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RESUMO 

 

Neste trabalho, tomamos como referência espacial a bacia hidrográfica do Rio Jequitinhonha e, 
como parte dela, o município de Grão Mogol-MG. Do ponto de vista histórico, a ocupação 
colonial desta região se deu a partir da descoberta da mineração, inicialmente na região central 
do estado, avançando pela Serra do Espinhaço até o alto Jequitinhonha. A partir desses fluxos 
de ocupação, temos a formação de povos e comunidades tradicionais que se adaptaram na 
convivência com o ambiente, no uso de grotas e chapadas. Entretanto, essa complexa relação 
vem perpassando, há algumas décadas, por modificações, principalmente, por parte dos projetos 
de desenvolvimento socioeconômico, incentivados pelo Estado, baseados na instalação da 
monocultura de eucalipto e pinus, construção de grandes barragens de água para a geração de 
energia elétrica, além das atividades minerárias. Considerando essa breve contextualização, a 
pesquisa teve por objetivo principal analisar se a monocultura de eucalipto proporciona o 
desenvolvimento econômico e social, no município de Grão Mogol. O percurso metodológico 
envolveu pesquisas bibliográficas e documentais dos atores no município, de dados secundários 
e do banco de dados do projeto Veredas Sol e Lares. Assim, os resultados indicam que, a partir 
das décadas de 1970, as empresas monoculturas de eucalipto começam a se instalar em Grão 
Mogol, seja por meio de compras, arrendamentos de áreas devolutas, ocupações de áreas 
coletivas etc., mas a forma de utilização dos recursos naturais pelas empresas é completamente 
oposta ao modo de vida já existente no local, inclusive das comunidades geraizeiras. A análise 
de dados secundários indicou que o município não se destacou; pelo contrário, em alguns casos, 
como aponta o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, apesar de terem ocorrido 
alterações, perderam-se posições quando comparado ao ranking estadual e nacional. Em análise 
da situação das comunidades envolvidas no Projeto Veredas Sol e Lares - uma alternativa para 
o múltiplo aproveitamento energético em reservatórios de usinas hidrelétricas na região do 
semiárido mineiro, observamos que a monocultura de eucalipto não conseguiu proporcionar o 
desenvolvimento social e econômico, pois a expropriação das terras tem comprometido todo 
modo de vida tradicional geraizeiro, prejudicando a relação histórica com a condição de 
existência das famílias, da agrobiodiversidade e de todo conjunto de relações sociais e 
produtivas que caracterizavam o território.  
 
Palavras-chave: Geraizeiros. Estado. Desenvolvimento. Conflitos fundiários. Vale do 
Jequitinhonha. 



  

 

 

ABSTRACT 

 

In this work, we take the Jequitinhonha River basin as a spatial reference and, as part of it, the 
municipality of Grão Mogol-MG. From the historical point of view, the colonial occupation of 
this region took place from the discovery of mining, initially in the central region of the state, 
advancing through the Serra do Espinhaço to the upper Jequitinhonha. From these occupation 
flows, we have the formation of traditional peoples and communities that have adapted in living 
with the environment, in the use of caves and plateaus, however, this complex relationship has 
been going through, for some decades, changes, mainly, on the part of the socioeconomic 
development projects, encouraged by the State, based on the installation of eucalyptus and pine 
monoculture, construction of large water dams to generate electricity, in addition to mining 
activities. Considering this brief contextualization, the main objective of the research was to 
analyze whether eucalyptus monoculture provides economic and social development in the 
municipality of Grão Mogol. The methodological path involved bibliographical and 
documentary research, of the actors in the municipality, secondary data and the database of the 
Veredas Sol e Lares project. Thus, the results indicate that from the 1970s, monoculture 
eucalyptus companies began to settle in Grão Mogol, whether through purchases, leasing of 
vacant areas, occupations of collective areas, etc., but the way of using the resources made by 
companies is completely opposite to the way of life that already exists on the site, including the 
Geraizeiras communities. The analysis of secondary data indicated that the municipality did not 
stand out, on the contrary, in some cases, such as in the Municipal Human Development Index, 
which despite changes occurred, lost positions when compared to the state and national ranking. 
In analyzing the situation of the communities involved in the Veredas Sol e Lares Project - an 
alternative for multiple energy use in reservoirs of hydroelectric plants in the semi-arid region 
of Minas Gerais, we observed that eucalyptus monoculture failed to provide social and 
economic development, since expropriation of the lands, it has compromised all traditional 
Geraizeiro way of life, damaging the historical relationship with the condition of the families' 
existence, of agrobiodiversity and of the whole set of social and productive relations that 
characterized the territory. 
 
Keywords: Geraizeiros. State. Development. Land conflicts. Vale do Jequitinhonha. 
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INTRODUÇÃO 

 

Do ponto de vista histórico, a ocupação colonial da bacia hidrográfica do Rio 

Jequitinhonha se deu a partir da descoberta da mineração, inicialmente na região central 

do estado de Minas Gerais (Ouro Preto, Mariana, São João del-Rei, Sabará e Caeté), 

avançando pela Serra do Espinhaço até o Alto Jequitinhonha (Diamantina, Itacambira, 

Minas Novas e Grão Mogol) (SOUZA, 2010; ALMEIDA, 2018).  

A partir do final da década de trinta, do século XVIII, quando a fama das 

riquezas minerais do estado já havia sido estabelecida, sendo a responsável por atrair 

grande quantidade de mineradores para a Vila das Minas do Fanado, atual cidade de 

Minas Novas, inicia-se um processo de queda vertiginosa, à medida que a disponibilidade 

de ouro foi sendo reduzida e as proibições do garimpo foram se tornando mais severas. 

Dessa forma, a população acaba se dispersando para outras regiões em busca de matas 

virgens e de novas minas, desta vez, de diamante, na calha mais alta do rio Jequitinhonha 

(ALMEIDA, 2018).  

De acordo com Almeida (2018), com a decadência da atividade mineral, 

muitas pessoas escravizadas, que eram a principal força de trabalho, foram compradas 

por fazendeiros da região para trabalharem nas lavouras de algodão; desbravar novas 

terras para pecuária ou para procurar ouro nos ribeirões dentro dos limites das fazendas.  

Havia ainda aqueles casos de negros fugidos que se refugiavam em quilombos 

ao longo da bacia do rio Jequitinhonha, para que pudessem encontrar meios e condições 

de manterem suas vidas. Dessa forma, o espaço agrário vai “se configurando numa 

disputa aberta entre negros afrodescendentes, brancos descendentes de europeus e os 

indígenas da região [...] tendo como referência as condições que o meio geográfico 

oferecia” (ALMEIDA, 2018, p. 20).  O estabelecimento do local de moradia das famílias, 

sempre que possível, era influenciado pela disponibilidade de água, dessa maneira, 

sempre se optava por estabelecer moradias em locais às margens de córregos.  

Principalmente na porção alta da bacia do Jequitinhonha, o relevo é marcado, 

predominantemente, por chapadas e grotas ao mesmo tempo complementares e 

indissociáveis para o modo de vida tradicional dessa região (GALIZONI, 2010). As 

grotas são meias encostas, vales, áreas úmidas e férteis, próximas às fontes de água, 

córregos e nascentes, que são utilizadas para o consumo doméstico e atividades 

produtivas (GALIZONI et al. 2010; ALMEIDA, 2018). Grande parte das áreas destinadas 

à produção e trabalho familiar estão nas grotas, sendo: 
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O terreiro onde são cultivados frutos, canteiros de plantas medicinais, flores, 
temperos, e onde são manejadas criações como galinhas e porcos; as terras de 
cultura onde se cultiva o milho, feijão e todas as miunças que são plantadas 
entre eles como abóbora, quiabo, amendoim, andu, feijão-catador, tantos 
outros; e as áreas comunitárias de beneficiamento da produção, engenho de 
cana, tenda de farinha e alambique. (GALIZONI et al. 2010, p. 131).  

 

Para essa grande diversidade de cultivos e manejos, a disponibilidade de água 

é essencial na estratégia de reprodução social do grupo familiar. Já as chapadas são 

grandes extensões de terras relativamente planas e onduladas, que apresentam poucas 

árvores, capins nativos e um solo, naturalmente, pouco fértil (GALIZONI, 2007; 

ALMEIDA, 2018).  

Além disso, nas chapadas estão localizadas as áreas de “soltas”, usadas 

coletivamente para pastagens e a realização do extrativismo de frutos, lenha, madeira, 

flores, fibras, caça e plantas medicinais (GALIZONI et al., 2010). As atividades 

realizadas nas chapadas também são responsáveis pela complementação da renda das 

famílias. Assim sendo, quando analisamos as chapadas e as grotas, concordamos com 

Almeida (2008, p. 21), ao dizer que “ambos se constituem como um complexo produtivo, 

extrativista de moradia e de sociabilidade, ou seja, como um único território, que é 

característica própria da região do Alto Jequitinhonha.” 

Essa intrínseca relação entre as grotas e chapadas, por exemplo, é uma das 

características das comunidades tradicionais. Entretanto, essa complexa relação vem 

perpassando, há algumas décadas, por interferências, principalmente por parte dos 

projetos de desenvolvimento propostos para a região, obrigando os povos a mudarem suas 

estratégias, muitas vezes seculares, de sobrevivência (D’ANGELIS FILHO; DAYRELL, 

2003). Dessa forma, o Vale do Jequitinhonha torna-se palco de iniciativas para o 

desenvolvimento, sobretudo, pautadas em uma perspectiva de que o desenvolvimento 

econômico está diretamente relacionado com o aumento da riqueza. Assim, a partir de 

meados do século XX, o Vale do Jequitinhonha, bem como diversos países da América 

Latina, torna-se cenário ideal para as diversas teorias desenvolvimentistas.  

Naquele período, as teorias clássicas do desenvolvimento apontavam que o 

desenvolvimento era sinônimo do aumento da riqueza, medido pela renda per capta e o 

subdesenvolvimento estava relacionado à baixa renda per capta. Esse discurso ocorre 

durante a “Era de Ouro” do capitalismo, ou seja, no período em que o sistema parece para 

muitos ter conseguido atingir uma etapa de crescimento contínuo (BONENTE, 2011).  
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Quando começam a surgir as crises econômicas pós anos dourados, os 

discursos neoliberais, que antes já estavam presentes, mas que a partir das crises da “Era 

de Ouro” ganham mais força, são disseminados por todo globo, principalmente nos países 

da América Latina. Em paralelo, buscando soluções para a condição de subdesenvolvidos 

dos países latinos, surge a Comissão Econômica para América Latina e o Caribe 

(CEPAL), que apesar de divergências com o receituário neoliberal também apresentam 

que o caminho para o desenvolvimento deve ser por meio da industrialização 

(BONENTE, 2011).   

Assim, diversas regiões da América Latina perpassam por profundas 

transformações que buscam promover o desenvolvimento. Para Furtado (1974, p. 74), “o 

horizonte de possibilidades evolutivas que se abre aos países periféricos é, sem lugar à 

dúvida, amplo”. Ainda segundo o autor, de um lado persistem as tendências que 

prevaleceram no final do século XX, como a concentração de renda por uma minoria, e 

no outro extremo surgem as possibilidades de modificações políticas sob a pressão das 

crescentes massas excluídas. (FURTADO, 1974).  

Dessa forma, o Vale do Jequitinhonha, assim como o restante do país, 

perpassa por inúmeras modificações que tendem a levar a superação da condição de 

subdesenvolvido. Entretanto, antes de pensar em superar tal condição, é necessário que 

ela crie raízes e para isso, no Vale, são utilizados os dados socioeconômicos produzidos 

pela Comissão de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha (CODEVALE) e outras 

agências.  

A partir da CODEVALE que o Vale do Jequitinhonha surge como uma região 

problema, sendo produzida a partir da “descoberta” de sua pobreza e do discurso de 

superação produzido e articulado pelo Estado (SERVILHA, 2015). Para Moura (1988), o 

Vale do Jequitinhonha demonstra a distorção entre as duas realidades criadas: a passada, 

de uma região rica e próspera, que abastecia o Rio de Janeiro, e a presente, que se faz de 

um local de pobreza e miséria.  

Segundo Moura (1988, p. 5), “a insistência com que a questão social do Vale 

do Jequitinhonha é centralizada na elevação dos níveis de renda evidencia como uma 

aliança entre rótulos e números quer imputar atributos negativos a uma sociedade”. 

Assim, a falta de atividades econômicas significativas, o tradicionalismo e fraco 

dinamismo podem, supostamente, ser resolvidos por atividades econômicas fundadas no 

lucro capitalista e se tornam o caminho para o desenvolvimento. (MOURA, 1988). 

Porém, é preciso destacar que a pobreza que surge a partir das transformações que 
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ocorreram nos sistemas agrários do Vale do Jequitinhonha é distinta da pobreza 

apresentada nos diagnósticos, que inclusive serviram para a promover a instalação de 

projetos desenvolvimentistas na região.   

Assim, o incentivo estatal foi fundamental para as instalações de iniciativas 

de desenvolvimento socioeconômico baseados na monocultura de eucalipto e pinus, 

construção de barragens de água para geração de energia e atividades minerarias.   Nessa 

perspectiva, o Estado apresenta-se como um importante aliado nos sistemas, podendo o 

apoio ser mais direto ou indireto. (SANTOS, 2008).    

Diante disso, para realização da pesquisa, o recorte geográfico é para o 

município de Grão Mogol/MG, que faz parte da bacia hidrográfica do Rio Jequitinhonha 

e também já fez parte da área de abrangência de atuação da CODEVALE. A partir de 

1995, a Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG) passa a incluí-lo na região de 

planejamento Norte de Minas. Na definição das mesorregiões geográficas, segundo o 

IBGE, em 1990, o município foi agrupado na mesorregião do Norte de Minas e, com base 

nessa divisão, a Fundação João Pinheiro, em 1996, mantém Grão Mogol na região 

administrativa do Norte de Minas. Por fim, o município também faz parte da área de 

atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), criada em 

1959.  

Em Grão Mogol, estão implantados e em processo de implantação diversos 

projetos desenvolvimentistas, como a já instalada e em operação usina hidrelétrica 

Presidente Juscelino Kubitschek1, a mineração2 que se encontra em processos iniciais de 

análise. Além disso, no município estão instalados empreendimentos relacionados à 

monocultura de eucalipto e pinus que foram discutidas ao longo desta pesquisa.  

 

Objetivos 

  

Considerando esta breve contextualização, a pesquisa teve por objetivo 

principal analisar se a monocultura de eucalipto proporciona o desenvolvimento 

econômico e social no município de Grão Mogol. 

                                                 
1 Para mais informações sobre a hidrelétrica de Irapé, ver a pesquisa de Marcos Cristiano Zucarelli: 
Estratégias de Viabilização Política da Usina de Irapé: o (des) cumprimento de normas e o ocultamento de 
conflitos no licenciamento ambiental de hidrelétricas.  
2 Sobre a mineração, é oportuna a consulta à dissertação de Gabriel Costa Ribeiro: Lutar com os pés no 
chão para continuar caminhando: uma ecologia política da megamineração de ferro no distrito do vale das 
cancelas (Grão Mogol/MG).  
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E como objetivos específicos:  

 

A) Compreender o processo histórico de ocupação do Vale do Jequitinhonha e do 

município de Grão Mogol; 

B) Analisar a atuação do Estado em relação à atuação dos grandes projetos de 

desenvolvimento; 

C) Analisar a atuação das empresas monoculturas de eucalipto e sua relação com 

as comunidades em Grão Mogol. 

 

Percurso Metodológico  

 

Para realização desta pesquisa, foram feitas duas incursões a campo, sendo a 

primeira realizada em caráter exploratório, a fim de conhecer o município, sobretudo, as 

áreas destinadas ao plantio de eucalipto. No dia 09 de fevereiro de 2019, foi realizado o 

deslocamento até o distrito de Vale das Cancelas, zona rural de Grão Mogol.  Nos dias 

10, 11 e 12 de fevereiro, acompanhado por uma liderança do Movimento dos Atingidos 

por Barragens (MAB), tive a oportunidade de conhecer parte do Território Tradicional de 

Vale das Cancelas, composto pela Comunidade de Vale das Cancelas, Acampamento 

Alvimar Ribeiro, Acampamento São Francisco, com intuito de percorrer parte das áreas 

plantadas de eucalipto e conhecer algumas carvoarias localizadas próximas às 

comunidades. Além disso, pudemos conhecer parte do território do Parque Estadual de 

Grão Mogol.  

Além das comunidades citadas, foram visitadas as sedes dos municípios de 

Padre Carvalho e Josenópolis, os quais também possuem comunidades limitantes que 

fazem parte do Território Tradicional Geraizeiro. No último dia, 13 de fevereiro, também 

realizamos uma visita à sede do município de Grão Mogol.  

A segunda visita a campo ocorreu entre os dias 20 e 25 de fevereiro de 2019, 

mas diretamente relacionadas às atividades para o desenvolvimento do Projeto Veredas 

Sol e Lares, no caso, o Diagrama de Fluxo em comunidades dos municípios de Grão 

Mogol, Cristália, Rubelita e Josenópolis. Nas pesquisas de campo, foram realizados 

registros fotográficos, diálogos informais sobretudo com lideranças e moradores das 

comunidades, impactados pela monocultura de eucalipto.   
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Apesar de termos planejado roteiros de campo e entrevistas semiestruturadas, 

para serem executadas em 2020, os planos foram completamente alterados devido à 

pandemia provocada pelo COVID-19. Dessa forma, a pesquisa se desenvolveu a partir de 

pesquisas bibliográficas, documentais, dados secundários, inclusive o banco de dados do 

projeto Veredas Sol e Lares. Além disso, também foram utilizados meios técnicos de 

geoprocessamento.    

Os percursos metodológicos desta pesquisa perpassam pela imbricação com 

o projeto Veredas Sol e Lares, pois as viagens a campo representavam momento de aplicar 

as ferramentas participativas nas comunidades e, também, naquele momento, 

representavam a oportunidade dos primeiros contatos, para o pesquisador, com a 

realidade vivenciada com a presença da monocultura de eucalipto.  

O processo de luta dos atingidos e atingidas por barragens vinculados ao 

MAB, no Vale do Jequitinhonha, construiu condições para elaboração do projeto Veredas 

Sol e Lares, com sua aprovação no chamamento público 02/2017 do Programa de 

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico CEMIG/ANEEL. Dessa forma, o projeto 

“Veredas Sol e Lares -  uma alternativa para o múltiplo aproveitamento energético em 

reservatórios de usinas hidrelétricas na região do semiárido mineiro” foi formalizado em 

2018, após assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre a Companhia Energética 

de Minas Gerais (CEMIG) e a Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social 

(AEDAS), contando com o apoio e atuação do MAB e do Observatório dos Vales e do 

Seminário Mineiro3, além de outros parceiros. 

O projeto Veredas Sol e Lares, atuante em 21 municípios localizados no Vale 

do Jequitinhonha e Rio Pardo, possui quatro principais frentes de atuação, sendo que a 

primeira perpassa pelo desenvolvimento e instalação de placas fotovoltaicas flutuantes no 

lago de Pequena Central Hidroelétrica de Santa Mata, no município de Grão Mogol. Outra 

frente do projeto é a supervisão e controle dos sistemas fotovoltaicos, bem como as 

pesquisas sobre a degradação dos módulos flutuantes.  

A terceira frente de atuação do projeto ocorre, sobretudo, com a participação 

popular, envolvendo os processos de elaboração de metodologias participativas (Mapa 

Falado, Diagrama de Fluxo, Diagrama de Veen e Árvore de problemas), capacitação de 

                                                 
3 Grupo interdisciplinar de ensino, pesquisa e extensão vinculado à UFVJM e registrado no Diretório de 
Grupos de Pesquisa do CNPq: dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/6690508911150481 Contato: 
observatorio@ufvjm.edu.br  
 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/6690508911150481
mailto:observatorio@ufvjm.edu.br
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pesquisadores populares, diagnóstico social, complementação do banco de dados a partir 

de dados secundários, análise da conta de luz, pesquisa qualitativa com as unidades 

consumidoras e elaboração dos planos de desenvolvimento regional.  

Os pesquisadores populares são 80 jovens vinculados a Instituto Federal, 

Escola Família Agrícola e Universidade Federal, que realizam estudos, aplicam as 

ferramentas participativas, fizeram as análises das contas de luz junto às comunidades e 

aplicaram os questionários (tempo escola e tempo comunidade) durante os anos de 2018, 

2019 e 2020.   

A quarta frente de atuação do projeto envolve o diagnóstico sobre o marco 

regulatório da Tarifa Social de Energia Elétrica, geração distribuída e também envolve a 

participação popular para elaborar o modelo de geração distribuída. (SULZBACHER; 

STEFFENS, 2019). 

Assim, para a realização da pesquisa, foram utilizados os dados produzidos a 

partir da aplicação do Mapa Falado, Diagrama de Fluxo e Diagrama de Veen do projeto 

Veredas Sol e Lares nas comunidades de Andorinhas, Taquaral, Vale das Cancelas e 

acampamento São Francisco, localizados em Grão Mogol.  

Além disso, do projeto Veredas Sol e Lares, foram utilizadas do banco de 

dados secundários informações adquiridas a partir da Relação Anual de Informações 

Sociais (RAIS), que permitiram gerar os resultados sobre o número de pessoas 

empregadas por setor econômico do município de Grão Mogol nos anos de 2002, 2006, 

2010, 2014 e 2018. Também compõem o banco de dados do projeto os dados referentes 

ao Produto Interno Bruto (PIB) do município, sendo analisados os dados de 2002, 2008, 

2013 e 2017. 

Para que possamos compreender os empregos formais no município, 

utilizamos o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) criado pela Lei 

nº 4.923/1965, instituindo a obrigatoriedade de informações sobre admissões, 

desligamentos e transferências. O CAGED é um instrumento de fiscalização do processo 

de admissão e de dispensa de trabalhadores registrados pela Consolidação das Leis de 

Trabalho (CLT). 

Os registros das movimentações empregatícias são mensais, podendo, a partir 

do Perfil do Município, reunir e acompanhar as movimentações do CAGED. Assim, é 

possível obter informações na escala dos municípios, microrregiões e unidades da 

federação. Possibilita, também, realizar consultas de acordo com o nível ocupacional, 

compreendendo as ocupações que mais admitiram, inclusive o salário médio de admissão. 
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Por meio do CAGED, foram extraídos os dados do número de admissões e 

desligamentos ocorridos nos anos de 2007, 2012, 2016 e 2019, nos municípios de 

Cristália, Grão Mogol, Itacambira, Josenópolis e Padre Carvalho, que fazem parte, 

segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), da microrregião de Grão 

Mogol. 

Por intermédio dos dados disponibilizados no Atlas de Desenvolvimento 

Humano no Brasil, foram acessados os dados referentes ao Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH). O IDH foi difundido no primeiro Relatório de Desenvolvimento Humano 

Global do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), em 1990. Foi 

criado para ser um contraponto ao Produto Interno Bruto (PIB) per capta, pois este 

considerava apenas a dimensão econômica do desenvolvimento, sendo insuficiente para 

mensurar a qualidade de vida.  

O inovador no IDH foi a criação de um índice sintético que tem o objetivo de 

servir de referência para o desenvolvimento humano de determinado local. Para isso, os 

dados são apresentados entre 0 e 14, sendo que quanto mais próximo de 1, melhor é o 

IDH, e mais próximo de 0, pior o IDH, a partir dos indicadores renda, educação e saúde.   

Por meio do Atlas, também foram acessadas as informações sobre o Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) que ajusta o IDH para a realidade 

municipal. Dessa forma, é possível analisar as especificidades e os desafios de cada 

município, além de permitir a comparação entre as localidades e/ou referência nacional. 

Foram analisados o IDHM dos anos de 1991, 2000 e 2010 de todos os municípios que 

compõem a Microrregião de Grão Mogol. Além disso, também foram levantados os dados 

estratificados de Educação, Longevidade e Renda, que compõem o IDHM dos 

municípios.  

Também utilizamos o Índice de Gini para mensurar o grau de desigualdade, 

que varia entre 0 e 1, em que o valor zero (0) representa a igualdade na distribuição e um 

(1) representa desigualdade na distribuição, utilizado principalmente em estudos da 

distribuição de renda. Assim, foram extraídas as informações de 1991, 2000 e 2010 dos 

municípios da microrregião.  

O Censo Agropecuário apresenta informações sobre os estabelecimentos 

agropecuários, bem como as atividades neles desenvolvidas. Para a realização deste 

trabalho, foi considerados o número total de estabelecimentos por área total ocupada no 

                                                 
4 As faixas de classificação do IDH são: IDH muito baixo (0,000 – 0,499); IDH baixo (0,500 – 0,599); IDH 
médio (0,600 – 0,699); IDH alto (0,700 – 0,799); IDH muito alto (0,800 – 1,000).   



  

17 
 

 

município de Grão Mogol, isso permitiu o cruzamento das informações e obtenção dos 

resultados da situação fundiária. 

De acordo com os Censos Demográficos do IBGE de 1991, 2000 e 2010 e a 

estimativa populacional de 2019, foram extraídos dados sobre o número de habitantes nos 

municípios da Microrregião de Grão Mogol. De acordo com os microdados do censo, 

também foram levantadas informações sobre o movimento migratório dos municípios que 

compõem a microrregião no ano de 2010.  

Por meio de ferramentas do geoprocessamento, foram elaborados mapas de 

localização do município e croquis com a área plantada de eucalipto, fornos para 

produção de carvão e também a área de atuação das empresas no município.  Para gerar 

o mapa de localização do município, foram utilizadas as bases de dados da localização da 

sede municipal, limite do município de Grão Mogol e bacia hidrográfica do Rio 

Jequitinhonha, que pertencem ao banco de dados secundários do projeto Veredas Sol e 

Lares, sendo utilizado do software QGIS 2.18 para criação visual do mapa.  

Além disso, para o mapeamento das áreas de plantio de eucalipto, fornos para 

produção de carvão vegetal e limite da mancha urbana municipal, foram utilizadas 

imagens de satélites disponíveis no Google Earth, sendo interpretadas as informações por 

meio do QGIS 2.18.  
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CAPÍTULO I - PROCESSO DE OCUPAÇÃO 

 

A partir da análise bibliográfica, esta seção tem por objetivo compreender o 

processo histórico de ocupação do Vale do Jequitinhonha e do município de Grão Mogol, 

além de identificar alguns atores que contribuem no processo de dar visibilidade aos 

povos e comunidades tradicionais, sobretudo do Território Tradicional Gerazeiro de Vale 

das Cancelas. 

O processo de ocupação humana do bioma Cerrado5 remonta a 

aproximadamente 12 mil anos, realizado por grupos indígenas caçadores-coletores e 

ceramistas-agricultores, em fluxos migratórios alternados, ocupando algumas partes da 

América do Sul. (NOGUEIRA, 2009; CARVALHO, 2013).  

As representações rupestres de animais e armas permitem inferir sobre a 

importância da caça para os habitantes originários da região. Entretanto, os dados 

paleoetnográficos, baseados em vestígios alimentares, estruturas habitacionais e 

cerimoniais, indicam forte presença dos frutos do Cerrado na alimentação destes povos. 

(NOGUEIRA, 2009).  

Os indícios arqueológicos sugerem uma correlação dos povos indígenas do 

tronco linguístico Macro-Jê e os grupos que habitaram o Cerrado (CARVALHO, 2013). 

De acordo com Nogueira (2009, p. 38-39), “a distribuição geográfica original do tronco 

Macro-Jê coincide em larga medida com a área nuclear de Cerrado, fortalecendo a 

hipótese de que esses seriam descendentes diretos dos habitantes pré-históricos do bioma 

– especialmente os povos de língua Jê”. Esses achados arqueológicos possibilitam a 

compreensão de que esses povos adquiriram, ao longo dos anos, experiência e 

conhecimento para viverem no Cerrado. 

Como aponta Nogueira (2009), os trabalhos de etnoecologia de Anderson e 

Posey (1985), Melo (2007) e Posey (1987), realizados juntos aos povos Jê, indicam a 

existência de um conhecimento específico e sofisticado sobre o cerrado, cujo 

desenvolvimento, ao longo dos séculos, se deu com a interação desses povos com esse 

bioma, visto a grande diversidade biológica e os variados recursos oferecidos.  

                                                 
5 O Cerrado é uma formação do tipo savana tropical, com extensão original de cerca de 2 milhões de km², 
correspondente a 22% do Brasil ou quase a quarta parte do seu território, se considerada apenas a sua área 
nuclear, localizada na região central do país. Essa área contínua de Cerrado, também chamada de core, 
estende-se a partir do oeste do Mato Grosso, recobrindo a maior parte dos estados de Mato Grosso do Sul, 
Goiás, Minas Gerais, Tocantins, o oeste dos estados da Bahia e Piauí, boa parte do Maranhão e também ao 
sul, em áreas disjuntas, um quinto do estado de São Paulo e uma pequena parte do Paraná (NOGUEIRA, 
2009, p. 26). 
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Do encontro dos povos indígenas com o colonizador, no Cerrado, somou-se 

uma série de fatores como: as enfermidades, a escravidão, os combates entre 

colonizadores e os próprios indígenas, e a soma de todos esses fatores levou grupos à 

extinção. (NOGUEIRA, 2009; CHAVES, 2012; CARVALHO, 2013; COSTA, 2017). 

A incursão que “inaugura” o norte mineiro, realizada pelos colonizadores, foi 

feita por Francisco Bruzza de Spinosa, entre 1553 e 1554 (CHAVES, 2005; CARRARA, 

2007). Apesar de todos os fatores que provocaram mortes dos grupos indígenas, os povos 

Jê ofereciam resistência constante às frentes de colonizadores, seja pelo embate ou através 

do recuo no território. (CHAVES, 2005; NOGUEIRA, 2009; BRITO, 2013).  

No Norte de Minas Gerais, as terras foram apropriadas pela coroa portuguesa 

no início do século XVI, que buscou, por meio das capitanias hereditárias, consolidar a 

colonização e ocupação. As concessões de vastos territórios eram feitas aos nobres 

portugueses, que tinham o dever de defender e desenvolver as áreas, além de terem 

autoridade para governar em nome do rei e o poder de conceder terras a terceiros. As 

capitanias hereditárias foram extintas em 1754, permanecendo o regime de sesmarias. 

(BRITO, 2013). 

O regime de sesmarias, segundo Costa (2017, p. 65), “afetou a organização 

fundiária do Norte de Minas e encontra-se, na origem histórica da apropriação territorial, 

a violência da formação do latifúndio neste estado”. De acordo com a autora, a estratégia 

de burlar a lei da sesmaria não é restrita somente ao estado de Minas Gerais, mas sim, de 

todo território nacional, pois os sesmeiros requeriam cartas de sesmarias sem precisar as 

extensões das áreas.  

Vale lembrar, também, que a Lei de Terras, de 1850, constituiu outro marco 

significativo na apropriação das terras brasileiras, pois transformou a terra em 

mercadoria, sendo que, a partir daquele momento, o acesso passa ser normalmente 

mediado por meio da compra e venda. Conforme Silva (1997, p. 16): 

 

A Lei de 1850 não atingiu um dos seus objetivos básicos, que era a demarcação 
das terras devolutas, ou, como se dizia na época, a discriminação das terras 
públicas e privadas, primeiro obstáculo a ser vencido na implementação de 
uma política de terras. Isto ocorreu principalmente por dois motivos: em 
primeiro lugar, a regulamentação da lei deixou a cargo dos ocupantes das terras 
a iniciativa do processo de delimitação e demarcação, sendo que somente 
depois que os particulares informassem ao Estado os limites das terras que 
ocupavam é que este poderia deduzir o que lhe restara para promover a 
colonização; em segundo, a lei não foi suficientemente clara na proibição da 
posse, pois, embora isto estivesse contido no artigo 1° , outros artigos levavam 
a supor que a “cultura efetiva e a morada habitual” garantiriam a 
permanência de qualquer posseiro, em qualquer época, nas terras ocupadas. 
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De acordo com Nogueira (2009), apesar de a Lei fazer menção às áreas de 

uso comum, as condições para sua regularização eram impossíveis de serem realizadas 

pelas famílias geraizeiras, pois excediam as condições financeiras da maioria delas. Dessa 

forma, “a Lei de Terras que concedeu o direito de confirmação das posses aos fazendeiros 

permitiu-se o monopólio da classe sobre as terras, consolidando assim a desigualdade de 

direitos entre posseiros e fazendeiros”. (COSTA, 2017, p. 536). 

As sesmarias foram responsáveis pela geração de dois tipos de domínios 

territoriais: no litoral, os engenhos de cana de açúcar e, no sertão, as fazendas de gado. 

(BRITO, 2013). A porção de campos gerais que se estendem pelo Alto Médio São 

Francisco, no norte de Minas Gerais, é denominado de Currais da Bahia, pois era ali que 

se criava o gado. 

O gado, inicialmente criado como fonte de energia para mover engenhos, 

passou a ser criado para fornecer carne e couro para as povoações e engenhos da Bahia e 

Pernambuco. Dessa forma, “o sistema de produção da fazenda, com vaqueiros, fábrica de 

couros e pastores, entre outras atividades, abre espaço para uma sociedade diferente 

daquela estabelecida nos engenhos de cana de açúcar da zona litorânea”. (BRITO, 2013, 

p. 23). Dessa maneira, o gado torna-se um fator importante de ocupação da região norte 

de Minas, pois dispensa a proximidade da costa, devido sua mobilidade, atrelada às 

grandes extensões de terras dos gerais. 

Nogueira (2009) ressalta que, para além do gado, o estabelecimento dos 

currais trouxe animais de transporte, tração e também pequenos animais, como porcos e 

galinhas. Além dos animais, foram instalados pequenos engenhos no norte de Minas 

Gerais, para a fabricação de cachaça e rapadura.  

