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RESUMO 

 O presente trabalho aborda as consequências da monocultura do eucalipto sobre as terras 

devolutas de Cerrado, especialmente nas regiões Norte e Alto Jequitinhonha em Minas Gerais 

a partir de 1970.  O reflorestamento, baseado em incentivos fiscais criados durante o governo 

militar, executado sem critérios técnicos ambientais, protagonizou um desastre ambiental e 

social sem precedentes na região. A expulsão das populações geraizeiras das terras devolutas 

e a destruição dos ecossistemas naturais transformaram as regiões mais pobres do Estado em 

um imenso “deserto verde” de árvores exóticas. A exploração da mão de obra nas plantações 

de árvores e o trabalho escravo na produção de carvão vegetal contribuíram para aumentar o 

sofrimento das famílias expulsas da terra pela força do poder econômico. A resistência 

histórica das populações tradicionais contra os abusos perpetrados pelo regime militar exige 

uma completa revisão da atual política pública de utilização das terras devolutas estaduais. 

Cabe ao governo do Estado, alicerçado no sistema democrático de direito, ampliar o debate 

sobre o uso sustentável das terras devolutas, destinando-as para o desenvolvimento de 

projetos agroecológicos e não apenas para a produção de carvão destinado a atender aos 

interesses da indústria siderúrgica. A reorganização social dos geraizeiros, por meio da 

autoidentidade, traz novas perspectivas para a consolidação de uma sociedade democrática e 

multiétnica, garantida pela Constituição Cidadã de 1988. O reconhecimento de suas práticas 

culturais produtivas não agressivas da natureza contribui para a efetivação de uma política 

nacional de desenvolvimento rural sustentável, tendo em vista que o grito dos povos do 

Cerrado, a partir da Eco-92, vai ao encontro das manifestações mundiais de defesa por um 

novo modelo de desenvolvimento econômico mundial,  baseado na sustentabilidade, na 

inclusão social e na solidariedade. Adotar-se-á o método histórico-crítico para analisar os 

movimentos dos trabalhadores rurais em uma pesquisa descritiva assentada em levantamento 

bibliográfico e depoimentos dos protagonistas da luta pela proteção e conservação do meio 

ambiente no Norte de Minas Gerais. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Terras Devolutas; Incentivos Fiscais; Reflorestamento; Geraizeiros; 

Sustentabilidade; Eucalipto; Meio Ambiente. 

 



 

ABSTRACT 

 

This paper discusses the consequences of eucalyptus monoculture on the unoccupied lands of 

Cerrado, especially in the North and Alto Jequitinhonha region in Minas Gerais since 1970. 

Reforestation, based on tax incentives created under the military government, run without 

technical criteria environmental, starred in an environmental and social disaster 

unprecedented in the region. The expulsion of “geraizeiras” populations of vacant land and 

the destruction of natural ecosystems transformed the poorest regions of the state in a huge 

"green desert" of exotic trees. The hand holding work in tree plantations and slave labor in 

charcoal production contributed to increase the suffering of the expelled families of the earth 

by the force of economic power. The historical strength of traditional communities against the 

abuses perpetrated by the military regime requires a complete overhaul of the current policy 

public use of state public land. the state government, based in the democratic system of law, 

broaden the debate on the sustainable use of vacant land, allocating them to the development 

of agro-ecological projects and not just for coal production destined to serve the interests of 

the steel industry. Social reorganization of “geraizeiros”, through self-identity, brings new 

perspectives for the consolidation of a democratic and multiethnic society, guaranteed by the 

Constitution of the Federative Republic of Brazil -1988. The recognition of their non-

aggressive productive cultural practices of nature contributes to the realization of a national 

policy sustainable rural development, given that the scream of the Cerrado peoples, from the 

Eco-92, meets the global manifestations of defense for a new world economic development 

model based on sustainability, social inclusion and solidarity. It will adopt the historical-

critical method to analyze the movements of rural workers in a seated descriptive research in 

literature and testimonials of the protagonists of the struggle for the protection and 

conservation of the environment in the North of Minas Gerais. 

 

 

KEYWORDS: Unoccupied lands; Tax incentives; Reforestation; “geraizeiros”; 

Sustainability; Eucalyptus; Environment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A partir da II Grande Guerra, o contexto sociopolítico mundial passou por um 

período de grandes transformações. O poder político foi dividido em dois grandes blocos 

hegemônicos. De um lado, os Estados Unidos liderando o bloco capitalista ocidental; e do 

outro, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) liderando o bloco socialista. A 

chamada Guerra Fria comandada pelas duas potências mundiais passou a estabelecer as 

diretrizes políticas e econômicas dos países que se alinhavam ou se submetiam aos interesses 

de cada grupo. A ideologia de segurança nacional arquitetada e difundida pelas Forças 

Armadas Americanas fez surgir diversos governos ditatoriais na América Latina, a exemplo 

do Brasil, Chile, Paraguai e Argentina. 

No Brasil, o golpe militar de 1964 interrompeu um período democrático para 

mergulhar o País no mais longo e sangrento período ditatorial da história republicana. Com a 

mudança de regime, a mão pesada do Estado fez-se presente em todos os setores da vida 

pública e privada, imprimindo um modelo de desenvolvimento nacionalista sustentado pelo 

capital multinacional liderado pelos Estados Unidos. O aquecimento da economia nacional 

caracterizado pela entrada de capital estrangeiro provocou o chamado “milagre brasileiro” 

registrado no início dos anos setenta. Esse crescimento econômico insustentável marcou o 

auge do regime militar brasileiro. Nessa época, ao mesmo tempo em que o governo 

comemorava a realização de grandes obras de infraestrutura como a Ponte Rio Niterói, 

Hidroelétrica Itaipu Binacional, Rodovia Transamazônica dentre outras, censurava os meios 

de comunicação, prendia opositores, torturava, matava e provocava o exílio dos desafetos do 

regime militar.  

A utilização de tecnologias modernas na agricultura, subsidiadas pelo governo, 

impulsionou a “revolução verde” no campo e elevou consideravelmente os índices de 

produção agrícola. Consequentemente, fortaleceu os grandes proprietários rurais em 

detrimento da grande massa de posseiros e pequenos agricultores. A implantação dos projetos 

econômicos incentivados pelos militares avançou sobre as novas fronteiras agrícolas, 

especialmente na Amazônia e nas áreas de Cerrado e, consequentemente, intensificou os 

conflitos pela posse de terras.  Com a revolução agrícola, a grande propriedade rural se 

transformou em um poderoso instrumento de poder econômico e político. Nesse período, para 

atender aos “interesses nacionais” estabelecidos pelo governo a partir de uma paranoia 

militarista, os posseiros tradicionais foram expulsos das terras devolutas para ceder lugar aos 
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grandes empreendimentos econômicos. Os movimentos sociais de luta pela reforma agrária e 

pelas liberdades democráticas foram violentamente reprimidos com base na doutrina de 

segurança nacional enquanto que suas lideranças foram presas e enquadradas na Lei de 

Segurança Nacional. 

Na região Norte de Minas Gerais e Alto Jequitinhonha, entre os anos de 1970 e 1980 

empresas de diversas origens e ramos econômicos, incentivadas pelos governos Federal e 

Estadual a ocuparem os “espaços vazios”, disputaram ente si as melhores porções de terras 

devolutas para desenvolverem grandes plantios de florestas renováveis. Com a finalidade de 

impulsionar o desenvolvimento econômico das regiões mais pobres do Estado, tornando 

produtivas as terras ociosas, o governo expulsou da terra milhares de famílias de posseiros e 

pequenos agricultores que historicamente ocupavam as extensas planícies de Cerrado.  Sob o 

manto de governos autoritários, as empresas reflorestadoras, sem critérios técnicos e 

ambientais, destruíram as florestas nativas e importantes ecossistemas regionais, causando 

incalculáveis prejuízos ao meio ambiente e às populações locais.  

É a partir desse cenário regional, que envolve interesses políticos, sociais, econômicos e 

ambientais, com forte presença estatal, que o presente trabalho pretende “iluminar” a nebulosa relação 

público-privada na apropriação das terras públicas e devolutas do Estado de Minas Gerais. Para isso, 

será utilizado o método histórico-critico assentado em uma pesquisa descritiva com base no 

levantamento bibliográfico sobre o tema, análise de relatórios técnicos, processos judiciais, ofícios, 

atas de reuniões, folhetos impressos, publicações mimeografadas e outros registros do movimento 

sindical dos trabalhadores rurais, Comissão Pastoral da Terra, Ministério do Trabalho, órgãos do Poder 

Público Estadual e Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Pesquisou-se, também, 

publicações de jornais e revistas que abordaram o tema sob diversos ângulos.   

Na sequência, a metodologia utilizada baseou-se nas fontes orais, realizada através de 

entrevistas e depoimentos de lideranças políticas e sociais colhidas por ocasião dos trabalhos de 

campo, tendo como ponto de partida a experiência histórica vivida durante o período pesquisado. A 

importância do diálogo com os sujeitos históricos é registrada por Lucília de Almeida Delgado 

(DELGADO, 2006, p. 16), ao afirmar que o diálogo não é a história em si mesma, “mas um dos 

possíveis registros sobre o que passou e sobre o que ficou como herança ou como memória [...] um 

caminho para a produção do conhecimento histórico”. Com isso, foi possível identificar melhor as 

características originais das populações envolvidas e as transformações ocorridas através do tempo, 

especialmente a partir de 1970 com o cultivo do eucalipto. Trata-se do resgate do passado e da 

memória daquelas pessoas que foram protagonistas e, ao mesmo tempo, vítimas do processo 

desenvolvimentista do regime militar em nome da soberania do Estado. Ressalta-se, portanto, tanto a 
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memória individual como a coletiva para evocar o passado a fim de reconstruir a história de luta e de 

conquistas que marcou os trabalhadores rurais. 

É importante mencionar o diálogo que contribuiu para compreender a dinâmica do conflito 

agrário que, longe de ter se dissipado com a consolidação dos maciços florestais, permanece latente e 

exige do Poder Público uma revisão na política de regularização de terras devolutas. Segundo Lucília 

de Almeida Delgado (DELGADO, 2006, p. 18), através das entrevistas orais registra-se “sentimentos, 

testemunhos, visões, interpretações em uma narrativa entrecortada pelas emoções do ontem, renovadas 

ou ressignificadas pelas emoções do hoje”. Registra-se que as investigações de campo foram 

realizadas em duas etapas, a primeira em novembro de 2010 e a segunda em janeiro de 2015.  

 A pesquisa está dividida em quatro capítulos, e tem como objetivo geral trazer reflexões 

sobre o Programa de Distritos Florestais que deu origem aos grandes maciços de eucalipto em Minas 

Gerais. Pelo fato de ter sido gestado e executado durante o período de exceção, muito pouco ainda se 

sabe sobre essa ação governamental que visava desencadear um intenso processo de industrialização 

regional, integrando economicamente as duas regiões mais pobre do Estado de Minas Gerais.  De 

modo mais específico, o estudo pretende trazer ao debate as consequências da monocultura do 

eucalipto para o meio ambiente e para as populações rurais, bem como, o uso sustentável das terras 

devolutas remanescentes dentro de um contexto socioambiental e econômico pactuado com as 

comunidades tradicionais. 

Nesse sentido, o primeiro capítulo discorre sucintamente sobre o conceito de terras devolutas 

e tenta desenvolver uma contextualização histórica da política econômica desenvolvimentista 

implantada pelo regime militar, tendo a política de segurança nacional como motivadora da ocupação 

dos “espaços vazios” ou terras desocupadas.  A transferência das terras devolutas para o grande capital 

motivou a expulsão das populações tradicionais tanto na Amazônia como na área objeto do presente 

estudo. A política de incentivos fiscais do Governo Federal, criada especificamente para subsidiar as 

atividades florestais, possibilitou a implantação do Programa de Distritos Florestais em terras 

devolutas, tornando-se o mais importante projeto de reflorestamento do País. O capítulo aborda, ainda, 

a atuação agrária do Governo de Minas Gerais através das secretarias e instituições responsáveis pela 

regularização das terras devolutas estaduais, desde os anos setenta até o período atual. 

No segundo capítulo, procura-se contextualizar a vida dos posseiros tradicionais em torno 

das terras devolutas até a chegada do eucalipto, com ênfase em um sistema de produção sustentável 

desenvolvido pelo núcleo familiar e as práticas agroextrativistas coletivas desenvolvidas desde as 

gerações passadas.  Nesse aspecto, o estudo mostra a importância dos produtos alimentícios 

produzidos pelas populações Geraizeiras, tanto para a subsistência das comunidades como para 

incrementar o comércio regional. A simbiose “geraizeira” permitia a manutenção do equilíbrio do 

processo ecológico das extensas terras de chapadas.   

A invasão do eucalipto significou a destruição de toda a cadeia produtiva que interligava as 

relações socioeconômicas das comunidades rurais aos aglomerados urbanos. A tomada de suas posses 
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históricas afetou drasticamente os seus saberes ecológicos, costumes e tradições, provocando a 

desarticulação de comunidades inteiras, jogando-as para as periferias dos centos urbanos.  Com a 

ocupação generalizada das terras planas pela monocultura do eucalipto, sem os cuidados necessários, 

houve uma destruição sem precedentes de milhares de microecossistemas, levando à seca de lagoas, 

veredas e córregos.  Como consequência desse processo agressivo da natureza, muitas espécies da 

flora e da fauna desapareceram completamente desses locais. Na sequência, o mesmo capítulo procura 

mostrar a euforia do emprego fácil e duradouro provocado pelos primeiros investimentos no plantio de 

árvores exóticas. Em seguida, a pesquisa registra a rápida passagem da euforia econômica e do 

emprego abundante para superexploração da mão de obra assalariada nas plantações e na produção de 

carvão. 

O trabalho análogo à escravidão e a exploração do trabalho infantil motivou intensa 

mobilização dos movimentos sociais, principalmente do movimento sindical, exigindo o envolvimento 

do Ministério do Trabalho e da Polícia Federal. A repercussão do trabalho escravo nas carvoarias do 

Norte de Minas na imprensa nacional e internacional culminou na instalação de uma Comissão 

Parlamentar de Inquérito na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.  

O terceiro capítulo destaca a importância dos movimentos sociais, especialmente o 

movimento sindical e da Comissão Pastoral da Terra na resistência contra a violência provocada pelo 

autoritarismo estatal durante a implantação dos grandes projetos florestais.  A atuação firme e corajosa 

dos movimentos sociais ecoou nas grandes mobilizações que culminaram na conquista da 

redemocratização do País. A tomada de consciência dos trabalhadores explorados nas atividades 

florestais levou à deflagração da primeira greve no setor em Minas Gerais.   

A partir da abertura política consolidada por meio da publicação da Constituição Cidadã de 

1988, somando-se às novas preocupações com as questões ambientais, teve início o processo de 

reorganização das comunidades tradicionais geraizeiras em torno dos antigos territórios, sinalizando a 

possibilidade de concretização de uma proposta agroecológica relacionada ao uso e a destinação das 

terras devolutas estaduais. 

O quarto e último capítulo expõe a fragilidade do marco jurídico baseado em uma 

perspectiva antropocêntrica de intervenção radial nas áreas de Cerrado. A pesquisa identifica o 

fracasso do Programa de Distritos Florestais como indutor do desenvolvimento regional, cuja proposta 

central era integrar as regiões mais pobres de Minas Gerais à dinâmica da economia nacional. Esse 

equívoco do regime militar é comprovado pelos baixos índices de desenvolvimento humano 

registrados nos municípios contemplando pelos grandes  investimentos em florestas renováveis. Outro 

indicativo é a diminuição da participação no Produto Interno Bruto Regional das duas regiões 

pesquisadas. Parte desse fracasso está relacionada à ausência da prometida industrialização e ao 

crescente uso de tecnologias modernas nas plantações de eucalipto, fatores que afastam 

definitivamente a possibilidade de geração de empregos na própria região.  
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Os conflitos atuais em torno das terras devolutas, os quais envolvem interesses políticos, 

sociais, econômicos e ambientais são reflexos do autoritarismo Estatal que optou pelo 

desenvolvimento a qualquer custo. A reconstituição histórica dessa política pública equivocada é mais 

que necessária, não somente para reconhecer a resistência dos oprimidos ao longo dos anos, mas, para 

compreender uma realidade social extremamente rica e complexa, que exige uma profunda revisão na 

política atual de uso e destinação das terras devolutas.  

Por fim, a pesquisa ora apresentada, longe de querer esgotar o assunto ou impor uma visão 

pessoal e definitiva sobre a destinação das terras devolutas, pretende trazer elementos para a 

reconstituição histórica de um fato, cuja lacuna apresenta-se sombria e ainda pouco explorada. Ao 

mesmo tempo, tem por finalidade dissipar as trevas da época da ditadura militar em que viviam os 

pequenos agricultores mineiros, especialmente as comunidades geraizeiras.  O trabalho se propõe, 

também, em ser uma contribuição no mundo acadêmico, resgatando uma pequena parte da história 

agrária recente. Para isso, pretende oferecer dados e informações históricas que possam suscitar 

debates e reflexões sobre as consequências do projeto de desenvolvimento capitalista nacionalista 

imposto pelo governo militar a partir de 1964. 

  

 

2 AS TERRAS DEVOLUTAS ESTADUAIS COMO INDUTORAS DO 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DAS REGIÕES NORTE E ALTO 

JEQUITINHONHA  

  

 A posse da terra no Brasil tem sido motivo de guerras, mortes e de todo tipo de 

violência desde a chegada dos primeiros colonizadores em 1500 d.C., comandados por Pedro 

Álvares Cabral. As primeiras vítimas dessa disputa foram os indígenas que habitavam as 

terras de “infinitas águas” como descreveu Pero Vaz de Caminha ao Rei de Portugal. Para se 

apropriar dessas maravilhas de além-mar, os indígenas foram perseguidos, escravizados e 

chacinados. 

Inicialmente, para promover a ocupação das vastas terras de Vera Cruz
1
, foi 

implantado o sistema donatarial mais conhecido como sistema das Capitanias Hereditárias
2
, 

segundo o qual, os donatários, membros da nobreza portuguesa, receberam do Rei de Portugal 

imensas fatias de terras com a incumbência de povoar a região a partir da costa atlântica. Ao 

                                                           
1
 Primeiro nome dado ao Brasil e atribuído a Pedro Alvares Cabral, em 26 de abril de 1500 durante a primeira 

missa celebrada em solo brasileiro, marcando o ato de posse da grande descoberta em nome da Coroa 

Portuguesa. 
2
 As Capitanias Hereditárias foram implantadas no Brasil por ordem do Rei Dom João III, sob o comando de 

Martin Afonso de Souza. 
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todo foram demarcados quatorze lotes e entregues a cada um dos donatários, os quais 

assumiram a responsabilidade de implantar povoações e produzir riquezas. O perímetro 

imaginário das capitanias partia do litoral e seguia em linha reta até o Meridiano de 

Tordesilhas
3
.  

