma coisa, um documento novo, uma 
possibilidade nova, a gente precisa se renovar a cada dia pra gente conseguir levantar. 

Patrícia, 44 anos, Fazenda Passa Sete/Quatis, comunidade Água Quente

O que nós esperamos desse mapa é que ele realmente seja reconhecido… Porque no caso dela ali, por 
exemplo, tantos órgãos já visitou ela. […] Todos os órgãos sabem disso, eles não tão inocentes. Então nós 
deveríamos pensar se realmente esse mapa, eu espero que realmente nos mostre, realmente, o problema 
da comunidade, tá sofrendo e que seja reconhecido.

Elias, 38 anos, morador da Comunidade Cabeceira do Turco, no Sapo

Eu acho que ninguém deve concordar com limpar o rio, se for limpar o rio, tira a barragem! Por que o que 
vem da barragem que desce no nosso rio? Não adianta limpar o rio! Eles limpam hoje, amanhã tá tudo 
“imundado” com a água que corre lá da barragem, escura, espumando. [...] Então vai adiantar eles meter 
a “patrola” lá e correr água da barragem de novo?!

Lucinéia, 39 anos, moradora da Comunidade Passa Sete

Sim,  o que a gente quer hoje é o reassentamento. Não tem outra saída não.

Helvécio, 58 anos, Comunidade Passa Sete

Estou esperando um grande reassentamento, porque é muito triste morrer como Bento 
Rodrigues. E isso é a minha certeza que eu quero ter, na minha vida, é ter paz para os 
meus filhos viverem, é ter paz para os moradores, e nem só meus filhos, a todos na minha 
vizinhança, nem só até aqui onde esse rio transbordar essa sujeira que a Anglo American faz. 
[...] Eles têm que enxergar. A minha família foi a primeira que saiu desde a Borba Gato e eles 
não reconhecem a gente como atingido debaixo de um empreendimento. E eu espero que para 
todos nós atingidos, um grande reassentamento para a gente viver a vida feliz, para os filhos 
da gente ter uma vida feliz. 

Darcília, 55 anos, Comunidade Passa Sete, 29/08/20172

Oficina de Cartografia. Janeiro de 2017.
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Bom, gente, quem que é que está aqui nessa reunião que é daqui da comunidade de Água Quente, 
de Jassém? Gostaria que levantasse a mão. Passa Sete, todo mundo aqui ribeirinho. Vocês antes vocês 
nadavam no rio, gente?
Plateia: Sim!
Lúcio: Vocês pescavam no rio?
Plateia: Sim!
Lúcio:  E hoje vocês podem pescar?
Plateia: Não!
Lúcio:  Vocês podem nadar?
Plateia: Não!
Lúcio:  Vocês antes dormiam em paz aqui, gente?
Plateia: Sim!
Lúcio:  Vocês tinham sossego?
Plateia:: Tinha!
Lúcio:  E hoje?
Plateia: Não!
Lúcio:  E o que é que vocês querem?
Plateia: Reassentamento.
Lúcio: : Reassentamento é a única solução.

Lúcio, 51 anos, Fazenda Passa Sete/Quatis, Comunidade Água Quente, 29/08/20172

2. Depoimentos proferidos em Audiência Pública, realizada pelos Ministérios Públicos Estadual e Federal. Condições de vida das comunidades residentes 
abaixo da barragem de rejeitos do Projeto Minas-Rio, comunidade do Jassém,  município de Alvorada de Minas - MG.

Oficina de Cartografia. Janeiro de 2017.
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No dia 26 de janeiro de 2018, na 20ª Reunião 
Extraordinária da Câmara de Atividades Minerárias, 
por 11 votos a 1, foram aprovadas as licenças prévia 
e de instalação da Etapa 3 do empreendimento
Minas-Rio.

Contatos:
Rede de Articulação e Justiça Ambiental dos Atingidos pelo Projeto Minas-Rio

– REAJA. E-mail: reajacmd@gmail.com
Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais – GESTA/UFMG

Telefone: (31) 3409-6301 – E-mail: gesta@fafich.ufmg.br

Oficina da REJA. Maio de 2016.
Acervo GESTA.

Manifestação dos atingidos antes de audiência pública. Julho de 2017.
Acervo GESTA.
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1. Ribeirinhos em Defesa do Rio Tapajós - Comunidade Pimental - Trairão e Itaituba • PA

2. La Marina - Barrio, Identidad, Religión y Tradición • Cuba

3. Iroko, El Espíritu de lo Sagrado - Identidad de la Comunidad de La Ceiba, Balcón
Arimao, La Habana • Cuba

4. Cartografia Social deTrindade - A pesca artesanal da comunidade tradicional caiçara
de Trindade - Paraty • RJ

5. Comunidades Quilombolas do Jalapão - Os Territórios Quilombolas e os conflitos com
as Unidades de Conservação • TO

6. Cartografia dos Povos e Comunidades Tradicionais do Rio São Francisco -
Comunidade Quilombola Pesqueira Vazanteira de Caraíbas • MG 
7. Entre a Aldeia e a Cidade: O Povo Mura na Construção do Movimento Indígena
em Manicoré-AM.
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