Diante da necessidade de sobrevivência por parte, principalmente, dos 

colonizadores, em uma área considerada pobre, fez-se necessária também a 

interpenetração de saberes. A criação de gado, o trabalho nos engenhos, o cultivo e 

preparo da mandioca, milho, abóbora, as técnicas indígenas de caça e pesca, a produção 

de tijolos, telhas, o couro curtido para confecção de vestuário, rodas hidráulicas, etc., são 

resultados das fusões de conhecimentos que possibilitaram a consolidação de áreas rurais, 

vilas e cidades (NOGUEIRA, 2009; CARVALHO, 2013) e que, hoje, ecoam, de certa 

forma, na cultura geraizeira. 

Ainda segundo Nogueira (2009) e Carvalho (2013), o trabalho nas fazendas 

não se fundamentou sobre a escravidão dos negros africanos, visto que o regime de 

trabalhos nelas era diferente dos engenhos, localizados no litoral, pois o gado era criado 
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à solta e não exigia grande quantidade de mão de obra. Além disso, este trabalho não era 

designado aos cuidados das pessoas escravizadas, pois, devido às grandes extensões das 

áreas de pastagens, era possível perdê-los de vista. Dessa maneira, os vaqueiros aparecem 

como importantes figuras no processo de ocupação e organização social do Norte de 

Minas.  

Os vaqueiros eram os homens livres, cuja mão de obra foi empregada nas 

fazendas. Eles “recebiam o pagamento por seus serviços em rancho, alimentação e crias 

de rebanho. Havia ainda os agregados, [...] [que] residiam em terras da fazenda, em pontos 

mais distantes da sede, e ajudavam a cuidar do rebanho, cumpriam funções de feitores e 

capatazes [...]”. (NOGUEIRA, 2009, p. 49). 

De acordo com Brito (2013), as atividades dos vaqueiros contribuíam para a 

proliferação de várias posses e arrendamentos, pois os vaqueiros adquiriam terras ou as 

arrendava dos senhores. Dessa forma, surgiram pequenos sítios que não utilizavam mão 

de obra escrava e que apresentavam certa autonomia em relação às fazendas.  

Além das grandes fazendas e das ocupações que elas demandavam, um novo 

impulso à ocupação de terras mineiras ocorreu no final do século XVII, com a descoberta 

das minas auríferas atraindo grandes contingentes populacionais, mas, sobretudo, de 

negros escravizados vindos dos engenhos ou trazidos diretamente da África. A descoberta 

de novas fontes diamantíferas, exemplo da Serra de Santo Antônio do Itacambiruçu, que 

impulsionou a formação e fundação do arraial da Serra de Grão Mogol, atual município 

de Grão Mogol, permitiu a dispersão de garimpeiros pela Serra Geral, buscando escapar 

da Coroa. (NOGUEIRA, 2009; COSTA, 2017).  

Dessa maneira, são duas frentes de ocupação do território norte mineiro: uma 

advinda da Bahia e outra de São Paulo. Ambas correntes de povoamento deixaram em 

aberto o processo de ocupação de baianos e paulistas em Minas Gerais. De acordo com 

Chaves (2005) e Costa (2017), uma vertente aponta que há predominância de baianos 

nesse movimento e que, por isso, instalaram-se as fazendas de gado na região desde o 

século XVII, e a outra vertente afirma que a primeira onda de povoamento da região foi 

paulista.  

Diante do impasse sobre qual foi a via de povoamento, se foi advinda da Bahia 

ou de São Paulo, pode-se pensar em uma onda de ocupação que é resultado de ambos os 

processos, ou seja, a junção de paulistas e baianos na ocupação da região. De acordo com 

Chaves (2005, p. 7), de fato, “ocorreu uma simultânea presença de baianos e de paulistas 
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na região, explorando, ocupando e povoando. A permanência deles no território permite 

inferir que uns e outros participaram efetivamente desse processo.”  

Entretanto, o novo impulso de ocupação provocado pela busca do ouro fez 

despertar na Coroa Portuguesa o interesse, pois “o aumento da circulação de mercadorias 

entre os currais e as minas provocou uma reação da Coroa, [...] sobretudo como forma de 

coibir o contrabando de ouro”. (NOGUEIRA, 2009, p. 50). Apesar de a extração de ouro 

em outras regiões ser controlada pela Coroa, os Currais eram escassamente atingidos pela 

fiscalização, visto que não havia grandes núcleos urbanos e a dinamização de uma 

economia que não era de grande interesse da Coroa. (NOGUEIRA, 2009).  

A Coroa decide modificar o sistema tributário, que acaba por atingir os 

criadores de gado, comerciantes e artesãos. Esse processo chega ao ápice com a criação, 

em 1720, da Capitania de Minas Gerais e, alguns anos depois, a anexação de parte dos 

Currais da Bahia à capitania recém-criada.  

Temendo perder o controle dessa região para a Coroa, em 1736, ocorrem os 

“Motins do Sertão”. Os conflitos eram devido ao fato de que os grandes senhores de terras 

“buscavam manter sua autonomia política e ter controle do excedente das trocas com a 

região mineradora, e também aos interesses de camadas populares”. (COSTA, 2017, p. 

72). De acordo com Nogueira (2009), a luta entre o governo colonial e a população 

sertaneja, diante da tentativa da metrópole de controlar as serras e matas no norte de minas 

favoreceram o surgimento de redes locais de solidariedade.   

A solidariedade ocorre, como apresentado por Ivana Parrela, em diversos 

níveis e distintos atores, como no caso de João da Costa, garimpeiro da Serra de Santo 

Antônio de Itacambiruçu: “João Costa já aparecia como comandante célebre e intrépido 

dos garimpeiros em 1781. Ele havia invadido as terras diamantinas da Serra depois de ter 

batido e expulsado as forças destacadas para sua guarda”. (PARRELA, 2009, p. 63).  

O garimpeiro João da Costa ou João Costa apresentava-se como líder de um 

bando de centenas de homens, que por diversas vezes havia sido preso, mas sempre 

conseguia proteção que permitia que escapasse da cadeia (PARRELA, 2009). Os 

garimpeiros ou pelo menos alguns, como João Costa, eram vistos como heróis regionais 

e não como os grandes bandidos inescrupulosos, conforme apresentado pelos oficiais. 

Como destaca Parrela (2009), não devemos negligenciar as ações criminosas 

dessas pessoas, mesmo que, em alguns casos, “no imaginário da região de ação, os ‘Robin 

Hood’ não morrem facilmente, pois representariam a justiça e a esperança”. (PARRELA, 

2009, p. 89). João Costa era visto por muitos como um chefe de prestígio e senso de 
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justiça e, sobretudo, segundo os memorialistas, era visto nele o esforço para arrancar a 

ganancia da metrópole. De acordo com a autora, 

  

O que era antes visto como uma explosão irracional de marginais é hoje visto 
como uma ação coletiva praticada por aqueles que não têm o monopólio da 
força, mas compartilham interesses na ordem em que vivem e lutam unidos 
para conseguir força e determinados ganhos. (PARRELA, 2009, p. 117 - 118). 

 

Devido ao fato de que determinados grupos brigam por seus direitos não quer 

dizer que a violência é a melhor estratégia, mas, às vezes, é a única forma possível. Como 

as formas repressivas por parte do Governo funcionavam, restava aos garimpeiros 

buscarem novas formas de ações, como a constituição de bandos menores e/ou a busca 

de outras áreas de atuação. 

As redes de solidariedade funcionavam, pois todos estavam unidos pelo 

interesse de não se submeterem à administração colonial. De acordo com Nogueira 

(2009), essas redes foram importantes bases de sustentação dos “Motins do Sertão”, pois 

com o passar dos anos adquiriram, cada vez mais, importância para o movimento 

regionalista, que até hoje é latente no Norte de Minas. 

Assim, o estado de Minas Gerais caracteriza-se por uma formação 

socioeconômica que tem, de um lado, as lavras de ouro e, do outro, a imensa região do 

gado, mas ambas interconectadas, principalmente, no abastecimento alimentício das 

zonas auríferas realizadas pelos Currais da Bahia. E no entremeio desses processos, Grão 

Mogol vai se reconfigurando, pois, em sua formação, “gozou determinado dinamismo 

social, que além da mineração, agricultura e pecuária, pode ter impulsionado atividades 

urbanas, inclusive com a migração de estrangeiros (como franceses e belgas) interessados 

na exploração mineral”. (COSTA, 2017, p. 74).  

Conforme informações disponíveis no site institucional da Prefeitura 

Municipal, o histórico do município se inicia em 1839, quando o então Arraial da Serra 

de Grão Mogol passou a atrair pessoas de diversas partes do Brasil e do mundo, com a 

migração de portugueses, franceses, alemães e belgas, todos interessados, principalmente, 

na busca por diamantes. No ano de 1840, o arraial passou a ser denominado de Vila 

Provincial e neste mesmo ano elevado a distrito. (PREFEITURA MUNICIPAL, 2018). 

No ano de 1858, Grão Mogol foi reconhecida como cidade e, em 1911, a área 

municipal era constituído de sete distritos, sendo a sede (Grão Mogol), Nossa Senhora da 

Conceição da Extrema, Nossa Senhora da Conceição de Jatobá, Santo Antônio do Riacho 
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dos Machados, Santo Antônio de Itacambira, Santo Antônio do Gorutuba e São José do 

Gorutuba6. Por meio do Decreto Estadual n° 148/1938, é realizado desmembramento, 

com a formação do município de Porteirinha (distritos de Porteirinha, Gorutuba e Riacho 

dos Machados). (PREFEITURA MUNICIPAL, 2018). 

De 1940 até 1960, Grão Mogol continha os seguintes distritos: Cristália, 

Itacambira, Catuni (antes Santo André), Botumirim (criado com terras desmembradas dos 

distritos de Cristália e Itacambira) e Barrocão (criado com terras desmembradas do 

distrito de Itacambira e da sede). No ano de 1962, são criados os distritos de Josenópolis 

e Padre Carvalho, que foram, por meio da Lei Estadual n° 2764/1962, anexados ao 

município de Grão Mogol. Pela mesma lei, foram desmembrados do município os 

distritos de Botumirim, Cristália e Itacambira, todos elevados à categoria de município. 

O distrito de Catuni, em 1964, foi transferido ao município de Francisco Sá. De 1968 até 

1993, Grão Mogol era formado por 4 distritos: Grão Mogol (sede), Barrocão, Josenópolis 

e Padre Carvalho. Por meio da Lei Estadual 12030/1995, são  desmembrados Josenópolis 

e Padre Carvalho, ambos elevados à categoria de municípios (PREFEITURA 

MUNICIPAL, 2018). 

 

1.1 MODO DE VIDA DOS GERAIZEIROS 

 

Nas grandes chapadas do Vale do Jequitinhonha, vivem povos seculares 

conhecidos como Geraizeiros. O nome advém das Gerais, que é a denominação no Norte 

do estado, dada pela gente local, aos topos de serras, planaltos e encostas, com predomínio 

do bioma Cerrado. Essa região também apresenta áreas de transição, com o encontro de 

dois biomas, neste caso: o Cerrado e a Caatinga, basilares na formação do modo de vida 

e identidade dos Geraizeiros. De acordo com Nogueira (2009, p. 27 - grifos nossos),   

O Norte de Minas Gerais se encontra numa das fronteiras da área nuclear de 
Cerrado, incluindo uma faixa de transição entre esse bioma e um de seus 
vizinhos, a Caatinga. Esse dado é particularmente relevante, tendo em vista 
que a identidade Geraizeira vale-se, em larga medida, da vinculação a 
uma paisagem específica, o Cerrado, e da contrastividade com outras 
identidades, como a dos Catingueiros – como são chamados localmente os 
habitantes históricos do bioma vizinho. A transição entre Cerrado e Caatinga 

                                                 
6 Em uma nova divisão administrativa, em 1933, o município é constituído pelos seguintes distritos: Grão 
Mogol (sede), Cristália (antes Nossa Senhora da Conceição da Extrema), Gorutuba (antes São José de 
Gorutuba), Itacambira (antes Santo Antônio de Itacambira), Porteirinha (antes Nossa Senhora da Conceição 
de Jatobá), Riacho dos Machados (antes Santo Antônio do Riacho dos Machados) e Santo André (antes 
Santo Antônio do Gorutuba). 
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se estende ainda pelo Oeste da Bahia, onde há grupos que também se auto-
denominam Geraizeiros.  

 

O Cerrado é conhecido, principalmente, pelo fenótipo de suas árvores, que 

apresentam troncos retorcidos e cascas grossas, que são, segundo Nogueira (2009, p. 30), 

“características que contribuíram para representações sociais negativas do Cerrado, como 

sendo feio e pobre”. Entretanto, os padrões utilizados para conferir essas características 

ao Cerrado são um tanto quanto questionáveis. Nesse sentido, segundo Silva (2006), a 

definição de que o Cerrado é um ambiente pobre é balizado a partir de experiências de 

outras culturas alimentares. Por exemplo, as plantas frutíferas do cerrado são ricas em 

nutrientes e sempre fizeram parte da alimentação dos povos do local, apesar da dita baixa 

fertilidade e elevada acidez do solo. 

Os processos adaptativos dos povos geraizeiros e de tantos outros que 

convivem com o cerrado e a caatinga são provas de que não é possível caracterizar esses 

ambientes como áreas improdutivas ou de baixa fertilidade, seguindo parâmetros de áreas 

completamente distintas. Isso demonstra um processo histórico de adaptação dos povos 

que habitam a região, sendo possível contestar conceitos reducionistas de riqueza e 

pobreza. (SILVA, 2006). 

Os povos tradicionais desenvolveram métodos e técnicas de sobrevivência 

adaptados aos ambientes em que vivem e para isso contam com a fauna e a flora, bem 

como sua inter-relação. No caso, os Geraizeiros são sujeitos políticos que disputam os 

sentidos historicamente atribuídos ao Cerrado, contrariando opiniões sobre sua riqueza e 

beleza, além de sua importância para a continuidade da vida. Diante disso, o bioma torna-

se o território e um importante vetor no processo de afirmação da identidade geraizeira. 

(NOGUEIRA, 2009). 

De acordo com D’Angelis Filho e Dayrell (2003, S/P), a agricultura geraizeira 

surgiu de uma mescla de influências da agricultura indígena, colonial e negra, que foi co-

evoluindo ao longo dos séculos. Segundo Dayrell (1998), os Geraizeiros, também 

conhecidos por Chapadeiros e Geralista, desenvolveram habilidades de inter-relação com 

o meio, pois são capazes de cultivar, às margens dos pequenos cursos d’agua, uma 

infinidade de produtos. 

Os Geraizeiros do distrito de Vale das Cancelas, localizado no município de 

Grão Mogol, por exemplo, produzem nas hortas alface, tomate, quiabo, beterraba, 

coentro, cenoura, alho, cebola, pimentão, dentre outras. Já nas áreas de lavouras, é comum 
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encontrar a produção de feijão, feijão andu, etc. As frutas, também fazem parte da 

alimentação e comercialização dos Geraizeiros do distrito, como a manga, a acerola, o 

maracujá, o mamão, a laranja e o limão, e a partir de algumas frutas também são 

produzidos doces. (AEDAS, 2020). 

Além dos produtos advindos de plantios realizados pelos Geraizeiros, ocorre 

o consumo e comercialização de frutas in natura adquiridas a partir do extrativismo, como 

o coquinho, fruta de leite, cagaita, araticum, maracujá do mato, jatobá, ingá, gravatá, etc. 

Do extrativismo, também são retiradas plantas e raízes medicinais, conhecidas como salsa 

parreira, chapéu de couro, grão de galo etc. A destinação dos remédios produzidos a partir 

das plantas medicinais e raízes medicinais pode ser para o tratamento de enfermidades 

humanas ou de animais criados por eles. (AEDAS, 2020). 

Uma prática agrícola comum entre os geraizeiros é o cultivo em pousio. Tal 

sistema consiste na derrubada de uma área de mata que, logo após secar, será queimada. 

As cinzas produzidas pela queima da matéria derrubada são de grande importância, pois 

adubam o solo e reduzem a acidez. (CARVALHO, 2013). Nos gerais, “o fogo não é uma 

tecnologia apenas para abrir os terrenos para plantio das roças ou limpar mato. O fogo é, 

também, uma estratégia para adubar terrenos pouco férteis, ácidos e com elevados teores 

de alumínio. (DAYRELL, 1998, p. 161). 

A área recém-aberta será utilizada para cultivo por cerca de 3 anos, depois é 

deixada para descansar por cerca de 8 a 10 anos ou até formar cinza, ou seja, até que a 

vegetação, que é chamada de capoeirinha, capoeira ou capoeirão (a nomenclatura está 

relacionada, segundo os Geraizeiros, com a antiguidade do desmate), cresça o suficiente 

para que, quando for queimada novamente, a matéria produzida seja capaz de formar 

nutrientes para a próxima cultura. (DAYRELL, 1998; NOGUEIRA, 2009). 

O movimento sincronizado entre roças novas, roças velhas e roças em 

descanso, segundo Nogueira (2009), forma um mosaico produtivo. Entretanto, 

atualmente, o sistema secularmente desenvolvido e utilizado pelos geraizeiros de 

derrubada e queima encontra-se em declínio devido a redução das terras disponíveis. 

(DAYRELL, 1998). Assim, novos arranjos produtivos foram (re)criados como, por 

exemplo, a partir dos trabalhos sazonais, tornando a migração uma estratégia necessária 

para garantir a reprodução material das famílias. A migração sazonal é um meio de 

garantir a continuidade dos mosaicos produtivos, pois, como destaca Araújo (2009) em 

seu estudo sobre comunidades vazanteiras, os trabalhadores utilizam os recursos 

financeiros recebidos para a continuidade dos arranjos e rearranjos produtivos.  
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De acordo com Carvalho (2013, p. 86), os Geraizeiros tinham disponíveis 

“para os cultivos, variedades agrícolas locais (crioulas), selecionadas por gerações e 

adaptadas às condições ambientais específicas – clima, microclima, tipo de solo – e a 

outras características como sabor e tamanho”. Mas de acordo com Dayrell (1998), o 

desmatamento generalizado e a implantação de eucalipto nas chapadas encurralaram os 

camponeses nas encostas e brejos. Com os brejos secando e impedidos de acessar às 

chapadas, foram perdidas e substituídas inúmeras variedades de milho e feijão, além de 

reorientarem suas estratégias produtivas. 

Em uma das comunidades acompanhadas pelo Projeto Veredas Sol e Lares 

em Grão Mogol, o Acampamento São Francisco, os moradores ainda resistem em criar o 

gado à solta, característica marcante de povos Geraizeiros, mas também sofrem com as 

expropriações provocadas pela ocupação das chapadas ou “Terras de Solta”, que são 

“propriedades de uso comum em que, nas chapadas, se soltava o gado e se praticava o 

extrativismo de frutas e frutos do cerrado”. (BRITO, 2013, p. 56).  

A alimentação do gado nas áreas de solta é bastante diversificada, pois além 

dos capins nativos, os animais se alimentam de uma diversidade de ramas e brotos que 

garantem a alimentação necessária para sua sobrevivência e reprodução. As pastagens 

cultivadas são utilizadas somente quando o gado está próximo de dar cria e no auge dos 

períodos de estiagem. (DAYRELL, 1998). 

Carvalho (2013) chama atenção para o fato de que as populações geraizeiras 

não vivam totalmente isoladas, pois comercializavam os excedentes nas feiras das cidades 

e povoados próximos, inclusive com trocas de produtos que não podiam produzir. Ainda 

segundo o autor, “o espaço de troca e convivência dessas feiras foi, historicamente, 

essencial no estabelecimento de relações de alteridade (com os Caatingueiros), de 

solidariedade e de socialização com outras comunidades. (CARVALHO, 2013, p.87). 

Os povos geraizeiros, de maneira geral, estabeleceram no território, a partir 

da inter-relação entre grotas e chapadas, a maneira de viver em sincronia com o ambiente. 

Desenvolveram formas políticas dentro das comunidades que permitem o 

desenvolvimento econômico, social e ambiental, que é resultado da mescla de todos os 

recursos disponíveis e tornam-se indispensáveis para manutenção de seus modos de vida. 

Dessa maneira, “as terras de solta, o extrativismo, a reciprocidade e a religiosidade são 

práticas, entre outras, que estruturam o modo de vida geraizeiro, garantindo sua 

conformidade e constância no tempo”. (BRITO, 2013, p. 73). 
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De acordo com o Brito (2013), quando buscamos compreender sobre a 

história dos territórios e dos povos geraizeiros, não se trata de um território, e sim, de 

territórios construídos por cada comunidade, cada qual com suas especificidades e 

semelhanças. A territorialidade geraizeira constrói a vivência com o local também a partir 

de experiências coletivas: 

 

O profundo conhecimento (vivência) dos diferentes componentes do seu 
território tem criado e recriado as formas de uso dos diferentes ambientes pelo 
geraizeiro. Essa construção é complexa e dinâmica e envolve elementos do 
ecossistema, do trabalho e da família. (BRITO, 2013, p.57). 
 

O que é produzido pelos Geraizeiros, como os remédios a partir de plantas 

medicinais, os alimentos, a criação de animais, segundo Dayrell (1998, p. 74), “refletem 

o ambiente, o modo de vida, as possibilidades e potencialidades dos agrossistemas onde 

vivem”. Sendo dessa maneira, apesar das contradições historicamente produzidas para 

desmantelar o modo de vida tradicional, é possível coexistir tendo o ambiente como 

aliado e pensando em formas de desenvolver a partir das experiências locais. 

Apesar da intrínseca relação entre as grotas e chapadas, sobretudo, para 

manutenção do modo de vida geraizeiro, observa-se no país o desmantelamento não 

apenas dos Geraizeiros, mas de todos os povos e comunidades tradicionais que habitam 

e coexistem com a natureza. E, a partir da intervenção e atuação direta do Estado, as áreas 

das chapadas foram concedidas para as empresas reflorestadoras. Assim,  

 

[...] o acesso à terra, como prática corrente entre os Geraizeiros, foi solapado 
pelas novas categorias e procedimentos criados para o ordenamento agrário 
brasileiro que, se não desconsideravam as territorialidades tradicionais, na 
prática, as inviabilizavam. (NOGUEIRA, 2009, p. 151). 

 

1.2 A CHEGADA DE NOVOS ATORES NOS PROCESSOS DE RESISTÊNCIA  

 

No Norte de Minas, a partir das décadas de 1960 e 1970, com o processo de 

implementação de políticas de desenvolvimento econômico, são fortalecidos os processos 

de defesa de seus territórios, motivados pelos processos históricos de expropriação e do 

cercamento de suas terras, que é chamado pelos nativos de “encurralamento” (ARAÚJO, 

2009; ANAYA, 2012).  É a partir do momento em que diversos grupos sociais se dão 

conta da condição de atingidos por empreendimentos capitalistas que a categoria 

“encurralados” ganha conotação polític.a (ANAYA, 2012). Segundo Anaya (2012, p. 19), 
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nesse contexto, “tal categoria denuncia os processos de expropriação e restrições 

territoriais aos quais são submetidos, articulando-os em defesa e na busca da 

reapropriação de seus territórios”.  

Os Geraizeiros foram submetidos ao “encurralamento”, pois perderam acesso 

às chapadas, devido ao plantio da monocultura de eucalipto, ficando apenas nas grotas: 

  

Os que resistiram, passaram a viver apenas das grotas, pois os tabuleiros, 
chapadas e carrascos7 de onde tiravam lenha, madeira, frutas e plantas 
medicinais e colocavam seus animais para pastarem de forma coletiva foram 
brutalmente expropriados e tomados de assalto pela monocultura do eucalipto, 
incentivados por programa do governo de Minas Gerais e da União, que lhes 
tomaram suas terras e as alienaram ou arrendaram, não respeitando seus 
direitos ancestrais sobre o território. (D’ANGELIS FILHO e DAYRELL, 
2003, s/d).  

 

Para Anaya (2012, p. 59 - 60), “as políticas de ‘modernização’ e de 

‘desenvolvimento’ na região trouxeram um contexto generalizado de expropriação e 

restrição territorial de vários grupos de pequenos produtores e de uma diversidade de 

povos e comunidades tradicionais.” 

Dayrell (1998, p. 80) complementa ao dizer que 

 

O processo de modernização acelerada no Norte de Minas afetou, em maior ou 
menor escala, os pilares de sustentação da agricultura familiar regional, entre 
eles a diversidade de culturas, a diversidade de variedades e uma restrição no 
acesso à coleta.  
 

Dessa maneira, observa-se um passado marcado pela liberdade e abundância, 

devido à grande quantidade de produtos adquiridos nas chapadas, e um outro, que se 

caracteriza pelo cerceamento da liberdade.  

Com as chapadas sendo tomadas pelo plantio de eucalipto, os Geraizeiros, 

expropriados de seus territórios, passaram a viver apenas nas e das grotas. Nesse novo 

contexto, foram obrigados a rearranjarem seus sistemas produtivos nas grotas, 

sobrecarregando esse ambiente. (D’ANGELIS FILHO; DAYRELL, 2003). Mas além dos 

novos rearranjos produtivos, os Geraizeiros reencontraram modos de dar visibilidade às 

suas lutas, com aproximação de organizações da sociedade civil que passam a se colocar 

como novos atores, a partir dos anos de 1970. Portanto, apresentaremos nesta seção 

alguns dos principais atores relacionados com pautas, como a defesa dos povos e 

comunidades tradicionais, territórios e modos de vida.  

                                                 
7 Sobre tabuleiros e carrascos recomendamos a leitura de ALMEIDA (2018). 
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Assim, os Geraizeiros incorporaram o modus operandi destas organizações, 

a exemplo de articulação política, protestos, ocupações, etc., entretanto agora diante dos 

maciços de eucalipto, das hidroelétricas e mineração, entre outros grandes projetos. Neste 

cenário, a pauta não é apenas a retomada dos territórios, mas inclui uma rede que estrutura 

o modo de vida, como o acesso às chapadas e toda sua biodiversidade, para uso 

extrativista que estruturava tanto os usos familiares quanto de complementação de renda, 

impactando também na disponibilidade de produtos para feiras e mercados públicos, etc. 

Assim, a partir dos anos de 1970 e 1980, uma das organizações que contribuiu 

na articulação e formação política dos Geraizeiros são as Comunidades Eclesiais de Base 

(CEBs), que foram fonte de estímulo para a crescente sindicalização dos Geraizeiros, 

tendo em vista as novas possibilidades e caminhos legais que se abriam. (NOGUEIRA, 

2009). As CEBs são pequenos grupos organizados em torno de uma paróquia, urbana 

e/ou rural, podem ter dez, vinte ou cinquenta pessoas, mas, sobretudo, na zona rural, 

podem, como descreve Betto (2018), reunir cem ou duzentas pessoas em uma capela.  

O método de formação utilizado nas CEBs é o ver-julgar-agir. Reunidos em 

uma casa, capela ou salão paroquial, os participantes iniciam com orações e cânticos, logo 

depois apresentam seus problemas e dificuldades. Depois de exporem e visualizarem os 

problemas, passa-se ao julgar: Como devemos agir? Muitas vezes, para orientar o 

caminho, é realizada a leitura de uma passagem do Evangelho, que vai sendo permeada 

pela discussão do problema. Por fim, chega-se ao o agir, o planejamento e à forma de 

resolução do problema. Como descreve Betto (2018, p. 10), “o método não funciona de 

forma linear, como se cada momento estivesse separado do outro ou em sequências 

estanques que provocariam, na sucessão de reuniões, uma espécie de eterno retorno ao 

ver-julgar-agir. [...] cada momento se inter-relaciona com os demais”.  

Segundo Betto (2018), durante o regime militar no Brasil, diversos membros 

foram presos e torturados, mas, justamente, a perseguição sofrida que ajudou, de certa 

forma, a reforçar as comunidades eclesiais de base. Devido às perseguições, o povo 

precisava de novos locais para que pudesse se reunir. As Igrejas, neste caso em específico 

a Católica, foi uma instituição que de certa forma esteve isenta do controle dos poderes 

públicos e assumiu esse papel, em alguns locais, pois “os militares não tinham como 

decretar a destituição de D. Paulo Evaristo Arns, como arcebispo de São Paulo, nem 

podiam nomear um general da reserva para presidir a Conferência Nacional dos Bispos 

do Brasil”. (BETTO, 2018, p. 8).  
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A renovação da Igreja Católica, que iniciou com o Concílio Vaticano II e 

levada a efeito na América Latina pelas Conferências Episcopais de Medellín e Puebla 

(LOPES; AMÂNCIO; ALENCAR, 2005; BETTO, 2018), fez com que a instituição se 

tornasse “a voz dos que não têm voz”, assim, “o povo redescobriu a Igreja, não apenas 

como seu espaço de expressão e nutrição da fé, mas também como espaço de organização 

e mobilização. (BETTO, 2018, p. 8). 

As CEBs não se fecham em si mesmas, pois além das questões levantadas nas 

reuniões, que, geralmente, estão relacionadas à sobrevivência das classes populares, a 

“comunidade eclesial de base abre-se ao movimento popular, ajudando a criar ou a 

fortalecer formas de organização popular autônomas, desvinculadas do Estado e da 

Igreja” (BETTO, 2018, p. 8). Segundo Nogueira (2009), o engajamento de alas 

progressistas da Igreja Católica nos movimentos sociais brasileiros, entre 1950 e 1970, 

favoreceu a abertura de canais de diálogos e estabelecimento de relações da Igreja com 

os sindicatos e agrupamentos de esquerda, além de intelectuais de vanguarda. 

Como a cultura geraizeira é permeada pela religiosidade, com rezas, festas de 

santos padroeiros e procissões, são muitos os elementos de continuidade “estabelecidos 

entre as CEBs e as manifestações de catolicismo popular vivenciados pelos Geraizeiros” 

(NOGUEIRA, 2009, p. 170). E por atuarem na base, as comunidades eclesiais foram 

capazes de mapear os distintos problemas que os Geraizeiros enfrentavam, sendo, 

sobretudo, a luta pela terra a questão mais importante e generalizada. Mas além de 

mapear, as CEBs foram capazes de articular os geraizeiros. 

 

Se a distribuição das cabeceiras dos rios pelo território foi, frequentemente, um 
fato ordenador da ocupação geraizeira, as CEBs foram um fator articulador das 
comunidades, após a chegada de maciços de eucalipto. As CEBs tiveram como 
ponto de partida laços anteriores de parentesco e vizinhança, mas, 
desempenharam, por sua vez, o papel de renovar laços, animando e 
ressignificando-os. (NOGUEIRA, 2009, p. 172). 
 

Como afirma o Frei Betto (2018), a expropriação da terra e a exploração do 

trabalho marcavam os membros das comunidades, sejam elas urbanas ou rurais, e 

buscavam na religião uma forma de amenizar a dor, de diminuir o sofrimento. Nos 

espaços da CEBs, encontraram “discernimento crítico frente à ideologia dominante e de 

organização popular capaz de resistir à opressão. (BETTO, 2018, p. 8).   

A partir da década de 1990, as ações de mobilizações políticas são ampliadas 

haja vista a emergência de outros atores, como partidos, sindicatos, associações e 
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movimento sociais, os quais, no período da ditadura, ficaram sob a proteção institucional 

da Igreja e que, agora, puderam se reapresentar pós-abertura política com novo impulso. 

(NOGUEIRA, 2009). 

Por meio das CEBs, inúmeras associações surgiram e, articuladas com a 

Comissão Pastoral da Terra (CPT), estimularam a sindicalização dos Geraizeiros, 

principalmente, pós-ditadura, quando os sindicatos se fortalecem como canais legítimos 

de luta por transformação. Como aponta Nogueira (2009), a luta pela terra motivou a 

integração entre os Geraizeiros às estruturas sindicais e aproximações com movimentos 

de massa, a exemplo do Movimento de Trabalhadores Sem-Terra (MST). 

O próprio MST tem origens em alas progressistas da Igreja Católica, mas que 

foi, aos poucos, superando este vínculo, substituindo os símbolos como a cruz pela 

bandeira. Betto (2018) também aponta outros exemplos, como em uma celebração na 

Paraíba, a hóstia foi atualizada pela partilha do cuscuz, mas sem substituí-la. Em Linhares, 

Espírito Santo, a colheita do cacau foi comemorada com o cozimento e partilha do 

produto. Na diocese de São Félix do Araguaia, os símbolos litúrgicos são instrumentos 

de trabalho, como a rede dos pescadores e o facão dos agricultores. 

Integrando também o rol de atores que apoiam as camadas populares, frente 

à super exploração e expropriação, temos o Centro de Agricultura Alternativa do Norte 

de Minas Gerais (CAA-NM). O CAA-NM surge na esteira dos conflitos provocados pelo 

processo de desenvolvimento que, nas décadas de 1960 e 1980, adentram o norte do 

estado e foram responsáveis por desestruturarem as economias e ecossistemas locais. 

(DAYRELL; ROSA, 2005). 

Devido à expropriação territorial, em função do latifúndio ou das empresas, 

milhares de camponeses deixam suas terras e migram para grandes centros urbanos em 

busca de melhores condições de vida. Assim, em 1985, em Montes Claros, a partir de 

camponeses, organizações sociais, lideranças locais e técnicos, surge a proposta do que 

viria a ser o CAA-NM, trazendo as problemáticas vividas na região. (DAYRELL; ROSA, 

2005). 

De acordo com Dayrell e Rosa (2005), o CAA-NM surge na perspectiva de 

discutir um novo modelo de agricultura para o Norte de Minas Gerais. Como as CEBs 

tinham por objetivo politizar a população, o CAA-NM atua com esses mesmos sujeitos, 

com intuito de trazer para a discussão e prática uma agricultura sustentável. É difícil 

separar o processo de construção do CAA-NM dos movimentos sociais e da Teologia da 
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Libertação, pois os sindicatos, grupos de igrejas, CPT, CEBs etc. deram apoio na 

construção do CAA-NM.  