Por diversos motivos, dentre eles a resistência dos indígenas em sair de suas terras, o 

modelo donatarial não prosperou e foi abandonado em pouco mais de trinta anos. Apesar 

efêmero, permitiu a implantação de importantes povoações onde se originaram vários Estados 

brasileiros.  

Em seguida, instalou-se no Brasil o sistema das sesmarias ou sesmarial
4
 que já 

vigorava em Portugal dede o ano de 1375, como observa Juraci Perez Magalhães:  

 

Após descobrir o Brasil, a Coroa Portuguesa percebeu que era difícil colonizar tão 

grande território sem uma forma de ocupação incentivada. Assim, Dom João III, 

inspirado no sistema sesmarial português, resolveu transplantar para a terra 

conquistada esse sistema de concessão de terras. (MAGALHÃES, 2003, p. 17). 

 

Por meio dessa nova modalidade de ocupação de terras, grandes fazendas foram 

distribuídas a nobres colonizadores. O tamanho da propriedade variava de acordo com a 

condição financeira do proprietário ou sesmeiro. Quanto maior a capacidade de adquirir 

escravos africanos ou combatentes para enfrentar e capturar indígenas, mais terras lhes eram 

destinadas. Do mesmo modo do sistema anterior, os sesmeiros ficaram incumbidos de 

promover a exploração econômica das terras e desenvolver povoações.  

O modo excludente de distribuição de terras promovido pela Coroa Portuguesa 

privilegiou apenas a nobreza. O processo seletivo não permitiu o acesso de pequenos 

agricultores, especialmente negros e índios. Edmundo Zenha registra a luta dos trabalhadores 

sem terra desde o início do sistema sesmarial: “Audaciosos sertanistas ou lavradores 

humildes, apossavam-se de um trato de terras compreendido no vasto perímetro da sesmaria, 

em geral longe da vista do poderoso proprietário”. (ZENHA, 1951, p. 837). 

É certo que das sesmarias originaram-se os intermináveis latifúndios que fincaram 

profundas raízes em nossas terras. A nefasta origem da propriedade da terra no Brasil, 

baseada na escravidão e na exclusão dos pequenos agricultores, produziu discórdia, violência 

e toda sorte de injustiça, até os dias atuais.  

 

                                                           
3
 Linha imaginária que dividia o Brasil em duas partes pretendentes a Portugal e Espanha, fruto do Tratado de 

Tordesilhas assinado em 07 de junho de 1494. 
4
.O sistema sesmarial foi implantado ainda em Portugal através da Lei de 26 de junho de 1375, no reinado do Rei 

Dom Fernando I. No Brasil vigorou até a independência, em 1822. 
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2.1 Conceito de terras devolutas 

 

 O conceito jurídico de terras devolutas nunca foi plenamente pacificado pela doutrina 

brasileira. Até mesmo percorrendo o vasto caminho do imaginário popular, terras devolutas 

são tidas como terras sem dono, terras vagas, terras de ninguém, terras do governo e assim por 

diante. O conceito jurídico que comumente norteia o debate doutrinário está fincado na 

definição dada pela primeira lei agrária brasileira. A Lei Imperial nº 601 de 18 de setembro de 

1850 relaciona quatro situações em que são identificadas as terras devolutas: 

 

Art. 39 – São terras devolutas: 

§ 1º As que não se acharem aplicadas a algum uso público nacional, provincial ou 

municipal. 

§ 2º As que não se acharem no domínio particular, por qualquer título legítimo, nem 

forem havidas por sesmarias e outras concessões do Governo Geral ou Provincial, 

não incursas em comisso por falta de cumprimento das condições de medição, 

confirmação e cultura. 

§ 3º As que não se acharem dadas por sesmarias, ou outras concessões do Governo, 

que, apesar de incursas em comisso, forem revalidadas por esta lei. 

§ 4º As que não se acharem ocupadas por posses, que, apesar de não se fundarem em 

título Geral, forem legitimadas por esta lei. 

 

  

José Edgard Penna de Amorim Pereira observa que o texto legal, ao estabelecer o 

critério negativo para identificar as terras, é o principal motivo para a ausência de uma 

conceituação científica de terras devolutas. Assim, “utilizou-se de critério negativo, isto é, 

limitou-se a enumerar, como devolutas, terras que não se encontrassem em determinada 

situação, o que dificulta dele se inferir uma conceituação científica” (PEREIRA, 2003, p. 43). 

O mesmo autor (2003, p. 42) afirma que, “de modo geral, costuma-se dizer que devolutas são 

aquelas terras que, com a extinção do regime de concessão de capitanias, retornaram, foram 

devolvidas ao patrimônio da Coroa Portuguesa”. Nesse sentido, Rafael Augusto de Mendonça 

Lima lembra que essa definição é encontrada originariamente no direito português, na 

seguinte passagem: 

 

O conceito original, português, é o seguinte: Terra devoluta é aquela que, dada em 

sesmaria, foi devolvida à Coroa, porque o beneficiário da sesmaria não possuía as 

condições de produção, demarcação e confirmação. A palavra devoluta vem do latim 

devolvere. Assim, terra devoluta é terra devolvida. (LIMA, 1995, p. 336). 

 

 

Por seu turno, Pontes de Miranda afirma que por serem devolvidas à Coroa pelos 

primeiros possuidores, não são terras sem dono ou de quem chegar primeiro: 
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Terras devolutas são as terras devolvidas ao Estado (União, Distrito Federal, Estado-

membro, Território ou Município), se não estão ainda ocupadas, ou se estão na posse 

de particulares. São Bens Públicos, não bens adéspotas (=sem dono). (MIRANDA, 

2012, p. 647). 

 

É interessante notar que, na esteira dessa definição jurídica, enquadram-se não 

somente as terras integrantes do regime das capitanias, como também, as terras originárias das 

sesmarias não confirmadas. Daí, de acordo com Antônio Maria Claret Maia, é possível 

construir um conceito mais sucinto e que possa esclarecer melhor a questão até os momentos 

atuais. “Terras devolutas são aquelas que não foram desmembradas do patrimônio público por 

um título legítimo”. (MAIA, 1994, p. 28). 

Trilhando um caminho inverso ao disposto no art. 39 da Lei nº 601, o autor esclarece, 

ainda, o que são títulos legítimos no ordenamento jurídico brasileiro, desde o início do 

período da colonização. Para isso, elenca seis procedimentos administrativos e jurídicos que 

determinam a validade de um título de propriedade no Brasil: 

 

1- Sesmaria confirmada; 2- Sesmaria não confirmada, mas revalidada de acordo com 

a Lei Imperial nº 601 de 18 de setembro de 1850; 3- Escrituras particulares de 

compra e venda ou doação, desde que o pagamento do Imposto de Siza (Alvará de 

30/07/1809, tenha sido efetuado antes da publicação do Decreto nº 1.318, de 30 de 

janeiro de 1.854, que regulamentou a Lei nº 601/1.850; 4-Terras transcritas no 

Registro Torrens (Decreto nº 451-B, de 31 de maio de 1890 e Decreto nº 955-A, de 

05 de novembro de 1.890; 5- Legitimação das posses (Regularização Fundiária) de 

acordo com as legislações estaduais sobre terras devolutas; 6-Decisões judiciais 

sobre terras, transitadas em julgado, com efeito constitutivo de direitos (MAIA, 

2007, p.39). 

  

Assim, pode-se afirmar que, atualmente, não são devolutas as terras particulares 

desmembradas do patrimônio público através de um título legítimo, bem como, àquelas que 

estejam aplicadas a algum uso público, da União, dos Estados ou dos Municípios. Por esse 

entendimento incluem-se aí as terras tradicionais indígenas. Contribuindo para uma melhor 

compreensão do conceito, José Cretella Júnior procura esclarecer o sentido da palavra 

devoluta ou devoluto a partir dos dicionários: 

 

 [...] a designação atributiva devoluto-devoluta, que aparece nas expressões terras 

devolutas, terrenos devolutos, é originária do latim devolutu(m), particípio do verbo 

devolvere, que significa desempenhar, participar, rolar para cima, afastar-se de, 

Daí, devoluto passa ao sentido de devolvido, “adquirido por devolução” (Antônio de 

Morais Silva, Dicionário, sub voce) “vago, desocupado” (CALDAS, Dicionário sub 

voce). (CRETELLA JUNIOR, 1975, p. 295). (Grifos do Autor). 
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A partir de 1891, por força do a art. 64 da Constituição Republicana, os Estados 

confederados assumiram a administração das terras localizadas em seus limites territoriais e 

até então pertencentes à União, nesses termos: 

  

Art. 64 – Pertencem aos Estados as minas e terras devolutas situadas nos seus 

respectivos territórios, cabendo à União somente a porção do território que for 

indispensável para a defesa das fronteiras, fortificações, construções militares e 

estradas de ferro federais. Parágrafo único – Os próprios nacionais, que não forem 

necessários para o serviço da União, passarão ao domínio dos Estados, em cujos 

territórios estiverem situados. 

 

Pelo disposto na lei, verifica-se que a reserva de terras limitou-se àquelas já 

utilizadas pela União e, também, àquelas localizadas nas fronteiras territoriais de outros 

países. Neste caso, os Estados não fronteiriços, com poucas edificações da União e com pouca 

incidência de sesmarias confirmadas, na oportunidade, receberam maiores quantias de terras 

devolutas. A partir daí, passaram a distribuí-las de acordo com a legislação própria de cada 

ente federado. 

É cediço que o arcabouço doutrinário tem conceituado as terras devolutas partindo 

do pressuposto de que o Brasil, ao ser “descoberto” em 1500 d. C., teve suas terras anexadas 

ao Reino de Portugal como terras públicas pertencentes à Coroa. Partindo desse 

entendimento, os indígenas foram igualmente anexados aos bens da Coroa como simples 

objetos de conquista dos colonizadores. Em decorrência disso, foram perseguidos e 

exterminados em seus próprios territórios. 

Nessa linha de raciocínio, opõem-se aqueles que entendem que, antes mesmo da 

descoberta, os indígenas já dominavam as terras brasileiras como titulares de um direito 

originário denominado de indigenato, conforme explica José Afonso da Silva: 

 
indigenato não se confunde com a ocupação, com a mera posse. O indigenato é 

fonte primária e congênita da posse territorial; é um direito congênito, enquanto a 

ocupação é título adquirido. O Indigenato é legítimo por si. Não é um fato 

dependente de legitimação, ao passo que a ocupação, como fato posterior, depende 

de requisitos que a legitimem. (SILVA, 1993, p.48). (Grifos do Autor). 

 

Na mesma direção, Fernando da Costa Tourinho Neto (1993, p. 10) destaca o 

disposto na Carta Régia de 10 de setembro de 1611, ratificada pelos Alvarás Régios de 1680 e 

1758 de que os “os gentios são senhores de suas fazendas nas povoações, como o são na serra, 

sem lhes poderem ser tomadas, nem sobre ellas (sic) se lhes fazer moléstia ou injustiça 

alguma”. Tourinho Neto prossegue:  
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Se os índios eram os donos das terras, de acordo com o Alvará Régio de 1680 – não 

revogado – as terras que não foram dadas por sesmarias nem as perdidas por força 

de guerra justa não poderiam ser consideradas devolutas. Achavam-se estas no 

domínio particular dos índios, por título congênito, independentemente de 

legitimação. (NETO, 1993, p. 12). (Grifo Nosso). 

 

Verifica-se que nem mesmo a força legal dos Alvarás Régios foi suficiente para 

conter o avanço dos colonizadores sobre as terras destinadas aos indígenas pela própria Coroa 

Portuguesa. Os indígenas nunca tiveram trégua na luta pelos seus legítimos direitos; 

continuaram sendo caçados e exterminados em seus próprios territórios, conforme afirma 

Luiz Antônio Chaves:  

 

A partir de 1500, com a chegada das naus portuguesas na costa brasileira, 

especificamente no extremo Sul do Estado da Bahia, iniciou-se uma caçada sem 

tréguas contra aqueles que, indubitavelmente, eram os legítimos donos das extensas 

terras de infinitas águas descritas por Pero Vaz de Caminha, em carta endereçada ao 

Rei Dom Manuel. (CHAVES, 2013, p.68). 

  

 Assim, passados mais de quinhentos anos de ocupação do território nacional e de 

intensos conflitos possessórios, as terras devolutas continuam existindo em menor escala, 

porém, ainda despertam os mais variados interesses econômicos. Em sua órbita tramitam 

desde grileiros profissionais a humildes posseiros que sobrevivem exclusivamente da terra, 

estes, continuam esquecidos pelo Poder Público. 

 

2.2 A Política de Segurança Nacional do período militar brasileiro e a ocupação dos 

denominados espaços vazios 

 

A partir do golpe militar de 1964, com a difusão da ideologia de segurança nacional, 

a sociedade brasileira enfrentou um dos piores momentos de sua história. A repressão policial 

sobre os movimentos sociais, especialmente dos estudantes, camponeses, indígenas e 

operários produzia vítimas no campo e na cidade. Especialmente no campo, as milícias 

armadas do latifúndio assassinavam líderes sindicais e expulsavam os pequenos posseiros das 

terras devolutas. Não raras vezes jagunços armados e policiais militares agiam lado a lado em 

defesa da Pátria e das grandes propriedades rurais. 

Sob o pretexto de que o país estava sendo contaminado por ideias subversivas e 

comunistas, as Forças Armadas espalhavam o terror por meio de perseguições, torturas e 

assassinatos. Ao mesmo tempo em que o governo conclamava o apoio popular à “revolução”, 

intensificava as repressões contra as organizações populares como associações, sindicatos e 
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até partidos políticos. Com as Forças Armadas nas ruas, o medo e a insegurança se 

espalhavam por todos os lugares. 

Após a promulgação do Ato Institucional nº 5, baixado em 13 de dezembro de 1968, 

durante o governo do General Costa e Silva, instalou-se o período da mais sangrenta e cruel 

repressão contra a sociedade brasileira. Com as decisões políticas e econômicas centralizadas 

no Poder Executivo, o governo fragilizou o Poder Legislativo e as demais instituições, 

calando pela força a voz do povo e da oposição. Para os capitalistas, patrocinadores do golpe 

de Estado, o fortalecimento do Governo Central produziria as condições necessárias para a 

recuperação econômica e moral do País, afastando definitivamente as ameaças comunistas. 

Essa paranoia dos militares e seus aliados está explícita no preâmbulo do referido ato 

institucional, “com vistas a encontrar os meios indispensáveis para a obra de reconstrução 

econômica, financeira e moral do país” 
5
.  

Ainda, no final de 1968, iniciou-se o período brasileiro mais obscuro de caças às 

bruxas, envolvendo uma brutal perseguição aos opositores do regime, com prisões, torturas, 

assassinatos e desaparecimentos de lideranças políticas. O fechamento do Congresso Nacional 

e de diversos meios de comunicação foi o mais duro golpe contra a liberdade de expressão. 

Segundo (MARTINS, 1984, p. 41), “Costa e Silva foi substituído pela Junta Militar, que 

passou o poder à Médici. Foi o período de mais intensa repressão política do país, na cidade e 

no campo”.  

A partir do AI-5 a violência institucionalizada transformou-se na mais sórdida e 

covarde guerra contra aqueles que defendiam os direitos democráticos. Com a repressão 

generalizada aos movimentos sociais e estudantis, implantava-se, pela força das armas, uma 

nova ordem política e social, baseada na confiança e na subserviência ao regime militar. Ou 

seja, as pessoas deveriam confiar na nova ordem constitucional e acreditar que os militares 

estavam, de fato, preparados não somente para reconstruir economicamente a nação, mas, 

para defendê-la contra qualquer tentativa de agressão externa, especialmente a comunista. 

Escudados na Doutrina de Segurança Nacional, fruto da expertise americana para 

consolidar o seu domínio na América Latina
6
, o combate às ideologias comunistas se 

transformou na principal bandeira das Forças Armadas do Brasil. Para o governo militar, a 

sombra comunista que pairava sobre o País ameaçava a estabilidade política do regime e 

colocava em risco a soberania territorial brasileira. 

                                                           
5
 Cf. justificativa introdutória do Ato Institucional nº 5 de 13 de dezembro de 1968. 

6
 A Doutrina de Segurança Nacional é uma concepção de defesa nacional arquitetada pelos militares americanos 

após a Segunda Guerra Mundial. No Brasil, a Escola Superior de Guerra foi responsável pela difusão da 

ideologia durante o regime militar. 
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Assim, com o propósito de não permitir a desintegração nacional ante as ameaças 

ideológicas, o governo investiu na integração econômica e social das regiões mais pobres e 

desabitas, iniciando pela Amazônia brasileira. Norteados pela política integracionista 

centralizada no Poder Executivo Federal, os investimentos públicos em obras estruturais 

permanentes priorizaram os chamados vazios econômicos (terras sem uso) e vazios de gente 

(terras despovoadas).  

De acordo com essa diretriz nacionalista, a ocupação territorial mediante a 

intervenção direta do Estado, abriria o caminho para os investimentos do grande capital 

empresarial, nacional e internacional. Assim, o desenvolvimento econômico dessas regiões 

esquecidas conduziria para uma efetiva integração econômica às demais regiões. Na prática, a 

ação estatal em parceria com o capital privado deveria resultar na implantação de projetos 

produtivos que implicassem no desenvolvimento local e na reorganização populacional inter-

regional.  

Do ponto de vista estratégico do Governo Federal, a intervenção do poder público 

nas regiões inóspitas e despovoadas seria necessária, não somente para integrá-las às outras 

regiões do país, mas, para reativar os limites geográficos da soberania nacional, afastando 

possíveis ameaças de invasões externas. Segundo André de Paiva Toledo (2012, p. 10), “o 

anticomunismo, desdobramento natural da Doutrina de Segurança Nacional, baseada no 

nacionalismo capitalista, proporcionaria uma nova faceta aos ditames oficiais direcionados à 

Amazônia”. 

Nessa perspectiva, através da força e do autoritarismo do governo central, foi 

possível consolidar a abertura das novas fronteiras econômicas para o avanço do grande 

capital. Desse modo, as mais importantes intervenções governamentais na Amazônia não 

ocorreram de forma pacífica, mas através de ações militaristas, violentas, desprezando 

completamente a realidade local. O governo ignorou a existência secular dos povos 

tradicionais da floresta, como os indígenas e os posseiros. Assim, iniciou-se um longo período 

“oficial” de grilagens de terras, marcado por expulsões, torturas e assassinatos.  