Incialmente, surge o “Centro de Tecnologias Alternativas de Montes Claros”, 

como era previsto, e já implantado, em outras partes do país, pela Federação de Órgãos 

para Assistência Social e Educacional (FASE), por meio do Programa de Projetos de 

Tecnologias Alternativas (PTA). Entretanto, em 1989, aprovou-se a substituição do nome 

para “Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas” (MORAES, 1993; 

DAYRELL; ROSA, 2005). Quanto a isso, “a substituição da palavra ‘tecnologia’ por 

‘agricultura’ obedeceu aos anseios de maior enraizamento do CAA junto ao campesinato 

norte-mineiro [...]. Afinal [...] ‘o povo deve ser sujeito de sua própria história’ 

(NOGUEIRA, 2009, p. 179). 

 

O fundamento deixa de ser a ‘tecnologia’ alternativa para ser a ‘agricultura 
alternativa’ que, aparentemente, poderiam ser tomadas como um mesmo 
conceito. No entanto, a segunda concepção contém a primeira e a supera. 
Assim, o CAA pretende abrir um leque mais amplo, onde a questão tecnológica 
seja tratada no bolo das questões sociais regionais. Como substrato, a questão 
do modelo de desenvolvimento agrícola brasileiro e suas consequências para a 
região norte de Minas e, mais precisamente, para os camponeses da região. 
(MORAES, 1993, p. 122). 
 

O CAA-NM dedicou os primeiros anos de trabalho às visitas de campo, 

cursos sobre como conservar os solos, controle de pragas e atividades de caráter 

formativo, para resgatar a história da agricultura (NOGUEIRA, 2009). Atualmente, o 

CAA-NM desenvolve ações em torno da sustentabilidade, da agroecologia e dos direitos 

dos povos e comunidades tradicionais, focando na valorização da agrobiodiversidade e a 

consciência com os ecossistemas da região, buscando, juntamente com a população, 

desenvolver estratégias de ações, promovendo o crescimento e fortalecimento das 

comunidades e dos agricultores (CAA-NM, 2020).  

Outro ator que inclusive participou dos processos de formação do CAA-NM 

é a Comissão Pastoral da Terra (CPT), criada em junho de 1975, durante o Encontro de 

Bispos e Prelados da Amazônia, convocado pela Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil (CNBB), que foi realizada em Goiânia (GO). Durante a ditadura militar, a CPT 

surge como uma reposta à situação vivenciada pelos trabalhadores rurais, principalmente 

na Amazônia. Inicialmente ligada à Igreja Católica, logo adquiriu caráter ecumênico, 

destacando apoio da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB) (CPT, 

2020). 
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No Norte de Minas, a CPT articula trabalhadores, camponeses, trabalhadores 

sem-terra, atuando, além das comunidades, na conexão com sindicatos e organização 

locais, nacionais e internacionais, buscando o cumprimento dos direitos humanos 

(BRITO, 2013). Para reforçar a luta por direitos, a CPT criou o Centro de Documentação 

Dom Tomás Balduino, com objetivo de registrar os conflitos em que homens e mulheres 

do campo estão envolvidos, bem como as violências sofridas. 

O relatório do ano de 2019 produzido pela CPT sobre conflitos no campo 

aponta que, no estado de Minas Gerais, foram registradas 25 denúncias de trabalho 

escravo, sendo que em Grão Mogol foram registradas três (03) denúncias, ou seja, foi 

responsável por 12% das denúncias referentes aos trabalhos escravos no estado de Minas 

(CEDOC Dom Tomás Balduino – CPT, 2019). Por meio das três denúncias, foram 

encontrados dez trabalhadores em condições análogas à escravidão e todos eles estavam 

envolvidos em trabalhos relacionados à carvoaria.  

No mesmo ano, também foram registrados conflitos por terra em Minas 

Gerais, perfazendo um total de 32 conflitos envolvendo 2.306 famílias. Em Grão Mogol, 

foram registrados dois (02) conflitos dessa natureza, sendo que em apenas um (01) deles 

foi registrado o número de famílias envolvidas, que somam 230 famílias geraizeiras, ou 

seja, aproximadamente 10% das famílias evolvidas em conflitos no estado de Minas 

Gerais são Geraizeiras de Grão Mogol. Além disso, no referido município, também foi 

registrado, em 2019, um conflito por água (CEDOC Dom Tomás Balduino – CPT, 2019). 

Outro ator importante na região é o Movimento dos Atingidos por Barragens 

(MAB), que surge no final dos anos 1970 nos estados do Sul do Brasil frente aos projetos 

hidroelétricos, com a organização de atingidos por barragens, influenciando o surgimento 

de inúmeras outras iniciativas de resistência. Vale destacar “que a experiência vivida 

pelos atingidos em determinada região era capitalizada como conteúdo pedagógico e 

político em outras regiões”. (BENINCA, 2011, p. 85). 

Para Benincá (2011), pode-se identificar três grandes fases na trajetória do 

MAB. A primeira fase é do final dos anos 1970 até 1991, momento em que se iniciou a 

gestação do movimento por meio das primeiras experiências regionais de luta e oposição 

à construção de barragens, mas diante da impossibilidade de barrar projetos hidrelétricos 

buscava-se a indenização justa. A partir de 1980, o MAB começou a exigir “Terra por 

Terra”, sendo criadas as bases necessárias para se lançar como movimento de alcance e 

reconhecimento nacional. A segunda fase, de 1991 até 2002, constitui período de 

ampliação da base de atuação do movimento, parcerias com outros movimentos sociais e 
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organizações de esquerda no Brasil e em nível internacional. Na terceira fase, a partir de 

2003, o MAB reposiciona-se com mais força na busca por uma democracia participativa, 

integra-se à Assembleia Popular Nacional, que tem por objetivo discutir um projeto 

popular para o país, e vem discutindo com mais intensidade os elementos para compor 

novo modelo energético. Dessa maneira, faz campanhas pela tarifa social da energia, além 

de promover cursos para aprofundar as exigências da sustentabilidade econômica, social 

e ambiental. (BENINCÁ, 2011).  

O MAB, em sua trajetória, vem marcando basicamente ações de luta em duas 

perspectivas:  

Pela resistência em manter a população no meio rural, preservar a natureza, 
garantir indenizações e reassentamentos de forma justa. [...]. Por outro lado, 
resistindo aos ‘imperativos do progresso’ o Movimento foi percebendo a 
necessidade de pensar ações propositivas para um novo projeto energético, 
mais democrático, justo, respeitador do meio ambiente e capaz de contemplar 
a participação dos afetados nas decisões acerca da construção de hidrelétricas. 
(BENINCÁ, 2011, p. 110). 
 

Não é de exclusividade do MAB a proposição de ações concomitantes com a 

resistência, pelo contrário, nota-se nos movimentos sociais a tentativa de construir, 

juntamente com a população, maneiras de proporcionar o desenvolvimento tido como 

contra-hegemônico, a partir de potencialidades naturais, sociais, locais e ainda atreladas 

ao modo de vida tradicional. Assim como disse Benincá (2011, p. 110), “embora o 

Movimento não defenda um modelo fechado e dogmático de socialismo, aponta na 

direção de outro sistema, distinto de todas as formas capitalistas”. Assim, o combate à 

visão mercadológica do capital foi tornando-se cada vez mais central no MAB, cada vez 

mais o Movimento vem “consolidando uma posição mais frontal à estrutura do 

capitalismo”. (BENINCÁ, 2011, p. 113).  

O MAB também nasce influenciado por Sindicatos de Trabalhadores Rurais 

e setores progressistas da Igreja Católica, como a CPT, mas que tem sua particularidade 

e vai tecendo sob distintas dinâmicas e tensões em cada região do país (CORRÊA,2020). 

Dessa maneira, o Movimento dos Atingidos por Barragens luta não apenas por questões 

que envolvam usinas hidrelétricas, mas sim nos campos em que a população é explorada 

e expropriada. 

Dessa forma, uma das contribuições do MAB na organização dos povos 

Geraizeiros foi o acesso a políticas e projetos públicos, como as hortas de Produção 
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Agroecológica Integrada e Sustentável8 (PAIS) desenvolvidas pela Associação Estadual 

de Defesa Ambiental e Social (AEDAS) por meio do MAB. Além das hortas, houve 

também acesso a ônibus escolares, cestas básicas e barracas para feirantes (COSTA, 

2017). 

No ano de 2015, o MAB, por meio de financiamentos pelo Banco Nacional 

do Desenvolvimento Social (BNDS) e Fundação Banco do Brasil, obteve recursos para a 

construção de 1000 hortas PAIS para as famílias do Território Tradicional Geraizeiro, o 

que possibilitou, segundo Ribeiro (2018), melhorias significativas na geração de renda. 

As hortas possibilitam a ocupação de espaços inseridos na demarcação territorial, mas 

que ainda permanecem inabitadas. Para Ribeiro (2018, p. 82): 

 

Por isso tais iniciativas também devem ser compreendidas como estratégias de 
(re)apropriação, atuando em contraposição aos vetores do desenvolvimento 
capitalista promotores da desterritorialização individual (existencial e 
identitária) e coletiva (expropriação da terra). 
 

Dessa forma, o MAB tem contribuído, por meio das hortas PAIS, para o 

intercâmbio de saberes populares, articulando a discussão em torno da agricultura 

familiar, transição agroecológica e tecnologias sociais capazes de garantir a 

comercialização do excedente de produção (RIBEIRO, 2018). 

No Vale das Cancelas, após conquistas das hortas PAIS, começaram as 

discussões de como poderia ser realizado o escoamento da produção e, em 2016, com 

apoio da EMATER, foram adquiridos três “kits feira”, cada um composto por 10 barracas, 

uma (01) balança eletrônica e 20 caixas para armazenamento de produtos. Assim, a partir 

de 2017, os agricultores passaram a vender seus produtos na Feira Agroecológica do Vale 

das Cancelas, aos sábados. 

De acordo com Costa (2017), essas conquistas parecem simples ou sem 

grandes impactos, entretanto, representam a quebra da dependência de poderes locais, 

pois as conquistas não foram intermediadas pelos poderes políticos locais, prefeitos e 

vereadores, mas por meio de deputados estaduais e federais. Ainda segundo a autora, “o 

diálogo direto que os camponeses estabeleceram com as esferas de poder chega ao nível 

de incomodar esses tradicionais políticos”. (COSTA, 2017, p. 535). 

                                                 
8 As hortas PAIS consistem em áreas de produção integrada, com exploração vegetal aliada à criação de 
animais. As hortas possuem três canteiros circulares com um galinheiro no ponto central e áreas para 
pastagem das aves. “O desenvolvimento da Tecnologia Social PAIS remete ao final da década de 1990, 
quando a primeira unidade da Tecnologia foi construída em uma propriedade de agricultores familiares, 
localizada no município de Petrópolis (RJ)”. (SILVA; SANT’ANA; MAIA, 2917, p. 02). 
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Para Costa (2017), no Norte de Minas, a colaboração entre os membros da 

comunidade, principalmente nos processos de luta por terra e território reaparece, onde 

os membros estão organizados politicamente pelo MAB, CPT, CAA, Sindicatos, entre 

outros. Assim, “a reprodução do indivíduo nos gerais, parte de uma lógica comum, estar 

nos gerais, é estar de alguma forma, articulado com a comunidade” (COSTA, 2017, p. 

545). 

 

1.3 GANHANDO VISIBILIDADE  

 

Os povos e comunidades tradicionais são grupos culturalmente distintos, pois 

possuem condições sociais, culturais e econômicas próprias, e também mantêm relações 

específicas com o ambiente em que estão inseridos. Os membros de um povo ou 

comunidade tradicional “têm modos de ser, fazer e viver distintos dos da sociedade em 

geral, o que faz com que esses grupos se autorreconheçam como portadores de 

identidades e direitos próprios”. (CIMOS, 2014, p. 10).    

Após a década de 1970, os movimentos sociais têm incorporado em suas 

reivindicações critérios étnicos, de gênero, elementos de consciência ecológica e 

autodefinição coletiva, características da categoria de povos e comunidades tradicionais. 

Mas essa categoria é relativamente nova na esfera governamental, principalmente, no que 

tange às leis garantindo seus direitos. (COSTA FILHO et al., 2015).  

O processo de invisibilidade social dos povos e comunidades tradicionais é 

fruto de uma sociedade que se estruturou por meio da expropriação e concentração 

privada das terras. O desconhecimento de parte significativa da população da 

multiplicidade de grupos constituintes do território brasileiro é também devido ao 

silenciamento por processos discriminatórios étnicos-raciais, sociais e, sobretudo, por 

questões de ordem econômica e fundiária. Mas,  

[...] na medida em que estes grupos começaram a se organizar 
localmente, emergindo da invisibilidade em que se encontravam, surgiu 
a necessidade de balizar a intervenção governamental junto aos mesmos 
[...] Uma vez reconhecida ou criada pelo poder público uma 
categoria de diferenciação para abarcar identidades coletivas 
tradicionais, não somente grupos sociais relacionados passaram a ser 
incluídos política e socialmente, como também se estabeleceu um pacto 
entre o poder público e esses segmentos, que inclui obrigações vis a vis, 
estimulando a interlocução entre sociedade civil e governo e o 
protagonismo social. (COSTA FILHO, 2011, p. 2 – 3 – grifos nossos). 
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É preciso que tenhamos consciência de que boa parte das comunidades ainda 

estão na invisibilidade, muitas vezes, por consequências de pressões econômicas, 

fundiárias e por processos discriminatórios (COSTA FILHO, 2011). Dessa forma, é 

necessário retomar a Constituição Federal de 1988, em que, no texto, foram inseridas as 

“terras tradicionalmente ocupadas pelos índios” e que são ampliadas e reafirmadas, 

principalmente, aos demais grupos tradicionais, nos dispositivos infraconstitucionais. 

(ALMEIDA, 2008; COSTA FILHO et al., 2015).  

Por meio do Artigo 215, da Constituição Federal, o Estado deverá garantir a 

todos o pleno exercício dos direitos culturais, além de apoiar, incentivar a valorização e 

difusão das manifestações populares culturais de grupos indígenas, afro-brasileiras e 

outros grupos participantes do processo civilizatório (BRASIL, 1988). O Artigo 216 diz 

que são considerados patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 

imaterial, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos distintos grupos 

formadores da sociedade brasileira. O poder público, com a colaboração da comunidade, 

protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, 

tombamento e desapropriação. E os danos ou ameaças ao patrimônio cultural serão 

punidos, na forma da lei (BRASIL, 1988). 

  Dessa forma, a Constituição de Federal de 1988 torna-se o primeiro marco 

legal importante para a mobilização e regularização de políticas públicas e direitos 

específicos de povos e comunidades tradicionais (ALMEIDA, 2008). Além disso, 

também podemos destacar, em nível nacional, a Convenção sobre Diversidade Biológica 

(CDB) e a Convenção 169 sobre Povos Indígenas e Tribais da Organização Internacional 

do Trabalho9 (OIT).  

A CDB foi estabelecida durante a ECO – 92, na Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), realizada em junho de 

1992, no Rio de Janeiro. A CDB foi assinada pelo Decreto Federal nº 2.519/1998, em seu 

Artigo 8 traz um importante dispositivo no que tange à questão das transmissões dos 

benefícios aos grupos locais e recomenda aos Estados-membros da Convenção que: 

(J) em conformidade com sua legislação nacional, [o estado deve] respeitar, 
preservar e manter o conhecimento, inovações e práticas das comunidades 
locais e populações indígenas com estilo de vida tradicionais relevantes à 

                                                 
9 As Convenções Internacionais são normas que, quando assinadas pelos países, geram responsabilidades 
dos Estados e cidadãos em cumprirem o que elas determinam, sob pena de terem recomendações do 
organismo internacional que as elaborou, o que gera constrangimentos públicos internacionais (CIMOS, 
2014).  
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conservação e à utilização sustentável da diversidade biológica e incentivar sua 
mais ampla aplicação com a aprovação e a participação dos detentores desse 
conhecimento, inovações e práticas; e encorajar a repartição equitativa dos 
benefícios oriundos da utilização desse conhecimento, inovações e práticas; 
[...] (BRASIL, 1998, s/d). 

 

O outro marco significativo foi a Convenção 169 da OIT, adotada em 

Genebra, em 27 de junho de 1989, e que entrou em vigor internacional no dia 05 de 

setembro de 1991. Porém, no Brasil, o cumprimento dessa Convenção foi determinado 

apenas em 2004, pelo Decreto Presidencial nº 5.051. Da Convenção, destacamos 

inicialmente o Parágrafo 1, do Artigo 1º, que descreve a quem ela se aplica: 

 

a) Aos povos tribais em países independentes, cujas condições sociais, 
culturais e econômicas os distinguem de outros setores da coletividade 
nacional, e que estejam regidos, total ou parcialmente, por seus próprios 
costumes ou tradições ou por legislação especial [...]. (BRASIL, 2004, s/p.).  
 

Quando, na Convenção 169, é mencionada a palavra “tribos” não significa 

que os quilombolas ou povos tradicionais vivam em tribos, mas que eles preenchem todas 

as condições que a lei exige dos “povos tribais”, ou seja, que têm modos de vida 

tradicionais e uma cultura que os difere de outros setores da sociedade (COSTA FILHO, 

2011).  

Além disso, nessa Convenção, diz que “a consciência de sua identidade 

indígena ou tribal deverá ser considerada como critério fundamental para determinar os 

grupos aos quais se aplicam as disposições da presente Convenção”. (BRASIL, 2004, s/d 

– grifos nossos). Dessa forma, podemos dizer que são os próprios membros da 

comunidade que podem dizer se são ou não quilombolas, se são ou não povos tradicionais 

(COSTA FILHO, 2011). 

Ainda se tratando da legislação em nível federal, em dezembro de 2004, por 

pressões dos movimentos sociais, o governo federal decretou a criação da Comissão de 

Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Tradicionais, com o intuito de criar uma 

política nacional voltada especialmente para tais comunidades. Sendo assim, no dia 07 de 

fevereiro de 2007, três anos após a criação da Comissão supracitada, temos, a partir do 

Decreto nº 6.040, a instituição da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos 

Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT) (ALMEIDA, 2008; ALMEIDA, 2018), na 

qual destacamos que:  

I – Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e 
que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização 
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social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para 
sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando 
conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição; [...]. 
(BRASIL, 2007, s/d). 

 

A PNPCT tem como principal objetivo promover o desenvolvimento 

sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, buscando seu reconhecimento, 

fortalecimento e garantindo seus direitos territoriais, socioambientais, econômicos e 

culturais, buscando a valorização de sua identidade (BRASIL, 2007). 

No âmbito político de Minas Gerais, foi sancionada a Lei 21.147/2014, que 

institui a Política Estadual para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 

Comunidades Tradicionais de Minas Gerais, que teve sua regulamentação publicada após 

três anos, por meio do Decreto 47.289/2017 (ALMEIDA, 2018), do qual destacamos um 

dos objetivos específicos propostos no artigo 4º: 

[...] VIII – assegurar aos povos e comunidades tradicionais a permanência 
em seus territórios e o pleno exercício de seus direitos individuais e 
coletivos, sobretudo nas situações de conflito ou ameaça à sua integridade, 
bem como a defesa dos direitos afetados direta ou indiretamente, seja 
especificamente por projetos, obras e empreendimentos, seja genericamente 
pela reprodução das relações de produção dominantes na sociedade. [...] 
(MINAS GERAIS, 2017, s.p – grifos nossos).  

 

Assegurar a permanência dos povos e comunidades tradicionais e o pleno 

exercício de seus direitos são conquistas legais “determinantes para o reconhecimento das 

especificidades destas comunidades” (ALMEIDA, 2018, p. 16), entretanto, como destaca 

Almeida (2008, p. 26) é preciso ter conhecimento de que as “dificuldades de efetivação 

destes dispositivos legais indicam [...] que há tensões relativas ao seu reconhecimento 

jurídico-formal, sobretudo porque rompem com a invisibilidade social, que 

historicamente caracterizou estas formas de apropriação.”  

Desde a Constituição Federal de 1988 até os dias atuais, o conceito de terras 

tradicionalmente ocupadas tem ampliado seu significado. Dessa maneira, acaba 

[...] coadunando-se com os aspectos situacionais que caracterizam hoje o 
advento de identidades coletivas, e tornou-se um preceito jurídico marcante 
para a legitimação de territorialidades específicas e etnicamente construídas, 
conjugando assim direitos civis e direitos consuetudinários”. (COSTA FILHO, 
2008, p. 89).  

 

 Mas é de suma importância que tenhamos clareza de que o processo de 

afirmação das comunidades não é iniciado com a Constituição Federal de 1988, visto que 
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ela é apenas o resultado de intensas mobilizações, conflitos e lutas sociais, que 

caracterizaram as diferentes modalidades de territorialização das comunidades 

tradicionais (ALMEIDA, 2008).  Segundo Costa Filho (2008, p. 88), o processo de 

territorialização, normalmente, envolve 

[...] contextos em que houve uma expropriação de terras e correspondente a 
uma certa ambivalência teórico – conceitual – 
territorialização/desterritorialização, ligada a princípio, a uma dimensão 
espacial concreta – o território -, mas também ao conjunto de relações sociais 
e das representações sobre o espaço em que se dão essas relações.  

 

Por sua vez, o antropólogo Paul Elliott Little (2004, p. 253) traz a 

territorialidade para que se possa compreender o que é território: 

O esforço coletivo de um grupo social para ocupar, usar, controlar e se 
identificar com uma parcela específica de seu ambiente biofísico, convertendo-
a assim em seu território [...] o fato de que um território surge diretamente das 
condutas de territorialidade de um grupo social implica que qualquer território 
é um produto histórico de processos sociais e políticos. 

 

Para os geógrafos Haesbaert e Limonad (2007), território está diretamente 

relacionado, em sentido mais claro, à concepção de dominação, mas, em caráter mais 

subjetivo e não menos importante, tem relação direta com o simbólico. Dessa maneira, 

“território, assim, em qualquer acepção, tem a ver com poder, mas, não apenas o 

tradicional ‘poder político’. Ele diz respeito tanto ao poder no sentido mais explícito, de 

dominação, quanto ao poder no sentido mais implícito ou simbólico, de apropriação” 

(HAESBAERT, 2007, p. 20 – grifos nossos). Dessa maneira, território, imerso em relação 

de dominação e/ou apropriação sociedade-espaço, se desdobra em um continuum que vai 

da dominação mais concreta e funcional (política – econômica), à apropriação mais 

subjetiva (cultural – simbólica) (HAESBAERT, 2007).  

Para Saquet (2009, p. 88), “nas territorialidades, há continuidades e 

descontinuidades no tempo e no espaço; as territorialidades estão intimamente ligadas a 

cada lugar: elas dão-lhe identidade e são influenciadas pelas condições históricas e 

geográficas de cada lugar”. Ou seja, a apropriação e a construção do território geram 

identidades e heterogeneidades, e que estas, concomitantemente, geram os territórios. E 

a territorialidade tem sua efetividade em todas as nossas relações cotidianas, ou seja, 

correspondem às relações sociais (SAQUET, 2009).   

Principalmente a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988 são 

legitimados inúmeros direitos e leis, dos quais algumas já foram tratados anteriormente, 
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que garantem o reconhecimento das terras tradicionalmente ocupadas, ou seja, é o 

reconhecimento do direito sobre o território ocupado produzido por um povo. E a partir 

disso, os direitos a essas terras são ampliados para as comunidades tradicionais, como 

exemplo Apanhadores de Flores Sempre-Vivas, Geraizeiros, Ribeirinhos, Vazanteiros, 

entre outras que, inclusive, estão presentes no Vale do Jequitinhonha. 

Os povos e comunidades tradicionais, antes invisibilizados pelo próprio 

ordenamento jurídico brasileiro, hoje enfrentam problemas diante da não efetivação das 

leis, que estão atreladas a interesses de classes específicas e dominantes. Gonçalves 

(2017), em estudo sobre políticas públicas para quilombolas, chama atenção que apesar 

de serem criadas leis específicas para as comunidades quilombolas, é possível verificar 

que, na prática, as leis acabam se tornando inacessíveis devido a ampliação da burocracia.    

De todo modo, no ano de 2014, o Ministério Público federal (MPF) realizou 

parecer técnico reconhecendo a identidade e o modo de vida tradicional de 

aproximadamente 70 comunidades geraizeiras que vivem nos limites municipais de Grão 

Mogol, Padre Carvalho e Josenópolis, há no mínimo sete gerações (RIBEIRO, 2018). 

Assim, os Geraizeiros do Vale das Cancelas, por meio das redes de solidariedade e 

articulação de diferentes atores, (CPT, MAB, CAA-NM etc.) solicitaram apoio para 

realizar de oficinas de autodemarcação do território tradicional, mas que ainda não 

tiveram a certificação do território (CAA-NM, 2015).   

A partir do CAA-NM, em 2015, foram realizadas três oficinas nas 

comunidades de Lamarão, Tingui e na cidade de Josenópolis. Assim,  

 

[...] em luta contra a fome, a miséria e a seca, geraizeiros e geraizeiras do Vale 
das Cancelas decidiram iniciar a retomada das suas terras, quando o prazo de 
arrendamento concedido às empresas de eucalipto expirou. Em novembro de 
2015, as comunidades realizaram a autodemarcação de seu território 
tradicional e declararam a proteção dos cerca de 228.000 hectares de Cerrado 
e de suas águas nos municípios de Grão Mogol, Padre Carvalho e Josenópolis, 
assim como da cultura de seu povo, dos costumes e das trocas realizadas. 
(REPORTER BRASIL, 2018, s/p).  

 

A pauta de retomar este território tradicional é um tanto quanto ousada e 

desafiadora, visto o emaranhado de conflitos fundiários relacionados com áreas devolutas 

e arrendamento das terras, por parte do Estado, para as empresas monocultoras de 

eucalipto, bem como outras categorias, como títulos de posse e documentos expedidos 

pelas empresas (RIBEIRO, 2018).  
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De acordo com o CAA-NM (2015), o Território Geraizeiro do Vale das 

Cancelas é compreendido por inúmeras comunidades distintas entre si por critérios de 

parentesco e/ou geográficos. A relação entre as comunidades pode ser maior ou menor, 

dependendo das distâncias entre elas e do vínculo parental. Dessa forma, o Território 

Tradicional Geraizeiro foi subdividido em três núcleos, sendo: 1) Lamarão possui uma 

área de aproximadamente 36.330 hectares, formado por 308 famílias distribuídas por 

doze localidades; 2) Tingui nos municípios de Grão Mogol e Padre Carvalho, formado 

por cerca de 454 famílias distribuídas em 19 localidades; 3) Josenópolis formado por 

cerca de 1.043 famílias distribuídas em 24 localidades. Portanto, todo território envolve 

um total de 1.805 famílias.  

Segundo o CAA-NM (2015), em todos núcleos territoriais existem famílias 

que não possuem acesso à rede elétrica, e a água é canalizada, quando possível, a partir 

de córregos ou nascentes por gravidade ou, ainda bombeada até uma caixa localizada em 

um ponto mais alto e, posteriormente distribuída para as casas por gravidade.  

Apesar de tudo isso, é grande a expectativa criada pelo reconhecimento dessas 

comunidades, pois há morosidade em análise do processo por parte do Estado. Em 

contrapartida, “o que temos visto é o empoderamento das comunidades deste direito e da 

luta pelo território como um todo, passando a entender as possibilidades de 

desenvolvimento pautados nelas próprias como definidoras dos seus destinos” 

(D’ANGELIS FILHO e DAYRELL, 2003,s/d). 
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CAPÍTULO II - DESENVOLVIMENTO  

 

Considerando nosso objetivo geral, que é analisar se a monocultura do 

eucalipto proporcionou o desenvolvimento econômico e social, apresentamos as 

perspectivas teóricas que tornaram o desenvolvimento como um modelo e também um 

caminho para alguns países e regiões. Para isso, analisamos o papel do Estado, 

representado por agências, em relação aos empreendimentos florestais. 

 

2.1 A IDEOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO 

 

Nos países latino-americanos, é comum o discurso de que estamos 

perpassando caminhos já percorridos pelos países desenvolvidos e que, tão logo, todos 

irão alcançar um estágio de desenvolvimento mais elevado. Dessa forma, vinculado a 

uma concepção econômica, “o desenvolvimento ocorre numa sucessão de etapas 

capitalistas e que os atuais países subdesenvolvidos estariam ainda em uma etapa original 

da história” (FRANK, 2005, p. 26).  Tal discurso pode parecer assertivo, pois transfere a 

ideia de que o desenvolvimento é linear e etapista, de certa forma, evolutivo. 

No entanto, se formos analisar de maneira mais criteriosa os países 

desenvolvidos e os países subdesenvolvidos, logo vamos perceber que parece controverso 

este caminho linear e etapista. Como diz Frank (2005, p. 26), “nem o passado nem o 

presente dos países subdesenvolvidos se parecem em qualquer aspecto importante com o 

passado dos países hoje desenvolvidos.” Esse autor complementa: “os países atualmente 

desenvolvidos nunca foram subdesenvolvidos, embora possam ter sido não-

desenvolvidos.” Dessa forma, a concepção do desenvolvimento como algo linear e 

etapista é problematizada. Além disso, quando Frank (2005) expõe que países hoje 

desenvolvidos poderiam no passado ser não-desenvolvidos, ele não está se referindo à 

qualidade de vida da população, mas sim ao fato de que os países não eram desenvolvidos 

pelo/para o sistema capitalista. 

Diante disso, percebemos que parece não existir de fato um caminho a ser 

traçado para que se possa superar a situação de subdesenvolvimento. Além disso, cabe 

questionar: o que de fato seria essa condição de subdesenvolvido? Acredito que para isso 

é preciso que retornemos ao fim da Segunda Guerra Mundial, período em que os Estados 

Unidos tornavam-se uma superpotência deixando clara sua nova posição no mundo 
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(ESTEVA, 2000). Para isso, escolheram um momento oportuno, o dia 20 de janeiro de 

1949, no discurso de posse do Presidente Henry S. Truman, em que ele disse: “é preciso 

que nos dediquemos a um programa ousado e moderno que torne nossos avanços 

científicos e nosso progresso industrial disponíveis para o crescimento e para o progresso 

das áreas subdesenvolvidas” (ESTEVA, 2000, p. 59 – grifos nossos). Ao fazer uso da 

palavra subdesenvolvimento, Truman consegue dar um novo significado ao 

desenvolvimento (ESTEVA, 2000) e, naquele momento, dois bilhões de pessoas são 

classificadas como subdesenvolvidas, o que era, de fato, necessário para a implantação 

da nova política externa norte-americana, pois:  

 

Para que alguém possa sequer imaginar a possibilidade de escapar de uma 
situação específica, é preciso, primeiramente, que tenha chegado àquela 
situação específica. Para que aqueles que constituem os dois-terços da 
população mundial atual possam pensar em desenvolvimento – qualquer tipo 
de desenvolvimento – é preciso em primeiro lugar que se vejam como 
subdesenvolvidos, com o fardo total de conotações que este termo carrega. 
(ESTEVA, 2000, p. 61 – grifos nossos).  
 

Com isso, internaliza-se a condição de que muitos vivem em países 

subdesenvolvidos, sendo esse processo fundamental para criação e adoção de estratégias 

para sua superação. É importante contextualizar, mesmo que brevemente, o período em 

que acontecia tal discurso, pois viria a ser conhecido mundialmente como a “Era de Ouro” 

do capitalismo.  

Naquele período, o desenvolvimento era conferido pelo crescimento per 

capita, que, inclusive, apresentava uma condição histórica de crescimento jamais visto 

antes e, neste contexto: 

 

A hegemonia do PIB e/ou da renda per capita como indicador de 
desenvolvimento ocorreu, sobretudo, no período em que crescimento 
econômico e desenvolvimento foram tidos como sinônimos, isto é, a partir 
de 1950, quando o paradigma da modernização [...] se constituiu como a 
estratégia básica do desenvolvimento em muitos países, inclusive no Brasil. 
(SIEDENBERG, 2003, p. 49 – grifos nossos). 
 

Dessa forma, logo começaram a acreditar que, de fato, o capitalismo havia 

entrado em uma era de expansão contínua. Entretanto, essa ideia não era unânime e, 

conforme Bonente (2011, p. 41), “[...] em poucos anos aquelas grandes expectativas 

tornaram-se verdadeiras frustrações, pois, [...] por detrás da nova roupagem o capitalismo 

ainda continuava sendo o mesmo [...]”. 
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Em 1960, muitos acreditavam que a crise seria temporária, apenas uma fase 

com leves recessões. Entretanto, a partir de 1970, a economia entra em profunda e 

inegável fase de recessão, marcada pelo aumento no preço dos produtos, principalmente 

o petróleo e seus derivados, além do crescimento generalizado da inflação e do 

desemprego (BONENTE, 2011). 

Diante da crise, verifica-se a ascensão do neoliberalismo, apesar de que as 

ideias neoliberais já estavam presentes mesmo no período da “Era de Ouro”, mas 

ganharam força somente diante da crise, pois afirmavam que o Estado, sob pressão dos 

sindicatos, aumentou os gastos sociais. Assim, era preciso reverter esse quadro e, 

sobretudo, “criar um ambiente favorável aos investimentos e à lucratividade do setor 

privado através da estabilização da economia, do saneamento das contas públicas” e 

também a “flexibilização do mercado de trabalho, abertura comercial e a 

desregulamentação e liberalização do mercado financeiro” (BONENTE, 2011, p. 51).  

A partir desse momento, o receituário neoliberal é indicado para todo o 

mundo. Bonente (2011) aponta que a efetiva consagração do neoliberalismo é 

concomitante a três fatores: o primeiro é a vitória das eleições de Margareth Thatcher, no 

Reino Unido, em 1979, e de Ronald Reagan, em 1980, no Estados Unidos, que 

representaram a implementação da agenda neoliberal na América do Norte e quase toda 

Europa Ocidental; o segundo fator é o Consenso de Washington, apresentado como uma 

lista de dez instrumentos de política econômica considerados indispensáveis à 

manutenção das economias, principalmente nos países da América Latina; a queda do 

Muro de Berlim e a dissolução da União Soviética abrem novos campos de expansão do 

neoliberalismo. 

Diante disso, o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial são 

transformados em centros de propagação do neoliberalismo, “ampliando 

significativamente o poder de expansão do receituário neoliberal, não apenas na América 

Latina, mas também sobre o continente africano” (BONENTE, 2011, p. 53).  

O neoliberalismo vai avançando com força e rapidez em todas as direções do 

globo, inserindo reestruturações como a adoção de novas tecnologias, outros métodos de 

organização do processo de trabalho e novos tipos de contratos de trabalho. “Em seu 

conjunto, essas restruturações deram origem a uma ‘nova ordem produtiva’, cujas 

características básicas seriam difusão, fluidez e flexibilidade” (BONENTE, 2011, p. 55). 

Dessa forma, beneficiando-se por meio da abertura comercial e financeira, somada à 

redução no custo de transporte e comunicação, algumas atividades foram transferidas para 



  

47 
 

 

as regiões onde a legislação é menos rígida e a mão de obra mais barata (BONENTE, 

2011). 

O desenvolvimento era, inicialmente, ligado diretamente ao aumento de 

riqueza, sendo mensurado, como dito anteriormente, pela renda per capita, e em oposição 

o subdesenvolvimento era associado à baixa renda. Apesar de as teorias do 

desenvolvimento apresentarem distinções específicas, Bonente (2011) chama atenção 

pela predominância da ideia de que o caminho para promover o desenvolvimento deveria 

ser por meio da industrialização, inclusive nas teorias desenvolvidas pela Comissão 

Econômica para América Latina e o Caribe (CEPAL).  

A CEPAL, fundada em 1948, em uma Assembleia Geral das Nações Unidas, 

tinha por objetivo contribuir para o desenvolvimento econômico, compreender as causas 

do subdesenvolvimento e encontrar formas de superá-lo nos países da América Latina. 

Destacaram-se pesquisadores como Raúl Prebisch, Celso Furtado, Maria da Conceição 

Tavares, Aníbal Pinto, entre outros, que foram capazes de elaborar uma abordagem 

buscando compreender os problemas advindos da industrialização periférica e suas raízes 

de períodos históricos anteriores (SILVA, 2017). Dessa forma, a CEPAL passou a 

explicar o subdesenvolvimento a partir do “sistema centro-periferia”.  

O conceito centro-periferia já era utilizado por Prebisch10, antes mesmo dele 

fazer parte da CEPAL, para contextualizar a vulnerabilidade dos países latino-americanos 

diante das contrações cíclicas do capitalismo (BIELSCHOWSKY, 2000). Não se trata de 

comparar o subdesenvolvimento periférico com a história dos países centrais. “Para os 

autores cepalinos, o desenvolvimento nas condições da periferia latino-americana não 

seria uma ‘etapa’ de um processo universal de desenvolvimento” (BIELSCHOWSKY, 

2000, p. 22). Na verdade, segundo o Bielschowsky (2000), o que acontece nos países 

latino-americanos é singular e os desdobramentos seriam distintos dos que ocorreram no 

desenvolvimento dos países centrais.  

Na década de 1950, a CEPAL contribuiu para uma perspectiva analítica de 

que “os países subdesenvolvidos mereciam uma formulação teórica independente ou pelo 

menos adaptada, porque em aspectos relevantes funcionavam de forma diferente dos 

desenvolvidos” (BIELSCHOWSKY, 2000, p. 25). De todo modo, continuam apontando 

a industrialização como um caminho de superação do subdesenvolvimento. Para Bonente 

                                                 
10 De acordo com Silva (2017), o conceito ganhou visibilidade a partir de 1949, com o texto “O 
desenvolvimento econômico da América Latina e alguns de seus principais problemas” sendo retomados 
em alguns capítulos do “Estudo Econômico da América Latina”.  
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(2011), além da industrialização, outra semelhança teórica cepalina com outras teorias 

desenvolvidas no imediato pós-guerra era de que o aumento da renda per capita seria 

sinônimo de desenvolvimento, ou seja, seria a elevação dos padrões de vida.  

De acordo com Prebisch (2000), a necessidade da industrialização nos países 

periféricos é justificável pelo fato de que a divisão internacional do trabalho não 

conseguiu, como prometido, que estes também se beneficiassem do crescimento da 

produtividade: “Os imensos benefícios do desenvolvimento da produtividade não 

chegaram à periferia numa medida comparável àquela de que logrou desfrutar a 

população [dos países centrais]” (BIELSCHOWSKY, 2000, p. 72). 

A forma dos países periféricos se desenvolverem, segundo a CEPAL, seria 

por meio da industrialização, pois exportando produtos primários não seria possível 

acumular e reter os frutos do progresso, o que faria com que se perpetuassem como países 

periféricos (BONENTE, 2011), sendo a mudança do papel da América Latina na divisão 

internacional do trabalho o caminho para alterar essa relação.  De acordo com Bonente 

(2011), as duas grandes guerras e a crise de 1929, de certa forma, foram responsáveis por 

iniciarem a alteração na lógica do desenvolvimento dos países, pois abriram a 

possibilidade/necessidade para que estes adotassem um padrão de desenvolvimento 

voltado para dentro.  

Entretanto, apesar das críticas feitas à divisão internacional do trabalho que 

proporcionava o crescimento de alguns países em detrimento da exploração dos outros, 

não devemos esquecer que as teorias cepalinas buscavam a geração de benesses para os 

países periféricos a partir do próprio sistema capitalista. Como escrito por Bonente (2011, 

p. 112), “o fato de se constituir como uma crítica do ideário liberal-conservador não 

devemos levar à conclusão de que as ideias cepalinas conformam uma crítica da sociedade 

capitalista enquanto tal.” 

Em resumo, as décadas pós segunda guerra mundial marcaram o surgimento 

de inúmeros trabalhos que questionavam o êxito do desenvolvimento pelas concepções 

clássicas (BONENTE, 2011). A CEPAL também aprofundou esse debate com as teorias 

da dependência, que apesar de algumas diferenças, “compartilham o entendimento de que 

o sistema econômico mundial, por sua própria constituição, produz desenvolvimento de 

alguns às custas do subdesenvolvimento de outros” (BONENTE, 2011, p. 114). Em outras 

palavras, o que os países periféricos vivenciavam era o desenvolvimento do 

subdesenvolvimento, garantindo, assim, a discrepância e sua perpetuação entre países 

centrais e periféricos.  
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2.2 A CHEGADA DO DESENVOLVIMENTO NO NORTE DE MINAS: SUDENE, 

RURALMINAS E CODEVALE 

 

No Brasil, a partir das décadas subsequentes ao fim da Segunda Guerra 

Mundial, a industrialização era tida como uma forma de superar a condição de 

subdesenvolvimento, inclusive com base nas concepções da CEPAL. 

Juscelino Kubitschek e Celso Furtado criam a Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) (ARAÚJO, 2009), por meio da Lei n° 

3.692/1959 e regulamentada pelo Decreto n° 47.890/60. A região Norte de Minas Gerais 

foi incorporada à área de atuação da SUDENE em 1963 e, com ela, essa “região passou 

a ser denominada de área mineira da SUDENE, região mineira do Nordeste ou área 

mineira do polígono da seca” (BRITO, 2013, p. 32). 

A SUDENE, idealizada por Celso Furtado, tinha por objetivo enfrentar os 

problemas estruturais do Nordeste. Dessa forma, a seca não era vista como a única 

questão, pelo contrário, eram apresentadas outras perspectivas sobre os problemas, 

conforme seu idealizador: “vendo o Nordeste de perto como superintendente da 

SUDENE, desde que a criei em 1959 até o golpe militar de 1964, percebi que ou se 

mudava a estrutura de forma radical ou o crescimento agravaria as deformações sociais” 

(FURTADO, 1999, p. 81). 

Para Furtado (1999), a seca no Nordeste, notadamente nos discursos políticos, 

era muitas vezes utilizada como mecanismo para atrair investimentos para a região, 

porém, na verdade, servia para atender interesses particulares, sendo a “indústria da seca” 

um dos adversários enfrentados. Com o golpe militar de 1964, Furtado deixa o país e, 

diante disso, a perspectiva da SUDENE de enfrentar, de fato, os problemas estruturais é 

deixada de lado (BRITO, 2013). 

Para Costa (2017), a inserção do Norte de Minas na área de atuação da 

SUDENE já representava interesses políticos locais. Para a autora, a semiaridez não era 

característica exclusiva para fazer a ligação da região mineira à SUDENE, pois as “elites 

agrárias norte mineiras se apropriaram das políticas da SUDENE para promover uma 

concepção de ‘desenvolvimento’ que nada mais é que a própria política de acumulação 

utilizando os recursos estatais e apropriando de terras também públicas” (COSTA, 2017, 

p. 224). 

A partir de 1970, inúmeros programas e projetos federais e estaduais foram 

implementados com “intuito de ‘integrar a região na dinâmica da economia nacional, 
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eliminar os bolsões de pobreza e combater os efeitos maléficos da seca’” (DAYRELL, 

1998, p. 76). Para Brito (2006) os planos de desenvolvimento partiram de diagnósticos 

de desequilíbrios econômicos regionais e da intervenção estatal para reduzir as 

adversidades por meio de instrumentos econômicos e financeiros, responsáveis por 

pulverizar capital na região. “As ações das agências estatais eram norteadas por uma 

concepção de desenvolvimento como sinônimo de crescimento econômico, 

industrialização e urbanização” (BRITO, 2013, p. 34). 

A SUDENE era responsável por planejar e executar políticas de estímulos 

financeiros e fiscais, enquanto o governo estadual realizava investimentos de 

infraestrutura: estradas, energia e telecomunicações, para fazer a modernização e 

integração do sistema econômico nacional. De acordo com Dayrell (1998), os setores 

priorizados para receberem investimentos públicos foram a pecuária de corte bovino, 

produção florestal e produção agrícola intensiva, por meio, principalmente, da irrigação. 

As grandes fazendas, estimuladas a se modernizarem com uma série de 

recursos subsidiados, foram legalizadas diante das normatizações dos cartórios, 

entretanto, foram cercados limites imprecisos de terras, os quais, muitas vezes, eram 

habitados por gerações de pequenos agricultores que, a partir desse momento, foram 

expulsos (DAYRELL, 1998). A integração econômica justificada pela superação da 

pobreza regional e pela falta de acesso a serviços públicos como saúde e educação, não 

foi, segundo Brito (2013, p. 35), “sensível ao modo de vida que havia estabelecido na 

região, considerado um estágio a ser superado e associado ao atraso.” 

Além da SUDENE, que viabilizou políticas fiscais de créditos e subsídios 

para o processo de ocupação no Norte de Minas, a Fundação Rural Mineira – 

RURALMINAS, como parte da contribuição mineira para a modernização, foi criada em 

1966, pelo então governador do estado, Israel Pinheiro. Essa instituição representava o 

Estado nos processos de legitimação de propriedade e na discriminação de terras públicas 

dominicais e devolutas (COSTA, 2017). A RURALMINAS foi responsável pela política 

estadual de utilização das águas para irrigação, incentivos à monocultura de eucalipto, 

além de planejar, promover, executar e coordenar programas de colonização, ou seja, 

tinha papel de comitê desenvolvimentista, além de estar diretamente associado à gestão 

das terras no Norte de Minas (BRITO, 2013). 

As ações da RURALMINAS foram combinadas à política da SUDENE, 

assim “passaram a ser planejadas a entrega de centenas de milhares de hectares de terras 

devolutas e a transferência dos recursos públicos para empresas e particulares, a partir 
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dessas agências estatais (COSTA, 2017, p. 225). Dessa maneira, sob o comando dos 

governos militares e atrelado aos interesses das elites fundiárias, avançou a expropriação 

das terras e de introdução de atividades “modernas”. Ribeiro e Galizoni (2007, p. 119), 

ao analisarem a história de privatizações de terras comuns em distintas regiões de Minas 

Gerais, apontam que “o Cerrado – como espaço por excelência do agronegócio – foi 

inventado por uma articulação bem-sucedida entre políticas públicas, interesses 

fundiários e agroindústrias.” 

Dessa forma, as atividades “modernas” eram fomentadas e incentivadas e a 

prática sertaneja era caracterizada como rudimentar e atrasada, além de ser incapaz de 

proporcionar o desenvolvimento socioeconômico regional. Assim, a RURALMINAS 

impulsionou a expulsão dos camponeses posseiros, como demonstra Dayrell (1998), por 

não possuírem documentos legais de registro das terras habitadas. 

Para Costa (2017), a RURALMINAS passou a entregar as terras devolutas às 

empresas monoculturas de eucalipto e aos grandes empreendimentos agropecuários 

tecnificados, sendo responsáveis também pelos processos de migrações, principalmente, 

para a capital e cidades do estado de São Paulo.  

As relações entre os homens, mediadas pela terra, foram transformadas pela 

RURALMINAS, pois rompeu-se com os direitos consuetudinários característicos na 

região.  Nogueira (2009) aponta que as vastas planícies dos gerais, tidas pelo Estado como 

“vazios econômicos”, eram áreas ideais para estimular a modernização de forma a 

integrá-las na economia do país. Para isso, eram realizados os arrendamentos das terras 

para as empresas monocultoras de eucalipto e pinus. Na verdade, esses arrendamentos 

acabaram permitindo, por fim, a titulação das terras.  

A RURALMINAS, representando os interesses das elites, acabou 

privilegiando grupos econômicos externos à região, principalmente de Montes Claros e 

Belo Horizonte. A estatal agia de modo autoritário, coagindo famílias verbalmente e até 

mesmo usando da violência na expulsão das terras ocupadas (ARAÚJO, 2009). Para 

Araújo (2009, p. 156): 

 

[...] a RURALMINAS incorporada nas pessoas dos seus funcionários, tornou-
se referência de violência e de desrespeito. Por isso, sua chegada na região 
demarca o início de um novo tempo. Tempo de expropriação das terras, de 
desrespeito dos direitos consuetudinários [...]. 
 

A modernização e privatização, segundo Ribeiro e Galizoni (2007), iriam 

tornar-se sinônimos. Mas, sobretudo, a técnica cumpriu papel importante, “modificando 
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o manejo, separou a produção da terra e do sitiante tradicional; desqualificando sua 

técnica, a modernização desqualificava também seu domínio sobre a terra” (RIBEIRO; 

GALIZONI, 2007, p. 121). Dessa maneira, a terra, que tem todo um lastro para os povos 

e comunidades tradicionais, passa a ganhar preço no mercado e a tornar-se objeto de 

cobiça (RIBEIRO; GALIZONI, 2007). 

Para Ribeiro e Galizoni (2007, p. 121), a estatal “titulava reflorestadoras, 

empreitava rodovias, coordenava programas, destocava campos, assentava migrantes do 

Sul do Brasil, havia nisso uma lógica perversa, pois o mesmo órgão redesenhava os 

domínios e instituía a nova técnica.” Dessa forma, a RURALMINAS foi também 

responsável pela entrega de grandes áreas de terras para o mercado capitalista, 

favorecendo sua expansão em detrimento do sistema comunal. 

Em 1975, Aureliano Chaves, governador do estado de Minas Gerais, aprovou 

a Lei N° 6.637, que objetivava autorizar o poder executivo a alienar centenas de hectares 

de terras devolutas pertencentes ao Estado para as empresas, até mesmo, acima do limite 

constitucional permitido (COSTA, 2017). O regulamento de 15 de abril de 1976 fixava 

as normas para alienação e transferência de posse de terras devolutas. Em resumo, a 

“garantia formal de transferência dos imóveis públicos foi estabelecida com os contratos 

de arrendamentos de terras firmados entre o Estado de Minas Gerais através da 

RURALMINAS e as empresas, pelo prazo mínimo de 23 anos” (COSTA, 2017, p. 231). 

Além do arrendamento das terras, era possível a transferência de propriedade, pois se a 

empresa comprovasse a ocupação de um quinto da área, era possível, apesar de sua 

inconstitucionalidade, adquirir escrituras definitivas (COSTA, 2017). 

O Norte de Minas Gerais, bem como outras regiões do estado e país, recebeu 

distintas regionalizações elaboradas por instâncias estaduais e federais. Em Minas, foram 

voltadas para planejamento de ações públicas que, de maneira geral, buscavam a 

superação das distorções sociais. De fato, alguns mecanismos proporcionaram maior 

acesso a serviços de infraestrutura, mas não foram estabelecidas políticas públicas 

estruturais que permitissem acesso à terra, o que, atrelado a outras políticas públicas, 

poderia resultar em uma melhor distribuição de renda. Porém, o que foi proposto teve 

como resultado uma maior concentração de terras, pois foi realizado em uma lógica de 

acumulação de capital, resultado do modelo de desenvolvimento adotado no país, 

implementado na região e articulado à agenda neoliberal.  

Contribuindo com as práticas desenvolvimentistas fomentadas pela 

SUDENE, surge, em 1964, a Comissão de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha 
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(CODEVALE), pela Lei Constitucional N° 12/196411. A área de atuação da CODEVALE 

foi delimitada oficialmente em 1966 e compreendia 52 municípios, em uma área de 

85.027 km², o equivalente a 14,49% da área total do estado de Minas Gerais. Com 

emancipações em 1992 e 1995, houve acréscimo de 28, somando um total de 80 

municípios (SOUZA, 2010).  

Parte da área total (21.489 km²) estava sob ação da SUDENE, integrando o 

Polígono das Secas (CODEVALE, 1975). Assim sendo, os municípios de Rio Pardo de 

Minas, Grão Mogol, Porteirinha, Salinas, Itacambira, Rubelita, Riacho dos Machados, 

Bocaiúva, Botumirim, Taiobeiras e Cristália estavam sobre atuação, em nível federal, da 

SUDENE e, em nível estadual, na área de atuação da CODEVALE. 

Em 1975, conforme o “Diagnóstico Preliminar do Vale do Jequitinhonha”, 

realizado pelo Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional (CEDEPLAR), pela 

Comissão de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha e pela Fundação João Pinheiro, 

o Vale foi dividido em seis microrregiões (Quadro 1). A CODEVALE tinha por finalidade 

pesquisar e sistematizar os fatores e problemas físicos, sociais, econômicos e financeiros 

do Vale, bem como a sua interação com outras regiões do país (CODEVALE, 1976).  

A CODEVALE também buscava conhecer os serviços, obras, estudos e 

programas desenvolvidos na área de abrangência, com objetivo de desenvolver ações 

interligando os poderes municipal, estadual e federal. Além disso, buscava elaborar e 

executar soluções para os problemas existentes e, sobretudo, potencializar e dinamizar os 

recursos regionais (CODEVALE, 1975). 

O Quadro 01, a seguir, apresenta a subdivisão de microrregiões e municípios 

de acordo com a CODEVALE: 

 

Quadro 01 - Subdivisão de Microrregiões e municípios de acordo com a 
CODEVALE 

                                                 
11 E pelas legislações complementares e pela Lei N° 3764/1965, sendo regulamentada através dos Decretos 
n° 9750/1966 e N° 14194/1971. 

Microrregião I  Microrregião II  Microrregião III 

Porteirinha Bocaiúva Capelinha Felisberto Caldeira 

Riacho dos Machados Botumirim Carbonita Itamarandiba 

Rio Pardo de Minas Cristália Couto Magalhães de Minas Rio Vermelho 

Rubelita Grão Mogol Datas Senador Modestino Gonçalves 

Salinas Itacambira Diamantina Serro 

Taiobeiras   Felício dos Santos Turmalina 
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Fonte: CODEVALE, 1975, s.p. Adaptado. 
 

Apesar dos objetivos, cabe ressaltar a precariedade dos instrumentos de 

intervenção, pois não houve a vinculação orçamentária, que era o principal mecanismo 

de financiamento do órgão. Dessa forma, a CODEVALE deveria “recorrer à articulação 

com outras instituições para a implementação de seus programas” (LEITE, 2010, p. 225). 

Mesmo com a impossibilidade de execução de muitos de seus programas, como foi 

apontado por Leite (2010), observamos que a CODEVALE passou a dar visibilidade à 

desigualdade social e estrutural do Vale em relação a outras regiões de Minas, 

disseminando uma análise baseada em dados socioeconômicos que destacavam a situação 

de pobreza e miséria do Vale. Portanto, o caminho do desenvolvimento passava por 

políticas públicas e programas de inserção da região ao mercado. 

Além das inúmeras inconsistências apresentadas por Servilha (2015), sobre 

os diagnósticos do Vale do Jequitinhonha, o documento evidencia alguns pontos que 

possivelmente comprometeram a pertinência das propostas indicadas: 

 

Evidentemente, pretende-se com tais informações, chamar a atenção para as 
limitações reais que ora se apresentam e que constituem um obstáculo, quando 
o tempo é fator limitativo à realização de um trabalho em perfeita consonância 
com o que se estabelece em nível teórico. 
A primeira, e talvez, a mais importante restrição que se impõe, no momento, é 
a inviabilidade de se fazer pesquisas de campo, pela limitação de tempo e 
pessoal. A segunda, mais específica, refere-se à precariedade das informações 
disponíveis para o Vale do Jequitinhonha, o que, aliás, é também um aspecto 
de abandono e esquecimento da área. (FJP/CODEVALE, 1975, S/P).  

 

Apesar desta não ser a primeira pesquisa feita sobre o Vale do Jequitinhonha, 

as limitações descritas, segundo Servilha (2015), significaram falta de informações sobre 

a região, gerando um diagnóstico responsável por determinar políticas públicas e que: 

 

[...] terá o poder de definir ações que gerarão impactos diretos na vida de 
pessoas, é produzido por uma revisão bibliográfica, segundo o próprio 

Microrregião IV Microrregião V Microrregião VI  
Berilo André Fernandes Almenara Rio Pardo de Minas 

Caraí Araçuaí Bandeira Rubim 

Chapada do Norte Comercinho Felisburgo Salto da divisa 

Francisco Badaró Coronel Murta Jacinto Santa Maria do Salto 

Malacacheta Itaobim Jequitinhonha Santo Antônio do Jacinto  

Minas Novas Itinga Joaíma   
Novo Cruzeiro Medina Jordânia    

Padre Paraíso Virgem da Lapa Pedra Azul   
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diagnóstico, limitada, e uma pesquisa de campo realizada por quantidade de 
técnicos e de tempo insatisfatórios. (SERVILHA, 2015, p. 111). 
 

A partir da CODEVALE, o Vale do Jequitinhonha surge como uma região 

problema, em que alguns centros ainda havia possibilidades de manterem-se como 

subpolos, graças à estrutura alcançada durante a colonização, entretanto outros locais 

seriam, na verdade, expulsores da população devido aos obstáculos naturais 

(FJP/CODEVALE, 1975).  

Para justificar o Vale como vetor de migração, entre outras formas, são 

apresentados os dados como a densidade demográfica (Tabela 1). A análise dos dados 

permite identificar que de 1950 até 1960 a densidade demográfica do Vale apresentava 

uma taxa de 19,48% de crescimento e de 1960 para 1970 foi de 12,66%.  Os dados 

utilizados fazem comparação somente com o estado de Minas, que apresenta crescimento 

de 26,99% de 1950 até 1960 e entre 1960 e 1970 um percentual de 17,24%. Apesar da 

variação positiva do Vale, os dados são utilizados como indicadores de esvaziamento.  

 

Tabela 1 - Densidade demográfica do Vale e do estado 

 
Fonte: FJP/CODEVALE, 1975, s/p.  

 

É interessante o fato de ser feita alusão, na Tabela 1, somente a uma região 

do estado, sendo que, em 1972, durante o governo de Rondon Pacheco (1971- 1975), foi 

elaborado o “Plano Mineiro de Desenvolvimento Econômico e Social” (PMDES), e neste 

documento o estado de Minas Gerais é subdividido em oito macrorregiões, não 

justificando, ou pelo menos se tornando intrigante o fato de fazer comparação do estado 

com apenas uma macrorregião. Além disso, o Vale correspondia a apenas14 ,49% do 

território estadual, sendo então realizada uma comparação demográfica de regiões com 

escalas completamente distintas, podendo provocar alterações consideráveis nos 

resultados. Como destacou Servilha (2015, p.115): 
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A comparação estatística é uma marca de todos os diagnósticos para realçar 
uma específica região. Na grande maioria dos casos em que analisarmos 
índices estatísticos de uma de determinada parte do todo, estes não irão 
coincidir com os dados estatísticos do todo. Diferentes recursos metodológicos 
podem, a partir dessa constatação, ser utilizados para interpretação de uma 
realidade. 

 

A população do Vale do Jequitinhonha concentra-se principalmente na zona 

rural, pois, dos seus 897.971 habitantes, em 1970, 672.326 se encontram no campo 

(FJP/CODEVALE, 1975). A partir disso, temos a Tabela 2 que apresenta a população do 

Vale do Jequitinhonha distribuída nas seis microrregiões. Durante análise dos dados, 

constatamos que algumas informações apresentam resultados questionáveis. A soma da 

porcentagem da população urbana e população rural das microrregiões apresenta 

divergências quando confrontadas. Por exemplo, a Microrregião I na verdade possui 

14,48% e 85,52% de população urbana e rural, respectivamente.  

Erros parecidos são encontrados em outras Microrregiões, entretanto a que 

mais chama atenção é a Microrregião V, pois apresenta a maior distorção, sendo 

apresentados 27,15% de habitantes da zona urbana e 92, 85% de habitantes na zona rural, 

enquanto que na realidade a população rural é 72,85%. Esses erros ratificam a fragilidade 

dos dados apresentados pela CODEVALE. 

 A Tabela 2 apresenta que em todas as microrregiões a população vivia 

majoritariamente na zona rural, sendo a microrregião VI a que apresenta menor taxa de 

residentes na zona rural. Mas, ainda assim, apresenta mais de 60% da população vivendo 

no campo.  

A grande representatividade de moradores residentes na zona urbana, na 

microrregião VI, deve-se, principalmente, ao município de Almenara, que assim como 

Diamantina (Microrregião III), representam os dois centros urbanos de maior importância 

da região. Além disso, cabe destacar a presença de Jequitinhonha, Pedra Azul e Salto da 

Divisa, que se destacam como centros de relativa importância (FJP/CODEVALE, 1975). 
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Tabela 2 - População do Vale  

 
Fonte: FJP/CODEVALE, 1975, s/p. 

 

O complexo modo de vida da população do Vale do Jequitinhonha e sua 

intrínseca relação com o ambiente, sobretudo das comunidades rurais, acarreta em 

desafios para um diagnóstico coerente com a realidade. A abordagem realizada pela 

CODEVALE não deu conta dessa complexidade e lançou mão de índices generalistas 

para descrever a região.  

A CODEVALE também apresenta dados referente ao tamanho das cidades. 

Dessa forma, em 1960, de 31 sedes municipais, 20 possuíam até cinco mil habitantes, 10 

com população de até 10 mil  e apenas uma sede municipal com mais de 10 mil pessoas. 

Em 1970, das 52 sedes municipais, 39 possuíam população com até cinco mil habitantes, 

10 sedes com até 10 mil habitantes e três com mais de 10 mil. A partir da população 

residente na cidade, a CODEVALE deixa a entender que ela utiliza isso como um 

parâmetro para classificá-las quanto ao nível de desenvolvimento, incorporando uma 

concepção de espaço rural conforme argumenta Ribeiro, Araújo, Galizoni (2007, p. 229): 

 

A identificação do rural com a pobreza é um assunto já antigo na literatura 
técnica sobre o Brasil. A associação surgiu em fins do século XIX – na 
passagem do Império para a República -, feita geralmente por funcionários 
públicos reformistas, que relacionavam pobreza à concentração do poder e da 
terra, à precariedade do ensino para a população rural, às secas e à persistência 
cultural das técnicas rústicas, principalmente a lavoura de coivara. Esses 
fatores explicariam a baixa produtividade, o desalento caipira e a estagnação 
rural. 

 

O enfrentamento da pobreza saiu do campo da literatura indo para os campos 

de debates de políticas públicas e programas desenvolvimentistas, como destacado por 

Ribeiro, Araújo e Galizoni (2007), a identidade rural associada à pobreza continuou, 

porém é preciso diferenciar a pobreza urbana e a pobreza rural. 

Ainda segundo os autores, principalmente a partir das migrações das décadas 

de 1970 e 1980, é imprescindível o acesso ao emprego para a inclusão social, pois é a 
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partir dele que são definidas as condições de vida e reprodução. Dessa forma, a pobreza 

urbana é medida através da renda monetária, sendo o crescimento econômico e a geração 

de empregos a maneira de resolver os elevados índices de pobreza (RIBEIRO; ARAÚJO; 

GALIZONI, 2007).  

Entretanto, no campo, a análise da pobreza não deve estar pura e 

simplesmente relacionada ao acesso ao emprego formal. Para fazer uma análise da 

situação econômica, sobretudo, de agricultores familiares é mais complexo, visto que “a 

renda não significa necessariamente pobreza, pois o meio influi nas condições de 

sobrevivência” (RIBEIRO; ARAÚJO; GALIZONI, 2007, p. 230). No campo, condições 

naturais, como chover muito ou chover pouco, fazem diferença, além das condições 

políticas e culturais, como ter ou não acesso à terra é, segundo os autores, de extrema 

importância, podendo ser decisivo para minimizar os efeitos da pobreza e/ou fome. 

Outro ponto que não pode ser monetizado são as relações de trocas, ainda 

presentes no campo, sobretudo em pequenas comunidades com fortes laços de 

parentescos, compadrio e vizinhança, como observado nos relatórios das comunidades do 

Projeto Veredas Sol e Lares. Diante de tudo isso, mensurar a pobreza no campo “é mais 

difícil porque grande parte das atividades econômicas associadas à agricultura familiar 

são invisíveis, e vai daí que as trocas locais, o trabalho eventual e a produção de 

autoconsumo geralmente ficam fora das estatísticas” (RIBEIRO; ARAÚJO; GALIZONI, 

2007, p. 231). 

Apesar das especificidades regionais e da necessidade de se fazer a 

particularização e problematização, a pobreza no Vale é destacada nos discursos políticos 

e documentos do Estado e/ou de empresas privadas que têm como característica o fato de 

evidenciarem aspectos rurais como sinônimos de pobreza, miséria e atraso. Diante disso, 

o Vale do Jequitinhonha, enquanto “Vale da miséria”, vai sendo construído:  

  

Trata-se de uma região estatal produzida a partir da “descoberta” de sua 
pobreza e, concomitantemente, do discurso de sua superação, produzido e 
articulado, em especial, pelo Estado. Discursava-se sobre o fim da pobreza 
regional, mas não sobre o modelo sócio-espacial produtor de tais condições. 
(SERVILHA, 2015, p.134). 

 

Servilha (2015) aponta quatro classificações negativas centrais a partir das 

quais a região do Vale é inventada, significada e estigmatizada. A primeira é o estigma 

“urbano etnocêntrico” que classifica a região, caracteristicamente rural, como atrasada e 

que deverá ser superada pelo desenvolvimento e progresso; a segunda se deve ao fato do 
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Vale ter sido inserido, em parte, no semiárido nordestino, passando a ser associado ao 

sertão e todo seu estigma como local a ser dominado, transformado e civilizado; a terceira 

classificação é com relação aos poderes políticos que atuam na região, pois o processo de 

ocupação colonial do território brasileiro se deu pelo litoral, provocando a litoralização 

do poder político em detrimento do interior do país. Assim sendo, temos espaços 

contraditórios aparentemente desarticulados, mas partes de um mesmo sistema político, 

econômico e cultural; a última e mais significativa classificação refere-se ao estigma 

contido no título “Vale da Miséria”, que até hoje é atribuído à região, sendo presente, 

sobretudo, em diagnósticos governamentais e reportagens de jornais. Assim, o Vale do 

Jequitinhonha, bem como outras regiões brasileiras, em momentos específicos, torna-se 

ponto estratégico, cumprindo novos papeis na divisão do trabalho. À vista disso, 

 

[...] um elemento nuclear para a compreensão dos processos consequentes da 
estigmatização regional está, no sistema capitalista, na necessidade de 
expansão territorial do capital via expansão de empreendimentos econômicos 
e de mercado consumidor. (SERVILHA, 2015, p. 140).  
 

Com os novos arranjos construídos após o seu surgimento como uma região 

geográfica, adjetivada como pobre e miserável, inicia-se um reordenamento de suas 

relações comerciais. Segundo Santos (2006, p.?),“a divisão do trabalho constitui um 

motor da vida social e da diferenciação.” Dessa forma, temos as transformações na 

organização espacial do Vale do Jequitinhonha, principalmente, a partir da introdução dos 

projetos de reflorestamento.  

 O Vale do Jequitinhonha, a partir da década de 1960, ganha uma conotação 

política até então desconhecida, durante um período em que sofria transformações que 

fragmentavam e reorganizavam sua estrutura socioeconômica. Dessa maneira, um olhar 

homogeneizador se instalava: o Vale sofre um conjunto de transformações significativas 

associadas ao processo de desenvolvimento capitalista.  