Esses desdobramentos na execução de políticas públicas ocorrem quando o governo 

se omite, incentiva ou se torna mera extensão do poder econômico privado. 

Consequentemente, não existem limites para a consecução de seus objetivos, corrompendo 

abertamente os poderes constituídos. A conivência da própria justiça com as grilagens é 

registrada por José de Souza Martins:  
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Na verdade, todo o aparato institucional da justiça, da polícia, se tronou caudatário 

do poder privado das empresas. É comum na Amazônia Legal, uma ação de despejo, 

que concretiza uma decisão judicial, ser levada a efeito por um oficial de justiça e 

executada por uma tropa de jagunços da fazenda, e utilizando os meios de transporte 

da própria fazenda. (MARTINS, 1984, p. 67). 

 

 

 

As ações de incentivo aos grandes projetos agropecuários fortaleceram ainda mais o 

latifúndio e contribuíram decisivamente para a concentração de renda e de terras. Já na área 

urbana, os grandes industriais foram os maiores beneficiários das benesses governamentais do 

período de exceção. “O fenômeno da concentração do capital ocorreu de forma generalizada 

em todo o Brasil, pois, além de ser uma tendência lógica do capitalismo, recebeu apoio direito 

do Estado através da política econômica que procurou acelerá-la” (DINIZ, 1981, p.133). 

O projeto desenvolvimentista arquitetado pelos governos militares tornou-se bastante 

conhecido através das grandes intervenções realizadas na Amazônia brasileira, cujo lema 

patrocinado pelo regime militar era “integrar para não entregar”. O próprio exército brasileiro, 

por meio do Batalhão de Engenharia e Construção - BEC comandou as obras que desafiaram 

a maior floresta tropical do mundo. Inicialmente as obras priorizaram as grandes rodovias que 

cortaram a Amazônia Legal, a BR 230, denominada de Transamazônica, e a BR 163, 

conhecida como Rodovia Cuiabá-Santarém. Essas rodovias, juntamente com outras grandes 

obras como a hidroelétrica de Tucuruí e o Projeto Carajás, no Estado do Pará, serviram para 

atrair milhares de pessoas interessadas em participar de novas oportunidades econômicas.  

À época, muitos territórios tradicionais indígenas foram invadidos e os seus 

ocupantes foram mortos ou submetidos à integração forçada. As aldeias que se encontravam 

no caminho das obras foram destruídas sem escrúpulos, num verdadeiro ato de guerra suja, 

desproporcional e injusta. Alguns povos indígenas quase desapareceram, a exemplo do que 

ocorreu com os Arara, Parakanã e Cinta-Larga, de acordo com os relatos de Benedito Prezia e 

Eduardo Hoornaert:  

 

A política do governo de incentivar a ocupação dos espaços vazios trouxe uma leva 

de aventureiros e pessoas sem escrúpulos para a região amazônica. No massacre às 

populações indígenas foram utilizados os meios mais desumanos, como foi a morte 

por arsênico e dinamite dos Cinta-Larga [...] ao meio dia o avião chegou à aldeia dos 

Cinta-Larga e jogou pacotes de açúcar com arsênico sobre os índios. Em seguida 

o avião deu uma resante e começou a dinamitar a aldeia. (PREZIA, 

HOORNAERT, 1994, p.203). (GrifoNnosso). 

 

 

 

A política de integração das populações indígenas aos demais brasileiros envolvia 

primeiramente a tomada de seus territórios, como se fossem “espaços vazios”, em ações 
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muitas vezes coordenadas pelo próprio SPI - Serviço de Proteção ao Índio. Iniciava-se através 

de um fraudulento processo de arrendamento de áreas para os fazendeiros limítrofes 

desenvolverem atividades agropecuárias. No decorrer do processo produtivo, o arrendamento 

se transformava em título de propriedade expedido pelos governos estaduais, a exemplo do 

que ocorrera com os Xakriabá, Krenak e Maxakali
7
 em Minas Gerais e os Pataxó no extremo 

Sul da Bahia
8
. Lucia Helena Rangel registra a violência contra os indígenas:  

 

A venda dessas propriedades envolveu inúmeras situações de grilagens de terras a 

partir de titulações falsificadas ou concessões estatais. [...] Crimes de genocídio têm 

sido praticados por grupos de extermínio a serviço de grileiros de terras públicas, 

madeireiros e fazendeiros. (RANGEL, 2003, p.10). 

 

 

Com o fim do SPI motivado pelas denúncias de corrupção e genocídio, em 1967 foi 

criada a Fundação Nacional do Índio – FUNAI
9
, embora poucas mudanças ocorreram a partir 

daí. O próprio Estatuto do Índio, instituído pela Lei nº 6.001 de 19 de dezembro de 1973, 

representa bem o espírito integracionista do regime militar. O propósito de acabar com as 

etnias, através da integração progressiva e harmoniosa, está prevista logo no início do 

estatuto, nestes termos: 

 

Art. 1º- Esta Lei regula a situação jurídica dos índios ou silvícolas e das 

comunidades indígenas, com o propósito de preservar a sua cultura e integrá-los, 

progressiva e harmoniosamente à comunhão nacional. (Grifo Nosso). 

 

 

 

Na sequência, o que se registrou foi a continuidade do descaso das autoridades com 

relação aos processos de invasões e de grilagens de terras em praticamente todos os Estados 

brasileiros. A integração forçada, nada harmoniosa como prevista na lei, envolvia até mesmo 

a proibição de comunicação através da língua materna, abreviando a extinção de muitas 

etnias. 

 O processo de aniquilamento cultural somente veio arrefecer com o advento da 

Constituição cidadã de 1988. Pela primeira vez na história do país, o constituinte de 1988 

                                                           
7
 Os Krenak e os Maxakali foram confinados na Fazenda Guarani, em Carmésia- MG, no final dos anos de 1960; 

e suas terras, nos municípios de Resplendor, Santa Helena e Bertópolis, em Minas Gerais foram tituladas a 

particulares sob a administração do SPI – Serviço de Proteção ao Índio. Já os Xakriabá foram expulsos das terras 

em Januária e Itacarambi e permaneceram nas periferias de Itacarambi e São João das Missões em Minas Gerais. 

Todas as terras foram recuperadas, em meados dos anos de 1990, por meio de longos processos judiciais. 
8
 Ação Cível Originária nº 212/BA. Os Pataxó recuperaram seu território nos municípios de Camacã, Pau Brasil 

e Itajú do Colônia, no Estado da Bahia, por meio de uma decisão do STF em um processo que tramitou durante 

trinta anos.  
9
 A Fundação Nacional do Índio foi criada pela Lei nº 5.371 de 5 de dezembro de 1967 para ocupar o lugar do 

SPI, extinto no mesmo ano. 
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reservou um capítulo exclusivo para tratar dos direitos indígenas. O capítulo VIII da Magna 

Carta interrompe definitivamente o processo militarista integracionista e determina o respeito 

à sua cultura e às terras tradicionalmente ocupadas, como prevê o caput do art. 231: 

 

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, 

crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente 

ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus 

bens. 

 

Observa-se que as grandes construções do período militar realizadas na Amazônia 

atraíram, além de empresários e trabalhadores, aventureiros, garimpeiros e grupos econômicos 

interessados apenas em explorar predatoriamente as riquezas da floresta. A proliferação de 

garimpos clandestinos no interior das matas transformou a região em uma terra sem lei, 

acarretando danos ambientais incalculáveis, pistolagens e invasões às terras de posseiros. O 

mais famoso garimpo de ouro, o de Serra Pelada
10

 localizado na região Sudeste do Estado do 

Pará, tornou-se mundialmente conhecido como o maior garimpo a céu aberto do mundo, com 

mais de dez mil garimpeiros vindos de todos os lugares. Com a abertura de acessos viários à 

região amazônica, a apropriação dos espaços territoriais, tanto pelo capital como pelos 

trabalhadores é registrada por José de Souza Martins: 

 

Enquanto os grandes proprietários se apropriavam de imensos territórios na região 

amazônica, recriando ali, em escala ampliada, o latifúndio, açambarcando terras em 

princípio destinadas a absorver os excedentes populacionais de outras regiões, nas 

áreas antigas continuaram operando os fatores de expulsão e de conflitos. No Rio 

Grande do Sul e no Paraná, a disseminação da soja e do trigo trouxe consigo a 

concentração fundiária e a expulsão dos lavradores, muitos dos quais se lançaram 

nas estradas, a caminho do Mato Grosso e de Rondônia. (MARTINS, 1984, p. 37). 

 

 

 

Em projetos de colonização, implantados pelo Governo Federal e coordenados por 

cooperativas agrícolas, milhares de colonos e agricultores sem terra, principalmente dos 

estados do Nordeste e do Sul foram deslocados para “colonizar” as margens das rodovias. 

Acreditava-se, também, que o assentamento de colonos do sul poderia repetir o bem sucedido 

processo de colonização ocorrido naqueles estados no final do Século Dezenove e início do 

Século Vinte.  

                                                           
10 O garimpo interrompeu a produção no início dos anos 90 e devido ao grande número de garimpeiros que 

construíram habitações no local, o lugarejo foi emancipado em 1988. As escavações manuais abriram uma 

cratera de mais de duzentos metros de profundidade. Curionópolis foi o nome dado em homenagem ao famoso 

major do exército, Sebastião Curió, que comandou com mão de ferro a administração do garimpo de Serra 

Pelada.  
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No mesmo período, com o desenvolvimento de novas tecnologias no campo, fruto do 

capitalismo pós-guerra, houve rápida expansão das lavouras mecanizadas. A mecanização que 

revolucionou o sistema produtivo mundial surgiu no Brasil, ainda nos anos de 1950, e veio 

acompanhada de insumos e defensivos agrícolas, como os fertilizantes e agrotóxicos. José 

Graziano da Silva afirma que, após o período de implantação da indústria pesada, liderado 

pela siderurgia, veio o período da industrialização da agricultura: “instalam-se no país as 

fábricas de máquinas e insumos agrícolas. Assim, por exemplo, são implantadas indústrias de 

tratores e equipamentos agrícolas (arados, grades, etc.), fertilizantes químicos, rações e 

medicamentos veterinários”. (SILVA, 1981, p. 27). Essa onda de modernidade, inicialmente, 

atingiu as regiões onde já havia maior produtividade agropecuária, como os estados de São 

Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Paraná. Nesses locais, as grandes fazendas 

ampliaram seus limites sobre as propriedades descapitalizadas e, especialmente sobre as 

posses e as pequenas propriedades.  

A nova promissora agricultura, facilitada pelo acesso aos créditos e incentivos 

fiscais, se transformou em fator de concentração de terras sem precedentes. “Esse processo de 

modernização do Centro-Sul resultou na expropriação de pequenos produtores, em particular 

daqueles que detinham formas precárias de acesso à terra, como os posseiros, parceiros e 

pequenos arrendatários”(SILVA, 1980, p.57). Na medida em que as fazendas avançavam 

sobre as novas áreas, as máquinas motorizadas substituíam gradativamente as carroças e os 

arados de tração animal. Nessa competição desproporcional, até mesmo os quintais e os 

pomares foram transformados em plantações de lavouras extensivas como de soja e milho. 

José Graziano da Silva registra o enfraquecimento da pequena propriedade:  

 

As pequenas propriedades perdem terreno, ou seja, são engolidas pelas grandes [...]. 

Assim, por exemplo, uma usina de açúcar, quando adquire um sítio em suas 

proximidades, derruba as cercas e árvores frutíferas, casa do morador, etc., 

convertendo todas as terras em canaviais, de modo que dificilmente depois de alguns 

anos se poderá identificar qualquer vestígio da outra unidade de produção que ali 

existiu. (SILVA, 1980, p. 31). 

 

A denominada “revolução verde” no campo transformou a produção agropecuária e 

projetou o país em uma potência agrícola mundial, um dos maiores produtores de grãos do 

mundo. Os incentivos governamentais voltados tanto para agricultura como para a indústria, 

aliados à forte entrada de capital estrangeiro nos setores produtivos e de infraestrutura, 

produziram um importante progresso econômico denominado pelos governantes de período 

do “milagre brasileiro”. Ocorre que o milagre não era sustentável e nem acontecia para todos 
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os brasileiros. Paralelamente ao sucesso da revolução agrária, surgiam contingentes de boias 

frias trabalhando em regime e extrema exploração. 

A disputa pelas melhores terras das regiões mais desenvolvidas fragilizava cada vez 

mais a pequena agricultura familiar. Proliferavam-se os conflitos em praticamente todos os 

cantos do país, com maior incidência nos Estados precursores da mecanização agrícola. 

Roberto José Moreira observa:  

 

Máquinas e implementos foram introduzidos, os adubos e defensivos químicos se 

tornaram elementos indispensáveis à produção de culturas preferencialmente 

temporárias, nas quais a rotação de capital é mais rápida. A mudança na combinação 

dos cultivos e a expansão da monocultura, ambas adequadas ao padrão tecnológico 

em expansão, aliadas às mudanças no processo de trabalho, intensificam a 

sazonalidade do emprego rural e expulsam das propriedades grandes levas de 

trabalhadores, expropriados que passam a formar contingentes de trabalhadores 

volantes. (MOREIRA, 1982, p. 7).  
 

Para acabar com a tensão agrária que contrastava com o progresso agrícola, o 

governo apostava na solução contida no bojo do Estatuto da Terra, instituído pela Lei 4.504 

de 30 de novembro de 1964. Por meio da criação de empresas rurais e de um processo 

coordenado de acesso à terra, seria possível alcançar progresso e bem estar para todos os 

envolvidos, empresários e trabalhadores
11

.  

Embora a citada lei agrária tenha dentre os seus objetivos a desapropriação de 

imóveis rurais para a reforma agrária e, com isso, proporcionar alivio às áreas de conflitos, a 

norma privilegiou notadamente a criação de modernas empresas rurais. Por sua vez, o 

latifúndio por extensão se transformou em empresa rural, ficando imune à desapropriação 

para assentamentos de agricultores sem terra. Essa espécie de proteção legal das grandes 

propriedades, restringiu o acesso à terra, acirrando ainda mais a luta pela reforma agrária, num 

flagrante contraste com a conflitante realidade campesina. A repressão contra as justas 

reivindicações dos trabalhadores é registrada por Roberto José Moreira (1982, p. 5), “o 

sucesso da repressão e a derrota dos movimentos populares fez com que na aplicação do 

Estatuto da Terra só haja preocupação com o fortalecimento da empresa capitalista no 

campo”. 

Dessa maneira, enquanto as ações de reforma agrária patinavam, os latifúndios 

prosperavam e expulsavam os pequenos agricultores de suas terras. A denúncia feita pela 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura – CONTAG durante o 3º Congresso 

                                                           
 11 Art.16- A Reforma Agrária visa a estabelecer um sistema de relações entre o homem, a propriedade rural e o 

uso da terra, capaz de promover a justiça social, o progresso e o bem estar do trabalhador rural e o 

desenvolvimento econômico do país, com a gradual extinção do minifúndio e do latifúndio. 
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Nacional dos Trabalhadores Rurais, realizado em Brasília, em dezembro de 1979, aponta o 

descaminho da questão agrária: “enquanto o latifúndio se expande continuadamente, milhões 

de famílias camponesas permanecem sem terra ou são expulsas das terras em que 

trabalham”
12

. Evidentemente, a resistência do governo em aplicar o instituto da 

desapropriação por interesse social prevista no Estatuto da Terra, punindo o mau uso da 

propriedade rural, fortaleceu a grande propriedade e descaracterizou a luta dos movimentos 

sociais. De certo modo, a política de ocupação dos espaços vazios evitou o enfrentamento do 

principal problema agrário brasileiro que é o latifúndio improdutivo. A ocupação forçada dos 

espaços vazios não se limitou ao enfrentamento das questões econômicas, apenas, como 

afirma José de Souza Martins: 

 

A problemática da Amazônia não é uma problemática estritamente econômica. Os 

militares desenvolveram uma doutrina de ocupação dessas regiões que é chamada 

“doutrina de ocupação dos espaços vazios” e que eu pessoalmente chamo de 

doutrina de esvaziamento dos espaços ocupados. [...] Além do que, não se trata de 

uma ocupação característica capitalista, trata-se de uma ocupação subvencionada e 

forçada. (MARTINS, 1981, p. 136). 

 

 

Nesse contexto, o deslocamento de colonos para a Amazônia teve, também, o 

objetivo de aliviar a tensão advinda da luta pela terra nos locais de grande concentração de 

pequenos agricultores e de trabalhadores sem terra. Nesse sentido, André de Paiva Toledo 

observa: 

 

A margem da fronteira amazônica assume na década de 1970 prioridades para a ação 

governamental nos setores econômicos, social e de segurança. É para a Amazônia 

que passaram a ser redistribuídos os excedentes demográficos nordestinos, 

permitindo simultaneamente aliviar as tensões da periferia deprimida, conter a 

migração para o centro, que já mostrava indícios de saturação, criar condições para 

novos investimentos e garantir a autoridade nacional na área. (TOLEDO, 2012, p. 

15). 

 

Na esteira da doutrina de ocupação dos espaços vazios, as regiões Norte de Minas e 

Vale do Jequitinhonha, caracterizadas pela pobreza e pela baixa densidade demográfica, 

estrategicamente são incluídas no plano desenvolvimentista dos governos militares. Porém, ao 

contrário da Amazônia que absorveu levas de colonos e trabalhadores sem terra, Minas Gerais 

deveria conter as emigrações de trabalhadores sazonais, gerando empregos permanentes 

perfeitamente integrados através de um complexo programa de produção madeireira. 

                                                           
12

 Cf. registros contidos nos Anais do 3º Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais – Brasília, 1979, p. 16. 
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2.3 A política de incentivos fiscais como promessa de alavancar os grandes 

empreendimentos florestais em Minas Gerais 

 

A política desenvolvimentista implementada pelos governos militares, baseada nas 

novas tecnologias e amparada em incentivos fiscais, implicou em uma completa mudança nas 

relações de trabalho e na produção agrícola tradicional. Grande parte dos posseiros, agregados 

e meeiros foi transformada em mão de obra assalariada nas grandes fazendas. Os trabalhos 

sazonais oferecidos pelas empresas rurais passaram a absorver contingentes de trabalhadores 

denominados de boias-frias.  