Segundo Servilha (2015), a integração do Vale e de outras áreas a um 

mercado foi favorecido pelos processos de industrialização vivenciados no país que, por 

um lado, passa a possibilitar a comercialização de produtos com outras regiões, mas o 

contrário também é verdadeiro. A partir desse momento, no Jequitinhonha, produtos 

industrializados passam a concorrer com os produtos de produção local.  

Para atender à lógica capitalista em desenvolvimento, surge uma nova divisão 

internacional do trabalho definida pelos níveis tecnológicos de produção, além também 
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das novas formas de gestão e das relações de trabalho dominantes (ZHOURI; 

ZUCARELLI, 2010). Sendo assim, de acordo com Zhouri e Zucarelli (2010, p. 210): 

 

Os países que ampliaram seu nível tecnológico acabaram reforçando sua 
posição hegemônica frente ao mercado global da economia capitalista. Ao 
contrário desses, os países periféricos neste circuito tiveram como única 
possibilidade de integração na economia do mundo: a continuidade da venda 
de sua força de trabalho, bem como a intensificação da exploração 
desmensurada da natureza proporcionada pelas novas condições técnicas de 
poder.   

 

Para Santos (2008, p. 161), “o Estado apresenta-se como um aliado do 

circuito moderno da economia nos países subdesenvolvidos,” Para isso, o apoio acontece 

de várias formas, podendo ser também mais direto ou indireto. Mas, sobretudo, “leva 

invariavelmente ao agravamento da dependência externa do país e faz a população sofrer 

as cargas fiscais, sem mesmo dar a contrapartida de uma melhoria da situação do emprego 

ou de um aumento de bem-estar (SANTOS, 2008, p. 161).  

De acordo com Santos (2008), a benevolência oficial para com as grandes 

corporações ocorre em detrimento da população, principalmente a mais pobre. Para 

apoiar as grandes empresas, podem ocorrer financiamentos diretos e indiretos por meio 

das construções de infraestrutura, formação profissional, promoção de indústrias de base, 

além de subsídios à produção e exportação de bens ou ainda “legislações fiscais 

discriminatórias, leis de investimento e planos de desenvolvimento” (SANTOS, 2008, 

p.162).  

Para o Estado, o preço pela proteção da economia não é apenas financeiro, 

mas também político, pois tem seu poder de decisão diminuído e consequentemente seu 

próprio papel, pois “[...] tem que conceder cada vez mais recursos para responder a uma 

modernização cumulativa. Por esse motivo, torna-se cada vez menos independente” 

(SANTOS, 2008, P. 162). 

Atualmente, todos os Estados estão sujeitos a sofrerem alterações, pois 

nenhum consegue se manter longe da vida internacional, que exige, independente se é 

rico ou pobre, certa adaptação diante das novas condições (SANTOS, 2008). A divisão 

do trabalho atribui a cada país um novo conteúdo e cria novas funções aos locais 

(SANTOS, 2006). Dessa forma, a divisão do trabalho pode ser vista como um processo 

no qual os recursos à disposição se distribuem social e geograficamente. De acordo com 

Santos (2007), os recursos juntos constituem uma totalidade, são “[...] toda possibilidade, 
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material ou não, de ação oferecida aos homens (indivíduos, empresas, instituições)” 

(SANTOS, 2006, p. 132).  

Entretanto, os recursos não possuem um valor absoluto. O valor de cada 

recurso não depende de sua existência em separado, mas de sua qualificação geográfica, 

ou seja, é a significação que todos em conjunto e cada um recebem por participar em um 

lugar (SANTOS, 2006): 

 

Fora dos lugares, produtos, inovações, populações, dinheiro, por mais 
concretos que pareçam, são abstrações. A definição conjunta e individual de 
cada qual depende de uma dada localização. Por isso a formação socioespacial 
e não o modo de produção constitui o instrumento adequado para entender a 
história e o presente de um país. Cada atividade é uma manifestação do 
fenômeno social total. E o seu efetivo valor somente é dado pelo lugar em que 
se manifesta, juntamente com outras atividades. (SANTOS, 2006, p. 132 – 
133).  

 

A distribuição de atividades, melhor dizendo, a distribuição da totalidade de 

recursos tem como resultado a divisão do trabalho (SANTOS, 2006) e o Estado tem 

participação direta nesse processo. Santos (2008) destaca três modelos no papel do Estado 

diante da industrialização: o primeiro é com relação a uma dependência desejada pelo 

exterior e que é aceita; o segundo modelo apresenta-se por uma dominação desejada e 

planejada por interesses vindos de dentro; o terceiro modelo é quando os países buscam 

caminhos independentes.  

O primeiro modelo abarca a grande maioria dos países subdesenvolvidos, 

sobretudo aqueles nos estágios iniciais de industrialização. Entretanto, como apresentado 

por Santos (2008, p. 163), é difícil distinguir entre o primeiro e o segundo modelo, porque 

“[...] não é fácil saber até que limite as ações do governo poderiam ter uma forma diferente 

frente às condições internacionais. Mas há casos evidentes que pertencem ao segundo 

tipo, como o da Malásia, da Birmânia ou do Brasil”. 

O Estado pode intervir na economia sendo um financiador de grandes 

projetos, assim pode haver participação estatal na indústria privada ou a partir da criação 

de indústrias de base nacionais com capitais públicos. Essa política busca demostrar o 

estimulo à industrialização, mas frequentemente equivale a um financiamento público da 

indústria privada nacional ou internacional (SANTOS, 2008).  

A criação de infraestrutura também é uma maneira de financiar a implantação 

de indústrias, porém é necessário “distinguir as infraestruturas indispensáveis à 

modernização de um Estado daqueles que são criados com o objetivo deliberado de atrair 
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investimentos” (SANTOS, 2008, p. 169). Em resumo, com exceção da instalação de 

interesses militares ou geopolíticos, os governos são levados e, até mesmo coagidos, a 

atender aos interesses das grandes empresas e, dessa maneira, cada vez mais o Estado 

torna-se menos Estado (SANTOS, 2008). Assim, o Estado 

 

[...] apresenta-se triplamente enfraquecido: antes de tudo, é incapaz de tomar 
decisões devido à sua dependência frente ao estrangeiro e a seu conluio com 
os monopólios; da mesma forma, está em desvantagem devido ao aumento de 
sua dívida e à redução de sua capacidade de investir, o que o obriga a se 
acantonar em certos setores; enfim, sua terceira fraqueza vem que os domínios 
de intervenção do Estado como investidor não são suscetíveis de orientar o país 
para um caminho de crescimento máximo e de um desenvolvimento 
autenticamente nacional (SANTOS, 2008, p. 177). 
 

O Estado torna-se cada vez menos Estado e as grandes empresas passam a 

figurar importante papel. Para Furtado (1974), houve uma intensificação do crescimento 

dos países centrais e, consequentemente, cresceu também o fosso que separa os países 

centrais e periféricos. Além disso, as relações comerciais entre países periféricos e 

centrais foram, progressivamente, transformadas em operações internas das grandes 

empresas.  

É inegável a crescente importância da periferia não apenas pela dependência 

dos países centrais pelos recursos naturais não-reprodutíveis por ela fornecidos, mas, 

sobretudo, pelas grandes empresas encontrarem na exploração da mão-de-obra barata 

uma importante fonte de apoio (FURTADO, 1974). A disparidades entre centro e 

periferia tendem a se agravarem, pois, de acordo com Furtado (1974, p. 68), efetivamente 

a hegemonia das grandes empresas, em uma busca por maior acumulação, “[...] traduz-

se, no centro, por uma tendência à homogeneização dos padrões de consumo e, nas 

economias periféricas, por um distanciamento das formas de vida de uma minoria 

privilegiada com respeito à massa da população”  

Além do fosso provocado entre os países periféricos e centrais, é de grande 

preocupação o distanciamento provocado dentro dos próprios países periféricos 

(FURTADO, 1974). De acordo com Furtado (1974), em média, analisando todo o sistema 

capitalista, a tendência é a exclusão das benesses do desenvolvimento, sobretudo para as 

pessoas dos países periféricos.  

 Para Furtado (1974), abrem-se, no horizonte, algumas possibilidades amplas 

para o desenvolvimento dos países periféricos. De um lado, temos a persistência e o 

agravamento das tendências que prevaleceram nas décadas anteriores, ou seja, a 

possibilidade de agravamento da concentração de renda de uma pequena minoria, além 
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do reforço das burocracias que controlam os Estados na periferia. O outro extremo 

apresenta-se com a possibilidade da modificação das políticas públicas, pois cresce a 

pressão das massas excluídas dos benefícios do desenvolvimento (FURTADO, 1974).  

De acordo com Furtado (1974, p. 75 - grifos originais), “temos assim a prova 

definitiva de que o desenvolvimento econômico – a ideia de que os povos pobres podem 

algum dia desfrutar das formas de vida dos atuais povos ricos – é simplesmente 

irrealizável.” Entretanto, é inegável a força que tal ideia tem sido utilizada, principalmente 

para justificar e para contribuir na aceitação da população dos países periféricos diante 

dos sacrifícios e injustiças (FURTADO, 1974).  

Pensado para atender à lógica capitalista, percebemos pelo cenário atual que 

estamos distantes de garantir uma integração justa entre as regiões do globo, pois “a lógica 

seletiva do capital atinge de maneira distinta determinadas regiões e camadas sociais, 

resultando numa distribuição desigual dos impactos e riscos decorrentes das atividades 

produtivas” (ZHOURI; OLIVEIRA, 2007, p. 119), e a “natureza pensada como espaço 

se tornou simultaneamente fragmentada e mercantilizada, segundo as exigências da 

sociedade capitalista que depende da exploração generalizada” (ZHOURI;  

ZUCARELLI, 2010, p. 210).  
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CAPÍTULO III – EMPRESAS E COMUNIDADES EM CONFLITOS: DESENVOLVIMENTO PARA 

QUEM?  

 

Esta seção apresenta as empresas monoculturas de eucalipto que atuam no 

município de Grão Mogol, além de identificar os impostos recolhidos, buscando a partir 

dos dados identificar se as empresas proporcionaram o desenvolvimento social e 

econômico do município e a relação com as comunidades.  

  

3.1. O SETOR FLORESTAL EM GRÃO MOGOL: EMPRESAS E PERSPECTIVAS SOBRE 

DESENVOLVIMENTO 

 

O eucalipto foi introduzido no Brasil12 com o objetivo de atender às 

necessidades por lenha, postes e dormentes para estradas de ferro. A partir de 1950, 

passou a ser utilizado como matéria-prima no abastecimento de fábricas de papel e 

celulose (DOSSA et. al., 2002).  

Em 1999, no Brasil, a área plantada de eucalipto era de 1,9 milhões de 

hectares, sendo distribuídos, principalmente, nos estados de Minas Gerais (51,8%), São 

Paulo (19,4%) Bahia (7,2%) e Espirito Santo (5,1%) e já apresentava possibilidades de 

ampliação para 2010, em função de créditos disponibilizados pelo governo em 2003 

(DOSSA et. al., 2002).  

Segundo a Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ), os setores de pisos e painéis 

de madeira, celulose, papel, madeira serrada e carvão vegetal tiveram crescimento de 

13,1% em 2019, em comparação com 2017, alcançando receita de 86,6 bilhões de reais. 

Segundo a IBÁ, a área total de árvores plantadas em 2018 foi de 7,83 milhões de hectares 

e o total de área certificada13, incluindo área produtiva e de conservação, é de 6,3 milhões 

de hectares. Os plantios de eucalipto estão localizados principalmente em Minas Gerais 

(24%), São Paulo (17%) e Mato Grosso do Sul (16%), sendo este último o estado que 

apresenta a maior expansão nos últimos anos (IBÁ, 2019). 

                                                 
12 Não existe uma data precisa de quando o eucalipto foi introduzido no Brasil. Existem relatos dos 
primeiros exemplares plantados, em áreas pertencentes ao Jardim Botânico e Museu Nacional do Rio de 
Janeiro, em 1825 e 1865, em São Paulo, entre 1861 e 1863, e no Rio Grande do Sul, em 1868, sendo lá os 
primeiros plantios registrados (EMBRAPA, 2019).   
13  A certificação florestal atesta que o manejo florestal segue princípios e critérios de responsabilidade 
social, ambiental e econômica (IBÁ, 2019). Entretanto, Barbosa e Silva (2014) demonstram que áreas com 
certificação ambiental também estão ligadas a impactos sociais e ambientais.  
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Levando em consideração os 7,83 milhões de hectares, 36% pertencem às 

empresas ligadas a segmento industrial de papel e celulose, 29% são destinados a 

comercialização de madeira em tora, 12% corresponde ao segmento de carvão vegetal e 

siderurgia, 6% são das empresas de painéis de madeira e pisos, produtos sólidos de 

madeira representa 4% e para outros fins representam 3% (IBÁ, 2019).  

Segundo a IBÁ, em 2018, o Brasil se consolidou como segundo maior 

produtor mundial de celulose, sendo produzidas 21,1 milhões de toneladas, o que 

representa um crescimento de 8,0% se comparado com 2017. A produção brasileira de 

papel segue em oitavo lugar, apresentando pequena retração de 0,4% em relação a 2017.  

Os produtos sólidos de madeira representaram crescimento de 4,2% em 2017, 

registrando a produção de 9,1 milhões de metros cúbicos (m³). Com relação à produção 

de carvão vegetal, o Brasil segue como líder mundial de produção, sendo responsável por 

11% da produção global, registrando crescimento de 2,5% em relação a 2017 (IBÁ, 

2019). Apesar de alguns setores ligados à produção florestal apresentarem pequenos 

índices negativos de crescimento, a IBÁ segue otimista sobre o futuro dos 

empreendimentos florestais no Brasil (IBÁ, 2019). 

Por sua vez, o Vale do Jequitinhonha, desde a década de 1960, entra nos 

índices e discursos governamentais como uma região pobre, sendo tal estigma difundido 

por meio de relatórios que descreviam a região como um “bolsão de miséria” e que era 

local estratégico para o plano siderúrgico, o que, consequentemente, levou à expansão da 

silvicultura de eucalipto, sobretudo, no Alto Jequitinhonha (ALMEIDA, 2018).  

Segundo Moura (1988), o Vale do Jequitinhonha era conhecido nas 

repartições estaduais como área de pobreza e de estagnação secular, sendo um sinal do 

subdesenvolvimento de Minas Gerais. É completamente dissociado o atual Vale do 

Jequitinhonha, quando comparado à mesma região nos séculos anteriores, época na qual 

eram encontradas facilmente inúmeras riquezas minerais. O Vale “torna inteligível a 

dissociação social e histórica das duas conjunturas, a passada e a presente” (MOURA, 

1988, p. 3).  

A necessidade de promover uma elevação dos índices socioeconômicos do 

Vale evidência, para Moura (1988), uma aliança entre rótulos e números, que são 

responsáveis por imputar o caráter de pobreza regional. Porém, a “pobreza” destacada 

nos diagnósticos e relatórios é distinta da pobreza que surge com as transformações que 

ocorrem na estrutura fundiária do Vale, sobretudo, a partir de 1960. Mesmo sendo pobres, 

os camponeses tinham roça para plantar, casa e comida (conforme demonstram os estudos 
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recentes sobre as comunidades tradicionais), não podendo ser considerados “pobres 

absolutos” como apresentados nos planos governamentais. 

O Vale passa a ser permeado pela expulsão do agregado das fazendas, além 

dos sitiantes terem as permissões para plantar impedidas ou, quando não, extremamente 

reduzidas. Segundo Moura (1988), surgem ainda os “falsos fazendeiros”, ou seja, os 

grileiros, que também fazem da terra uma mercadoria.  

As fazendas, que eram estabelecimentos agropastoris, buscam o 

desenvolvimento do pastoreio extensivo, pelo fato de ser uma atividade mais lucrativa, 

além de necessitar dos cuidados de apenas um ou dois vaqueiros (MOURA, 1988). Em 

paralelo ao processo de mudanças nas fazendas, ocorrem nas chapadas a exploração da 

madeira nativa que, aos poucos, vai sendo substituída por plantações de eucalipto. Apesar 

do processo ser simultâneo, as empresas são “[...] as principais responsáveis pela 

expropriação do campesinato que mora nas grotas e que depende, de modo vital, da 

chapada para complementar sua reprodução econômica e social” (MOURA, 1988, p. 03).  

A autora chama atenção para a responsabilidade dos fazendeiros no processo 

de expropriação, pois, de maneira geral, é disseminado que as reflorestadoras são as 

únicas responsáveis pela expropriação e a violência que ocorre no campo. Para Moura, se 

as empresas florestais são responsáveis pela expropriação, é importante lembrar que “a 

fazenda precisa da aliança com a empresa reflorestadora para sobreviver. Caso contrário, 

ela também estará ameaçada pelo grande poder econômico daquela” (MOURA, 1988, p. 

04).   

A invasão das posses foi intensificada, pois ocorre em conjunto com a atuação 

das reflorestadoras, grileiros e fazendeiros: “Muitos antigos fazendeiros passaram à 

condição de comerciantes de terras e estabeleceram negócios com as novas empresas que 

chegaram à ‘região”(LEITE, 2010, p. 261). Assim, com a chegada das reflorestadoras, 

surgem novas formas de exploração e expropriação, seja por meio de invasão das posses, 

compra de terras griladas, compra de pequenas áreas que passavam por retificação e 

ampliação (COSTA, 2017). De maneira geral, a pesquisa realizada pela autora indica que 

há relação entre as empresas monocultoras e os processos de grilagem de terras ou de 

apropriação de terras devolutas.  

Silva (1999), em estudos sobre o Vale do Jequitinhonha, apresenta alguns 

exemplos de como grandes e pequenas áreas foram das mãos dos antigos proprietários ou 

posseiros para os mercadores de terra e, logo depois, para as empresas da silvicultura, 

porém passando por retificações.  
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•  Uma gleba de terras em comum com outros herdeiros de José, de 2,42 ha, 
foi medida e legitimada pela RuralMinas com área de 898,50 ha (R-l-3264, 
L.5), de 4.2.83. O registro anterior é (R-3-185).  
• Uma gleba com a área de 4,84 ha de terras em comum com outros (R-2-890), 
legitimada pela RuralMinas, em 3.684,80 ha, foi vendida por Cr$ 5.808,00, em 
30.12.80, pela Cia. Agro Florestal Paulista à Cia. Suzano de Papel e Celulose 
(R-l-890, L.5). 
• Em 7.5.74, foi retificada uma área de 24,26 ha para 1.180,60 ha.  
• Em 5.2.74, uma área de 19,36 ha foi retificada para 1.066,60 ha.  (SILVA, 
1999, p. 49).  

 

Todos esses processos também foram observados no município de Grão 

Mogol. A partir dos dados levantados por Costa (2017), é possível compreender o 

processo de grilagem validado judicialmente, com intuito de transformar as terras 

públicas em propriedades privadas, que remonta às décadas de 1920 e 1930, sendo 

intensificada, a partir da década de 1960, no município de Grão Mogol, bem como em 

outros municípios (atualmente emancipados) que outrora eram seus limitantes. A chegada 

das empresas, a partir das décadas de 1970, passou a contar com o apoio da 

RURALMINAS, que permitiu o arrendamento das terras, estimadas como devolutas e 

sem ocupação, para as empresas, como a Florestas Rio Doce S.A. (FRDSA), que recebeu, 

pelo prazo mínimo de 23 anos, arrendamentos de grandes áreas do cerrado. 

A partir da análise de pesquisas científicas14 (COSTA, 2017), pesquisa de 

dados secundários no Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR) do Instituo Nacional 

de Reforma Agrária (INCRA), banco de dados da pesquisa social do Projeto Veredas Sol 

e Lares, foram identificadas 10 empresas que atuaram, atuam ou têm perspectivas de 

atuação no ramo da silvicultura no município de Grão Mogol. Cabe registrar que duas 

empresas não tiveram sua sede localizada (ou, pelo menos, não está na área do município). 

Com base nessa identificação inicial, realizou-se pesquisa nos sites institucionais das 

empresas e outras fontes complementares. Portanto, as informações e análises que serão 

apresentadas tem por base essas fontes.  

Na Figura 01, estão representadas a área atualmente ocupada pela 

monocultura de eucalipto, referente ao ano de 2019, e uma indicação da empresa que atua 

no local (conforme os dados que foram possíveis de averiguação). Outro dado importante 

apresentado na Figura 01 refere-se aos 24 locais (pontos no croqui) com concentração de 

fornos para a produção de carvão vegetal, representando um total de 1.563 fornos. 

                                                 
1414 Todos os dados apresentados, referentes à propriedade de imóveis e suas dimensões, relativas ao ano 
de 2003, são oriundos da pesquisa de Costa (2017). Também é a partir desse trabalho que identificamos a 
maioria das empresas. 
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Figura 1 -  Croqui da área de plantio de eucalipto, fornos e empresas que atuam em 
Grão Mogol 

 
Fonte: Elaborado por Vinicius Fidelis, 2020.  

 

As empresas que desenvolvem atividades ou que possuem áreas no munícipio 

são descritas no Quadro 02, bem como as que foram possíveis de apontarmos a área de 

atuação, registro de terras no INCRA em 2020 e também a qual grupo estão ligadas.  

 

Quadro 02 - Empresas que atuaram, atuam ou têm perspectivas de atuação no ramo 
da silvicultura no município de Grão Mogol 

Empresa 
Área 

registrada no  
INCRA - 2020 

Área de 
atuação 

identificada  
no croqui 

Grupo 

Empresas do 
Grupo com área  

registrada no 
INCRA município 

Floresta Rio Doce S.A. Sim Não 
Desvinculada 
da  Vale em 

2002 
  

Rio Rancho Agropecuária 
S.A 

Sim Sim 
 Newton 
Cardoso 

Bagatelle Imobiliária 
LTDA 

NORFLOR Sim Sim PLANTAR 

Plantar Siderúrgica 
S.A;  Plantar - 
Planejamento, 

Técnica e  ADM 
Reflorestamentos 

Pró-Flora – Agroflorestal e 
Mineração  

Sim Não CALSETE   
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Movex Florestal S.A. 
Não, em 2010  
incorporada a 

Foscalma 
Não 

AJR 

  

Florestaminas - 
Florestamentos Minas 
Gerais S.A. 

Sim Não   

Floresta Empreendimentos 
LTDA 

Sim Sim   

Foscalma Exportadora 
S.A.  

Sim Sim   

Rima Industrial S.A.  Sim Sim RIMA   

Cerâmica União LTDA Sim Sim     
Companhia Ferroligas 
Minas Gerais – 
MINASLIGAS 

Minas Ligas Sim Minasligas 
 

Fonte: Elaborado por Vinicius Fidelis, 2020.  

 

A quantidade de carvão produzida nos locais com fornos pode variar, 

sobretudo, por dois motivos: o primeiro é com relação à quantidade de unidades de 

queima presentes no local. A título de exemplo, em um dos pontos mapeados, foram 

encontrados mais de 400 fornos, conforme demonstra Figura 2.  

 

Figura 2 -  Concentração de fornos  

  
Fonte: Google Earth, 2020.  
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O segundo motivo que pode alterar significativamente a quantidade de carvão 

produzida é o tamanho dos fornos, pois foram mapeados mais de 50 fornos com dimensão 

industrial, como podemos observar na Figura 3. Além disso, também estão presentes 

outras formas, em menor escala, para produção de carvão vegetal, conforme apresenta a 

Figura 4. 

Segundo o Plano Setorial de Redução de Emissões da Siderurgia a Carvão 

Vegetal, lançado pelo Governo Federal em 2010, que entre outros objetivos buscava a 

modernização da produção do carvão vegetal necessária para consolidar a 

sustentabilidade da produção de ferro gusa a carvão vegetal, a produção de carvão no 

Brasil era realizada predominantemente por fornos circulares de alvenaria, como 

representados na Figura 4, que podem variar de 7m³ a 70m³ de volume sólido, ou de 4 a 

40 toneladas de madeira base seca (CGEE, 2015).  

Esse tipo de forno possui grande dependência de mão de obra para as 

operações manuais de carga de madeira e a descarga do carvão, mas a partir de 1980, 

empresas como a Vallourec (antes Mannesmann Florestak), ArcelorMital (antes Belgo 

Mineira), Aperam (Antes Acesita) e Gerdau começaram a produção por meio de fornos 

retangulares de alvenaria (Figura 3), que têm por objetivo a máxima mecanização das 

operações florestais, pois esses fornos são abastecidos com madeira e o carvão é retirado 

com o uso de máquinas (CGEE, 2015). 

Diversas estados do Brasil, destacando Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e 

Maranhão, passaram a utilizar os fornos retangulares que possuem capacidades de 

processamento de madeira que variam de 150m³ de volume sólido, nos fornos de 13 

metros de comprimento e 4 metros de largura, até 450 m³ de volume sólido, nos fornos 

com 26 metros de comprimento e oito metros de largura, ou de 80 a 250 toneladas de 

madeira de base seca.  
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Figura 3 -  Fotografia dos fornos para produção de carvão vegetal 

 
Fonte: Vinicius Fidelis, pesquisa de campo, 2019. 
 

 

 

Figura 4 -  Fotografia dos fornos para produção de carvão vegetal 

 
Fonte: Vinicius Fidelis, pesquisa de campo, 2019. 
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Apresentaremos, brevemente, as empresas que atuam no município, seja na 

ocupação de terras, produção de pinus ou eucalipto para papel e celulose, produção de 

carvão vegetal para abastecimento de indústrias de ferro gusa, além da produção de 

madeira em tora ou para outros fins. 

Embora seja de fundamental relevância, sobretudo para a análise da 

contribuição das empresas no desenvolvimento social, não será possível aprofundar 

pesquisas sobre possíveis ocorrências de trabalho análogo a escravo ou de terceirização 

ilícita entre as empresas que atuam no ramo silvícola, embora tenhamos constatado um 

registro.  

 

Floresta Rio Doce S.A. 

 

A Floresta Rio Doce S.A (FRDSA) foi uma das primeiras empresas que se 

instalou no município de Grão Mogol. O arrendamento de terras devolutas para a FRDSA 

iniciou a partir de 1970 e 1980, com compras de terras de grileiros, retificação de 

matrículas, georreferenciamentos, processos de usucapião de terras públicas, compras de 

pequenas áreas de terras de camponeses etc.  

Muito comuns nas certidões apresentadas pelas empresas são as imprecisões 

nas escrituras, mas isso também fazia parte das estratégias (COSTA, 2017), já que as 

incertezas das escrituras configuram a “escritura do abraço”, uma forma para a 

apropriação de áreas maiores (PAOLIELLO, 1992), pois “retificando dimensões 

anteriormente documentadas e substituindo-as por áreas de maior abrangência, cuja 

documentação garantia a invasão e expulsão de antigos posseiros” (LEITE, 2010, p. 268). 

 A FRDSA teve sua fundação no ano de 1967 e foi controlada pela 

Companhia Vale do Rio Doce (CVRD)15. Em 2003, a empresa registrou no Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) quinze imóveis em Grão Mogol.  

Havia ainda um imóvel em nome da CVRD, conforme dados apresentados no Quadro 03. 

Cabe destacar que dos 16 imóveis, em cinco a área registrada é de zero hectares, um fato 

                                                 
15 A FDRSA e CVRD firmaram acordo com a Aracruz Celulose S.A e a Bahia Sul Celulose S.A, em 2002, 
que regulamentava a compra de ativos da FDRSA, no Espírito Santo. A venda dos ativos concluiu o 
desinvestimento da Companhia Vale do Rio Doce em negócios de papel e celulose. Disponível em: 
<http://www.vale.com/brasil/PT/old-investors/information-market/press-releases/Paginas/conclusao-da-
venda-de-ativos-da-florestas-rio-doce.aspx>. Acesso em 10/02/2020. 

http://www.vale.com/brasil/PT/old-investors/information-market/press-releases/Paginas/conclusao-da-venda-de-ativos-da-florestas-rio-doce.aspx
http://www.vale.com/brasil/PT/old-investors/information-market/press-releases/Paginas/conclusao-da-venda-de-ativos-da-florestas-rio-doce.aspx
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que pode abrir margem para dúvidas sobre o processo de declaração de áreas e seu 

registro. 

 

Quadro 03 - Imóveis registrados em Grão Mogol pela Floresta Rio Doce S.A. em 
2003 

Nome do Imóvel Área Registrada 
(ha) 

Classificação Fundiária Nome da Pessoa 

Fazenda  São 
Francisco 

79 
Grande propriedade 

produtiva 
Floresta Rio Doce S/A 

Dois Monjolos 163 
Grande propriedade 

produtiva 
Floresta Rio Doce S/A 

Andorinha 0 
Grande propriedade 

improdutiva 
Floresta Rio Doce S/A 

Barbadinho e Jatay 1.232 
Grande propriedade 

improdutiva 
Floresta Rio Doce S/A 

Jaca 0 
Grande propriedade 

improdutiva 
Floresta Rio Doce S/A 

Mutuca e Estiva 2.501 
Grande propriedade 

produtiva 
Floresta Rio Doce S/A 

Chapadinha do 
Pintado 

0 Pequena propriedade Floresta Rio Doce S/A 

Cardoso 0 
Grande propriedade 

improdutiva 
Floresta Rio Doce S/A 

Tabocas 0 Pequena propriedade Floresta Rio Doce S/A 

São José 6.76 
Grande propriedade 

produtiva 
Floresta Rio Doce S/A 

Termocel 201 
Média propriedade 

improdutiva 
Floresta Rio Doce S/A 

Fazenda Tamanduá 1.764 
Grande propriedade 

improdutiva 
Floresta Rio Doce S/A 

Veredinha 1.157 
Grande propriedade 

improdutiva 
Floresta Rio Doce S/A 

Extrema 227 
Média propriedade 

improdutiva 
Floresta Rio Doce S/A 

Curiaca 125 Pequena propriedade Floresta Rio Doce S/A 

Jaca 1.161 
Grande propriedade 

improdutiva 
Companhia Vale do Rio 

Doce 
Total 9.286   

Fonte: Adaptado de Costa (2017, p. 417-417). 
 

No município de Grão Mogol, a área total da empresa registrada no INCRA 

em 2003 é de 9.286 hectares. Foram declarados como improdutivos seis 

empreendimentos que representam 4.581 hectares, ou seja, 49,49% da área cercada pela 

empresa não produziu nada.  

Uma prática comum das empresas reflorestadoras é a queima da vegetação 

para sua transformação em carvão vegetal, ou seja, possivelmente nessas áreas declaradas 

como improdutivas o Cerrado, cercado pela empresa, foi queimado conforme análise de 

Costa (2017). Por sua vez, registros do INCRA, atualizados em agosto de 2020, indicam 
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que a Floresta Rio Doce S.A. possui onze imóveis no município de Grão Mogol (Quadro 

04), com área total de 17.105,90 hectares. 

Apesar de o número de imóveis registrados ter diminuído, de quinze, em 

2003, para onze, em 2020, a área total apresentou um crescimento de 7.819,9 hectares,  

que em termos percentuais representa 84,21%. No Quadro 04, apresentamos a relação das 

propriedades que foram mantidas e duas adquiridas após 2003, com comparativo da área 

total declarada em 2003 e em 2020. 

 

Quadro 04 - Imóveis registrados no INCRA pela Floresta Rio Doce em Grão Mogol 

Denominação do 
Imóvel 

Titular 
Área total (ha) 

Condição 
2003 2020 

Andorinha Florestas Rio Doce S./A. 0 1.267,40 
Proprietário ou 

Posseiro Individual 

Fazenda Tamanduá Florestas Rio Doce S./A. 1.764 1698,2 
Proprietário ou 

Posseiro Individual 

Curiaca Florestas Rio Doce S./A. 125 94,5 
Proprietário ou 

Posseiro Individual 

Dois Monjolos Florestas Rio Doce S./A. 163 5.462,30 
Proprietário ou 

Posseiro Individual 

Cardoso Florestas Rio Doce S./A. 0 1.355,00 
Proprietário ou 

Posseiro Individual 
Fazenda Curral de 
Varas 

Florestas Rio Doce S./A. NA 2.980,00 
Proprietário ou 

Posseiro Individual 

Fazenda Santa Cruz Florestas Rio Doce S./A. NA 2.129,60 
Proprietário ou 

Posseiro Individual 

Termocel Florestas Rio Doce S./A. 201 228,1 
Proprietário ou 

Posseiro Individual 

Extrema Florestas Rio Doce S./A. 227 270,2 
Proprietário ou 

Posseiro Individual 

Veredinha Florestas Rio Doce S./A. 1.157 1.404,20 
Proprietário ou 

Posseiro Individual 

Jaca Florestas Rio Doce S./A. 0 216,4 
Proprietário ou 

Posseiro Individual 

TOTAL 3.637 17.105,90  

Observação: NA refere-se a “não se aplica”, pois foi uma propriedade adquirida após 2003. 
Fonte: SNCR/INCRA, 2020 (Adaptado por Vinicius Fidelis) 

 

Chama atenção o fato de algumas propriedades registradas em 2003 terem 

apresentado, em 2020, grande elevação na área total registrada no INCR A. Apesar de ter 

ocorrido em outras propriedades, chamamos atenção para o imóvel Dois Monjolos, que 

apresentou crescimento superior a 5 mil hectares, fato que merece pesquisas 

complementares.  

Outra informação importante, neste caso, é que a empresa não atua mais com 

o plantio de eucalipto, embora siga proprietária das áreas, inclusive envolvendo conflitos 
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de limite de terra com as comunidades de Andorinha e Taquaral, no município de Grão 

Mogol. Ademais, não foi encontrado site ou informações da empresa na internet. 

Vale lembrar que as informações do tamanho das áreas são declaratórias, 

sendo possível haver divergências nas declarações, cabendo ao titular dos imóveis realizar 

a atualização do cadastro. Além disso, o registro realizado pelo SNCR considera posse de 

propriedade e não, por exemplo, as áreas que foram/são arrendadas pelas empresas, o que 

pode provocar mudanças significativas na área total/real de atuação das empresas. 

 

Rio Rancho Agropecuária S.A 

 

Outra empresa instalada no município é a Rio Rancho Agropecuária S.A., que 

teve sua abertura em 1984, sendo integrante do conglomerado Grupo Newton Cardoso, 

com atuação na mineração, siderurgia, agropecuária, construção civil e bebidas, 

pertencente ao ex-parlamentar Newton Cardoso (PMDB/MG).  

O ex-parlamentar iniciou sua carreira política como prefeito de 

Contagem/MG, em 1973, sendo reeleito outras duas vezes. Além de prefeito, foi 

Governador de Minas Gerais em 1987 e duas vezes Deputado Federal. Ele e seu filho 

Newton Cardoso Júnior, também Deputado Federal (PMDB/MG), são os proprietários da 

Rio Rancho Agropecuária. Conforme pesquisa de Costa (2017), Newton Cardoso  

 

[...] trata-se de um político que oculta na fachada de empresário arrojado [...] a 
sua legitima condição de rentista [...]. E também na sua ação política local e 
regional onde ainda exerce mandonismo, apoiando candidaturas de vereadores 
e prefeitos, e pressionando as bases políticas locais. (COSTA, 2017, p. 462).  

 

Nas diversas fazendas em que são desenvolvidas atividades de 

reflorestamento, do grupo Newton Cardoso, nos estados de Minas Gerais, Bahia e Mato 

Grosso, a Rio Rancho Agropecuária é a empresa responsável por administrar as 

propriedades. No estado de Minas Gerais, em 2003, a empresa possuía 12 propriedades 

cadastradas no INCRA, sendo a metade consideradas improdutivas, evidenciando suas 

operações de rentista (COSTA, 2017). 

Em Minas, as propriedades estavam distribuídas nos municípios de Berizal, 

Taiobeiras e Águas Vermelhas. Mas, apesar de não ter registros no INCRA, em 2003, 

havia registros em cartórios que comprovam que a empresa Rio Rancho Agropecuária 
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havia comprado seis imóveis em Grão Mogol da empresa Floresta Rio Doce S.A (Quadro 

05), além de aquisições em outros municípios (COSTA, 2017). 

 

Quadro 05 - Propriedades da Rio Rancho Registradas em Grão Mogol - 2003 
Nome do Imóvel  Data de aquisição 

Fazenda Santo Antônio  15/01/2003 

Fazenda São Sebastião  15/01/2003 

Fazenda Santa Marta 15/01/2003 

Fazenda São Francisco e Curral Gerais 15/01/2003 

Imóvel Rural Bocaina ou Carinhanha 06/02/2003 
Fazenda São Francisco  06/02/2003 

Fonte: Costa, 2017, p. 466 e 467 (adaptado por Vinicius Fidelis). 

 

Além dessas, Costa (2017) apresenta outras áreas, sendo registrada a fazenda 

Estiva e 3 Barras, nos municípios de Grão Mogol e de Riacho dos Machados, além de um 

imóvel localizado no Vale das Cancelas (distrito de Grão Mogol). A Fazenda Estiva e 3 

Barras é referente à área inicialmente registrada com 1.737,37 hectares em nome da 

empresa Floresta Rio Doce S.A, sendo vendida para a Rio Rancho em 2011, porém com 

acréscimo de aproximadamente 1 mil hectares, resultando em 2.706,96 hectares, 

registrando a apropriação de terras.  

Foi aberto um novo processo de compra e venda, envolvendo a matrícula que 

inicialmente era das áreas da Fazenda Estiva e 3 Barras, entre a Rio Rancho Agropecuária 

e a Bagatelle Imobiliária LTDA, também uma empresa de Newton Cardoso. Nos registros 

do INCRA, foram encontrados dois imóveis rurais em nome da Rio Rancho Agropecuária 

S.A. e um imóvel registrado em nome da Bagatelle Imobiliária LTDA, somando área total 

9.599,30 hectares, conforme apresentado no Quadro 06.  

 

Quadro 06 - Imóveis Registrados no INCRA em nome de empresas ligadas ao Grupo 
Newton Cardoso - 2020 

Nome do Imóvel 
Código do 

Imóvel 
Área do 
Imóvel 

Titular Condição 

Fazenda Estiva/ 
Três Barras 

4230920000000 2.706,97 
BAGATELLE IMOBILIÁRIA 

LTDA 

Proprietário ou  
Posseiro 

Individual 

Fazenda São 
Francisco / Batalha 

353880764 924,7856* 
RIO RANCHO 

AGROPECUÁRIA S/A 

Proprietário ou  
Posseiro 

Individual 

Fazenda Cancela 9510805483327 5.967,54 
RIO RANCHO 

AGROPECUÁRIA S/A 

Proprietário ou  
Posseiro 

Individual 
Total 9.599,30   

* Os dados estão representados dessa forma no INCRA. 
Fonte: SNCR/INCRA, 2020 (Adaptado por Vinicius Fidelis) 
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Não foram encontradas informações da empresa, como site ou materiais 

publicitários, e tampouco detalhes dos principais produtos decorrentes das atividades de 

silvicultura.  

 

NORFLOR 

 

A NORFLOR, no endereço comercial, está localizada em Montes Claros/MG. 

A empresa, criada em 2006, é subsidiária da Aflopar Participações S.A, sendo resultado 

da aliança entre a PLANTAR16 e o Grupo Lorentzen17. A empresa é integrante da holding, 

constituída por Aflopar Participações S.A. e a Diflor Empreendimentos Agrícolas LTDA.   

A área de plantio da NORFLOR está localizada na divisa dos municípios de 

Grão Mogol, Padre Carvalho e Josenópolis (Figura 7). A empresa descreve, em seus 

materiais publicitários, ocupar uma área de aproximadamente 34 mil hectares, sendo que 

destes aproximadamente 17 mil hectares são destinados à conservação (NORFLOR, 

2015).  

O Plano de Manejo de 2019, disponível no site da empresa18, descreve que a 

NORFLOR possui 25.512,56 hectares certificados, sendo 16.307,56 hectares destinados 

ao plantio, 8.341,91 hectares destinados à conservação e 863,09 hectares destinado a 

outros usos19. O Resumo Público do Plano de Manejo Florestal da empresa, referente ao 

ano de 2015, indicava uma intenção de formar 25 mil hectares de plantio florestal, visto 

que, segundo a empresa, a silvicultura proporcionou maior desenvolvimento e 

diversidade econômica para a região (NORFLOR, 2019).  

 

 

 

 

                                                 
16 A Plantar S/A Reflorestamento foi fundada em 1967 como foco em Gestão de Florestas de eucalipto, 
desde a administração do viveiro de mudas, formação completa das florestas e comercialização. Disponível 
em: < http://www.grupoplantar.com.br/negocios/servicos-florestais/>. Acesso em 16/08/2020. 
17 De acordo com o Resumo Público do Plano de Manejo Florestal da NORFLOR (2015), o Grupo 
Lorentzen atua no Brasil em diversos setores de atividade econômica. As principais empresas que o Grupo 
possui controle acionário ou participação acionária são: Aflopar (NORFLOR, DIFLOR), New Steel, 
Companhia de Navegação Norsul, Target Meios de Pagamento, Biofílica, Ideiasnet, Valunet e Mega 
Energia. 
18 Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1A0vULAwgM751PGnX-rC8qbloE6xJbEaz/view>. 
Acesso em 15/08/2020. 
19 Apesar de não deixar claro, as áreas destinadas a outros usos podem ser as instalações, viveiros, etc. 

http://www.grupoplantar.com.br/negocios/servicos-florestais/
https://drive.google.com/file/d/1A0vULAwgM751PGnX-rC8qbloE6xJbEaz/view
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Figura 5 -  Área de atuação da NORFLOR – 2020 

 

Fonte: NORFLOR, 2020. 

 

Nos registros de imóveis rurais do INCRA encontramos dois imóveis 

registrados em nome da empresa no município de Grão Mogol, somando uma área de  

3.412,36 hectares. No, município de Josenópolis foram encontrados quatro imóveis, 

perfazendo uma área de 19.938,20 hectares mil hectares, conforme consta no Quadro 07.  

 

Quadro 07 - Imóveis registrados no INCRA pela NORFLOR – 2020 

Município Nome do Imóvel 
Área do 
Imóvel Titular Condição 

Grão Mogol Patrus (M4131) 2.962,36 
NORFLOR 

Empreendimentos Agrícolas 
S.A. 

Proprietário ou  
Posseiro 

Individual 

Grão Mogol 
Fazenda Cancela 
São Francisco 

450 
NORFLOR 

Empreendimentos Agrícolas 
S.A. 

Proprietário ou  
Posseiro 

Individual 

Josenópolis Córrego do Meio 15.787,60 
NORFLOR 

Empreendimentos Agrícolas 
S.A. 

Proprietário ou  
Posseiro 

Individual 

Josenópolis Fazenda São Jose 1.163,71 
NORFLOR 

Empreendimentos Agrícolas 
S.A. 

Proprietário ou  
Posseiro 

Individual 

Josenópolis Fazenda Taquara 577,759 
NORFLOR 

Empreendimentos Agrícolas 
S.A. 

Proprietário ou  
Posseiro 

Individual 

Josenópolis Curralinho 2.409,13 
NORFLOR 

Empreendimentos Agrícolas 
S.A. 

Proprietário ou  
Posseiro 

Individual 

Total 23.350,56   
Fonte: SNCR/INCRA, 2020 (Adaptado por Vinicius Fidelis) 
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Por meio das certidões de registro de imóveis, Costa (2017) identificou outros 

dois imóveis registrados em nome da NORFLOR nos cartórios de Grão Mogol e Salinas, 

sendo um imóvel em Padre Carvalho com 9.795,17 hectares e outro imóvel localizado 

nos municípios de Josenópolis e Padre Carvalho, com 14.577,81 hectares. Somadas todas 

as áreas localizadas nesses municípios, a NORFLOR possui 47.723,54 hectares, ou seja, 

uma área 40,36% maior que a declarada pela própria empresa.  

Além dos imóveis registrados em nome da NORFLOR, encontramos registro 

de imóveis em nome de empresas que também fazem parte do Grupo PLANTAR: a 

Plantar Siderúrgica, criada em 1986, atuante nas atividades relacionadas à produção de 

ferro gusa, e a Plantar - Planejamento, Técnica e Administração de Reflorestamentos, 

criada em 1970, com a finalidade principal de apoio à produção florestal. 

Em nome da empresa Plantar Siderúrgica S.A. foram encontrados, em Grão 

Mogol, 9.498,57 hectares, e a Plantar – Planejamento, Técnica e Administração de 

Reflorestamentos possui 6.514,3 hectares, ou seja, juntas as empresas possuem mais de 

16 mil hectares (Quadro 08). 

Quadro 08 - Imóveis registrados em nome das empresas do Grupo Plantar em Grão 
Mogol - 2020 

Nome do imóvel Área do imóvel (ha) Titular Condição 

Santa Quitéria - Santo Antônio 
181,4658 

Plantar Siderúrgica S.A 
Proprietário ou  

Posseiro Individual 

Fazenda Cafezal ou Surrão 
210,6679 

Plantar Siderúrgica S.A 
Proprietário ou  

Posseiro Individual 

Fazenda Joia 
1.493,32 

Plantar Siderúrgica S.A 
Proprietário ou  

Posseiro Individual 

Três Irmãs - glebas a, b e c 
335 

Plantar Siderúrgica S.A 
Proprietário ou  

Posseiro Individual 

Fazenda Santa Quitéria 
6.427,20 

Plantar - Planejamento, Técnica e 
ADM Reflorestamentos 

Proprietário ou  
Posseiro Individual 

Santa Quitéria - glebas a e b 
217,9814 

Plantar Siderúrgica S.A 
Proprietário ou  

Posseiro Individual 

Faz Campo Alto 
1.621,88 

Plantar Siderúrgica S.A 
Proprietário ou  

Posseiro Individual 

Fazenda Palmeiras 
642,323 

Plantar Siderúrgica S.A 
Proprietário ou  

Posseiro Individual 

Faz. Sombra da Pedra/Curiaca 
1.122,00 

Plantar Siderúrgica S.A 
Proprietário ou  

Posseiro Individual 

Fazenda Salto 
3.276,64 

Plantar Siderúrgica S.A 
Proprietário ou  

Posseiro Individual 

Fazenda Vereda Grande 
96,8 

Plantar Siderúrgica S.A 
Proprietário ou  

Posseiro Individual 
Fazenda tabocas (Santa 
Quitéria) 

137,9919 
Plantar Siderúrgica S.A 

Proprietário ou  
Posseiro Individual 

Fazenda Vaca Brava 
87,1 

Plantar - Planejamento, Técnica e 
ADM Reflorestamentos 

Proprietário ou  
Posseiro Individual 

Fazenda Mateus (lug. 
Toco/extrema) 

162,5 
Plantar Siderúrgica S.A 

Proprietário ou  
Posseiro Individual 

Fonte: SNCR/INCRA, 2020 (Adaptado por Vinicius Fidelis) 
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 Conforme indica o histórico do Grupo Plantar, em seu site institucional20: 

 

Nos orgulhamos de nossos investimentos que contribuem diretamente para o 
fomento e avanço das economias regionais das quais fazemos parte, com a 
geração de empregos, desenvolvimento de tecnologia, conhecimento, 
educação ambiental e bem-estar social. (PLANTAR, s/d.). 
 

 
No documento “Código de Conduta”, datado de 2015, no item “comunidade”, 

a empesa aponta que: 

 

[...] os empreendimentos econômicos privados podem contribuir para o 
desenvolvimento socioambiental, primeiramente nas localidades onde 
mantêm operações de negócios. [...] buscando priorizar a contratação de 
funcionários no entorno e nos locais de sua operação, assim como contribuir 
com o desenvolvimento social ao honrar com todas as suas obrigações junto 
aos Governos Municipais, Estaduais e Federal [...] (PLANTAR, 2015, Grifos 
nossos).  

 

Em estudo sobre o Alto Jequitinhonha, Calixto e Ribeiro (2007) apresentam 

os olhares das empresas reflorestadoras sobre a área de atuação que, de maneira geral, é 

associada à geração de emprego, circulação da renda e geração de impostos. 

 

 

Movex Florestal S.A., Foscalma Exportadora S/A, FLORESTAMINAS - Florestamentos 

Minas Gerais e Floresta Empreendimentos 

 

Inicialmente, em 1975, a Movex Florestal firmou contrato com a 

RURALMINAS, arrendando uma área de terra por 21 anos. Pouco tempo depois, em 

1978, comprou uma área de 12,64 hectares, relacionada a um extenso processo de compra 

e venda, que é resultado de grilagem de terra descrito por Costa (2017).  

Esse processo de arrendar área da RURALMINAS e adquirir propriedades 

próximas à área arrendada ou inseridas dentro dela era uma das estratégias adotadas pelas 

empresas para, em seguida, dar início ao processo “legal” de aquisição das áreas, 

justificando a compra de uma determinada área, mas requerendo o direito sobre uma 

propriedade maior. Assim, em 1978, a empresa Movex Florestal S.A. registrou “área de 

12,64,2 ha após levantamento topográfico realizado pela Planejamento Montes Claros-

                                                 
20 Disponível em: <http://www.grupoplantar.com.br/institucional/nossa-historia/>. Acesso em: 
27/08/2020. 
 

http://www.grupoplantar.com.br/institucional/nossa-historia/
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PLAMOC verificou-se que consta 1.584,3329 ha, ‘que será objeto da futura retificação’” 

(COSTA, 2017, p. 482). 

Em 1996, foi encerrado o contrato de arrendamento, entre a Movex e 

RURALMINAS, porém as terras não voltaram ao controle da estatal e continuaram sendo 

exploradas pela Movex S.A e Foscalma S.A.  

A Foscalma Exportadora S.A., em 2003, tentou usucapiar área de mais de 5 

mil hectares, tendo como resultado negativo aos seus interesses a ação discriminatória de 

Terra Devolutas. Assim, a empresa e a Florestaminas – Florestamentos Minas Gerais, que 

possuem como sócio diretor João Lima Géo21, transferiram para a Floresta 

Empreendimentos área de 5.090,00 hectares, a qual a Foscalma tentou usucapiar. Essa 

mesma área hoje é parte do território em disputa entre geraizeiros, empresas e governo de 

Minas Gerais (COSTA, 2017).  

Em 2010, ocorreu a incorporação da Movex Florestal S.A. e a Foscalma 

Exportadora S.A e, neste mesmo ano, foi vendido para a Floresta Empreendimentos a 

área de 12,64,2ha22. No documento de venda já constava o levantamento feito pela 

PLAMOC, indicando que a área deveria ser objeto de retificação no futuro: “Este caso 

que envolve as empresas Movex, Foscalma e Floresta Empreendimentos, não é único na 

região. Envolve a produção de títulos produzidos pelas empresas no processo que remonta 

da política da RURALMINAS e da SUDENE” (COSTA, 2017, p. 487). 

Assim, desde novembro de 2016, as comunidades tradicionais buscam a 

retomada do território ancestral (Figura 8), organizados pelo MAB e CPT: “O 

Acampamento Alvimar Ribeiro é um lugar de visibilização política pautada na construção 

criativa de iniciativas dispostas a estreitar laços comunitários, reforçando a identidade dos 

geraizeiros com seu território” (RIBEIRO, 2018, p. 80). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21Disponível em: <https://braziljournal.com/pdf/massa-falida-de-UNIAUTO-Administradora-de-
Consorcios-Ltda.pdf> Acesso em: 22/08/2020. 
22 O valor da área consta dessa maneira em Costa (2017). 

https://braziljournal.com/pdf/massa-falida-de-UNIAUTO-Administradora-de-Consorcios-Ltda.pdf
https://braziljournal.com/pdf/massa-falida-de-UNIAUTO-Administradora-de-Consorcios-Ltda.pdf
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Figura 6 -  Fotografias do Acampamento Alvimar Ribeiro 

 
Fonte: Vinicius Fidelis, pesquisa de campo, 2019. 

 

 No Acampamento, especificamente os locais dos registros fotográficos, 

representam o espaço de formação e mobilização de homens e mulheres, sobretudo para 

os trabalhos de base, com intuito de conscientizar e organizar os geraizeiros e geraizeiras 

diante da expropriação provocada pela atuação de grandes empresas, com anuência do 

Estado, dentro do escopo dos grandes projetos desenvolvimentistas.  

Nos registros do INCRA, foram encontrados quatro imóveis em Grão Mogol 

(Quadro 8), sendo que a Fazenda Buriti (5.450,00 ha), registrada em nome da Foscalma, 

é a fração do território geraizeiro onde está localizado o Acampamento Alvimar Ribeiro. 

A área total em nome das empresas FLORESTAMINAS - Floresta Empreendimentos 

LTDA e Foscalma representam 9.261,54 hectares. 

 

Quadro 09 - Imóveis registrados no INCRA pela Florestaminas, Floresta 
Empreendimentos e Foscalma em Grão Mogol - 2020 

Nome do Imóvel  Área do 
Imóvel 

Titular 

Fazenda São Francisco 3.151,58 
FLORESTAMINAS - FLORESTAMENTOS  

MINAS GERAIS S/A 
Faz Bom J Dos Coxos S Lourenço 

I 
647,3116 FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA 

Faz Buriti Pequeno 5.450,00 
FOSCALMA SA COMERCIAL 

EXPORTADORA 

Fazenda São Lourenço Buriti Peq. 12,642 
FOSCALMA SA COMERCIAL 

EXPORTADORA 
Total 9.261,53  

Fonte: SNCR/INCRA, 2020 (Adaptado por Vinicius Fidelis) 
 

Não foram encontradas informações das empresas em sites institucionais ou 

materiais publicitários. 
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Pró-Flora – Agroflorestal e Mineração  

 

A Pró-Flora – Agroflorestal e Mineração é uma empresa do grupo Calsete. 

Aberta em 1968, com operações iniciadas em 1970 na cidade de Sete Lagoas, é  voltada, 

inicialmente, para a extração da cal virgem, visando ao abastecimento do segmento de 

produção de aço.  

Entre os empreendimentos ligados à Calcete está a Pró-Flora – Agroflorestal 

e Mineração, criada em 2004, com objetivo de “criar florestas energéticas” para produção 

de carvão vegetal destinada ao abastecimento siderúrgico, além de fornecer matéria prima 

para as fábricas de papel de celulose e indústrias moveleiras (PRÓ-FLORA, 2020). A 

empresa também atua no setor agrícola e pecuário e afirma que “utiliza de forma eficiente 

e racional os recursos naturais na produção de energia e alimentos.” 

A Pró-Flora, que diz possuir 30 mil hectares, atua nos municípios de Curvelo, 

Corinto, Lassance e Grão Mogol. Neste, registrados em nome da empresa no INCRA são 

18 imóveis, perfazendo uma área total de 12.962,56 hectares (Quadro 9). 

 

Quadro 10 - Imóveis registrados no INCRA em nome da Pró-Flora em Grão Mogol 
- 2020 

Nome do Imóvel Área do 
Imóvel 

Titular Condição 

Fazenda Cobico -II 295,1 
PRO-FLORA AGROFLORESTAL 

LTDA 
Proprietário ou Posseiro 

Individual 

Fazenda Marcelino 753,676 
PRO-FLORA AGROFLORESTAL 

LTDA 
Proprietário ou Posseiro 

Individual 

Fazenda Nuneslandia 911,3022 
PRO-FLORA AGROFLORESTAL 

LTDA 
Proprietário ou Posseiro 

Individual 

Fazenda Caveira 439,5 
PRO-FLORA AGROFLORESTAL 

LTDA 
Proprietário ou Posseiro 

Individual 
Fazenda Cabeceira Da 
Ponte 

890,32 
PRO-FLORA AGROFLORESTAL 

LTDA 
Proprietário ou Posseiro 

Individual 

Fazenda Três Lagoas 749,7092 
PRO-FLORA AGROFLORESTAL 

LTDA 
Proprietário ou Posseiro 

Individual 

Fazenda Cubico – I 357,4 
PRO-FLORA AGROFLORESTAL 

LTDA 
Proprietário ou Posseiro 

Individual 
Fazenda Dois Riachos Ou 
Cedro 

212,1428 
PRO-FLORA AGROFLORESTAL 

LTDA 
Proprietário ou Posseiro 

Individual 
FAZENDA RAIO DE 
SOL 

1.050,60 
PRO-FLORA AGROFLORESTAL 

LTDA 
Proprietário ou Posseiro 

Individual 

Faz Lameiro 201,1096 
PRO-FLORA AGROFLORESTAL 

LTDA 
Proprietário ou Posseiro 

Individual 

Fazenda Veredinha 309,76 
PRO-FLORA AGROFLORESTAL 

LTDA 
Proprietário ou Posseiro 

Individual 

Faz Veredinha 2.405,01 
PRO-FLORA AGROFLORESTAL 

LTDA 
Proprietário ou Posseiro 

Individual 

Faz Caveira 90 
PRO-FLORA AGROFLORESTAL 

LTDA 
Proprietário ou Posseiro 

Individual 
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Fazenda São Domingos 3.465,46 
PRO-FLORA AGROFLORESTAL 

LTDA 
Proprietário ou Posseiro 

Individual 

Fazenda Sto. Expedito 573,944 
PRO-FLORA AGROFLORESTAL 

LTDA 
Proprietário ou Posseiro 

Individual 

Fazenda Santo Expedito 14,09 
PRO-FLORA AGROFLORESTAL 

LTDA 
Proprietário ou Posseiro 

Individual 

Fazenda Caveiras 123,8 
PRO-FLORA AGROFLORESTAL 

LTDA 
Proprietário ou Posseiro 

Individual 

Faz Caveiras 119,64 
PRO-FLORA AGROFLORESTAL 

LTDA 
Proprietário ou Posseiro 

Individual 

Total 12962,56   
Fonte: SNCR/INCRA, 2020 (Adaptado por Vinicius Fidelis) 
 

 

Cerâmica União LTDA 

 

Outra empresa atuante no município é a Cerâmica União LTDA. A empresa, 

aberta em 1976, com foco na produção de telhas, tijolos, lajotas e outros artefatos a partir 

do barro cozido para a construção civil, tem sua matriz localizada no município de 

Salinas, entretanto é atuante em Grão Mogol no ramo florestal, com o cultivo de eucalipto 

e pinus.  

Em Grão Mogol, a Cerâmica União Ltda. atua em uma área que integra o 

território tradicional geraizeiro, em atual situação de conflito. No local, são realizados 

plantios de eucalipto para a produção de carvão vegetal, produção de mourões e estacas 

de madeira. 

De acordo com o Relatório de Fiscalização da Superintendência Regional do 

Trabalho em Minas Gerais (2019), no dia 09/07/2019 foi realizada operação de 

fiscalização do Projeto de Combate ao Trabalho Análogo ao de Escravo, tendo como foco 

o setor de carvoejamento, pois haviam sido realizadas denúncias de graves irregularidades 

trabalhistas na zona rural do município de Grão Mogol.  

Assim, a equipe composta por Auditores Fiscais do Trabalho, Procurador e 

Policiais Federais visitaram a área de atuação da empresa com vistorias em duas 

carvoarias. Na primeira, identificaram quatro trabalhadores alojados no local, sendo 

concluído que as frentes de trabalho e alojamento eram degradantes. Num segundo local 

com fornos, apesar de irregularidades, constataram-se melhores condições de alojamento, 

áreas de vivência, etc.   

Na segunda carvoaria, foi apresentado aos agentes fiscalizadores um caderno 

com controle de produtividade e frequência, além de alguns controles de jornada 

assinados pelos trabalhadores. Assim, com esses documentos, foi possível levantar 
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número total de trabalhadores, inclusive os que não estavam presentes no local, indicando, 

por fim, que dos vinte e um trabalhadores quatro estavam submetidos à condição análoga 

ao trabalho escravo, conforme Artigo 149 do Código Penal.  

O responsável pelas duas carvoarias afirmou que havia contrato de 

terceirização com a Cerâmica União, mas quando questionado sobre o documento, alegou 

que nunca ficou com as vias do contrato. O contrato vigente com a Cerâmica União era 

com empresa cujo capital social era de R$10.000,00. Diante dessa informação e de que 

havia 21 pessoas trabalhando na carvoaria, a Auditoria Fiscal do Trabalho concluiu que 

era o primeiro indício de terceirização ilícita, visto que o capital social da empresa não 

atendia o que era exigido pela Lei n°. 12, 429, de 31 de março de 2017, que incluiu a Lei 

n°. 6.019, de 3 de janeiro de 1974, na qual se estabelece o capital mínimo de R$ 45.000,00 

como requisito para funcionamento da empresa de prestação de serviços a terceiros, 

quando houver mais de vinte e até 50 funcionários.  

Após a constatação de irregularidades, a equipe realizou contato com a 

Cerâmica União, em Salinas, que encaminhou, no mesmo dia, o contador da empresa para 

o encontro com os agentes, levando o contrato de prestação de serviço entre as partes. 

Após análise do contrato, associado às informações do capital social e total de 

trabalhadores na carvoaria (21), a Auditoria Fiscal do Trabalho concluiu que houve 

ilegalidade da terceirização.   

No total, foram lavradas 22 infrações, segundo o Relatório de Fiscalização 

(2019), dentre elas destacamos: a indisponibilidade de locais adequados para refeição dos 

trabalhadores; deixar de disponibilizar, nos locais de trabalho, água potável e fresca em 

quantia suficiente; manter instalações elétricas com risco de choque elétrico ou outros 

tipos de acidentes; deixar de fornecer aos trabalhadores, gratuitamente, os equipamentos 

de proteção individual (EPI). 

Apesar de tudo isso, a Cerâmica União LTDA.  descreve no seu histórico23 

que:  

Com uma administração participativa a Empresa ouve seus colaboradores e 
tem como foco as relações humanas, as questões sociais e a segurança no 
trabalho. Em seu processo de expansão, a Empresa manteve a visão vital de 
preservação ecológica. A lenha, um dos insumos mais empregados é 
proveniente dos Projetos próprios de Reflorestamento de Eucalipto e Pinus 
garantindo a preservação do meio ambiente. (CERÂMICA UNIÃO LTDA., 
2020).  

 

                                                 
23 Disponível em: <https://www.ceramicauniao.net/textos/A-Empresa/1>. Acesso em 27/08/2020 

https://www.ceramicauniao.net/textos/A-Empresa/1
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No município de Grão Mogol, foram identificados dois imóveis em nome da 

Cerâmica União, somando um total de 3.237,99 hectares (Quadro 10). 

 

Quadro 11 - Imóveis registrados no INCRA em nome Cerâmica União LTDA em 
Grão Mogol - 2020 

Nome do Imóvel  
Área do 
Imóvel 

Titular Condição 

Fazenda São Francisco 3.211,10 CERÂMICA UNIÃO LTDA 
Proprietário Ou 
Posseiro Individual 

Fazenda São Francisco 26,8894 CERÂMICA UNIÃO LTDA 
Proprietário Ou 
Posseiro Individual 

Total 3.237,99     
Fonte: SNCR/INCRA, 2020 (Adaptado por Vinicius Fidelis) 

 

Rima Industrial S.A.  

 

O Grupo RIMA está organizado em quatro divisões industriais: magnésio, 

silício metálico, ferro ligas e automotiva, além de duas divisões de apoio: a florestal e 

mineração. Segundo a página institucional24 da empresa, a história do Grupo RIMA tem 

mais de 50 anos, sendo “uma empresa em constante evolução, com atuação mundial e 

que respeita o meio ambiente e as comunidades” (RIMA, 2020, s/p).  

A Rima Florestal é a responsável pela produção e suprimento das fábricas do 

Grupo, para isso ela dispõe de 50 mil hectares de projetos florestais, distribuídos no Norte 

de Minas Gerais, Vale do Jequitinhonha e Vale do São Francisco, sendo plantados cerca 

de 60 milhões de eucaliptos. 

Em pesquisa realizada, localizamos o Resumo Público de Manejo Unidade 

Buritizeiro – MG 2019, por meio do qual a Rima descreve a atuação nos municípios de 

Buritizeiro e João Pinheiro, porém não foi encontrado o Resumo Público para Grão 

Mogol ou uma unidade que considerasse as florestas plantadas nesse município. Assim, 

o documento encontrado apresenta que a Rima tem como princípios de atuação uma 

Política de Gestão Integrada e Responsabilidade Social: 

 

• O reinvestimento e retorno de capital nos locais de atuação do Grupo Rima, 
gerando empregos e melhor qualidade de vida para seus colaboradores e 
comunidades;  
• O cumprimento integral da legislação aplicável e demais requisitos legais;  

                                                 
24 Disponível em: <http://www.rima.com.br/htmls/inst_historia.php>. Acesso em 27/08/2020.  

http://www.rima.com.br/htmls/inst_historia.php
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• Ênfase ao crescimento do ser humano e adoção de práticas éticas com seus 
colaboradores e demais partes interessadas; (Resumo Público Plano de Manejo 
Unidade Buritizeiro, 2019, s/p – grifos nossos).  

 

No município de Grão Mogol, foi identificado apenas um imóvel, por nome de 

Fazenda Santa Cruz, registrado em nome da Rima Industrial S.A no INCRA (2020), com 

área de 968,3 hectares.  

 

Companhia Ferroligas Minas Gerais – MINASLIGAS 

 

Como apresentado no Balanço Social 2020, que contempla ações 

desenvolvidas em 2019, disponível na página institucional da empresa25, a Minasligas 

originalmente foi denominada de Ferro Ligas de Minas Ltda./FERRONORTE, criada em 

1971 com sede em Montes Claros/MG. Após mudança de nome, do controle acionário e 

da sede, o projeto foi aprovado pela SUDENE em 1978, sendo iniciada a construção da 

primeira unidade produtiva em Pirapora/MG, com funcionamento iniciado em 1980. 

Após seu primeiro ano de funcionamento, foi desenvolvido projeto de ampliação de mais 

três fornos para produção de ligas metálicas A empresa seguiu nos próximos anos abrindo 

novos fornos, finalizando em 2011, com total de nove fornos para produção de ligas, além 

das fazendas para plantio de eucalipto (MINASLIGAS, 2020).  

A empresa aponta estratégias voltadas para o desenvolvimento social e 

sustentável, contando com a parceria das instituições públicas, governamentais e não 

governamentais, focando em: educação de crianças, cultura, saúde, desenvolvimento 

comunitário e esportes (BALANÇO SICAL, 2020). Acreditam que o crescimento da 

empresa “está diretamente relacionado com o desenvolvimento dos nossos clientes, 

empregados, fornecedores, comunidades e acionistas” (BALANÇO SOCIAL, 2020, p. 

3). 

Na página institucional, a empresa diz possuir cerca de 57 mil hectares de 

terra, sendo em torno de 26 mil hectares disponíveis para o plantio de eucalipto que 

proporcionam o abastecimento das plantas industriais da empresa. No município de Grão 

Mogol, foram localizados nos registros do INCRA três imóveis em nome da Minasligas, 

somando uma área total de 5.620,81 hectares (Quadro 12).  