Constatou-se, desse modo, uma mudança significativa nas relações do homem do 

campo com a terra, pois antes, especialmente na Amazônia e nas regiões de Cerrado, 

predominava o modelo de agricultura familiar agroecológico. As atividades envolviam o 

cultivo de pequenas lavouras nas áreas mais baixas, e o restante das áreas eram destinadas 

para a criação de animais, caça e coleta de frutos e raízes. A conservação das florestas 

permitia estabelecer uma espécie de relação de troca, já que a preservação criava um ambiente 

favorável para as coletas e para a manutenção da diversidade silvestres. 

Com a implantação dos incentivos governamentais voltados para a aquisição de 

equipamentos agrícolas, bem como, para o desenvolvimento de atividades rurais nas regiões 

pouco habitadas, houve o deslocamento do capital empresarial, até então centrado nas regiões 

mais prósperas ou apenas na produção industrial urbana. Isso provocou uma corrida pela 

posse da terra seguida de uma intensa derrubada de matas nativas. Consequentemente, esse 

processo provocou expulsões e, até mesmo, o desaparecimento de comunidades rurais 

tradicionais como afirma José de Souza Martins:  

 

A política de incentivos fiscais para o desenvolvimento da Amazônia e a política de 

florestamento e reflorestamento nas várias regiões do país acentuaram o interesse 

das empresas capitalistas pela terra. Em todos os cantos, camponeses ligados à terra 

por várias gerações viram-se repentinamente ameaçados ou expulsos, 

frequentemente submetidos a toda sorte de violências.(MARTINS, 1981, p.11). 

 

Se, por um lado a mudança repentina nas relações de trabalho e produção prejudicou 

milhares de camponeses tradicionais como os índios, quilombolas e outros posseiros de modo 

geral, por outro, desestruturou, também, antigas relações de dominação e exploração. Os 

tradicionais donos de grandes quantias de terra, antigos coronéis que exploravam a mão de 
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obra de pequenos agregados, meeiros, foreiros e arrendatários foram perdendo espaço, 

substituídos per modernas empresas rurais, detentoras de tecnologias avançadas.  

A produção de florestas renováveis para o consumo próprio veio à baila com o 

advento do Código Florestal Brasileiro instituído pela Lei n. 4.771 de 15 de setembro de 

1965. O art. 21 determinava: 

 

Art. 21- As empresas siderúrgicas, de transporte e outras, à base de carvão vegetal, 

lenha ou outra matéria prima florestal, são obrigadas a manter florestas próprias para 

a exploração racional ou a formar, diretamente ou por intermédio de 

empreendimentos dos quais participem, florestas destinadas ao seu suprimento. 
 

Em Minas Gerais, apesar do crescimento das indústrias consumidoras de materiais 

lenhosos, especialmente as do ramo siderúrgico, até então não havia nenhum estudo para 

identificar o real consumo de madeiras. De certo modo, até então as derrubadas para a 

abertura de lavouras e pastagens ainda supriam os altos fornos consumidores de carvão. 

Verifica-se que antes mesmo do advento do Código Florestal Brasileiro de 1965, a indústria 

siderúrgica do Estado de Minas Gerais já se destacava no cenário nacional como uma das 

mais importantes do ramo, como afirma Clélio Campolina Diniz: 

 
Dessa forma, no final da década de 50, Minas Gerais estava preparada para enfrentar 

uma forte expansão industrial, dotada de infraestrutura básica e com um parque 

industrial, especialmente metalúrgico e de cimento, relativamente desenvolvido. 

(DINIZ, 1981, p. 120). 

 

Mesmo com a obrigatoriedade prevista na legislação florestal, e com o progressivo 

aumento no consumo de materiais lenhosos, ocorreram poucas iniciativas empresariais 

envolvendo o cultivo de árvores. O efetivo plantio de florestas renováveis para fins de auto 

abastecimento das indústrias consumidoras somente foi levado à serio com a implantação dos 

incentivos fiscais criados pela Lei Federal n. 5.106, de 2 de setembro de 1966, regulamentada 

pelo Decreto Lei n. 59.615 de 30 de novembro de 1966: 

 
Art. 1º- as importâncias empregadas em florestamento e reflorestamento poderão ser 

abatidas ou descontadas nas declarações de rendimento das pessoas físicas e 

jurídicas, residentes ou domiciliadas no Brasil, atendidas as condições estabelecidas 

na presente lei. 

[...] 

§ 3º As pessoas jurídicas poderão descontar do imposto de renda que devem pagar, 

até 50% (cinquenta por cento) do valor do imposto, as importâncias 

comprovadamente aplicadas em florestamento e reflorestamento, que poderá ser 

feito com essências florestais, árvores frutíferas, árvores de grande porte e relativas 

ao ano-base do exercício financeiro em que o imposto for devido. 
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A extrafiscalidade, como instrumento de incentivo ao plantio de florestas para usos 

múltiplos, trouxe grandes expectativas para o Estado de Minas Gerais. Os milhares de 

hectares de terras de Cerrado formados por intermináveis planícies pouco habitadas, 

subaproveitadas economicamente, poderiam se transformar em imensas florestas renováveis. 

Com isso, além de suprir a crescente demanda por materiais lenhosos, o potencial energético 

desencadearia um progressivo processo de industrialização local, privilegiando regiões 

carentes e subdesenvolvidas
13

. Acreditava-se, também, que os investimentos em florestas 

plantadas produziriam impactos altamente positivos relacionados à preservação das matas 

nativas. No solo mineiro, especialmente as reservas de mata atlântica, apresentavam-se 

bastante devastadas pela retirada de madeiras e pelo avanço da agropecuária. Neste sentido, 

Paulo Adyr Dias do Amaral destaca: 

 

A relação do imposto de renda com as questões ambientais se insere num contexto 

maior, enredado pela forma como a tributação e aludidas questões ambientais 

interagem. O debate a cerca do uso da extrafiscalidade em terreno ambiental é 

relevante e pertinente. De fato, os tributos, com suas tantas peculiaridades, podem 

operar como ferramenta dinâmica e impactante para influenciarem condutas. 

(AMARAL, 2012, p. 126). 

 

Até os anos de 1960, as terras do bioma Cerrado em todo o País demonstraram-se 

pouco atraentes para o desenvolvimento de práticas agrícolas tradicionais. Nem mesmo o seu 

baixo preço de mercado despertava maior interesse do empresariado rural. Em Minas Gerais 

permaneceram desprezadas pela agricultura e pela pecuária até meados do século passado. 

Essa realidade mudou drasticamente com o advento das modernas tecnologias rurais. Devido 

ao predomínio de terras planas, de fácil mecanização, o Cerrado hoje desponta como a mais 

importante fronteira agrícola brasileira, motivo pelo qual vem sendo duramente castigado 

pelas intensas atividades de produção. Em vários Estados, as extensas plantações de soja 

disputam espaços com milho, cana, pastagens e com florestas exóticas de pinus e eucalipto. 

No entanto, a baixa fertilidade das terras e a falta de chuvas regulares é uma realidade 

que atinge a maior parte das terras de Cerrado, inclusive àquelas atualmente ocupadas pela 

agropecuária. Em decorrência destes fatores climáticos e geológicos, na medida em que a 

terra vai perdendo competitividade, outras áreas virgens vão sendo desbravadas, ficando para 

trás as áreas degradadas e improdutivas. Isso representa real ameaça a todos os ecossistemas 

desse importante bioma. Ao dissertar sobre os impactos da modernidade no Cerrado 

brasileiro, José Eli da Veiga afirma que:  

                                                           
13

 Cf. Informações extraídas dos relatórios técnicos integrantes do arquivo fundiário do Instituto de Terras do 

Estado de Minas Gerais. 
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 A dependência crescente de insumos químicos e de irrigação é uma ameaça não 

somente aos seus ecossistemas, mas ao próprio prosseguimento da agropecuária [...] 

Nada menos que 80% das pastagens plantadas em áreas de Cerrado apresentam 

algum tipo de degradação (VEIGA, 2003, p. 205). 

 

O Cerrado ocupa a maior porção territorial do Estado de Minas Gerais, com 

aproximadamente 57% (cinquenta e sete) por cento de sua área. A sua maior concentração 

está localizada na região Norte, entre as bacias do Rio São Francisco e do Rio Jequitinhonha. 

Sua vegetação típica formada por árvores de troncos retorcidos possui grande capacidade de 

regeneração, mesmo depois de seguidas queimadas ou pelo cultivo intenso do eucalipto. A 

porção restante localizada na região do semiárido nordestino ainda conserva, em seu interior, 

nascentes e veredas que propiciam a sobrevivência de diversas espécies da fauna e flora, 

algumas ameaçadas de extinção. A variedade de frutas e de plantas medicinais tem sido, ao 

longo dos anos, fonte de vida e saúde para muitas pessoas, em especial para as populações 

rurícolas mais pobres.  

As matas de Cerrado sempre cumpriram um papel importante na perspectiva de vida 

dos moradores locais. As denominadas populações tradicionais de Cerrado compostas por 

Indígenas, Geraizeiros, Quilombolas, Veredeiros, Caatingueiros e Vazanteiros, cultivam a 

agricultura de subsistência e praticam coletas frutíferas desde tempos imemoriais. Devido ao 

abando dessas terras, esses agricultores viveram praticamente no anonimato durante séculos
14

.  

Paulo Cesar Vicente de Lima, ao pesquisar o modo de vida das populações 

tradicionais que vivem no Norte de Minas Gerais e ao longo da bacia do rio São Francisco, se 

deparou com diversos grupos, alguns migrantes das chapadas, que ainda vivem no completo 

anonimato. Essas comunidades são invisíveis perante o Poder Público, segundo ele: 

 

Em Minas Gerais, na Bacia do Rio São Francisco, deparamo-nos com pelo menos 

seis categorias de populações tradicionais, que apesar da riqueza cultural, algumas 

não são sequer consideradas pelos órgãos públicos e vivem como verdadeiras 

                                                           
14

Geraizeiros são assim denominados os habitantes dos gerais os quais desenvolveram a habilidade de cultivar, 

às margens dos pequenos cursos d‟água, uma diversidade de culturas [...] assim como os habitantes das regiões 

dominadas pela Caatinga são conhecidos como Catingueiros .(DAYRELL, 1998,  p. 73).  

Geraizeiros são povos que cunharam um modo de vida próprio adaptados às condições oferecidas pelo Cerrado, 

preservando os conhecimentos culturais e os costumes de seus antepassados, tendo em comum o respeito ao 

princípio da sustentabilidade. Veredeiros são os que vivem no entorno das veredas, tirando delas o próprio 

sustento sem destruí-las; Vazanteiros são os que cultivam as vazantes dos rios e ilhas que ocorrem nos períodos 

pós-enchentes; A definição legal de povos e comunidades tradicionais está inserida no inciso I do art. 3° do 

Decreto n. 6.040, de 07 de fevereiro de 2007: “Povos e Comunidades Tradicionais são grupos culturalmente 

diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização 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 geradas e transmitidas pela tradição”. 
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comunidades invisíveis. Desde os quilombolas, índios Xacriabás, até os 

Caatingueiros, Veredeiros, Geraizeiros e Vazanteiros (LIMA, 2013, p. 66).  

 

É nesse contexto de total abandono político e econômico que essas populações 

sofreram, a partir de 1970, a mais feroz investida do poder econômico contra os seus 

principais meios de subsistência. Os seus territórios tradicionais compostos por terras 

devolutas foram disponibilizados pelo Estado à iniciativa privada, para fins de produção de 

florestas renováveis.  

Com isso, nas regiões Norte e Alto Jequitinhonha, empresas reflorestadoras do 

Centro Sul do país, respaldadas pela força do regime militar, invadiram as chapadas e 

expulsaram os posseiros a ferro e fogo. Com o pretexto de ocupar os espaços vazios e 

alavancar o desenvolvimento econômico dos municípios menos desenvolvidos arrasaram as 

veredas e destruíram a maior parte dos ecossistemas naturais integrantes do bioma. A brutal 

destruição da biodiversidade regional acarretou danos irreparáveis ao meio ambiente e 

prejuízos imensuráveis às populações locais. 

 

 

2.4 A extrafiscalidade e a implantação do Programa de Distritos Florestais em Minas 

Gerais 

 

A produção de florestas em grande escala em Minas Gerais somente decolou a partir 

do ano de 1974, com a publicação do Decreto Lei n. 1. 376 de 12 de dezembro de 1974. Essa 

norma instituiu o Fundo de Investimento Setorial – FISET, com o fim de captar e orientar os 

incentivos fiscais para a área florestal:  

 

Art. 2º Ficam instituídos o Fundo de Investimento do Nordeste (FINOR), o Fundo 

de Investimento da Amazônia (FINAM), e o Fundo de Investimento Setorial 

(FISET), administrados e operados nos termos definidos neste Decreto-Lei. 

Parágrafo único: O Fundo de Investimento Setorial (FISET) compreenderá três 

contas com escriturações distintas, para os setores de turismo, pesca e 

reflorestamento. 

 

Pelo disposto no art. 7º do mencionado decreto, a operacionalização do FISET ficou 

sob a responsabilidade do Banco do Brasil S/A supervisionado pelo Instituto Brasileiro de 
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Desenvolvimento Florestal – IBDF
15

. Neste mesmo ano, o IBDF, em parceria com a 

Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA e o Instituto 

Estadual de Florestas- IEF realizou um diagnóstico sobre as terras disponíveis para 

investimentos florestais. No mesmo período, de acordo com as diretrizes do Programa de 

Distritos Florestais, o IBDF realizou pesquisas em outros Estados da federação, procurando 

identificar terras disponíveis para realização de atividades florestais.  

No Estado de Minas Gerais, as pesquisas priorizaram as regiões com menor 

concentração de pequenas propriedades e com grandes áreas ociosas ou subaproveitadas. As 

pesquisas se desenvolveram nas regiões do Triangulo Mineiro, Centro Oeste, Norte, Vale do 

São Francisco, Vale do Jequitinhonha e Vale do Rio Doce. Esses estudos identificaram 

aproximadamente dezessete milhões de hectares de terras disponíveis para os novos 

investimentos sendo quatro milhões de hectares no Triângulo Mineiro, dois milhões no 

Centro Oeste, incluindo a região do Alto São Francisco e Zona Metalúrgica, quatro milhões 

na região Norte, incluindo a região do Médio São Francisco, três milhões no Vale do 

Jequitinhonha e quatro milhões na região do Vale do Rio Doce. Dessa quantidade, 

aproximadamente sete milhões e quinhentos mil hectares seriam compostos por terras 

devolutas, de propriedade do Estado de Minas Gerais. Estas informações detalhadas 

integraram um relatório técnico denominado de Zoneamento Econômico Florestal - ZEF
16

. 

De posse desses indicativos, em fevereiro de 1976, o IBDF criou, por meio de 

portaria, o Programa de Distritos Florestais – PDFs, objetivando incentivar o plantio de 

árvores por meio da conjunção de esforços entre os governos e o setor empresarial. O 

Programa de Distritos Florestais foi lançado através da Portaria n. 43/76-P de 16 de fevereiro 

de 1976, assinada pelo presidente do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal e 

publicada no Diário Oficial da União em 28 de maio de 1976, nestes termos: 

 

Art 1º - Estabelecer como Distritos Florestais, tendo em vista as atividades de 

florestamento e reflorestamento prevista na Exposição de Motivos nº 20 do 

Conselho de Desenvolvimento Econômico, de 04 de dezembro de 1974, as áreas 

propostas ao IBDF pelos Estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São 

Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo e Bahia. 

 

As regiões Norte e Alto Jequitinhonha, locais de maior concentração de terras 

devolutas, foram tratadas como regiões prioritárias pelo governo estadual. A existência de 

                                                           
15

 Art. 7º- O Fundo de Investimentos Setoriais (FISET), terá as suas contas operadas pelo Banco do Brasil S.A., 

sob a supervisão, respectivamente, da Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR), Superintendência do 

Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE) e Instituto Brasileiro de desenvolvimento Florestal (IBDF). 
16

 Informações extraídas do arquivo fundiário do Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais. 
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terras de domínio público, de baixo custo, poderia abrir o caminho para uma atividade 

altamente promissora e de grande potencial econômico. Quanto às demais regiões 

pesquisadas, a maioria das terras subaproveitadas encontrava-se sob o domínio privado. Com 

isso, a aquisição dos imóveis já implicaria na elevação dos custos iniciais dos projetos e 

poderia desestimular o interesse dos investidores. Portanto, o plantio de florestas renováveis 

nessas áreas ficou exclusivamente por conta de iniciativas do setor privado. 

Segundo a avaliação técnica, além da concentração de áreas devolutas nas regiões 

prioritárias, as terras seriam impróprias para o uso agrícola ou pecuário, conforme afirma 

Antônio Maria Claret Maia (2007, p. 39), “o reflorestamento previsto proporciona o 

aproveitamento racional dos solos, permitindo o uso de áreas não apropriadas às explorações 

agrícolas ou pastoris e, ainda, situadas no domínio do Estado de Minas Gerais”. 

A partir desse diagnóstico, alguns municípios foram pré-selecionados para o início 

do programa. Na sequência, A SEAPA delegou à Fundação Rural Mineira, responsável pela 

regularização das terras devolutas, a tarefa de levar adiante o Programa de Distritos Florestais. 

Ressalta-se que o PDFs de Minas Gerais foi o único que teve como base a utilização de terras 

públicas. Assim, com a divulgação dos incentivos governamentais, dezoito empresas 

manifestaram interesse em investir em florestas renováveis, conforme esclarece Antônio 

Maria Claret Maia: 

 

Acordes com esta política e filosofia, 18 (dezoito) empresas de reflorestamento se 

interessaram em participar do PROGRAMA DOS DISTRITOS FLORESTAIS, 

procurando a RURALMINAS – delegada do Estado de Minas Gerais para assuntos 

fundiários, à época, para obterem informações de como deveriam proceder”. 

(MAIA, 2007, p. 39). 