 

                                                 
25 Disponível em: https://www.minasligas.com.br/portal/wp-content/uploads/2020/08/Balan%C3%A7o-
Social-2019.pdf. Acesso em: 28/08/2020.  

https://www.minasligas.com.br/portal/wp-content/uploads/2020/08/Balan%C3%A7o-Social-2019.pdf
https://www.minasligas.com.br/portal/wp-content/uploads/2020/08/Balan%C3%A7o-Social-2019.pdf
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Quadro 12 - Imóveis registrados no INCRA em nome da MINASLIGAS em Grão 
Mogol - 2020 

Nome do Imóvel  Área do 
Imóvel 

Titular Condição 

São Francisco I 2.154,40 
COMPANHIA FERROLIGAS  
MINAS GERAIS 
MINASLIGAS 

Proprietário Ou Posseiro 
Individual 

São Francisco II 215,7 
COMPANHIA FERROLIGAS  
MINAS GERAIS – 
MINASLIGAS 

Proprietário Ou Posseiro 
Individual 

Fazenda São 
Francisco 

3.250,71 
COMPANHIA FERROLIGAS  
MINAS GERAIS – 
MINASLIGAS 

Proprietário Ou Posseiro 
Individual 

Total 5.620,81   
Fonte: Fonte: SNCR/INCRA, 2020 (Adaptado por Vinicius Fidelis) 
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3.2 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO FLORESTAL  

 

De maneira geral, os grandes empreendimentos, sobretudo durante o processo 

de instalação, tentam justificar a real necessidade do negócio por meio de indicadores 

econômicos e sociais. Por exemplo, a NORFLOR apresenta no seu Resumo Público do 

Plano de Manejo florestal (2015) que a monocultura promoveu maior desenvolvimento 

econômico, haja vista que, desde a década de 1970, existem plantios de eucalipto e que 

ainda estão em atuação.  

Antes de analisarmos os dados do Produto Interno Bruto Municipal, geração 

de empregos, Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e seus subtemas, vamos analisar 

a tributação gerada pelo eucalipto, sobretudo na produção de carvão vegetal e ferro gusa. 

Adiantamos que a tributação é uma “caixa preta”, sendo extremante difícil o acesso aos 

dados contábeis das empresas e identificar o lastro da tributação no orçamento da gestão 

pública vinculado às áreas de atuação das empresas. Cumpre destacar que as pesquisas 

acadêmicas disponíveis, que apresentam análise dos dados quantitativos de impostos 

incidentes sobre atividades ligadas à produção florestal, são principalmente vinculadas à 

área da engenharia florestal (RODRIGUES, 200126; IMAÑA, 2011; LACERDA, 2016). 

Uma das formas de tentar acessar os dados das empresas seria por meio de entrevistas 

com os seus representantes, entretanto, não foi possível a realização das entrevistas de 

campo em virtude da pandemia do Covid-19.  

No total, podemos indicar 14 tipos de tributos incidentes sobre as empresas 

florestais. Não é nossa intenção uma análise exaustiva e em profundidade sobre todos os 

tributos, inclusive por suas especificidades. Ademais, em estudo preliminar realizado, 

tivemos muita dificuldade seja para identificar quais tributos envolvem a cadeia produtiva 

da monocultura de eucalipto, seja para mapear e acessar os microdados de cada tributação. 

Portanto, optamos por apresentar de forma geral o que consideramos alguns tributos 

vinculados ao setor e, onde foi possível, incluímos informações de pesquisas realizadas 

por outros autores. 

Portanto, apresentamos a seguir informações sobre: Taxa Florestal (TF); 

Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços de 

transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação (ICMS); Taxa de controle e 

                                                 
26 Rodrigues (2001) utilizou dados hipotéticos de produção. 
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fiscalização ambiental do Estado de Minas Gerais (TFAMG); e Taxa de controle e 

fiscalização ambiental (TCFA). 

 

Taxa Florestal  

 

A Taxa Florestal (TF)foi criada em 1968, por meio da Lei Estadual de Minas 

Gerais n° 4.747, sendo que o Decreto n° 47.580, de dezembro de 2018, estabelece 

atualizações sobre o regulamento da Taxa Florestal. 

A TF tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia pelo 

Estado, relacionado com as atividades de extração, produção, comercialização e consumo 

de produtos e subprodutos florestais. São considerados produtos florestais: a lenha, a 

madeira e as raízes, os produtos florestais não madeireiros (sempre-vivas e palmito). Os 

subprodutos são constituídos pelo carvão vegetal e os resultados das transformações de 

produtos florestais por meio da atuação do homem (MINAS GERAIS, 2018).  

O Artigo 4° do Decreto nº 47.580, de 28 de dezembro de 2018, define as 

alíquotas da Taxa Florestal, apresentadas no Tabela 3.  

 

Tabela 3 - Alíquotas de cobrança da taxa florestal 
Código Especificação Unidade UFEMG 

1.00 Lenha de floresta plantada m³ 0,28 

1.01 Lenha de floresta nativa sob manejo sustentável m³ 0,28 

1.02 Lenha de floresta nativa m³ 1,4 

2.00 Madeira de floresta plantada m³ 0,54 

2.01 Madeira de floresta nativa sob manejo sustentável m³ 0,54 

2.02 Madeira de floresta nativa m³ 9,35 

3.00 Carvão vegetal de floresta plantada m³ 0,56 

3.01 Carvão vegetal de floresta nativa sob manejo sustentável m³ 0,56 

3.02 Carvão vegetal de floresta nativa m³ 2,8 

4.00 Produtos não madeireiros de floresta plantada Kg 0,07 

4.01 
Produtos não madeireiros de floresta nativa sob manejo 
sustentável 

Kg 0,07 

4.02 Produtos não madeireiros de floresta nativa Kg 0,37 

Fonte: SEFA, 2020 (adaptado por Vinicius Fidelis) 
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A Taxa Florestal tem por base de cálculo o custo estimado da atividade de 

polícia administrativa exercida pelo Estado por meio do Instituto Estadual de Florestas 

(IEF) ou da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

(SEMAD). O valor resulta das aplicações das alíquotas (Tabela 3) sobre a quantidade de 

produto ou subproduto florestal (MINAS GERAIS, 2018).  

O Art. 7° dispõe sobre quais são os contribuintes da Taxa Florestal, sendo 

citados os proprietários rurais (possuidores de qualquer título de terra ou posse de área de 

floresta) e as empresas com finalidade de produção ou extração de produtos e/ou 

subprodutos florestais.  

O recolhimento da taxa é realizado mediante a intervenção ambiental 

compreendida como a supressão de cobertura vegetal nativa e/ou floresta plantada, 

também se considera a destoca de floresta nativa e/ou floresta plantada. O prazo de 

recolhimento da TF ocorre no momento do requerimento da intervenção ambiental e até 

dez dias contados após a constatação de atividades irregulares que resultaram na retirada 

da cobertura vegetal (MINAS GERAIS, 2018).  

 

Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços 

de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação (ICMS) 

 

O imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestação 

de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação (ICMS) possui 

grande complexidade de taxação nos estados, pois são múltiplas as alíquotas sobre 

distintos produtos, sendo realizada sua apuração trimestralmente. O ICMS tem como fato 

gerador as operações relativas à circulação de mercadorias e à prestação de serviços, que 

podem ser realizadas por produtores, indústrias e comerciantes (RODRIGUES, 2001).   

No caso do estado de Minas Gerais, o ICMS tem incidência sobre: 1) 

operações relativas à circulação de mercadorias e a prestação de serviços; 2) fornecimento 

de mercadoria com prestação de serviço; 3) saída de mercadoria de hasta pública; 4) 

entrada em território mineiro, em operações interestaduais de produtos como petróleo, 

lubrificantes, combustível ou energia elétrica, 5) entradas de mercadorias do exterior; 6) 

aquisição de pessoa física ou jurídica, em licitação promovida pelo poder público, de 

mercadoria ou bem importado; 7) a entrada, em estabelecimento de contribuinte, por 

resultado de operação interestadual, de mercadoria; 8) prestação de serviço de transporte 

interestadual ou municipal; 9) prestação onerosa de serviços de comunicação; 10) 
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serviços de transporte ou comunicação prestado no exterior; 11) utilização, pelo 

contribuinte, de serviços de transporte ou comunicação, que tenha iniciado em outra 

unidade da Federação (MINAS GERAIS, 2020).  

As alíquotas do ICMS variam de acordo com o produto e nas prestações 

internas e externas. Dessa forma, conforme o Regulamento do ICMS (MINAS GERAIS, 

2020, s/p), para o setor florestal temos: 

 

Art. 42°. As alíquotas do imposto são:  
I – Nas operações e prestações internas: [...]  
e) 18% (dezoito por cento), nas operações e nas prestações não especificadas 
nas alíneas anteriores”. [...] 
II – Nas operações e prestações interestaduais: [...] 
b) 7% (sete por cento), quando o destinatário for contribuinte do imposto e 
estiver localizado no Estado do Espírito Santo ou nas regiões Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste; 
c) 12% (doze por cento), quando o destinatário for contribuinte do imposto e 
estiver localizado nas regiões Sul e Sudeste, exceto no Estado do Espírito 
Santo; 

Uma característica do ICMS é sua não cumulatividade, ou seja, toda cadeia 

envolvida no processo de produção poderá creditar-se do valor do ICMS incidente na 

aquisição de determinado produto. Nas palavras de Imaña (2011, p. 38), “o contribuinte 

do ICMS ao final do período de apuração ao registrar suas vendas com a incidência do 

ICMS descontará o valor do ICMS das aquisições, recolhendo aos cofres públicos 

estaduais a diferença entre o débito da venda e o crédito da compra.”  

O repasse do ICMS feito aos municípios é condicionado ao seu respectivo 

índice de participação sendo apurado pelo estado de acordo com os critérios estabelecidos 

no artigo 3° da Lei complementar n° 63/1990 e a lei estadual ° 13.803 de 28 de dezembro 

de 2000 (MINAS GERAIS, 2020). 

 

Taxa de controle e fiscalização ambiental do Estado de Minas Gerais 

 

A Taxa de controle e fiscalização ambiental do Estado de Minas Gerais 

(TFAMG) foi instituída pela Lei n° 14.940, de 29 de dezembro de 2003, sendo cobrada 

dos contribuintes que utilizem atividades potencialmente poluidoras ou que utilizem 

recursos ambientais e também atividades com produtos e subprodutos da fauna e flora. 

Para os efeitos da Lei, no Art. 2º, são considerados: microempresa - a pessoa 

jurídica ou empresário que tiver receita bruta anual igual ou inferior a R$ 180.000,00; 

empresa de pequeno porte - é considerada aquela que tiver receita bruta anual superior a 
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R$ 180.000,00 e igual ou inferior a R$ 1.440.000,00; Empresa de médio porte é aquela 

pessoa jurídica ou empresário que obtiver receita bruta anual superior a 1.440.000,00 e 

igual ou inferior a 12.000.000,00 e, por fim, empresa de grande porte é aquela pessoa 

jurídica ou empresário com receita acima de 12.000.000,00 (MIMAS GERAIS, 2003).  

A TFAMG será cobrada no último dia de cada trimestre do ano civil, nos 

valores apresentados no Tabela 4 e recolhida até o terceiro dia útil do próximo mês. 

 

Tabela 4 - Taxa de controle e fiscalização ambiental do estado de Minas Gerais 

Valores em R$ para os exercícios de 2017, 2018 e 2019 
Potencial de 

Poluição, Grau de 
utilização dos 

recursos ambientais* 

Microempresa 
Empresa de Pequeno  

Porte 
Empresa de 
Médio  Porte 

Empresa de 
Grande  Porte 

Pequeno -  173,90 343,80 695,61 

Médio -  278,24 556,49 1.391,21 

Alto 77,29 347,80 695,61 3.478,04 
* Classificação quanto ao grau de poluição e utilização dos recursos ambientais. Disponível em: 
http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/leis/l14940_2003.pdf. Acesso em 
22/08/2020. 
Fonte: MINAS GERAIS, 2003. 
 

O Art. 14 da Lei n° 14.940 apresenta que a TFMAMG constitui crédito para 

compensação para a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA) até o limite de 

60% e no mesmo ano. 

 

Taxa de controle e fiscalização ambiental  

 

A Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA), originalmente 

instituída inicialmente pela esfera federal por intermédio da Lei ° 10.165, de 27 de 

dezembro de 2000, possui como fato gerador o exercício regular do poder de polícia 

conferido ao Instituo Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA). 

É sujeito passivo de aplicação da TFCA todo aquele que exercer atividades 

constantes no Anexo VIII27, sendo que no caso das atividades florestais destacamos que 

ela tem incidência sobre as Indústrias da Madeira (serraria e desdobramentos), Indústrias 

de Papel e Celulose, as Indústrias Metalúrgicas e sobre o uso de recursos naturais, sendo 

a silvicultura com a exploração de produtos e subprodutos florestais (BRASIL, 2010).  

                                                 
27 Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938.htm#anexoviii. Acesso em: 
23/08/2020. 

http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/leis/l14940_2003.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938.htm#anexoviii
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Todos sujeitos passivos da TCFA são obrigados a entregar, até dia 31 de 

março de cada ano, o relatório sobre as atividades exercidas no ano anterior, sendo os 

valores regulados por meio da Art. 17-D apresentados no Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Taxa de controle e fiscalização ambiental 

VALORES (R$) DEVIDOS A TÍTULOS DE TCFA POR ESTABELECIMENTOS POR 
TRIMESTRE 

Potencial de 
Poluição, Grau de 

utilização de 
Recursos Naturais 

Pessoa 
Física 

Microempresa 
Empresa de  

Pequeno Porte 
Empresa de  
Médio Porte 

Empresa 
de Grande 

Porte 

Pequeno - - 112,50 225,00 450,00 

Médio - - 180,00 360,00 900,00 

Alto - 50,00 225,00 450,00 2.250,00 
Fonte:  BRASIL, 20210 (adaptado por Vinicius Fidelis) 

 

A TCFA será devida no último dia útil de cada trimestre do ano civil, sendo 

fixados pelo Anexo IV, descrito na Tabela 5, sendo o recolhimento por meio de conta 

bancaria vinculada ao IBAMA até o quinto dia útil do mês subsequente. 

Há ainda outros tributos incidentes sobre atividades florestais, tais como:  

Taxa de cadastro e registro (TCR): é um formulário preenchido, juntamente com 

anexos para análise e aprovação, sendo cobrada anualmente. Os contribuintes são pessoas 

físicas ou jurídicas que exploram e/ou beneficiam produtos ou subprodutos florestais. O 

valor cobrado pela TCR pode variar conforme o mês de ocorrência, definido de acordo 

com a categoria de consumidor ou utilizador, sendo o valor estabelecido pelo IEF e 

“qualquer alteração para fins de registro deve ser comunicadas ao órgão ambiental, até o 

prazo máximo de trinta dias após sua ocorrência” (LACERDA, 2016, p. 34). 

Imposto sobre produtos industrializados (IPI): que incide sobre produtos 

industrializados, nacionais e estrangeiros, sendo regulamento pelo Decreto 7.212 de 2010. 

O IPI abrange todos os produtos com alíquota, sendo regulamento os valores por meio da 

Tabela de Incidência do IPI (TIPI) . O fator gerador do IPI é a sua saída de 

estabelecimento industrial ou equiparado a industrial, em operações internas. Para 

indústrias, o IPI é calculado em relação ao valor fiscal da mercadoria despachada, 

podendo, neste caso, conter o frete, seguro, entre outras despesas. 

Contribuição para financiamento da seguridade social (COFINS): tem como objetivo 

financiar a Seguridade Social, ou seja, contribui com a Previdência Social. A COFINS 

surgiu por meio da Lei Complementar n° 70 de trinta de dezembro de 1991 .  Os 
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contribuintes são as pessoas jurídicas de direito privado, o que inclui pessoas equiparadas 

nos termos da lei do Imposto de Renda, “todavia há isentos da contribuição, como as 

pequenas empresas e microempresas que optam pelo regime do Simples Nacional” 

(LACERDA, 2016, p. 35). 

Contribuição social para o programa de integração social (PIS): foi instituído pela 

Lei Complementar Federal n° 07, de sete de setembro de 1970, com objetivo de promover, 

aos funcionários, abono e participação na receita das empresas. Os contribuintes são as 

pessoas jurídicas de direito privado e, assim como na COFINS, as que são equiparadas 

pela legislação do imposto de renda, bem como as empresas públicas e as sociedades de 

economia mista e suas subsidiárias. A base de cálculo é a receita bruta da empresa 

florestal (RODRIGUES, 2001); 

Imposto de renda da pessoa jurídica (IRPJ): ou, como é conhecido, imposto de renda, 

tornou-se fonte importante de receitas tributárias, sendo constituído como mecanismo 

para a redistribuição da renda. O IRPJ é determinado com base no lucro real, presumido 

ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais. “A base de cálculo será determinada 

mediante aplicação de 8% sobre receita bruta auferida mensamente e sobre esta base será 

aplicada a alíquota de 15%” (LACERDA, 2016, p. 41). 

Contribuição social sobre lucro líquido (CSLL) tem como principal objetivo apoiar a 

Seguridade Social. A CSSL segue as mesmas normas de apuração e pagamento que o 

imposto de renda, sendo a alíquota de 9% para as pessoas jurídicas em geral e 15% no 

caso de pessoas jurídicas que são consideradas instituições financeiras (BRASIL, 1988; 

LACERDA, 2016); 

O Imposto sobre propriedade territorial rural (ITR): pode ser especificado de acordo 

com uma variedade de mecanismos, por exemplo o tamanho da área, renda econômica, 

valor de locação. O imposto é recolhido anualmente e, para isso, são considerados 

contribuintes os proprietários do imóvel, titular de domínio ou quem possuir qualquer 

título. Considera-se imóvel rural a área contínua, constituída por uma ou mais parcelas de 

terras, localizada na zona rural do município. A alíquota pode variar de 0,03% a 20%, 

dependendo da área e utilização da terra, sendo calculado o valor a partir do valor 

fundiário, diretamente vinculado ao número de módulos fiscais do imóvel 

(RODRIGUES, 2001). 

Imposto Sobre Serviços (ISS): é um imposto de competência dos municípios e do 

Distrito Federal, ou seja, os valores arrecadados por meio do ISS são destinados aos cofres 

públicos municipais. Dessa maneira, esse imposto caracteriza-se por sua grande 
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importância nas arrecadações tributárias municipais, entretanto, muitos municípios 

apresentam dificuldades no recolhimento do tributo (RODRIGUES, 2001; IMAÑA, 

2011). 

Contribuição social do fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS): foi instituído 

pela Lei Federal n° 5.107/1996, sendo constituído por contas em que o empregador realiza 

depósitos em nome dos empregados, sendo correspondente a 8% do salário do 

colaborador (LACERDA, 2016).  

Contribuição Social do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS): regulamentada 

pela Lei Federal nº 8.212/1991, a contribuição é realizada por toda sociedade direta e 

indiretamente, nos termos do Art. 149 e 195 da Constituição Federal (LACERDA, 2016).  

 

3.3 ANÁLISE DOS DADOS SOCIOECONÔMICOS 

 

Diante dessa breve contextualização do setor, analisaremos sua contribuição 

para o município de Grão Mogol, principalmente nos quesitos social e econômico, pois 

esses aspectos são sempre reiterados nos discursos das empresas.  

Segundo o IBGE, a mesorregião Norte de Minas é subdividida em 7 

microrregiões. Assim, para a apresentação dos dados e análises do município de Grão 

Mogol, utilizamos como referência regional os municípios que compõe a microrregião de 

Grão Mogol (Figura 7), sendo eles Botumirim, Cristália, Grão Mogol, Itacambira 

Josenópolis e Padre Carvalho. Vale destacar que, apesar de desenvolverem diversas 

atividades econômicas, todos os municípios da microrregião também apresentam 

atividades ligadas ao plantio de Eucalipto e, em menor escala, o plantio de pinus.   
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Figura 7 -  Mapa da microrregião de Grão Mogol  

 
 Fonte: Vinicius Paulino Fidelis. 

 

A partir de 1950, o Brasil passa por processos que alteram significativamente 

a distribuição espacial da população nos espaços rural e espaço, passando de um país 

predominantemente rural para uma grande concentração populacional nas cidades. O 

crescimento da população brasileira, segundo o Censo Demográfico, foi positivo, entre 

1991 e 2010, apresentando aumento de 29,9%, sendo que o estado de Minas Gerais 

apresentou elevação de 24,47%. Com relação aos municípios analisados na microrregião, 

apenas em Cristália houve crescimento de 15,13%, enquanto Botumirim, Itacambira e 

Grão Mogol apresentaram, respectivamente, decrescimento populacional de -10,13%, -

25,92% e -26,72%.  

Conforme a Tabela 6, na última década, segundo o último censo (2010) e as 

estimativas populacionais de 2019, houve um crescimento populacional do Brasil de 

10,16% e em Minas Gerais de 8,01%. Para a microrregião, Botumirim apresentou 

decrescimento populacional de -2,7%, e os demais municípios apresentaram crescimento 

populacional, com destaque para Padre Carvalho que foi de 9,32%. Os demais municípios 

que compõem a microrregião tiveram crescimento abaixo das médias nacional e regional. 
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Grão Mogol, onde são exercidas atividades relacionadas à monocultura de eucalipto, 

apresentou crescimento de pouco mais de 5%28 (Tabela 6).   

 
Tabela 6 - População no Brasil, Minas Gerais e municípios da microrregião de Grão 
Mogol 

Brasil, Unidade da 
Federação e Municípios  

Ano Variação (%) 

1991 2000 2010 2019* 1991-2010 2010-2019 

Brasil 146.815.815 169.872.856 190.755.799 210.147.125 29,92 10,16 

Minas Gerais 15.743.536 17.905.134 19.597.330 21.168.791 24,47 8,01 

Botumirim 7.230 6.834 6.497 6.319 -10,13 -2,73 

Cristália 5.003 5.583 5.760 5.971 15,13 3,66 

Grão Mogol 20.283 14.224 15.024 15.836 -25,92 5,40 

Itacambira 6.807 4.558 4.988 5.385 -26,72 7,95 

Josenópolis ... 4.253 4.566 4.867 ... 6,59 

Padre Carvalho ... 5.227 5.834 6.378 ... 9,32 

* Os dados são com base na estimativa populacional.   
Fonte: IBGE, 2020 (adaptado por Vinicius Fidelis). 
 
 

A Tabela 729 apresenta os dados migratórios dos municípios da microrregião 

de Grão Mogol, sendo que todos eles apresentaram saldo migratório negativo, ou seja, 

não conseguiram absorver a força de trabalho. Os municípios de Botumirim e Grão Mogol 

registraram os piores índices, respectivamente, -491 e -435. Dessa forma, depreende-se 

que a atuação dos empreendimentos reflorestadores no município de Grão Mogol ainda é 

insuficiente para a total absorção da mão de obra disponível, ou, como hipótese, tem baixa 

demanda de trabalhadores assalariados. 

 

Tabela 7 - Movimento migratório nos municípios da microrregião de Grão Mogol 

Imigrantes, Emigrantes e Saldo Migratório -  2010 

Município 10 Pop. 
Total 

Imigr. Emigr. S.M. 

Botumirim 6.497 290 781 -491 

Cristália 5.760 239 370 -131 

Grão Mogol 15.024 784 1.219 -435 

Itacambira 4.988 237 510 -273 

Josenópolis 4.566 132 429 -297 

Padre Carvalho 5.834 205 325 -120 
Fonte: Microdados da Amostra do Censo Demográfico de 2010. 

                                                 
28 A taxa de fecundidade em Grão Mogol em 1991 foi de 6,41%, em 2000 de 3,65% e 2010 foi de 4,12%. 
Registrando uma média de 4,12%, o que pode justificar parte do crescimento populacional.  
29 Agradeço o Professor Glauco pelo apoio na obtenção destes dados. 
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No entanto, conforme outras pesquisas já realizadas, o setor florestal não se 

destaca na geração de emprego. Nesse sentido, citamos os dados apresentados por Calixto 

e Ribeiro (2007, p. 445), em análise das atividades do setor na microrregião de Capelinha: 

 

Com relação à geração de emprego e renda, apregoada pelas reflorestadoras e 
vista com reservas pelas organizações sociais, os dados mostram que o 
reflorestamento ocupa 23,9% da área rural declarada na MRH e 3,76% da força 
de trabalho, gerando 15 milhões de reais por ano na região, em salários e 
impostos; enquanto a agricultura familiar ocupa cerca de 30% da área rural, 
absorve 87,5% da força de trabalho e movimenta na região cerca de 80 milhões 
de reais, em produção, programas de transferência de renda e migração 
sazonal, se mostrando bem mais eficiente nesses aspectos que a silvicultura. 

 

Para análise de dimensão social, utilizamos como referência o IDH, no 

período entre 1991 e 2010, que apresentou elevação no IDHM do estado de Minas Gerais, 

saindo do IDH de 0,478, considerado um IDH muito baixo e chegando até 0,731, em 

2010, o que o classifica como IDH alto (PNUD, 2020).  

Na Tabela 8, os dados apresentam o IDHM da microrregião. Em 1991, todos 

os municípios apresentavam o IDHM classificado como muito baixo. Em 2010, Cristália, 

Josenópolis e Padre Carvalho, atingiram a classificação de baixo IDHM e os municípios 

de Botumirim, Grão Mogol e Itacambira atingiram a classificação de médio, sendo o de 

Itacambira o mais elevado na microrregião.  

Apesar das elevações no indicador de desenvolvimento humano, Grão Mogol 

e Botumirim foram os municípios que apresentaram os menores percentuais de 

crescimento, se comparados com os outros municípios da microrregião, no período de 

1991 até 2010. 

Quando analisamos o ranking estadual, percebemos que alguns municípios 

perderam posições, sendo que Botumirim perdeu 164 posições, Grão Mogol perdeu 88 e 

Cristália 44. Situação contrária ocorre com os outros municípios, destacando Itacambira 

com ganho de 98 posições no ranking estadual.  

No ranking nacional, a situação tende a se repetir, pois os municípios de 

Botumirim, Cristália e Grão Mogol perderam, respectivamente, 743, 47 e 332 posições e 

Itacambira, Josenópolis e Padre Carvalho adquirindo, respectivamente, 950, 201, 715 

posições no ranking nacional. De maneira geral, os municípios da microrregião 

apresentam uma classificação muito baixa nos rankings estadual e nacional. 

Essa situação é, no mínimo, emblemática, principalmente para o caso do 

município de Grão Mogol, uma vez que têm sido recebidos investimentos e empresas 
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ligadas a empreendimentos de silvicultura nas últimas décadas. De modo geral, 

considerando tanto a atuação das empresas, quanto os investimentos sociais realizados 

pelo Governo Federal no período de 2003 a 2015, o município deveria apresentar 

melhorias mais significativas no desempenho em relação à educação, longevidade e 

renda. 

 

Tabela 8 - IDHM dos municípios da microrregião de Grão Mogol   

Municípios 
microrregião de 

Grão Mogol  

IDHM Ranking estadual   Ranking nacional 

Ano Ano  Ano 

1991 2000 2010 1991 2000 2010  1991 2000 2010 

Botumirim 0.344 0.479 0.602 608 º 700 º 772 º  3358 º 3512 º 4101 º 

Cristália 0.280 0.452 0.583 770 º 761 º 810 º  4515 º 3890 º 4562 º 

Grão Mogol 0.323 0.465 0.604 680 º 729 º 768 º  3723 º 3707 º 4055 º 

Itacambira 0.282 0.438 0.628 762 º 791 º 664 º  4469 º 4137 º 3519 º 

Josenópolis 0.221 0.384 0.564 837 º 845 º 834 º  5266 º 4986 º 4965 º 

Padre Carvalho 0.257 0.439 0.599 803 º 789 º 781 º  4882 º 4121 º 4167 º 
Fonte: PNUD, 2020 (adaptado por Vinicius Fidelis). 
 

Os indicadores do IDHM, quando desagregados, considerando o Brasil, 

Minas Gerais e os municípios integrantes da microrregião de Grão Mogol, apresentaram 

crescimento no período de 1991 até 2010 (Tabela 9).  Mas, apesar do crescimento, todos 

os municípios apresentam índices de IDH-Educação, IDH-Longevidade e IDH-Renda 

abaixo dos índices estadual e nacional. 

No subtema IDH-Educação, os municípios de Cristália, Grão Mogol, 

Josenópolis e Padre Carvalho apresentam índices muito baixos e o melhor crescimento 

foi alcançado por Itacambira. O IDH-Longevidade mostra que Grão Mogol foi o 

município que apresentou o menor crescimento e, em oposição, empatados, estão 

Botumirim e Josenópolis. 

A desagregação da renda, por meio do IDH-Renda, demonstra que os 

menores crescimentos foram registrados em Botumirim e Grão Mogol, sendo Itacambira 

o município que apresenta o melhor indicador. 
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Tabela 9 - IDHM: Educação, Longevidade e Renda do Brasil, Minas Gerais e 
municípios da microrregião de Grão Mogol – 1991 - 2010 

Brasil, estado e 
municípios  

IDHM 

Educação Longevidade Renda 

Ano Ano Ano 

1991 2000 2010 1991 2000 2010 1991 2000 2010 

Brasil 0,279 0,456 0,637 0,662 0,727 0,816 0,647 0,692 0,739 

Minas Gerais 0.257 0.470 0.638 0.689 0.759 0.838 0.618 0.680 0.730 

Botumirim 0,131 0,329 0,517 0,651 0,732 0,782 0,478 0,455 0,540 

Cristália 0,077 0,274 0,482 0,674 0,747 0,795 0,424 0,451 0,518 

Grão Mogol 0,095 0,260 0,482 0,716 0,747 0,791 0,496 0,519 0,579 

Itacambira 0,087 0,265 0,550 0,674 0,747 0,791 0,384 0,425 0,570 

Josenópolis 0,039 0,167 0,424 0,651 0,725 0,782 0,424 0,467 0,541 

Padre Carvalho 0,052 0,220 0,471 0,674 0,732 0,795 0,484 0,527 0,575 

Fonte: PNUD, 2020 (adaptado por Vinicius Fidelis). 

 
Em relação ao índice de Gini, todos os municípios apresentaram menores 

índices que a média de Minas Gerais e do Brasil. Entretanto, em Itacambira, Josenópolis 

e Cristália houve elevação no índice Gini, sendo este último o município que apresentou 

o maior crescimento da concentração de renda. Botumirim, Grão Mogol e Padre Carvalho 

apresentaram quedas, sendo que para Padre Carvalho houve o melhor resultado nessa 

série histórica (-0,14). 

Analisando a média do índice de Gini (Tabela 10), em todos os municípios 

da microrregião, Josenópolis apresentou a média histórica mais baixa (0,48), seguido por 

Cristália (0,49). Itacambira e Padre Carvalho apresentaram média igual (0,51), Botumirim 

(0,52) e, por fim, Grão Mogol que apresentou uma variação de 0,55 em 1991, um aumento 

da concentração em 2000 para 0,61, seguida de uma queda em 2010 para 0,48. Essa 

alteração na concentração de renda pode estar relacionada com a atuação dos governos 

federal e estadual, principalmente no combate à fome e à pobreza, por meio de políticas 

sociais. 

 
Tabela 10 - Índice de Gini 

Brasil, estado e municípios 
Gini 

1991 2000 2010 
Brasil 0,63 0,64 0,6 

Minas Gerais 0,61 0,61 0,56 

Botumirim 0,51 0,6 0,46 
Cristália 0,48 0,5 0,51 
Grão Mogol 0,55 0,61 0,48 
Itacambira 0,48 0,57 0,5 
Josenópolis 0,4 0,6 0,45 
Padre Carvalho 0,58 0,53 0,44 

Fonte: PNUD, 2020 (adaptado por Vinicius Fidelis). 



  

102 
 

 

No município de Grão Mogol, foi analisado o número de estabelecimentos 

por área a partir do Censo Agropecuário de 2006 e 201730. Antes de iniciarmos a análise 

dos dados, é necessário ressaltar que, no município de Grão Mogol, o Módulo Fiscal é de 

50 hectares, ou seja, propriedades com até 200 hectares podem ser consideradas 

estabelecimentos da agricultura familiar, desde que a mão de obra seja 

predominantemente familiar, de acordo com a Lei n° 11.326/2006. 

Na Tabela 11, apresentamos os dados referentes à situação fundiária no 

município de Grão Mogol. Apesar da mudança de metodologia no levantamento dos 

dados, no Censo Agropecuário de 201731 e de que as informações são declaradas, pode-

se observar que o município apresenta índice de concentração fundiária acima das médias 

nacional e estadual. 

No ano de 2006, foram contabilizados 1599 estabelecimentos32 em uma área 

de 180.827 hectares. Entre os estabelecimentos, 1.458 têm até 200 hectares, reunindo uma 

área total de 38.996 hectares, em porcentagem isso representa que 94% dos 

estabelecimentos possuíam 22% da área. Em contraponto, os estabelecimentos com mais 

de 200 hectares somam 101 unidades, com área total de 141.831 hectares, em 

porcentagem, representa 6% dos imóveis no município com domínio de 78% da área 

agrícola. 

Para 2017, foram identificados 1.948 estabelecimentos com área de 99.611 

hectares. Entre os estabelecimentos com até 200 hectares, são 1855 em uma área total de 

49.407 hectares, representando 93,23% dos estabelecimentos no município com acesso a 

49,60% da área agrícola. Em contraponto, com mais de 200 hectares, são registrados 93 

estabelecimentos (5%) com domínio de uma área de 50.204 hectares (50%). 