 

 As empresas reflorestadoras que manifestaram interesse nos investimentos, a maioria 

com sede no Estado de São Paulo, apresentaram suas áreas pretendidas a partir das 

informações prestadas pelo IBDF e pela RURALMINAS
17

. As propostas iniciais de ocupação 

das terras recaíram sobre doze municípios localizados no Norte de Minas e Alto 

Jequitinhonha
18

. Em seguida, para subsidiar a elaboração do projeto técnico, integralizando a 

                                                           
17

 Carvalho-Projetos e Consultoria Ltda., Fábrica de Papel santa Terezinha S/A, Itapeva Florestal Ltda., Aços 

Especiais Itabira – ACESITA, PLANTAR – Planejamentos Técnico e Administração de Reflorestamento, Vale 

do Embaúba Reflorestamento LTDA, Ferragens Antônio Falci S/A, MOVEX S/A – Móveis Industriais 

Comércio e Exportação, Florestas Rio Doce S/A, Metalur S/A, ADIFLOR S/A – Agroindustrial e Comércio, 

INTERFLORA – Florestamento e Reflorestamento, Condecrer Ltda.,FLORESTAMINAS – Florestamentos 

Minas Gerais S/A, PROCEL – Empreendimentos Florestais S.C Ltda., PLANTA 7 – Serviços Rurais, 

REPLASA – Reflorestamento e Planejamento Agroindustrial Sorocaba Ltda., Companhia Suzano de Papel e 

Celulose.  
18

 Botumirim, Buritizeiro, Cristália, Grão Mogol, Itamarandiba, Minas Novas, Riacho dos Machados, Rio Pardo 

de Minas, Turmalina, São João do Paraiso e Virgem da Lapa. 
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planta geométrica, os interessados sobrevoavam os municípios escolhidos, em baixa altitude, 

levantando o perímetro das áreas eleitas com o uso de GPS
19

. 

As propostas apresentadas pelas referidas empresas alcançaram a quantia de um 

milhão, cento e oitenta e um mil, novecentos e onze hectares de terras
20

. Pelos números 

computados, a quantia pleiteada por cada empresa ultrapassava muitas vezes o limite legal 

para legitimação de terras publicas. Esse problema exigia a aprovação imediata de uma lei 

específica pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais –ASLEMG, autorizando o 

governo a dispor dos imóveis públicos. Do mesmo modo, pela norma constitucional, exigia a 

autorização do Senado da República para a alienação do patrimônio Estadual. 

Na oportunidade, a Lei Estadual n. 550, de 20 de dezembro de 1949 limitava o 

desmembramento a setecentos e cinquenta hectares, enquanto que pela Constituição Estadual 

de 1967, o limite máximo atingia até três mil hectares
21

. Por sua vez, o parágrafo único do art. 

171 da Constituição Federal de 1967, acrescida da Emenda Constitucional de 1969, 

determinava a obrigatoriedade da aprovação do Senado da República para a alienação de 

áreas acima desse limite
22

, como esclarece Antônio Maria Claret Maia: 

 

Como as áreas pretendidas por essas empresas de reflorestamento ultrapassavam, em 

muito, o permitido – não só pela legislação de terras do Estado de Minas Gerais 

(750,000 ha – Lei Estadual nº 550 de 20 de dezembro de 1949), mas, também, pela 

Constituição Estadual (3.000,000 ha, à época), tornou-se obrigatoriamente 

necessário, como determinava a Constituição Federal, à época, no parágrafo único 

do art.171 “a prévia aprovação do Senado Federal”. (MAIA, 2007, p. 39). 

 

Ante a gestão bem sucedida do Poder Executivo Estadual, os impedimentos foram 

sanados mediante a aprovação de leis especiais por parte da ASLEMG e Resoluções do 

Senado da República publicadas no Diário Oficial da União
23

. Superadas as exigências legais, 

as interessadas submeteram seus projetos técnicos à aprovação do IBDF, contendo valor 

detalhado e cronograma de plantio de árvores. Na medida em que os projetos iam sendo 

                                                           
19

 Global Positioning System ou sistema de navegação via satélite. Cf. relatos dos entrevistados, as empresas 

utilizavam o aparelho de navegação da própria aeronave para demarcar os pontos principais, cujos marcos físicos 

posteriormente seriam afixados.  
20

 Cf. relação contida na Lei Estadual n. 6.637 de 02 de outubro de 1976 e Lei Estadual n. 6.977 de 18 de abril de 

1977. 
21

 Art.214 § 1º Qualquer alienação de terras públicas com área superior a 250 (duzentos e cinquenta) hectares 

dependerá de lei especial, ressalvado o disposto no art. 164, parágrafo único da Constituição federal. 
22

 Parágrafo único- Salvo para a execução de planos de reforma agrária, não se fará, sem prévia aprovação do 

Senado Federal, alienação ou concessão de terras públicas com área superior a três mil hectares. 
23

 Cf. Lei n. 6.637 de 02 de outubro de 1976 e Lei n. 6.977 de 18 de abril de 1977. Diversas Resoluções do 

Senado Federal, autorizando o Estado a dispor de suas terras foram publicadas no Diário Oficial da União a 

partir de 1º de Abril de 1974. 
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aprovados pelo órgão ambiental, o Banco do Brasil liberava os recursos captados através dos 

incentivos fiscais. 

Em seguida, para garantir a transferência dos imóveis públicos, as investidoras 

firmavam contratos de arrendamentos de terras com a RURALMINAS, pelo prazo mínimo de 

23 anos, com a promessa de legitimação progressiva das áreas efetivamente cultivadas. As 

condições para o arrendamento, bem como, para a transferência dos imóveis públicos foram 

estabelecidas pelo Regulamento de Transferência de Terras Devolutas de Propriedade do 

Estado de Minas Gerais em áreas integrantes dos Distritos Florestais, assinado pelo Secretário 

de Estado titular da SEAPA e pelo Diretor Geral da RURALMINAS
24

. Nesse sentido, 

Antônio Maria Claret Maia afirma:  

 

Para integrarem ao Programa de Distritos Florestais, essas empresas submeteram-se 

às exigências estabelecidas no regulamento, fixando normas para alienação e 

transferência de posse de terras devolutas, de propriedade do Estado de Minas 

Gerais, em áreas integrantes dos distritos florestais, que, como política de governo, 

foi firmado pelo secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – 

SEAPA, e o Diretor Geral da RURALMINAS. (MAIA, 2007, p. 39). 

 

Observa-se que, de conformidade com o regulamento assinado em 15 de abril de 

1976, o arrendamento poderia ser interrompido a qualquer momento para ceder lugar à 

transferência de propriedade. Desse modo, na medida em que as empresas arrendatárias 

comprovassem a ocupação econômica de um quinto da área, já seria suficiente para a outorga 

de escrituras definitivas de área até cinco vezes maior. A regra favorável ao empreendedor 

está delineada na cláusula primeira do regulamento citado, a qual define as condições para a 

transferência progressiva dos imóveis:  

 

1.1- [...] A promessa será feita de toda a área da promitente compradora, mas as 

escrituras definitivas parciais serão outorgadas, à medida que as áreas forem 

efetivadas e realmente ocupadas economicamente na proporção prevista no art. 26 

da Lei 550/49, comprovados os requisitos indispensáveis à aplicação da Lei 

6.177/73, isto é, a posse quinquenária, a boa fé e o cadastramento no Instituto 

Brasileiro de Reforma Agrária- INCRA. Exemplificando: se estiverem 

implantados mil hectares, comprovados os requisitos supra enumerados, 

poderá ser outorgada a escritura definitiva de até o quíntuplo da dita área, isto 

é, cinco mil (5.000) hectares. O prazo de pagamento é de 5 anos, sendo ele feito em 

prestações iguais e sucessivas. (grifos do autor). 

 

 

                                                           
24

 Cláusula 02 – Do arrendamento: A fundação Rural Mineira – RURALMINAS imitirá nas posses das terras os 

empresários, mediante contrato de arrendamento, pelo prazo mínimo de vinte e três (23) anos. Se por qualquer 

motivo houver a rescisão do contrato de arrendamento, reintegrando-se o Estado de Minas Gerais nas terras, a 

RURALMINAS compromete-se a respeitar o prazo de vinte e três (23) anos para o reflorestamento. 
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Posteriormente, mais dois regulamentos foram publicados pelo governo, um em 15 

de agosto de 1980 e outro em 12 de fevereiro de 1987. Os novos instrumentos eliminaram a 

redação acima, porém, mantiveram as mesmas condições para a transferência das áreas 

arrendadas. A cláusula sétima das disposições gerais e transitórias dos novos regulamentos de 

transferência de imóveis assegura: 

 

7.1- As empresas que têm prévia autorização, para alienação de terras devolutas, do 

Senado Federal, aplica-se em todos os seus termos o Regulamento para a Alienação 

e Transferência de Posse de Terras Devolutas, de Propriedade do Estado de Minas 

Gerais, em Áreas dos Distritos Florestais, em vigor até a edição deste Regulamento, 

assegurando-lhes todos os direitos resultantes do dito Regulamento. 

 

Nesse diapasão, o desmembramento de terras devolutas fluiu normalmente até o ano 

de 1988, quando, por força da nova ordem constitucional, todos os processos envolvendo a 

alienação de terras públicas foram paralisados. É importante observar que a disponibilização 

das terras devolutas para o plantio de árvores colocou o Estado de Minas Gerais como o 

principal produtor de florestas do Brasil, como afirmam Vandana Shiva e J. Bandyopadhyay, 

nesses termos:  

 

Desse modo, a defesa da prática silvicultural homogênea, fundada apenas em seu 

aspecto financeiro, garantiu as condições politico-institucionais para que, entre 1967 

e 1986, a área plantada com eucaliptos e pinheiros no Brasil fosse maior que 6,5 

milhões de ha. Desse total, 35% aproximadamente foram plantados em Minas 

Gerais, que tornou-se o principal polo florestal do país. (SHIVA; 

BANDYOPADHYAY, 1991, p. 16). 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 05 de outubro de 1988, no seu 

art. n.188 determina que a destinação de terras públicas e devolutas deve estar em sintonia 

com a política agrícola e com o plano nacional de reforma agrária, a saber: 

 

Art. 188. A destinação de terras públicas e devolutas será compatibilizada com a 

política agrícola e com o plano nacional de reforma agrária. 

§ 1º A alienação e concessão a qualquer título, de terras públicas com área superior a 

dois mil e quinhentos hectares a pessoa física ou jurídica, ainda que por interposta 

pessoa, dependerá de prévia aprovação do Congresso Nacional. 

§ 2º Excetuam-se do disposto no parágrafo anterior as alienações ou concessões de 

terras públicas para fins de reforma agrária. 
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 O citado artigo da Magna Carta foi recepcionado pelo art. n. 247 da Constituição 

Estadual de Minas Gerais de 21 de outubro de 1989
25

. Em decorrência da nova orientação 

constitucional, a RURALMINAS, então responsável pelas regularizações fundiárias 

envolvendo as terras contratadas, interrompeu a transferência de áreas integrantes dos 

Distritos Florestais. Com a interrupção do fluxo regular das legitimações, restaram pendentes 

duzentos e quarenta mil, cento e trinta e nove hectares de terras. A quantia que envolve 

noventa e dois contratos de arrendamento ficou espalhada por mais de uma dezena de 

municípios integrantes das duas regiões afetadas pelos projetos florestais. A maior parte 

dessas áreas encontrava-se, à época, em plena produção de madeiras ou já em fase de 

renovação dos plantios. 

Por sua vez, a RURALMINAS, legalmente impedida de fornecer novos títulos de 

propriedade, passou a expedir notificações solicitando informações sobre o andamento dos 

projetos, sobretudo a respeito das áreas efetivamente cultivadas. Ante a resistência 

empresarial em prestar esclarecimentos, a medida administrativa tornou-se inócua. Sem 

sucesso, o governo ingressou com algumas ações de reintegração de posse objetivando a 

devolução imediata dos referidos imóveis. No entanto, as ações judiciais não lograram êxito, 

pois, no entendimento do Poder Judiciário, em se tratando de contratos de arrendamentos, 

norteados pelo direito administrativo, o procedimento adequado seria a propositura de ações 

de despejo. 

Por outro lado, algumas empresas se insurgiram contra as pretensões do Estado 

alegando direito adquirido, fundamentando suas alegações nas autorizações do legislativo 

mineiro e do Senado Federal. Na sequência, muitas delas ingressaram com ações de usucapião 

e de retificação de áreas com o fim de regularizar judicialmente as terras ocupadas. Por meio 

destes expedientes, muitos milhares de hectares de terras públicas foram transferidos para o 

patrimônio particular, quase sempre à revelia do Estado. Calcula-se que, somente das áreas 

contratadas e não legitimadas, aproximadamente cinquenta por cento não existem mais, ou 

seja, mais cem mil hectares de terras devolutas arrendadas simplesmente desapareceram do 

inventário patrimonial do Estado
26

. 

Observa-se que o impasse jurídico criou um vácuo administrativo em que o próprio 

Estado não sabia o que fazer com as terras relacionadas nos contratos. Isso motivou o 

desinteresse da RURALMINAS em acompanhar as demandas judiciais propostas pelas 

                                                           
25

 IX – a alienação ou concessão, a qualquer título, de terra pública para assentamento de trabalhador rural ou 

produtor rural, pessoa física ou jurídica, ainda que por interposta pessoa, compatibilizadas com os objetivos da 

reforma agrária e limitadas a 100ha (cem hectares). 
26

 Cf. informações extraídas dos relatórios técnicos do Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais-ITER. 
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empresas nas comarcas do interior. Por outro lado, as promitentes compradoras, na dúvida 

quanto ao futuro das terras contratadas, interromperam os pagamentos anuais pactuados com 

o governo. Eis que os valores acordados nos contratos estavam diretamente vinculados à 

possibilidade de aquisição das glebas reflorestadas. Desse modo, na medida em que as 

lavouras avançavam, a prestação anual do arrendamento transformava-se em parcela 

vinculado à quitação do imóvel, a exemplo da cláusula quarta do contato assinado com a 

FLORESTAMINAS – Florestamentos Minas Gerais S.A., a seguir: 

 

CLÁUSULA QUARTA: a partir da data do Contrato até a legitimação das terras 

arrendadas, obriga-se a ARRENDATÁRIA, nos termos do item 1.2 do 

Regulamento, a pagar à RURALMINAS, por ano, a importância correspondente a 

10% (dez por cento) sobre o valor atribuído ao lote, adiantadamente, corrigida 

monetariamente de acordo com os índices oficiais (ORTNs), até 31 de marco de 

cada ano. (grifo nosso)  

 

No final de 2001, depois de intensos debates, por decisão do Poder Executivo 

Estadual, as atribuições fundiárias da RURALMINAS incluindo a administração dos 

contratos de arrendamento foram transferidas para o Instituto de Terras do Estado de Minas 

Gerais-ITER/MG.  

 

2.5 O Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais como novo gestor das terras 

públicas e devolutas 

 

O Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais- ITER/MG, foi instituído depois de 

muitas reivindicações dos movimentos sociais liderados pela Federação dos Trabalhadores na 

Agricultura – FETAEMG. Descontentes com a atuação agrária da RURALMINAS na 

administração das terras públicas, eles exigiam um órgão que desse as respostas concretas às 

suas reivindicações. O ITER, pessoa jurídica de direito público interno, foi criado por meio da 

Lei Estadual n. 14.084 de 06 de dezembro de 2001. Alçada à condição de autarquia estadual, 

inicialmente ficou vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento – SEPLAN, ganhando 

autonomia administrativa e financeira.  

Dentre as atribuições elencadas no art. 3º da referida lei, consta a responsabilidade de 

executar a política agrária no Estado, em consonância com o Programa Estadual de Reforma 

Agrária, bem como, administrar as terras públicas estaduais e intermediar os conflitos pela 

posse de terras: 
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Art.3º - compete ao ITER: 

I- -Planejar, coordenar e executar a política agrária no Estado, em consonância com 

o Programa Estadual de reforma Agrária. 

II- -Mediar os conflitos que envolvam a posse de terra, contribuindo para a efetiva 

promoção dos direitos humanos e civis no campo. 

VI -Promover a regularização de terra devoluta rural e urbana, além de administrar 

as terras arrecadadas, até que recebam destinação específica. 

 

 

Como integrante da nova organização administrativa do Estado, o ITER recebeu a 

incumbência de identificar e resgatar as terras objeto dos antigos contratos de arrendamentos. 

Imediatamente, após assumir o controle do arquivo fundiário estadual contendo o espólio dos 

contratos, o instituto notificou as empresas reflorestadoras para a quitação dos débitos 

contratuais devidamente atualizados. No mesmo ato solicitou a desocupação dos imóveis no 

prazo de seis meses. Vencido esse prazo, ingressou com ações de cobrança e de rescisão 

contratual cominada com despejo, objetivando reaver os imóveis pendentes. Em decisão 

proferida pela Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ficou 

patente a posição do judiciário mineiro com relação ao problema:  

 

EMENTA: AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – ARRENDAMENTO – 

TERRAS DEVOLUTAS – PROCEDÊNCIA. É procedente o pedido formulado em 

ação de rescisão contratual, pela qual o ITER/MG, arrendante, objetiva o despejo da 

arrendatária, empresa de empreendimentos rurais, se restou provada a inadimplência 

da mesma com as parcelas do arrendamento, bem como a inexecução do implemento 

de projeto rural. (Apelação Cível nº  1.0024.03.962626-2/001). 

 

No mesmo diapasão, situa-se a decisão proferida pela Vara da Fazenda Pública, cujo 

embasamento reafirma a prevalência do interesse público sobre o particular:  

 

EMENTA: CONTRATO DE ARRENDAMENTO – OCUPAÇÃO DE TERRAS 

DEVOLUTAS PERTENCENTES AO ESTADO – ALTERAÇÃO UNILATERAL 

DO PREÇO COM VISTAS A SUA RECOMPOSIÇÃO – POSSIBILIDADE – 

SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLIDO SOBRE O INDIVIDUAL – 

DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZOS – AUSÊNCIA – PRESERVAÇÃO DO 

EQUILÍBIO ECONÔMICO E FINANCEIRO – NATUREZA DÚPLICE DA 

AÇÃO CONSIGNATÓRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 899, § 2º DO CPC – 

INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO – COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. 

- Reconhece-se legítimo o ato do Diretor Geral do Instituto de Terras que, 

constatada a defasagem do preço praticado em contratos de arrendamentos rural, 

impõe unilateralmente a recomposição do valor atribuído ao hectare de área 

ocupada, mantendo íntegras as demais disposições contratuais. 

- Tratando-se de contrato administrativo, não se demonstrando que a alteração feita 

pela administração tenha provocado prejuízo ou inviabilizado a atividade econômica 

desenvolvida pela empresa, e tampouco que o preço estipulado seja abusivo em 

relação aos padrões de mercado, conclui-se que foram respeitados os direitos da 

autora e preservado o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de 

arrendamento, sem se descurar do interesse público, que deve prevalecer neste tipo 

de avença. (Processo nº 024.05.705.853-9). 
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 Durante os trabalhos de campo visando localizar e cadastrar as terras devolutas 

estaduais identificou-se várias áreas cujos atributos ambientais surpreenderam a equipe 

técnica do ITER. Todas essas terras foram georreferenciadas e protegidas mediante decretos 

assinados pelo Governador do Estado. Assim, foram preservadas aproximadamente quinze 

mil hectares de terras para a criação de Unidades de Conservação nos municípios de Rio 

Pardo de Minas/MG, Montezuma/MG e Santo Antônio do Retiro/MG. Dentre as áreas 

públicas preservadas estão o Parque Estadual de Serra Nova no município de Rio Pardo de 

Minas/MG; o Parque Estadual de Montezuma no município de Montezuma/MG; a Reserva 

Biológica Capão do Santo Antônio no município de Santo Antônio do Retiro/MG; Reserva 

Biológica do Rução no município de Santo Antônio do Retiro/MG; Reserva Biológica do 

Palmital em Santo Antônio do Retiro/MG; Reserva Biológica da Mata no município de Santo 

Antônio do Retiro/MG e Floresta Nacional Pequizeiros de São Joaquim no município de 

Santo Antônio do Retiro/MG
27

. Em 2007, foi identificada a primeira comunidade quilombola 

ocupante de terras devolutas do Estado. A comunidade do Alagadiço localizada no município 

de Minas Novas/MG foi a única, até o momento, a ser contemplada com aproximadamente 

dois mil hectares de terras públicas. 

 No início de 2003, foi criada a Secretaria Extraordinária Para Assuntos de Reforma 

Agrária – SEARA, por força da Lei Delegada n. 49 de 02 de janeiro de 2003, ficando o ITER 

vinculado a esta nova estrutura administrativa de governo. De acordo com Decreto n. 43.144 

de 02 de janeiro de 2003, o ITER ficou incumbido de oferecer estrutura operacional e apoio 

técnico à SEARA. O mesmo decreto definiu as atribuições do cargo de Secretário de Estado 

Extraordinário para Assuntos de Reforma Agrária, nestes termos: 

 
Art. 2º - São atribuições do Secretário de Estado Extraordinário para Assuntos de 

Reforma Agrária:  

I-  coordenar as ações estaduais relacionadas com o plano de reforma agrária, em 

articulação com os Governos Federal e Municipais; 

II- apoiar projetos federais de reforma agrária no âmbito do Estado, mediante 

procedimentos especiais de propulsão do desenvolvimento. 

III- articular parcerias visando o adequado aproveitamento de terras; 

IV- acompanhar o cadastramento especial e a vistoria de terras ociosas pertencentes 

ao Estado, destinados ao estudo de viabilidade de formação de banco de 

assentamentos emergenciais; 

V- acompanhar o processo de concessão de terras públicas do estado; 

                                                           
27

 As áreas foram tombadas através dos seguintes decretos: Reserva Biológica do Rução (Dec. n. 42.917 de 26 de 

setembro de 2002); Reserva Biológica do Palmital (Dec. n. 42.916 de 26 de setembro de 2002); Reserva 

Biológica da Mata (Dec. n. 42.919 de 26 de setembro de 2002); Floresta Nacional Pequizeiros de São Joaquim 

(Dec. n. 42.918 de 26 de setembro de 2002); Reserva Biológica do Capão Santo Antônio (Dec. n. 42.949 de 21 

de outubro de 2002); Parque Estadual de Serra Nova (Dec. s/n de 21 de setembro de 2003); Parque Estadual de 

Montezuma no município de Montezuma – MG (Dec. s/n de 28 de setembro de 2007). 
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VI- articular-se com o setor de política agrícola visando à compatibilização desta 

com as diretrizes de reforma agrária;  

VII- coordenar as ações estaduais relativas à infraestrutura econômica e social dos 

assentamentos rurais. 

 

Interessante destacar que antes da criação da Secretaria Extraordinária para Assuntos 

de Reforma Agrária, o ITER desenvolvia suas atividades balizadas em três linhas de ação 

definidas de acordo com a sua missão institucional. Assim, envolvia a administração das 

terras devolutas, a intermediação dos conflitos agrários e apoio às ações de reforma agrária 

coordenada pelo Governo Federal. Com um número bastante reduzido de servidores, a 

autarquia conseguia dar respostas eficientes e rápidas às atribuições de sua pasta. A equipe de 

profissionais incluía ao menos um técnico em desenvolvimento agrário fixado em pontos 

estratégicos, de acordo com as demandas de trabalho. Assim, o instituto mantinha diálogo 

permanente com todos os movimentos sociais de luta pela terra, bem como, com os 

proprietários rurais envolvidos em conflitos agrários
28

. Os escritórios de apoio técnico ficaram 

sediados em Uberlândia/MG, João Pinheiro/MG, Janaúba/MG, Diamantina/MG, Minas 

Novas/MG, Teófilo Otoni/MG e Rio Pardo de Minas/MG.  

Atuando como porta voz dos movimentos sociais junto ao governo, o ITER 

influenciou decisivamente na criação da Vara de Conflitos Agrários do Tribunal de Justiça
29

. 

A implantação de uma justiça rápida e itinerante foi um importante avanço na prestação 

judicial estatal. Depois da criação da Vara de Conflitos Agrários, o ITER e o INCRA 

somaram esforços da organização de um fórum permanente de diálogo voltado para a solução 

pacífica das questões agrárias em Minas Gerais. Faziam parte da mesa redonda a Vara de 

Conflitos Agrários, Ministério Público Estadual, INCRA, ITER, Advocacia Geral do Estado e 

Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais. Sempre que necessário, os representantes 

dessas instituições se deslocavam para os locais de conflitos a fim de acompanhar as 

audiências públicas designadas pelo juiz. Antes das audiências, a caravana institucional 

liderada pelo juiz, visitava as fazendas e os locais de disputas, buscando conhecer de perto 

cada situação e com isso, propor a melhor solução. A participação do fórum permanente nas 

discussões sobre as disputas pela terra foi decisiva para a solução de centenas de conflitos 

rurais em todas as regiões do Estado. 

                                                           
28

 FETAEMG – Federação dos Trabalhadores Rurais do Estado de Minas Gerais; STR – Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais; MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra; LOC – Liga dos Camponeses 

Pobres; MLT – Movimento de Luta e Trabalho; MLST – Movimento de Libertação dos Trabalhadores Sem 

Terra; MPRA – Movimento pela Reforma Agrária; CLST – Caminho de Libertação dos Sem Terra; CPT – 

Comissão Pastoral da Terra. 
29

 A Vara de Conflitos Agrários foi criada em 27 de maio de 2002 por meio da Resolução n. 391/2002 do TJMG. 
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A atuação itinerante da Vara de Conflitos Agrários ficou definida no art. 6º da 

Resolução n. 398 de 17 de setembro de 2002:  

 

Art. 6º - As audiências e demais atos públicos poderão ser realizados nas 

dependências do Fórum da Comarca onde se localiza o conflito, com o apoio de 

material e de pessoal necessários, podendo o juiz da Vara de Conflitos, se lhes 

parecer conveniente, requisitar as instalações do Tribunal do Júri, ou solicitar 

dependências de outros órgãos públicos. 

 

As audiências públicas sempre atraiam grande público, não somente das partes 

envolvidas e interessadas, mas, também, de curiosos que nunca tinham visto a justiça 

despojada de seus tronos e tão próximo das pessoas.  

Posteriormente, com a criação da Secretaria de Estado para Assuntos de Reforma 

Agrária, houve uma crescente politização das questões envolvendo as terras devolutas além de 

uma forte ingerência política nos trabalhos desenvolvidos pelo ITER. Os núcleos de apoio 

regionais foram fechados e o funcionamento do fórum permanente para a mediação de 

conflitos foi desestimulado. Os trabalhos desenvolvidos pelo instituto nas suas três linhas de 

ação sofreram alterações com vistas a atender demandas políticas dos prefeitos municipais.  A 

intervenção no órgão de terras foi tão radical que a partir de junho de 2008 o Secretário de 

Estado passou a acumular, também, o cargo de Diretor Geral do ITER. 

Na sequência, seguiram-se diversas denúncias envolvendo má gestão das terras 

devolutas, titulações fraudulentas e desvios de recursos provenientes de convênios firmados 

com a União. Esses problemas culminaram na denominada “Operação Grilo” deflagrada pela 

Polícia Federal, Ministério Público e Receita Estadual em 20 de setembro de 2011. Na 

oportunidade, o Secretário de Estado foi acusado de chefiar uma quadrilha que se apropriava 

de terras devolutas em regiões minerarias e, depois, repassava as mesmas para empresas 

mineradoras. A quadrilha que envolvia prefeitos e diretores do ITER foi denunciada pelo 

Ministério Público por falsificação de documentos públicos, falsidade ideológica, corrupção 

ativa, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro
30

. 

Os prefeitos e os diretores do ITER envolvidos nas irregularidades foram presos 

durante essa operação policial. O Secretário de Estado para Assuntos de Reforma Agrária 

juntamente com os demais servidores envolvidos na ação foi exonerado pelo Governador do 

Estado. Alguns dias depois, um incêndio não esclarecido destruiu parte do arquivo fundiário 

do Instituto de Terras localizado em Contagem – Minas Gerais
31

. 

                                                           
30

 Cf. notícia veiculada no jornal Estado de Minas do dia 22 de setembro de 2011, p. 9. 
31

 Cf. notícia veiculada no jornal Hoje em Dia de 28 de setembro de 2011, p. 2. 
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Em 27 de dezembro de 2013, o ITER foi extinto através da Lei n. 21.082. Suas 

competências relacionadas com a administração das terras devolutas foram transferidas para a 

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – SEAPA, juntamente com 

toda a estrutura física. A mesma lei devolveu para a RURALMINAS a administração do 

espólio contratual envolvendo as empresas de reflorestamento, como se vê no parágrafo 2º do 

art. 4º da citada Lei: 

 

Art. 4º § 2º - ficam transferidos para a RURALMINAS todos os direitos e 

obrigações relativos aos procedimentos administrativos ou judiciais decorrentes da 

gestão de contratos de arrendamento de terras devolutas rurais celebrados pelo 

ITER. 

 

 

  Em 2015, com a inauguração da nova estrutura da administração pública do Poder 

Executivo Estadual definida pela Lei n. 21.693 de 27 de março de 2015, a regularização 

fundiária ficou sob responsabilidade da Subsecretaria de Acesso a Terra e Regularização 

Fundiária, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário.  

 

 

3 OS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS NA UTILIZAÇÃO DAS TERRAS 

DEVOLUTAS EM MINAS GERAIS 

 

A ocorrência de maior quantidade de terras devolutas nas regiões Norte e Alto 

Jequitinhonha em Minas Gerais está relacionada, principalmente, a dois indicativos: 

primeiramente as terras estão localizadas em regiões consideradas distantes e 

subdesenvolvidas, e em segundo lugar, devido a sua desvalorização histórica por pertencerem 

ao bioma Cerrado.  

Há que se observar que as terras do bioma Cerrado „„são caracterizadas por solos 

ácidos, arenosos e pobres em nutrientes‟‟ (OLIVEIRA, 2005, p. 2). Acrescentam-se, ainda, as 

condições climáticas regionais desfavoráveis, com chuvas concentradas nos meses de 

novembro, dezembro e janeiro, intercalados por veranicos frequentes
32

.  

Antes disso, todos estes fatores tornavam a atividade agrícola tradicional em 

atividade de alto risco. Todas essas condições ofereciam poucos atrativos para investimentos 

agrícolas empresariais, pelo menos, até os anos de 1970. 

                                                           
32

 Disponível em https://www.mg.gov.br/governomg/portal/c/governomg/conheca-minas/geografia/5668-clima-

vegetacao-e-relevo/27208-vegetacao/5146/5044. Acesso em 02  Nov 2014. 

 

https://www.mg.gov.br/governomg/portal/c/governomg/conheca-minas/geografia/5668-clima-vegetacao-e-relevo/27208-vegetacao/5146/5044
https://www.mg.gov.br/governomg/portal/c/governomg/conheca-minas/geografia/5668-clima-vegetacao-e-relevo/27208-vegetacao/5146/5044
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O pouco interesse pelas terras fazia com que os próprios fazendeiros tradicionais, 

criadores de gado, não se preocupassem com a regularização fundiária, especialmente das 

áreas de chapadas utilizadas para a criação de animais soltos que eram identificados apenas 

pela cor ou pelas marcas de fogo gravadas pelos proprietários. 

Assim, rebanhos misturados, muitas vezes, pastavam o capim nativo lado a lado, sem 

quaisquer problemas. Essas áreas públicas funcionavam como um território livre, uma espécie 

de bem comum de todos. Por ser de uso coletivo, ninguém reivindicava a sua propriedade ou 

a sua regularização conforme assevera Juliana Calixto: 

 

Até os anos 1970, as chapadas eram das comunidades rurais da região, que tinham 

direito de uso em comum sobre seus recursos, ao passo que as grotas eram 

partilhadas para uso privativo da família que nelas trabalhava; era uma terra comum, 

da qual todos os membros de uma comunidade podiam extrair os recursos 

necessários. (CALIXTO, 2006, p. 45). 

 

De modo geral, enquanto o Cerrado manteve-se imune às derrubadas, desempenhou 

uma função ambiental e econômica de grande importância para a população regional. Essa 

condição perdurou até o surgimento das novas tecnologias rurais, conforme aponta Carlos 

Mazzetto Silva: 

 

A ocupação tradicional do Cerrado (latifúndio do gado e comunidades camponesas) 

manteve a região de seu domínio num bom estado de conservação até a época de sua 

inserção na modernidade brasileira. Esse período mais recente foi marcado por três 

eventos fundamentais: a construção de Brasília, a implantação dos programas 

estatais de modernização agrícola inspirados na Revolução Verde e a apropriação 

privada capitaneada pelas grandes corporações do agronegócio global. (SILVA, 

2009, p. 199). 

  

Para tanto, a partir de 1970, houve uma ruptura de um ciclo de relação pacífica e 

harmoniosa do homem com o Cerrado, após a chegada repentina das empresas reflorestadoras 

no Norte do Estado de Minas Gerais, ungidas pela força do autoritarismo estatal. 

A apropriação privada das terras por projetos oficiais, grilagens ou aquisições 

forçadas, a preço vil, provocou a homogeneização de uma região que se caracterizava pela 

exploração múltipla e pelo uso racional dos recursos naturais. Nesse sentido, o 

reflorestamento com árvores exóticas descaracterizou um complexo sistema de ocupação e 

pôs fim a uma prática cultural secular, construída a partir do conhecimento empírico 

transmitido de pai para filho e de geração para geração.  
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 3.1 As terras devolutas de Minas Gerais no contexto social, ambiental e econômico das 

populações locais 

 

Até o final da primeira metade do século passado, as terras de Cerrado formadas 

basicamente por campos gerais
33

 ou savanas, abrigavam uma considerável parcela 

populacional de geraizeiros, incluindo quilombolas, indígenas, caatingueiros, garimpeiros, 

veredeiros, vazanteiros e outros mais. Todos esses grupos viviam perfeitamente adaptados às 

condições da terra e do clima.  

De modo geral, os geraizeiros desenvolviam uma importante atividade produtiva, ao 

qual contribuía para o abastecimento dos centros urbanos.  

As diferentes atividades praticadas pelas populações locais proporcionavam um 

intenso comércio regional de produtos alimentícios “in natura”, dentre eles, banana, abóbora, 

mandioca, arroz, feijão, fava e milho. Na mesma dimensão, os produtos industrializados 

artesanalmente abasteciam a demanda regional, gerando, inclusive, excedentes que eram 

exportados para outros lugares de Minas Gerais. Destacavam-se os produtos como a rapadura, 

farinha de mandioca, queijo, cachaça, óleos vegetais, doces e uma variedade de plantas 

medicinais. O peculiar modo de vida dessas comunidades e a importância da sua produção 

agropecuária são observados por Carlos Alberto Dayrell: 

 

[...] uma população regionalmente denominada de geraizeiros conseguiu cunhar um 

modo de vida e de produção que se expressa com uma diversidade de produtos 

alimentícios de alta qualidade: farinha de mandioca, goma, rapadura, cachaça, feijão 

de diversos tipos, arroz, frangos, ovos, queijo, carne. Produtos que se 

complementam com outros de origem extrativista pequi, panã, mangaba, e uma 

diversidade de plantas medicinais. [...] a ocupação geraizeira e seus sistemas de 

produção de natureza extrativista, conseguiram manter durante décadas e mesmo 

séculos, o funcionamento das funções ecológicas dos ecossistemas e, 

principalmente, o delicado equilíbrio hidrológico dos recursos hídricos nesta região 

do semiárido norte mineiro (DAYRELL, 1998, p. 10). 

 

Na perspectiva dos posseiros, as terras devolutas cumpriam um papel fundamental 

para manter o equilíbrio ecológico, econômico e social. Apesar de serem consideradas pelos 

governantes como populações miseráveis e atrasadas, mantinham uma estabilidade econômica 

muito superior às encontradas nas cidades da região. Nota-se que a diversidade de produtos 

cultivados individual ou coletivamente, ou extraídos do cerrado contribuía para uma 

alimentação saudável e digna das famílias geraizeiras.  
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 São os planaltos, encostas e vales das regiões dominadas pelos cerrados, com solos normalmente ácidos e de 

baixa fertilidade natural. 
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As nascentes que brotavam no inferior das planícies formando veredas e lagoas não 

só desempenhavam a função ambiental de abastecer os córregos e rios, mas também, 

possibilitavam o desenvolvimento de criatórios de animais e cultivo de plantações 

diversificadas. A enorme diversidade de agroambientes e nichos ecológicos que se verifica no 

Norte de Minas, “podem ser explicados pelo fato da região estar situada numa área de contato 

de distintos ecossistemas, que se interpenetram numa extensa faixa de transição” (DAYRELL, 

1998, p. 66).  

Historicamente, essas áreas garantiam a vida de milhares de pessoas que viviam 

dentro e no entorno de imensos espaços devolutos. Nos lugares mais íngremes, dentro dos 

vales que comumente dividem as chapadas, favorecidos por córregos, as comunidades 

geraizeiras mantinham as suas moradias tradicionais. As habitações mais agrupadas 

formavam núcleos familiares que abarcavam mais de uma geração. Nesses locais, 

predominantemente formados por declives acentuados, de difícil acesso, desenvolviam 

pequenas plantações de subsistência além dos criatórios de animais domésticos como galinhas 

e porcos. Faziam parte do conjunto habitacional, de uso coletivo, as casas de farinha, os 

engenhos de cana e pequenos alambiques de cachaça. Do mesmo modo, nas chapadas 

localizadas em frente às suas moradias, desenvolviam múltiplas atividades passando pela 

agricultura, extrativismo e criação de gado.  