 

 

 

                                                 
30 No Censo Agropecuário de 2017 as áreas não contínuas exploradas pelo mesmo produtor e localizadas 
no mesmo município, foram consideradas como apenas um único estabelecimento. Para isso era necessário 
utilizar os mesmos recursos técnicos e humanos e estivessem subordinados a uma única administração.  No 
Censo de 2006 bastava que as áreas não contínuas estivessem localizadas em setores distintos para que 
fossem consideradas como estabelecimentos diferentes (IBGE, 2020).   
31 O Censo Agropecuário de 2017 apresentam um X para os dados com menos de três informantes e 
justamente as propriedades classificadas entre 1.000 hectares e 2.500 hectares e os estabelecimentos acima 
de 10.000 hectares apresentavam essa variável (IBGE, 2020).  
32 O Censo Agropecuário de 2006 apresenta 133 produtores sem área e estes não foram contabilizados nos 
dados analisados.  
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Tabela 11 - Número de estabelecimentos e área em Grão Mogol 

Grupos Por área (ha) 
2006 2017 

Número de 
estabelecimentos 

Total de 
hectares 

Número de 
estabelecimentos 

Total de 
hectares 

Mais de 0 a menos 
de 50 1.186 15.680 1.522 20.414 
De 50 a menos de 
100 ha 

199 13.580 233 16.008 

De 100 a menos de 
200 ha 

73 9.736 100 12.985 

De 200 a menos de 
500 ha 

71 21.547 63 17.883 

De 500 a menos de 
1.000 ha 

20 14.019 19 12.672 

De mais de 10.000  10 106.265 11 19.649 
Total 1.559 180.827 1.948 99.611 

Fonte: Censo Agropecuário 2006 e 2017, IBGE (adaptado por Vinicius Fidelis) 
 

A partir dos dados do Perfil do Município no CAGED, foram levantadas 

informações sobre o número de admissão, desligamento, primeiro emprego e reemprego 

nos municípios da microrregião de Grão Mogol. As informações levantadas referem-se 

aos anos de 2007, 2012, 2016 e 2019 (Tabela 12).  

Na análise dos dados, é importante lembrar que há uma diferença significativa 

na população de cada município. Portanto, em todos os anos, Grão Mogol apresentou o 

número absoluto de admissões mais elevado, registrando média de 414 admissões. 

Quando analisamos a média de desligamentos, o município também fica em primeiro 

lugar, com média de 383,5 demissões. Apesar de ter se destacado no número de 

admissões, mantendo a média mais elevada, Grão Mogol apresentou a média mais 

elevada de desligamentos, o que resultou em uma variação absoluta de 122 admissões. 

De toda forma, houve perdas de vagas de emprego formal, acumuladas em 79 postos para 

2012 e 2016, com recuperação de 63 postos em 2019. 

O município de Josenópolis obteve como resultado final da variação absoluta 

153 admissões, seguido por Botumirim com 37 admissões, Cristália com 30 e, por fim, 

Padre Carvalho e Itacambira com saldo negativo na correlação entre admissões e 

demissões, de -76 e -113, respectivamente.  Isso significa que nestes municípios está 

diminuindo a oferta de emprego formal, com fechamento de postos de trabalho. 
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Tabela 12 - Número de admissões e desligamentos nos municípios da microrregião 
de Grão Mogol  

Municípios  

Admissão Desligamento Variação absoluta 
Ano Ano Ano 

2007 2012 2016 2019 2007 2012 2016 2019 2007 2012 2016 2019 

Botumirim 114 112 27 38 56 89 33 76 58 23 -6 -38 
Cristália 127 166 43 83 182 107 43 57 -55 59 0 26 
Grão Mogol 376 524 319 437 238 557 365 374 138 -33 -46 63 

Itacambira 433 165 116 82 480 200 132 97 -47 -35 -16 -15 

Josenópolis 29 68 5 256 28 86 8 83 1 -18 -3 173 
Padre 
Carvalho 

331 261 69 92 225 341 155 108 106 -80 -86 -16 

Fonte: CAGED, 2020 (adaptado por Vinicius Fidelis). 
 

De acordo com os dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) 

(Tabela 13), no município de Grão Mogol a Administração Pública apresentou a média 

de pessoas empregadas mais elevada, resultando em 637,6 pessoas, seguido pelos setores 

de serviços (439,6) e agropecuária, extração vegetal, caça e pesca (236,2). Os setores de 

comércio e indústria da transformação apresentaram, respectivamente, média de 136,2 e 

99. Assim, os setores de extração mineral e serviços industriais apresentaram 22,6 e 0,75, 

respectivamente.  

De acordo com os dados da Tabela 13, as atividades florestais, instaladas no 

município desde a década de 1970, não conseguiram atrair indústrias ou outras atividades 

da cadeia produtiva. Isso poderia, inclusive, gerar maior número de pessoas empregadas 

no setor industrial e, possivelmente, causar um impacto social e econômico significativo, 

portanto reforça uma característica de que Grão Mogol é um exportador de matéria prima 

para os polos industriais.  

 

Tabela 13 - Número de pessoas empregadas por setor econômico  

Setor Econômico 
Número de Pessoas Empregadas 

2002 2006 2010 2014 2018 
Extrativista mineral 0 55 21 8 29 
Indústria de transformação  42 74 81 153 145 
Serviços Industriais de utilidade pública 3   0 0 0 
Construção Civil 0 27 22 2 1 
Comércio  61 65 101 170 284 
Serviços 224 305 707 695 267 
Administração Pública 458 576 685 767 702 
Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca 227 147 367 133 307 
Total 1015 1249 1984 1928 1735 

Fonte: RAIS, 2020 (adaptado por Vinicius Fidelis)  
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Apesar de Grão Mogol ter apresentado uma elevação do PIB per capta na 

série histórica apresentada na Tabela 14, podemos considerar que não é realidade no 

município a distribuição da renda, pois como indicado pelo índice de Gini e Censo 

Agropecuário, ainda há uma grande concentração da riqueza no município.  

 

Tabela 14 - PIB per capta de Grão Mogol 
PIB Per Capta 

Ano Valor (Mil reais) 
2002  R$        2,0517  
2008  R$      12,7391  
2013  R$      18,0931  
2017  R$      17,9328  

Fonte: IBGE, 2020 (adaptado por Vinicius Fidelis) 
 

De maneira geral, os dados socioeconômicos apresentam mudanças que 

ocorreram no perfil do município, no período de 2000 a 2010, que podem ser vinculadas 

à atuação dos Governos Federal e Estadual. Exemplo disso é o índice de Gini, que no 

período de 1991 até 2000 indicou aumento na concentração de renda quando a 

monocultura de eucalipto já estava no município. Porém, foi entre os anos 2000 e 2010 

que a concentração de renda caiu significativamente (ou, talvez, tenha se tornado um 

pouco menos desigual). Ademais, os dados apresentados sobre a distribuição fundiária e 

o número de empregos por setores corroboram que o município não apresentou 

indicativos de grandes avanços socioeconômicos. Assim, os dados secundários já 

sugerem que há uma baixa correlação entre a contribuição das empresas reflorestadoras 

no desenvolvimento econômico e social do município.  
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3.4 ANÁLISE DA REALIDADE DAS COMUNIDADES 

 

No Norte de Minas, o processo de modernização afetou os pilares de 

sustentação da agricultura familiar, pois, diante das áreas cercadas, as famílias foram 

impossibilitadas de acessarem as áreas de uso comum. Assim, “o cercamento das terras 

e/ou a substituição da biodiversidade dos gerais pela monocultura do eucalipto deixaram 

os geraizeiros, de diversas comunidades, limitados ao uso restrito do território” 

(DAYRELL, 1998, p. 131).  

Em estudo do Alto Jequitinhonha, Almeida (2018) apresenta que a “cultura 

do cercamento” das áreas com arame farpado se deu como uma tática de controle imposta 

pelas empresas, estabelecendo inicialmente uma forma de parceria entre as partes, por 

meio da qual a empresa fornece os materiais (grampos, postes e arame) e os camponeses 

contribuem com a disponibilização da mão de obra. 

Uma das formas das empresas adquirirem apoio era pelo artifício do benefício 

comum, afirmando que isso iria impedir a saída do gado das grotas para as plantações e 

a possibilidade de provocarem acidentes nas rodovias que cortam a plantação, sendo os 

proprietários dos animais responsabilizados. A participação dos camponeses se dava 

muito a contragosto deles ou contrariando os pressupostos locais, porém viam que a cerca 

permita uma certa resistência aos empreendimentos, pois em alguns casos ela tinha mais 

poder que o título da propriedade (ALMEIDA, 2018). 

Além das cercas físicas de madeira, arame e grampos, existem as cercas 

simbólicas, já que as comunidades ficam escondidas/aprisionadas por detrás das cortinas 

de eucalipto. Exemplo apresentado por Almeida (2018) é o nome de uma comunidade, 

localizada em Minas Novas, chamada de “Emparedado”, fazendo referência ao 

monocultivo que a cerca.  De maneira geral, o cercamento físico e simbólico provoca o 

encurralamento das comunidades tradicionais, seja em grotas ou pequenas áreas de 

chapadas no Norte de Minas. 

Os encurralados revelam uma categoria que denuncia “os processos de 

expropriação e restrições territoriais aos quais são submetidos, articulando-os em defesa 

da reapropriação de seus territórios ancestrais” (ANAYA, 2012, p. 19), seja o 

encurralamento feito por empresas e empreendimentos como a monocultura, as 

hidrelétricas e a mineração, ou por parques de proteção ambiental. 

O movimento político de resistência ao encurralamento perpassa por dois 

momentos, sendo inicialmente a visualização, compreensão e denúncia da condição de 
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encurralado, seguido pela busca e construção de redes com atores coletivos para apoio e 

defesa dos direitos dos povos e comunidades tradicionais. Diante disso, as ferramentas 

participativas podem contribuir com todas etapas desse processo.  

Assim, considerando a participação deste pesquisador no processo de 

produção dos dados vinculados ao Diagnóstico Social do Projeto Veredas Sol e Lares e 

diante da impossibilidade de realizar pesquisas de campo devido à pandemia, 

apresentamos a análises das comunidades de Grão Mogol que fazem parte do projeto com 

base no banco de dados do Projeto Veredas. Essas informações, na escala da comunidade, 

serão complementares aos dados socioeconômicos, pois permitem uma contextualização 

da realidade vivida considerando informações sobre o território, modo de vida, dinâmica 

produtiva e as relações sociais e políticas. 

A partir de metodologias participativas visando à participação popular na 

realização do diagnóstico social, foram utilizadas ferramentas como o Mapa Falado, 

Diagrama de Fluxo e Diagrama de Venn33, que produziram materiais como cartazes e 

relatórios escritos. Além disso, incluímos nesta análise o material elaborado pela equipe 

do Observatório, referente às Árvores de Problemas. 

Em Grão Mogol, são três comunidades envolvidas no Projeto Veredas, sendo 

todas integrantes do território tradicional Geraizeiro: 1) Acampamento São Francisco, 

com 46 famílias; 2) Comunidade Taquaral e Andorinhas, composta por duas comunidades 

que, por estarem geograficamente próximas e por partilharem a mesma associação 

comunitária, são consideradas inseridas em conjunto no projeto, entretanto, as 

especificidades das comunidades são consideradas; 3) Distrito de Vale das Cancelas, que 

também compõe o território tradicional geraizeiros, onde residem aproximadamente 500 

famílias que desenvolvem atividades de agricultura e pecuária nas propriedades 

localizadas fora do distrito. 

Apresentamos, a seguir, as análises de cada comunidade que contribuem para 

a problematização sobre o desenvolvimento social e econômico considerando a atuação 

das empresas de silvicultura. 

 

 

 

 

                                                 
33 O Diagrama de Venn da comunidade Taquaral e Andorinha ainda não foi realizado.  
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Mapa Falado 

 

O Mapa Falado34 é um desenho do território, que permite o “planejamento, a 

discussão e a análise da informação visualizada” (VERDEJO, 2013, p. 30). Geralmente 

para sua confecção, o grupo é disposto em círculo e é colocado no centro um cartaz de 

papel ou até mesmo o chão pode ser utilizado. Para fazer as representações dos locais 

podem ser utilizados os materiais disponíveis no próprio local, como pequenos galhos de 

árvores, folhas, pedras, etc., mas também podem ser utilizados outros materiais, como 

canetas, pinceis, gizes coloridos, barbantes. Além disso, todas as informações que não 

possam ser registradas no mapa podem ser inscritas em um relatório.  

No relatório da atividade realizada para elaboração do Mapa Falado do 

Acampamento São Francisco, os moradores relatam que há pelo menos sete gerações a 

área é utilizada dentro do modo de vida geraizeiro. Nos anos de 1970, a então Fazenda 

São Francisco ocupava essa área, considerada terra devoluta, que foi vendida para as 

empresas reflorestadoras. A partir disso, houve um processo de encurralamento, 

restringindo uso da área de chapada pelas comunidades geraizeiras, além da supressão da 

vegetação nativa. 

No ano de 2017, a empresa Floresta Minas abriu um poço artesiano na 

cabeceira do Córrego Jiboia, o que impactou as comunidades à jusante, deixando-as sem 

acesso à água. Como a empresa se negou a desativar o poço, 46 famílias ocuparam a área 

de chapada que até então era utilizada pela empresa e organizaram o acampamento. 

Dessa forma, no mapa falado (Figura 10), é possível perceber que não há 

representação de fontes naturais de água dentro do acampamento, acarretando, segundo 

os moradores, dificuldades para produção de alimentos. A única forma de obtenção de 

água na comunidade é por meio de caminhão pipa, concedido pela empresa Cerâmica 

União, que abastece a caixa principal do acampamento, sendo utilizada exclusivamente 

para o consumo. Ainda assim, eles conseguem produzir, porém em escala reduzida. 

Chamam atenção na representação os vazios em algumas áreas do 

acampamento. Tais áreas, com pouca vegetação, representam o Cerrado em recuperação, 

que fora derrubado pelas empresas monocultoras de eucalipto. O outro vazio é 

                                                 
34 Os Mapas falados, segundo Verdejo (2006, p. 30), quando utilizados “são instrumentos típicos para a 
primeira fase da pesquisa. Em alguns casos também podem ser utilizados para visualizar diferentes 
alternativas para a solução de um problema”, pois “todos os participantes devem contribuir, marcando e 
remarcando o Mapa e explicando a razão do que fez” (SOUZA, 2013, p.16). 
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representado pela monocultura do eucalipto e os fornos para produção de carvão (borda 

esquerda do cartaz na Figura 10).  

Em oposição aos vazios provocados pela monocultura está a vegetação nativa 

preservada (borda superior do cartaz), inclusive com a presença de animais, o que indica 

a forte contradição entre florestas nativas e área de eucalipto plantada. As empresas que 

atuam no entorno são a Floresta Minas e a Cerâmica União. Ademais, está em andamento 

projeto da empresa Sul Americana de Metais (SAM) para instalação de barragem de 

rejeito de atividade mineral. 
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Figura 8 -  Fotografia do Mapa Falado do Acampamento São Francisco 

 
Fonte: AEDAS, 2020.
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Ainda conforme o relatório do mapa falado, os acampados informaram que, 

a partir de 2017, com o apoio de atores como o MAB e a CPT, as famílias conseguiram 

comprovar a grilagem das terras da fazenda São Francisco, o que resultou, em 2018, na 

abertura de ação discriminatória e um decreto de interesse social que reconhece a fazenda 

como parte do território geraizeiro e a destina para as famílias acampadas em caráter 

coletivo. O processo está em fase de julgamento. 

As comunidades de Andorinha e Taquaral tem, respectivamente, 70 e 20 

famílias, impactadas com a instalação do Parque Estadual de Grão Mogol. Conforme 

relatório de elaboração do mapa falado, o território é ocupado há seis gerações. No Mapa 

Falado das comunidades é visível a disponibilidade de água, entretanto, as comunidades 

enfrentam problemas quando os córregos, que dão nomes às comunidades, secam. É 

contraditório pensar que os moradores enfrentam problemas com disponibilidade de água, 

visto que no Mapa Falado (Figura 11) está representado o lago da Usina Hidroelétrica de 

Irapé e também a fonte de Água Mineral Grão Mogol, que é extraída do córrego Gangorra, 

que também abastece a comunidade de Andorinha.  

Como representado no Mapa, muitas famílias produzem alimentos, sendo 

destinados ao consumo e também à complementação da renda, pois os excedentes de 

produção são comercializados. O relatório do Mapa falado indica que os principais 

conflitos que envolvem a comunidade são permeados por disputas territoriais, com o 

Parque Estadual de Grão Mogol e com a empresa Floresta Rio Doce S.A.  
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Figura 9 -  Fotografia do Mapa Falado das comunidades de Andorinha e Taquaral 

 
Fonte: AEDAS, 2020. 
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No Mapa Falado do Vale das Cancelas (Figura 12), é visível a presença da 

monocultura, sendo descrito no relatório e desenhado no Mapa como um dos conflitos 

existentes no distrito. Segundo os moradores, as áreas ocupadas pela monocultura foram 

griladas pelas empresas, além também de conflitos com linhas de transmissão de energia 

que estão avançando sobre o território Geraizeiro.   

No relatório, os moradores descrevem que a vegetação nativa nos arredores 

do distrito é praticamente inexistente, sendo tomada pelas monoculturas de eucalipto e 

pinus, o que implica em redução do acesso aos produtos do extrativismo. 
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Figura 10 -  Fotografia do Mapa Falado do distrito de Vale das Cancelas 

 
Fonte: AEDAS, 2020.  
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Conforme o relato dos moradores, durante a realização do Mapa Falado, a 

origem da comunidade se reporta a uma casa de boiadeiros, onde se abrigavam os 

tropeiros que vinham conduzindo o gado pela região, sendo a área ocupada a partir dessa 

referência. Em 1970, informam sobre a chegada da monocultura de eucalipto. A maioria 

das famílias possui casa no distrito e na zona rural, porém sem escritura dos terrenos.  

  
Diagrama de Fluxo 

 

O Diagrama de Fluxo trata-se de uma ferramenta que ilustra os fluxos 

econômicos e de produção de determinado local (VERDEJO, 2006). Ele pode ilustrar os 

“caminhos” do que entra, de onde vem, o que sai e para onde vai (SOUZA, 2013), 

utilizando folha grande de papel, tarjetas coloridas e/ou pincéis. O Diagrama pode ser 

realizado em grupo, por meio do qual são detalhados os fluxos de comercialização. Dessa 

forma, é possível estabelecer os fluxos em sua totalidade, bem como fazer uma análise da 

eficiência, das fragilidades e potencialidades (VERDEJO, 2006); 

As famílias do Acampamento São Francisco também possuem residência em 

comunidades próximas, dessa forma, o fluxo produtivo envolve a utilização do território 

do acampamento e das comunidades onde residem. Essa relação entre dois espaços que 

compõem o território da comunidade está representada no diagrama de fluxo (Figura 13). 

No Acampamento, são destacados como fonte de renda o trabalho nas 

empresas da região, a aposentadoria e o Bolsa Família, que de maneira geral contribuem 

com investimentos nas atividades produtivas. Entretanto, destaca-se também a falta de 

emprego, o que acaba gerando a migração sazonal, sobretudo para o Sul de Minas Gerais, 

para o trabalho na colheita do café durante os meses de maio até setembro. Dessa maneira, 

é garantida a renda para aquelas famílias que não conseguem emprego na região.  
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Figura 11 -  Fotografia do Diagrama de Fluxo do Acampamento São Francisco 

 
Fonte: AEDAS, 2020. 
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No Diagrama de Fluxo das comunidades de Andorinha/Taquaral (Figura 14), 

é possível compreender a importância do trabalho remunerado realizado pelas famílias. 

No entanto, é destacada a migração de jovens para outras cidades e estados. Além disso, 

para a renda das famílias é importante a aposentadoria, pois é grande o número de 

aposentados nas comunidades e este recurso permeia todo o fluxo produtivo, assim como 

a Bolsa Família. Enquanto os homens migram em busca de oportunidade de trabalho, 

ainda que temporário, as mulheres se dedicam à produção de itens como quitandas, 

queijos, requeijão, horta, produção de farinha e goma, etc. 

De maneira geral, todas as famílias produzem alimentos, sendo estes 

destinados ao consumo interno e também à comercialização nas feiras dos municípios de 

Josenópolis e Grão Mogol. São também comercializados nas feiras os frutos advindos do 

extrativismo. Além das frutas, as plantas medicinais possuem relevância para os 

moradores, pois são utilizadas no tratamento dos animais e das pessoas. 
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Figura 12 -  Fotografia do Diagrama de Fluxo das Comunidades Andorinha/Taquaral 

 
Fonte: AEDAS, 2020.  
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No Vale das Cancelas, as famílias fazem uso da propriedade na área rural e 

também dos quintais das casas localizadas no distrito para o plantio de alimentos, sendo 

estes destinados ao consumo, doação para parentes e, também, como forma de 

complementação da renda, por meio da comercialização na feira do distrito. 

No Diagrama de Fluxo (Figura 15) e no seu relatório, são apresentadas as 

relações de algumas famílias com a prática extrativista, na qual é feita a retirada de plantas 

medicinais ou frutos para o consumo. Chama atenção quando as famílias indicam a saída, 

sobretudo de jovens e pais de família, para trabalharem em outros estados, indicando a 

impossibilidade da absorção da mão de obra local. A renda é advinda de trabalhos na 

região, sendo dado grande destaque à aposentadoria e ao Bolsa Família, que permeiam 

todo fluxo produtivo.   
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Figura 13 -  Fotografia do Diagrama de Fluxo do distrito de Vale Das Cancelas 

 
Fonte: Fonte: AEDAS, 2020.  
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Diagrama de Venn  

 

O Diagrama de Venn objetiva “explorar o ambiente interno e externo da 

comunidade, identificando e caracterizando as relações com as instituições e grupos 

existentes” (KUMMER, 2007, p. 100). Trata-se de uma ferramenta constituída por 

círculos que se circunscrevem buscando representar os grupos formais e informais que 

atuam na região (SOUZA, 2013). Os círculos ou quadrados de diferentes tamanhos 

indicam a ligação e importância dos distintos atores sociais e/ou instituições atuantes na 

comunidade (KUMMER, 2007; SOUZA, 2013).  

No Acampamento São Francisco (Figura 16), foram identificados doze atores 

de relevância. Conforme relatório da realização do Diagrama de Venn na comunidade, a 

Prefeitura Municipal aparece como o ator que possui “maior poder sobre o destino do 

Acampamento”, porém tem se mostrado contrária aos interesses da população 

diretamente impactada. Além disso, os moradores apresentam que a FLORESTAMINAS 

é o principal enfretamento feito pelo Acampamento, relatando que a empresa realiza uso 

predatório da água e do solo, além de que a fumaça proveniente da queima do carvão 

prejudica qualidade do ar da comunidade. Há relatos de que a empresa utilizava força 

policial para intimidação dos moradores. 

Outra empresa voltada para a monocultura do eucalipto que atua no território 

da comunidade é a Cerâmica União LTDA, apontada como responsável por poluir as 

águas do córrego Lamarão, pois, no período de chuva, as enxurradas que cortam as 

plantações caem diretamente no córrego, levando consigo todo resíduo utilizado no 

plantio de eucalipto. Os moradores apontam que a relação com essa empresa se faz um 

pouco melhor, pois ela costuma ser acessível à demanda de uso de madeira e caminhão 

pipa dos acampados. 

As duas empresas foram identificadas como de interesses contrários aos da 

comunidade e, portanto, a reivindicação é de que saiam do território geraizeiro. 

Os moradores apontam também a atuação da mineradora Sul Americana de 

Metais (SAM) no local como sendo um ator de grande poder sobre o acampamento, pois 

tenta implantar grande projeto minerário que envolve o território onde vivem os 

moradores que fazem parte do acampamento.  
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Figura 14 -  Fotografia do Diagrama de Veen do Acampamento São Francisco 

 
Fonte: AEDAS, 2020.  

 

Os moradores também apresentam como importantes atores as comunidades 

de onde vieram as famílias que constituem o acampamento, além disso, apontam a 

atuação direta do MAB e CPT que contribuíram ativamente na formação do 

acampamento. Há menção também ao CAA-NM – reconhecido pela atuação na 

comunidade por fortalecer a luta pelo território, além dos projetos desenvolvidos, que têm 

contribuído para condições mais favoráveis na comunidade e da colaboração no 

acompanhamento jurídico do processo da Florestaminas contra a comunidade. A 

Associação São Francisco ainda não tem uma atuação significativa, embora parte dos 

membros sejam do acampamento, mas é vista com potencial frente às reivindicações da 

comunidade. Por fim, entre os atores citados, consta a EMATER – que se restringe ao 

fornecimento de sementes (geralmente após o plantio) e realização de sondagens para 

detecção de água, e o STR – este último considerado “distante” da comunidade, pois 

atende também aos interesses das empresas. 

No distrito de Vale das Cancelas foi indicada a presença de dezesseis atores 

que exercem influência sobre a comunidade (Figura 17), podendo ser positiva ou 

negativa. Foram apontadas como atores com maior poder sobre as comunidades a 

Prefeitura Municipal, as reflorestadoras Rio Rancho e NORFLOR e a mineradora Sul 

Americana de Metais.  
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Figura 15 -  Fotografia do Diagrama de Venn do Vale das Cancelas 

 
Fonte: AEDAS, 2020.  
 

A Prefeitura é apontada como sendo de grande importância, porém se 

encontra afastada da população, pois não atende demandas das comunidades. Estas e as 

empresas apresentam grandes divergências, sobretudo na forma de uso do espaço, pois os 

empreendimentos não respeitam o modo de vida tradicional geraizeiro. 

Conforme relato dos moradores, realizado durante o diagrama de Venn, as 

empresas oferecem pouco emprego na região, pois a maior parte do trabalho é 

mecanizado. Além disso, relatam que não há interesses comuns entre a comunidade e as 

empresas, ao contrário, “as pessoas tentam proteger o cerrado enquanto as reflorestadoras 

destroem a mata nativa, acabam com as nascentes de água e não respeitam os direitos das 

famílias tradicionais geraizeiras”, acrescentando que “eles nunca respeitaram as pessoas 

que aqui já estavam quando eles chegaram na região” (AEDAS, 2020, s/p). 

Por sua vez, a SAM atua desde 2006 e tem por foco a extração e 

comercialização de ferro. Exerce influência sobre a comunidade buscando convencer as 

pessoas de que “o projeto é bom e vai trazer desenvolvimento para a região” (AEDAS, 

2020, s/p). 
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Outros atores apontados pelos moradores como sendo de importância 

relevante são as Igrejas, o MAB e um pouco afastada da comunidade, mas de relevante 

importância é a Comissão Pastoral da Terra. 

Em síntese, as Árvores de Problemas realizadas pela equipe do Observatório 

demonstram que as comunidades enfrentam dificuldades na obtenção de fontes de renda 

a partir dos empreendimentos florestais, pois a oferta de empregos é insuficiente para 

absorver a mão de obra local e, além disso, a mecanização do processo produtivo reduz 

ainda mais a oferta de postos de trabalho.  

As relações dos empreendimentos com as comunidades são permeadas por 

processos que envolvem disputas territoriais, resultando em uma grande concentração de 

terras para os fazendeiros e empreendimentos florestais, sendo estes ainda favorecidos 

por instituições públicas que permitem aos grupos privados o acesso às terras de uso 

comum. Dessa forma, impactos significativos são sentidos pelos geraizeiros, pois são 

impossibilitados de acessarem as terras e exercerem o modo de vida tradicional. Assim, 

para essas comunidades, as empresas não proporcionaram o desenvolvimento social e 

econômico.  
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CONCLUSÃO 

 

A região que conhecemos como Vale do Jequitinhonha teve seu processo de 

ocupação historicamente relacionado com o ambiente, desde os povos originários, 

passando pelos colonizadores até a consolidação de outros grupos tradicionais. Indícios 

arqueológicos sugerem que a distribuição dos povos indígenas pelo Cerrado coincide com 

a áreas desse bioma, demonstrando que estes povos adquiriram experiência para viverem 

neste espaço. A partir do encontro dos povos indígenas com o colonizador, mudanças 

ocorreram, pois além das disputas territoriais houve a interpenetração dos saberes, fato 

que até hoje ecoa na cultura tradicional geraizeira.  

No Norte do estado de Minas Gerais, as terras foram apropriadas pela coroa 

portuguesa de diversas formas. Um exemplo desse processo foi o regime de sesmarias, 

ocorrido não só no território mineiro, mas em diversas outras regiões do país, afetando a 

organização fundiária, na medida em que enormes áreas de terras eram requeridas pelos 

sesmeiros. A Lei de Terras de 1850 também foi um marco importante nesse processo, 

pois foi capaz de transformar a terra em mercadoria, tendo em vista que a partir de sua 

promulgação o acesso à terra passou a ser mediado por meio da compra e venda. Assim, 

devido as condições impostas para regularização das áreas de uso comum, era quase 

impossível as famílias geraizeiras terem acesso legal as terras.  

Devido às modificações provocadas pela chegada dos colonizadores, distintas 

frentes de ocupação no estado surgiram, contando com a presença de grupos vindos de 

São Paulo e outros da Bahia. Assim, com inúmeras pessoas migrando para a região em 

busca de ouro e diamante, houve aumento do comércio de mercadorias entre os currais, 

situados no litoral, e as minas, em Minas Gerais, despertando interesses da Coroa pela 

região. Dessa maneira, as frentes de ocupação no estado foram se interconectando e o 

estado e município de Grão Mogol foram se (re)configurando nesse entremeio.  

Durante o processo de colonização, a região do Jequitinhonha vivenciou uma 

dualidade de estigmas: em determinados períodos do seu processo de ocupação, foi 

considerada rica, devido sobretudo à abundância e facilidade de recursos encontrados; 

porém, em outros momentos, foi (e em alguns discursos ainda é) caracterizada como um 

ambiente pobre e infértil, que necessita de intervenções de distintos atores. Compreende-

se, pois, que os estigmas que a região carrega foram criados e disseminados de acordo 

com interesses de determinados grupos e em períodos específicos da história.   
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Durante a pesquisa, podemos observar como os Geraizeiros, que são sujeitos 

políticos que disputam os sentidos atribuídos ao ambiente, demonstram a riqueza da 

agrobiodiversidade nas relações de trocas, no extrativismo etc., tudo isso muito presente 

na indissociabilidade das grotas e chapadas, pois historicamente os Geraizeiros 

desenvolveram métodos e técnicas de adaptação aos biomas, como o cerrado e a caatinga, 

demonstrando, dessa forma, a impossibilidade de caracterizá-los como improdutivos. 

Mas a relação dos povos tradicionais com o ambiente tem sido alterada, sendo 

intensificada com a chegada dos projetos desenvolvimentistas. No Vale do Jequitinhonha, 

esse processo se inicia a partir da década de 1960, com a atuação do Estado, mediante a 

implantação de programas e projetos federais e estaduais, buscando integrar as economias 

regional e nacional, porém, muitas vezes, com ações pautadas em lógicas desconexas da 

realidade local.  Assim, partindo do pressuposto de que desenvolvimento econômico é 

sinônimo de crescimento econômico, agências como SUDENE, RURALMINAS e 

CODEVALE incentivaram, de diferentes formas, a instalação de empresas 

comprometidas com esse ideal, cujas ações são justificadas com base em dados 

socioeconômicos.  

Nesse contexto, a partir da década de 1970, as empresas monoculturas de 

eucalipto começam a se instalar em Grão Mogol, seja por meio de compras, 

arrendamentos de áreas devolutas, ocupações de áreas coletivas etc., mas a forma de 

utilização dos recursos naturais adotada pelas empresas é completamente oposta ao modo 

de vida já existente no local, inclusive das comunidades Geraizeiras. Assim, 

desconsiderando as especificidades das comunidades, os projetos são incentivados como 

vetores de desenvolvimento econômico e social das comunidades tradicionais, mas a 

realidade mostra que isso não se concretizou.  

Dessa maneira, durante esta pesquisa, buscamos realizar a análise de dados 

socioeconômicos do município de Grão Mogol, tentando compreender também os 

impostos gerados pela monocultura do eucalipto. Em relação aos tributos, houve 

dificuldades, em decorrência da variedade de taxas e suas especificidades, além falta de 

acesso à informação contábil das empresas. Talvez essa lacuna pudesse ser resolvida com 

a realização entrevistas, as quais não foram executadas em virtude da pandemia, embora 

também não houvesse garantia de que teríamos acesso aos dados. Por reconhecer a 

importância desses dados para uma análise do retorno fiscal e tributário das empresas aos 

municípios, recomendamos que pesquisas futuras tenham apoio de especialistas na área 

tributária e considerem estratégias de contato e diálogo com as empresas.  
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A análise dos dados levantados nesta pesquisa apontou que o município de 

Grão Mogol não se destacou com relação ao desenvolvimento, pelo contrário, em alguns 

indicadores, como no IDHM, apesar de alterações ocorridas, perdeu posições quando 

comparado aos rankings estadual e nacional. Além disso, a geração de empregos formais,  

que assumiu importante papel diante do desmantelamento do mundo geraizeiro, é 

insuficiente para absorver a mão de obra local.   

A partir dos dados qualitativos do diagnóstico social do projeto Veredas Sol 

e Lares, os quais foram coletados junto às comunidades por meio das ferramentas 

participativas como o Mapa Falado, Diagrama de Fluxo, Diagrama de Veen e Árvore de 

Problemas, fica ainda mais claro que a monocultura não conseguiu proporcionar o 

desenvolvimento social e econômico, pois com a expropriação das terras o modo de vida 

tradicional Geraizeiro foi comprometido, prejudicando a relação histórica com a 

agrobiodiversidade. Um exemplo notório disso é a situação da água: os povos que 

tradicionalmente conviviam de forma adaptada às condições do semiárido, atualmente 

veem a condição de vida ameaçada pelo conflito hídrico com as empresas.   

Apesar de tudo, os geraizeiros encontraram meios de dinamizar a produção 

com estratégias que, de certa forma, ainda garantem a sobrevivência de um número 

considerável de famílias. Mas, assim como esta pesquisa buscou demonstrar, a 

monocultura de eucalipto é insuficiente para garantir o desenvolvimento social e 

econômico, sobretudo das comunidades onde os plantios estão inseridos. Dessa forma, é 

necessário repensar políticas que busquem, de fato, o desenvolvimento dessas 

comunidades. As proposições nesse sentido devem considerar o modo de vida tradicional 

do povo geraizeiro, articulando participação popular ao processo de desenvolvimento 

econômico e social.   
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