De acordo com Luiz Antônio Chaves e Luiz Gonçalves Ribeiro:  

 

Esses locais também serviam para a criação de animais domésticos, caça e 

plantações de lavouras de subsistência. Durante séculos esses trabalhadores 

imprimiram um modo de vida próprio, utilizando conhecimentos tradicionais na 

agricultura e no extrativismo, em perfeita harmonia com a natureza. (CHAVES; 

RIBEIRO, 2014, p. 324) 

 

Mesmo apresentando uma intensa atividade produtiva envolvendo um contingente 

populacional importante, do campo e da cidade, esses locais foram considerados pelo regime 

militar como locais desperdiçados, abandonados e sem atividades econômicas consistentes.  

Com esse entendimento governamental, as regiões Norte e Alto Jequitinhonha 

passaram a integrar a agenda desenvolvimentista de ocupação dos “vazios econômicos”. 

A partir daí iniciou-se uma agressão sem precedentes ao meio ambiente e às 

populações locais.  

Inicialmente, a destruição ecológica provocada pelas intervenções radicais nas áreas 

de uso coletivo impactou drasticamente a subsistência das famílias que dependiam dos 

recursos naturais para a sobrevivência.  
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O Pequi, por exemplo, cuja árvore foi praticamente exterminada nas terras devolutas, 

ainda é considerado o principal alimento do sertão em períodos de crise agrícola. Seus frutos 

de alto valor nutricional,
 34

 sempre tiveram um papel importante na alimentação dos 

camponeses. Durante muitos anos o seu consumo permaneceu restrito às populações rurais 

mais pobres, matando a fome do povo sertanejo. O óleo extraído de sua polpa é largamente 

utilizado na cozinha e também para fins medicinais.  

Ricardo Ribeiro destaca os múltiplos usos do Pequi, desde o seu tronco até as folhas 

e frutos. Para o pesquisador “é no Brasil Central que o Pequi reina sobre o Cerrado e sua 

gente, principalmente, entre os moradores das áreas rurais” (RIBEIRO, 2000, p. 12).  

No Norte de Minas Gerais e Alto Jequitinhonha, além do Pequi havia uma grande 

variedade de outros frutos que abasteciam as mesas dos geraizeiros. Nesse sentido, o mel 

extraído das colmeias selvagens contribuía para complementação de uma dieta alimentar 

saudável. Além disso, uma infinidade de raízes, cascas e sementes faziam parte da medicina 

caseira, de grande valor para os rurícolas.  

O compositor mineiro Téo Azevedo reverencia o Pequi sem desprezar outros frutos 

do Cerrado igualmente importantes para a alimentação sertaneja. Em seus versos, o cantor 

relata que “tem Cagaita e Araçá, Ananás e Cajuzinho; o melado é docinho, tem Pitomba e 

Cajá; tem até Maracujá, Siriguela e Buriti; mas uma coisa eu insisto, eu não troco nada disto, 

por um óleo de Pequi” (AZEVEDO, 1987, p. 53). 

Há que se registrar que não foi somente o eucalipto o responsável pela destruição de 

um sistema de vida e de produção perfeitamente dinâmico e integrado regionalmente. Carlos 

Gonçalves destaca as mudanças ocorridas a partir dos investimentos em pesquisas voltadas 

para a utilização de terras consideradas improdutivas: 

 

Desde os anos 60, com a abertura de estradas e, sobretudo, nos anos 70 e 80, com a 

colaboração dos estudos da Embrapa sobre a correção e adubação de solo e na 

seleção de sementes adaptadas à região, e o barateamento relativo de tecnologias de 

captação de água a 100 e 200 metros de profundidade, as chapadas passaram a se 

constituir em objeto de atenção das grandes empresas do complexo agropecuário, 

dando origem ao latifúndio produtivo do agronegócio. (GONÇALVES, 2004, p. 19). 

 

No mesmo período, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – 

SUDENE teve grande participação no desenvolvimento regional através da utilização de 

incentivos fiscais.  

                                                           
34

 Vide os motivos para comer o Pequi e os seus benefícios para a saúde. Disponível em: 

http://formasaudavel.com.br/pequi/ Acesso em: 12 mai. 2015. 
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Com isso, houve um avanço no processo de industrialização regional, destacando-se 

o parque industrial de Montes Claros/MG e o de Pirapora/MG.  

Na pecuária extensiva, surgiram modernas fazendas de criação de gado leiteiro e de 

corte, perfeitamente sintonizados com a indústria de derivados do leite e modernos 

frigoríficos implantados na região.  

Na agricultura, verificou-se um crescimento vertiginoso das lavouras irrigadas, com 

destaque para o Projeto Jaíba, um dos maiores perímetros irrigados da América Latina. A 

produção de frutas por meio de irrigação, como exemplo, banana, manga, uva, abacaxi e 

limão, impulsionou a economia agrícola mineira.  

Na concepção do regime militar, todos esses projetos altamente subsidiados pelos 

cofres públicos, tinham o propósito de combater a pobreza endêmica regional. Nessa 

perspectiva, ao interligar as regiões subdesenvolvidas com a dinâmica econômica nacional, 

marcava-se o início de um novo ciclo de desenvolvimento.  

Em entrevista, Carlos Alberto Dayrell lembra que essa modernidade impactou 

drasticamente um importante processo produtivo regional: 

 

A intervenção do governo desestruturou a pequena agricultura. Tinha uma dinâmica 

e econômica e social muito grande e perfeitamente interligada. Havia diversos 

circuitos econômicos coordenados pelas comunidades tradicionais A cana de Rio 

Pardo de Minas, por exemplo, abastecia de cachaça e rapadura praticamente todo o 

Estado. Em 2007 pesquisamos os alambiques e apuramos uma produção de cinco 

milhões de litros produzidos. Abastecia a cidade de Salinas como cachaça invisível. 

Depois essa cachaça era distribuída regionalmente  e nacionalmente. A Mandioca 

produzia farinha e goma para a região toda. Muito café de boa qualidade era 

consumido aqui mesmo. Isso sem falar nas frutíferas produzidas em Novo 

Horizonte, Fruta de Leite, Rio Pardo e Grão Mogol. Tinha uma produção de banana 

impressionante e que nunca foi reconhecida pelo governo. A produção nativa 

superava até mesmo as bananas subsidiadas de Janaúba e Jaíba. O governo tomou as 

terras desse povo durante o período da ditadura militar. Quem levantasse a cabeça 

era massacrado, não havia liberdade alguma, não havia condições políticas para 

reagir.
35

(Informação verbal). 
 

Verifica-se que a monocultura predominou sobre uma realidade perfeitamente 

integrada entre vários ecossistemas naturais, envolvendo uma enorme riqueza de diversidade 

biológica que “as populações camponesas, indígenas, de afrodescendentes, de geraizeiros, 

catingueiros, vazanteiros, tornaram possível que chegasse aos nossos dias com diversificado 

acervo como um patrimônio cultural” (GONÇALVES, 2004, p. 19). 

Toda essa realidade social, econômica e ambiental existente sobre as terras devolutas 

foi ignorada pelos governantes durante o regime militar. Os agricultores tradicionais sequer 
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 Cf. Entrevista concedida por Carlos Alberto Dayrell a Luiz Antônio Chaves no dia 16 de janeiro de 2015, no 

Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas, em Montes Claros/MG.  
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foram considerados como possíveis interessados nesse novo projeto de desenvolvimento 

econômico subsidiado pelo Estado e, com isso, os seus direitos fundamentais foram 

completamente ignorados. 

 

3.2 A invasão do eucalipto e a consequente expulsão das comunidades tradicionais 

 

Como já visto no capítulo anterior, o período sombrio iniciado com o golpe militar 

de 1964 proporcionou uma verdadeira guerra contra humildes famílias de posseiros ocupantes 

de terras públicas. Os grandes fazendeiros apoiadores do golpe militar proclamavam-se 

vitoriosos no tocante à luta contra o comunismo. A partir daí, todo e qualquer posseiro pobre 

que reivindicava algum direito era visto como um potencial comunista.  

Em 1967, o comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar sediado em Montes 

Claros/MG, comandou em Cachoeirinha, hoje município de Verdelândia/MG, a mais cruel 

expulsão de posseiros em nome do combate ao comunismo
36

.  

Mais de duas centenas de famílias foram expulsas e quatro lideranças foram 

assassinadas a mando dos fazendeiros interessados nas terras devolutas. Imediatamente após a 

violenta expulsão, permaneceram acampados às margens do Rio Verde Grande onde dezenas 

de crianças morreram vítimas de um surto de sarampo, sem qualquer socorro médico. Nesse 

sentido, Luiz Antônio Chaves registra a violência praticada contra os posseiros: 

 

Foi montado um verdadeiro aparato de guerra. Jipes da corporação foram utilizados 

para destruir os casebres, que, em seguida, foram incendiados juntamente com todos 

os pertences. A multidão de escorraçados atravessou o Rio Verde, onde permaneceu 

acampada debaixo de árvores, apenas com a roupa do corpo. [...] posteriormente as 

terras pertencentes a essas famílias foram divididas entre diversos fazendeiros da 

região, dentre eles o próprio Cel. Georgino Jorge de Souza. (CHAVES, 2006, p. 99). 

  

O processo de invasão das terras devolutas pelas empresas reflorestadoras ocorreu no 

período em que houve um recrudescimento dos conflitos pela posse de terras em todo o país. 

As partes envolvidas na guerra não declarada já eram bastante conhecidas; de um lado ricos 
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 O fato ocorreu no distrito de Cachoeirinha município de Varzelândia/MG. Em 1982 em decorrência da luta e 

da resistência dos posseiros, foi deflagrada uma mobilização nacional liderada pela FETAEMG em prol da 

retomada das terras pelos posseiros. No ano seguinte o governador de Minas Gerais, Tancredo de Almeida 

Neves por meio do Dec. n. 23.080, de 06 de outubro de 1983 declarou, de utilidade pública, vários imóveis, 

dentre eles o imóvel denominado fazenda Caetité, pertencente ao coronel PM aposentado Georgino Jorge de 

Souza. As terras foram devolvidas aos seus legítimos donos, os antigos posseiros. No local foi implantado o 

assentamento denominado de Nova União. O distrito de Cachoeirinha foi emancipado pela Lei Estadual n. 

12.030 de 22 de dezembro de 1995, denominado de município de Verdelândia/MG. 
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fazendeiros e do outro, posseiros pobres, índios, seringueiros, quilombolas, geraizeiros, 

ribeirinhos e vazanteiros.  

José de Souza Martins destaca a extrema violência desses conflitos agrários: 

  

É grande a violência desses conflitos. No período de 1971 a 1976, um em cada dois 

conflitos noticiados teve vítimas (mortos e feridos), sendo que mais de 50% 

correspondem aos casos de morte. O maior número de mortos do que de feridos 

indica o grau de violência atingido na disputa pela terra. (MARTINS, 1981, p. 106). 

 

 

 Além da quantidade de mortos e feridos, o número de áreas em disputa e a 

quantidade de pessoas envolvidas na luta pela terra, chama bastante atenção. Conforme 

observa José de Souza Martins, a partir dos dados coletados pela Comissão Pastoral da Terra 

– CPT e pela CONTAG, “em 1980, foram registrados 1.363 conflitos pela posse de terra no 

país, envolvendo mais de um milhão e duzentas mil pessoas, na disputa de mais de 40 milhões 

de hectares de terra” (MARTINS, 1984, p. 90). 

 Com relação ao reflorestamento em Minas Gerais, não há dados e nem estudos que 

indiquem quantas famílias foram expulsas da terra durante esse período. O governo jamais 

assumiu qualquer responsabilidade sobre os desmandos praticados pelos empreendedores. De 

acordo com denúncias feitas pelo movimento sindical rural, aproximadamente vinte mil 

famílias perderam suas terras. A violência contra os posseiros é registrada por Fábio Alves 

dos Santos, nos seguintes termos: 

 

No início da década de 70 a política de modernização, com incentivos fiscais e 

créditos subsidiados, levou para a fronteira agrícola (Amazônia, Centro-Oeste, Oeste 

da Bahia e Norte de Minas Gerais) grandes empreendimentos agropecuários e 

reflorestadores. Ao chegarem nessas regiões, encontraram posseiros que há muitos 

anos, ou mais recentemente, haviam migrado de outras regiões [...] do confronto 

entre empresários e grileiros, de um lado, com o apoio de órgãos oficiais e posseiros, 

de outro, resultou uma verdadeira guerra civil: expulsões, despejos, assassinatos etc. 

(SANTOS, 1995, p. 149). 

  

Verifica-se que foram expropriados não somente os tradicionais posseiros de terras 

públicas, ou seja, aqueles que não possuíam documentos legítimos de propriedade. Muitos 

pequenos agricultores e possuidores de glebas tituladas pelo próprio governo também foram 

obrigados a ceder a propriedade para o reflorestamento. 

Em tais situações, sob a ameaça de homens armados, receberam quantias irrisórias 

que pagavam apenas as benfeitorias. Para agilizarem as desocupações, as empresas 

disponibilizavam um caminhão ou uma carreta de trator para retirada apenas dos pertences 
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das casas. Em seguida, derrubavam as casas e as plantações, queimavam e aravam as terras 

para que os vestígios das propriedades desaparecessem por completo. 

Para ilustrar os fatos, Adair Pereira de Almeida lembra a experiência vivida pela sua 

família: 

 

Naquele tempo houve muitas expulsões de posseiros. Eu ainda era novo. Meu pai 

tinha recebido as terras do meu avô e tinha até documento. Mesmo assim teve que 

ceder para a empresa Rio Doce quase noventa por cento da propriedade. A empresa 

mandava jagunços armados ameaçar as famílias. Não teve outro jeito, tivemos que 

sair da chapada e ficar só na grota
37

. (Informação verbal). 

 

 

Nota-se que as expulsões de agricultores não ocorriam somente nas chapadas, mas 

também nos vales. Em alguns casos, as grotas que ficaram dentro dos perímetros das áreas 

pretendidas pelas empresas, tornaram-se propriedade das mesmas. Desse modo, mesmo sendo 

locais inacessíveis para a mecanização, nenhuma família de posseiros permaneceu nesses 

locais. A expropriação dos pequenos agricultores no Alto Jequitinhonha, pelas empresas de 

reflorestamento e pelos fazendeiros é registrada por Margarida Maria Moura: 

 

[...] empresas de grande porte, nacionais e multinacionais, exploram a madeira 

nativa das chapadas, substituindo-as por plantações de eucaliptos e expulsando os 

camponeses que moram nas grotas. Desse jeito, a empresa florestal e a fazenda são 

aliadas, vão liquidando com o sitiante, o agregado e o posseiro. (MOURA, 1993, p. 

07). 

 

Em conformidade com as informações colhidas, o mapeamento das terras era 

realizado pelo próprio empreendedor, sem nenhuma interferência do governo.  

As terras eram selecionadas a partir de sobrevoos panorâmicos, de baixa altitude, 

possibilitando o registro fotográfico e o levantamento dos pontos geodésicos através do GPS
38

 

da aeronave.  

Na sequência, a equipe terrestre afixava os marcos físicos que sinalizavam os limites 

de cada área almejada. Essa demarcação já significava a efetiva tomada de posse, ainda que a 

área abrigasse centenas de posseiros ou até legítimos proprietários.  

O engenheiro florestal Evandro Carvalho (2010), então responsável pelo escritório da 

RURALMINAS em Rio Pardo de Minas, explica como se davam as demarcações das terras 

devolutas: 
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 Cf. Entrevista concedida a Luiz Antônio Chaves por Adair Pereira de Almeida, no dia 15 de janeiro de 2015, 

em Grão Mogol/MG. Adair Pereira de Almeida é o atual coordenador regional do Movimento dos Atingidos por 

Barragens – MAB. 
38

 Sistema de navegação via satélite cuja sigla GPS em inglês é “Global Positioning System”. 
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Os representantes das firmas sobrevoavam a região e escolhiam as melhores terras. 

Marcavam os pontos com o GPS e depois faziam a medição. Tudo o que estava ali 

dentro daquele perímetro era incluído. Os que tinham título eles pagavam alguma 

coisa. Os que não apresentavam documento nenhum tinham que sair de qualquer 

jeito... Senão eles passavam o “correntão” por cima de tudo.
39

. (Informação verbal). 

 

Assim que o perímetro era concluído, independentemente de abarcar terras devolutas 

ou não, as empresas já elaboravam os projetos técnicos e submetiam à aprovação do IBDF. 

Essa estratégia não só legitimava a posse das terras como garantia do rápido acesso aos 

recursos disponibilizados pelo governo. 

O ex-Prefeito da cidade de Grão Mogol/MG, João Costa de Oliveira (2015) afirma: 

 

Eles faziam os projetos antes mesmo de medir as terras. Depois de aprovado diziam 

que todas as terras eram devolutas, mas a maioria delas tinha dono. Aqui na região 

de Santa Marta teve medições de terras desde 1930. Todos tinham registro, pessoas 

de bem. Então eles entravam e negociavam com quem estava lá. Às vezes pagavam 

mixaria, mas se não aceitassem seria pior.
40

 (Informação Verbal) 
 

Observa-se que o poder público agia como se essas propriedades não existissem e 

transferia a responsabilidade por eventuais disputas aos próprios empresários. Como exemplo, 

destaca-se o disposto no Contrato de Ocupação de Terras Devolutas assinado com a empresa 

Florestas Rio Doce S.A
41

 no município de Grão Mogol/MG: 

 

Cláusula primeira: A ARRENDATÁRIA declara ter a ocupação real e efetiva de um 

lote de terras devolutas com área de 3.478,61,42 (três mil, quatrocentos e sessenta e 

oito hectares, sessenta e um ares e quarenta e dois centiares) em terras de cerrado, 

situados na fazenda Boa Vista, no distrito de Padre Carvalho, no município de Grão 

Mogol, neste Estado.  

 

Cláusula Nona: Caso haja posseiros na área arrendada, compromete-se a 

ARRENDATÁRIA a compor-se com os ocupantes, sob pena de rescisão do presente 

contrato. 

 

 O ato declaratório previsto na cláusula primeira contraria o próprio 

Regulamento de Transferência de Terras Devolutas publicado pelo Estado. Pelo regulamento, 

a ocupação real e efetiva das terras somente poderia ocorrer após a execução dos plantios.
42
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 Cf. Entrevista concedida por Evandro Carvalho a Luiz Antônio Chaves em novembro de 2010, no escritório 

do Instituto de Terras de Minas Gerais na cidade de Rio Pardo de Minas. 
40

 Cf. Entrevista concedida a Luiz Antônio Chaves em 14 de janeiro de 2015, em Grão Mogol/MG. 
41

 A empresa Florestas Rio Doce S.A foi autorizada pela Lei n. 6637/76 a ocupar 400 mil hectares de terras no 

Município de Grão Mogol. 
42

 Cláusula 1.1 A promessa será feita de toda a área da promitente compradora, mas as escrituras definitivas 

parciais serão outorgadas, à medida que as áreas forem efetivadas e realmente ocupadas economicamente na 

proporção prevista no art. 26 da Lei n. 550/49, comprovados os requisitos indispensáveis à aplicação da Lei n. 
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Por usa vez, a cláusula nona deixa clara a transferência de responsabilidade pública por 

eventuais conflitos com posseiros. No caso, verifica-se que a legitimação da ocupação das 

terras através de um simples ato declaratório da própria interessada assegura a transferência 

das terras antes mesmo da assinatura do contato de arrendamento. 

 É certo que a partir do momento em que os projetos eram aprovados pelo 

IBDF, as empresas assumiam a condição de legítimas proprietárias das terras, e com isso, 

ficavam autorizadas a desobstruírem a área de qualquer maneira, com o uso de força pública 

ou utilizando os seus próprios métodos como afirma Juliana Calixto: 

 

As comunidades expropriadas não tiveram forças para impedir a ocupação de suas 

terras com projetos formulados de cima pra baixo. Esse processo ocorreu no regime 

militar, onde era cerceada a liberdade de expressão e punida a organização que 

questionasse as ações dos governos. (CALIXTO, 2006, p. 40). 
 

Neste contexto, muitos agricultores foram presos e espancados por policiais militares 

a serviço das empresas reflorestadoras. Aqueles que resistiam tinham suas moradias e demais 

benfeitorias destruídas por jagunços conforme descreve Carlos Alberto Dayrell: 

  

Em muitos casos a expulsão dos moradores destas áreas se deu de forma violenta 

(com a conivência do Estado), utilizando jagunços ou tratores de esteiras na 

derrubada de suas habitações, quintais e roças. Em poucos anos grande parte da 

vegetação nativa de extensas áreas de cerrados foi transformada em carvão e 

substituída pelos maciços homogêneos de eucalipto e pinus (DAYRELL, 1998, p. 

78). 

 

 Nota-se que a ação de homens armados para retirar os moradores das terras 

arrendadas pelo Estado tornou-se prática comum em quase todos os locais.  

Em setembro de 1981, o Jornal Corrente da cidade de Pirapora/MG publicou uma 

matéria intitulada “Reflorestamento: desemprego é cada vez maior”. A notícia expõe a dura 

realidade dos posseiros atingidos pelo reflorestamento no município de Buritizeiro/MG, os 

quais foram forçados a abandonar as suas terras: 

 

São muitos os pequenos proprietários e posseiros que se viram na contingência de 

ceder as suas terras, as suas roças, todo o seu trabalho para as reflorestadoras. Os 

que ousaram resistir ao expansionismo dessas empresas foram ameaçados por 

capangas e até mesmo pela polícia militar. Alguns, para não morrer de fome, 

permaneceram trabalhando para as reflorestadoras, nas terras que eram suas.
43 

                                                                                                                                                                                     
6.177/73, isto é, a posse quinquenária, a boa fé e o cadastramento no Instituto Brasileiro de Reforma Agrária – 

INCRA. 
43

 A matéria jornalística sem autor foi publicada em setembro de 1981 na página 08 do jornal periódico Corrente 

da cidade de Pirapora/MG. 
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A utilização de jagunços armados com a finalidade de amedrontar ou reprimir os 

trabalhadores continuou durante a formação das florestas.  

João de Oliveira (2015) lembra que, em Grão Mogol/MG “havia um grupo de 

homens que recebia treinamento militar da própria polícia para enfrentar a reação dos 

agricultores”.
44

 O ex-posseiro e morador do Vale das Cancelas, município de Grão 

Mogol/MG, Alear Alves de Oliveira (2010) relata a sua própria experiência:  

 

Primeiro passaram fincando estacas separando toda a chapada. Eu tinha acabado de 

casar e fui construir minha casa na frente da casa do meu pai e eles não deixaram. 

Disseram que tudo estava em nome da firma. Logo “veio as máquina com 

correntão” passando por cima do terreiro, quebrando tudo (sic). Muita gente ficou só 

na grota. Eu vim pro Vale das Cancelas que era uma fazenda, só tinha uma estrada 

boiadeira. Foi chegando gente de todo lado e montando barraco. Hoje tem mais de 

dois mil moradores. Aqui a Rio Doce tinha um capataz que andava sempre armado e 

vestido de preto, chamava Bazarela
45

. Qualquer problema que tinha ele é que 

resolvia. Todos tinham medo dele porque fazia muita covardia. Ele já aparecia com 

outros homens mostrando as armas. Ele morreu indo pra Montes Claros... capotou o 

jipe “nas caveira” e não sobrou nada(sic).
46

 (Informação verbal). 
 

É importante ressaltar que o incentivo ao reflorestamento envolvia o apoio 

fundamental das prefeituras e das câmaras municipais. Diante da enorme perspectiva de 

geração de empregos permanentes, as autoridades municipais apoiaram de todas as maneiras 

as ações das empresas reflorestadoras em seus municípios.  

Segundo Francelino Souza (2010), “a primeira firma que aqui chegou foi na era de 

mil novecentos e setenta e poucos. As autoridades diziam que iam trazer o progresso para 

todos nós, mas logo eles invadiram as terras e expulsaram as famílias que ali plantavam”.
47

 

Para Alcir de Oliveira (2015), entrevistado pela circunstância, o reflorestamento atropelou 

muitos agricultores, pois não havia nenhum tipo de acordo em relação às propriedades. “Os 

fiscais chegavam e diziam que o terreno já estava incluído na medição, inclusive as grotas. 

Agricultores que tinham até 50 anos de posse tiveram que sair sem nada”.
 48

 (Informação 

verbal). 

                                                           
44

 Cf. Entrevista concedida a Luiz Antônio Chaves por João Costa de Oliveira, no dia 13 de janeiro de 2015, em 

Grão Mogol/MG. 
45

 José Orlando Bazarella era gerente da empesa Florestas Rio Doce S.A, em Grão Mogol/MG. Morreu em 1982 

em um acidente de automóvel ocorrido na localidade de Caveiras, no mesmo município. 
46

 Entrevista concedida a Luiz Antônio Chaves no dia 22 de novembro de 2010, no Vale das Cancelas, município 

de Grão Mogol. 
47

 Cf. Entrevista concedida a Luiz Antônio Chaves em novembro de 2010 na cidade de São João do Paraiso/MG. 
48

 Cf. Entrevista concedida a Luiz Antônio Chaves em 13 de janeiro de 2015, na Câmara Municipal de Grão 

Mogol/MG, na condição de Presidente da Câmara Municipal. 
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Para Cicero Lopes Pereira Pacheco (2015), o que houve foi uma brutal invasão do 

município ordenada pelo Estado. “Não se respeitou a cultura do lugar e nem as pessoas que 

aqui viviam. Nem os proprietários que muitas vezes deixavam de beneficiar as terras por 

absoluta falta de condições para investir na propriedade. As melhores terras do município 

estão cobertas por eucalipto”
49

. (Informação verbal). 

Empolgados com a chegada do desenvolvimento regional, prefeitos e vereadores 

preferiram se calar diante da violência praticada contra os seus eleitores. É importante 

asseverar que o apoio das autoridades municipais às empresas de reflorestamento também 

envolvia troca de favores e agrados. Não faltavam churrascos regados a bebidas e mulheres 

conforme afirma o trabalhador Paulo Antônio dos Reis (2010), “quando os diretores das 

empesas vinham aqui eles faziam festa só pros bacanas. Juntavam com prefeitos e vereadores 

e iam fazer farra lá em Montezuma.
50

 Até mulheres eles traziam de fora, vinham de avião” 

51
.(Informação verbal). 

 

Como parte da estratégia política, as empresas passaram a financiar pleitos eleitorais 

nos municípios. O financiamento de campanhas de vereadores e prefeitos, independentemente 

de legendas partidárias, possibilitou a manutenção do apoio político local durante os primeiros 

anos. De acordo com Alear de Oliveira (2010), “aqui sempre teve mais de um vereador 

apoiado pela firma. Era vereador e empreiteiro também. Eles mexiam com muita gente nas 

carvoeiras” (sic).
52

 (Informação verbal). Em determinadas situações, o poder político e 

econômico das empresas era tão forte que assumia contornos de poder público legitimado. 

Através dessa parceria política, as empresas realizavam obras de manutenção de ruas e 

estradas e até forneciam equipamentos para uso permanente das prefeituras. 

Não raras vezes os destacamentos de policia militar agiam obedecendo as ordens dos 

empreendedores, utilizando, inclusive, veículos de transporte fornecidos por eles. Desse 

modo, a Polícia Militar de Minas Gerais atuava para legitimar a ação truculenta das empresas 

e, também, para impedir que houvesse atos de resistência por parte dos posseiros. A 

                                                           
49

 Cicero Lopes Pereira Pacheco é vereador e ex presidente da Câmara Municipal de Cristália/MG. A entrevista 

foi concedida a Luiz Antônio Chaves no dia 13 de janeiro de 2015, na Câmara Municipal da cidade de 

Cristália/MG 
50

 Montezuma foi distrito de Rio Pardo de Minas até 1992, quando foi emancipado. Nos anos de 1970 o 

Departamento de Estradas e Rodagens de Minas Gerais- DER/MG construiu um Hotel no local devido a 

existência de uma fonte de águas quentes. O Hotel foi muito utilizado pelos empresas durante a implantação dos 

projetos de reflorestamento. 
51

 Cf. Entrevista concedida a Luiz Antônio Chaves em novembro de 2010 na cidade de São João do Paraíso/MG 

por Paulo Antônio dos Reis. 
52

 Cf. Entrevista concedida a Luiz Antônio Chaves no Vale das Cancelas município de Grão Mogol/MG, em 

novembro de 2010. 
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submissão das forças públicas reforçava a ideia de que a ordem para desocupar as terras partia 

do próprio governo. Isso desestimulava qualquer insurgência popular. 

A conivência do poder público com a violência perpetrada pelas empresas é relatada 

pelo ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Taiobeiras/MG, Levi Cardoso 

dos Santos: 

 

O povo da roça era muito simples, não tinha entendimento de lei. Então eles 

chegavam e tomavam as chapadas e ninguém podia falar nada. Se reclamasse vinha 

a polícia no mesmo carro da firma e mandava todo mundo sair, levando só as coisas 

de casa. Depois eles vinham e derrubavam os barracos e tocavam fogo... passava por 

cima de tudo. Ninguém fazia nada por eles. Eles dizia que era ordem do governo, 

então não tinha ninguém para pedir ajuda. Só depois que fundou o sindicato é que 

começaram denunciar esses abusos (sic).
53

 (Informação verbal). 
 

Neste contexto, não havia possibilidade de resistência. Os que não permaneceram 

encurralados nos grotões, seguiram para os grandes centros, como Montes Claros/MG, cujas 

favelas apresentaram um grande crescimento nesse período. 

 

3.3 As infrações ambientais praticadas no âmbito do reflorestamento em terras 

devolutas 

 

Para muitos ambientalistas, o antigo Código Florestal Brasileiro instituído pela Lei n. 

4.771, de 15 de setembro de 1965 tornou-se letra morta desde a sua origem. Com início de 

vigência em pleno regime militar, o antigo Código Florestal Brasileiro teve uma trajetória de 

completo anonimato durante muitos anos. Suas prescrições legais voltadas para a proteção das 

áreas de preservação permanente foram ignoradas pelo próprio poder público.  As áreas de 

proteção ambiental foram observadas somente a partir da criação do Sistema Nacional de 

Meio Ambiente, instituído pela Lei n. 6.938 de 31 de agosto de 1981.  

Por consequência da retirada das florestas que protegem os topos de morros e os 

cursos d‟água, a maioria dos grandes rios apresenta altos índices de degradação nos dias 

atuais. Muitos riachos estão completamente sufocados pela terra carreada das lavouras, outros 

apresentam altos índices de contaminação por agrotóxicos. 

Do mesmo modo, pela devastação das margens, uma infinidade de pequenos 

córregos, nascentes e lagoas desapareceram completamente.  

                                                           
53

 Cf. Entrevista concedida a Luiz Antônio Chaves em 21 de novembro de 2010, na sede do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Taiobeiras/MG. 
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Dessa forma, verifica-se que ao longo de décadas os governantes mostraram-se 

incapazes de fazer valer a proteção legal das florestas de acordo com o disposto no art. 2º da 

Lei n. 4.771 de 15 de fevereiro de 1965: 

  
Art. 2º Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as 

florestas e demais formas de vegetação natural situadas:  

[...]  

b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d‟água naturais ou artificiais; 

c) nas nascentes, mesmo nos chamados “olhos d´água”, seja qual for a sua situação 

topográfica; 

[...] 

g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas.  

 

Embora a regulamentação do art. 2º do antigo código veio ocorrer anos depois, por 

meio da Lei n. 7.803 de 18 de julho de 1989, quando foram estabelecidas as metragens 

mínimas de proteção de cada ambiente, em hipótese alguma descaracteriza a finalidade 

protecionista das áreas consideradas de preservação permanente. Segundo Paulo A. L. 

Machado, no que se refere às áreas de preservação permanente, quis o legislador indicar o seu 

tombamento no sentido de torná-las imunes ao corte ou a destruição: 

 

A área é protegida de forma permanente, isto é, não é episódica, descontínua, 

temporária ou com interrupções. O termo permanente deve levar a um 

comportamento individual do proprietário, de toda a sociedade e dos integrantes dos 

órgãos públicos ambientais no sentido de criar, manter e/ou recuperar a APP. 

(MACHADO, 2012. p.12). 

 

 

No tocante as duas regiões pesquisadas, a retirada das florestas nativas foi feita com 

o uso de pesadas correntes arrastadas por dois tratores de esteiras. Os arrastões como eram 

chamados, abarcavam faixas que variavam de setenta a cem metros de matas. Os tratores 

seguiam em frente margeando os tabuleiros até chegar ao ponto inicial. E assim, 

sucessivamente, seguiam até derrubar toda a chapada. No intuito de aproveitar ao máximo as 

terras planas, as máquinas andavam rente aos despenhadeiros, sem respeitar minimamente as 

bordas de proteção ambiental.  

De acordo com Ananias dos Santos (2010), “eles andavam tão rente à barroca que 

dois tratores da Florestaminas caíram e estraçalharam lá em baixo. Isso foi na comunidade de 

Roça de Dentro. Os tratoristas só não morreram porque saltaram fora”.
54

 (Informação verbal). 

O uso de correntes para efetuar a limpeza do solo, altamente utilizado pelas empesas 

reflorestadoras à época, causou danos ambientais irreparáveis. O processo utilizado não 

                                                           
54

 Cf. Entrevista concedida a Luiz Antônio Chaves em novembro de 2010. Ananias Antônio dos Santos é ex 

secretário geral do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São João do Paraíso/MG. 
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permitiu excluir áreas como os importantes nichos ecológicos formados pelas veredas. Até 

mesmo as áreas de terras férteis, agricultáveis, já utilizadas pelos posseiros para a produção de 

alimentos, foram completamente cobertas por eucaliptos.  

Os estudos coordenados pela professara Elizabeth Costa Dias apontam a falta de 

planejamento das ações governamentais nesse período: 

 

A chegada e a expansão da monocultura do eucalipto, de forma rápida, irracional e 

sem nenhum tipo de planejamento ou manejo tornou a produção de carvão vegetal 

uma das atividades econômicas mais predatórias ao meio ambiente regional. No 

período de 1974 a 1982, o fogo, o machado e o “correntão” (corrente de aço puxada 

por trator), destruíram o Cerrado para fazer o carvão e, ao mesmo tempo, fizeram a 

“limpeza” para que aquelas áreas pudessem ser ocupadas pelo eucalipto. (DIAS, 

1998, p. 26).  

 

Durante todo o período de expansão das florestas plantadas, o Movimento Sindical dos 

Trabalhadores Rurais denunciou a destruição de mananciais e de terras usadas para a 

produção de gêneros alimentícios. “As terras utilizadas para o plantio de feijão, milho e 

mandioca estão sendo utilizadas para o plantio de eucalipto. As frutas do cerrado como Pequi, 

mangaba, panã, cajuzinho e tantas outras que ajudam na alimentação dos agricultores estão 

sendo exterminadas pelos correntões”.
55

  

Mesmo diante das denúncias do movimento sindical, o governo de Minas Gerais 

manteve-se calado por um longo período. Somente em 1987 a RURALMINAS decidiu 

disciplinar o uso das terras públicas para fins de reflorestamento, excluindo as terras próprias 

para o cultivo agrícola. A Portaria DRGE n. 005/87 assinada pelo então Diretor Geral foi 

publicada no dia 09 de abril de 1987, com o seguinte teor: 

 

Art. I – O arrendamento de áreas para fins de reflorestamento só será concedido se 

observadas as seguintes exigências: 

a) em terrenos cuja localização, tipo de solo, topografia, condições climáticas sejam 

imprestáveis para produção agrícola; 

b) em terrenos que não estejam localizados nas nascentes, matas ciliares, nas 

reservas ecológicas do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal – IBDF e 

Instituto Estadual de Florestas – IEF e nas preservações permanentes. 

  

Constata-se que a norma regulamentadora não conseguiu impedir os danos 

ambientais e a ocupação das terras nobres pelo eucalipto. Na ocasião, praticamente todos os 
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 Cf. Relatório elaborado pela FETAEMG durante encontro sindical realizado no município de São Francisco 

/MG, nos dias 11.12, e 13 de agosto de 1981. 
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grandes projetos já estavam consolidados e suas consequências danosas ao meio ambiente se 

tornaram irreversíveis no ano de 1987. Do mesmo modo, a Portaria DRGE n. 005/87 em nada 

contribuiu para evitar os demais danos causados às populações tradicionais. 

Em virtude da omissão das autoridades, diversos ecossistemas de cerrado foram 

completamente extintos. As correntes arrancavam tudo o que havia pela frente, inclusive as 

árvores de grande porte como o Pequizeiro e o Jatobá. “Quando as árvores eram muito densas 

ou de maior porte, repetia-se o trajeto no sentido contrário. Esse processo de retorno era 

chamado de “arrepiar o cerrado”, ou seja, levantar novamente as árvores para arrancá-las 

novamente” (CHAVES; RIBIERO, 2014, p. 325). 

 Segundo Alear de Oliveira, o processo de „„arrepiar o cerrado‟‟ tinha, também, a 

finalidade de reduzir o tamanho dos galhos para facilitar a sua retirada: 

 

Eles retornava com as corrente no mesmo sentido para esmigalhar a gaiada. Depois 

vinha os trator e fazia caieira assim....depois queimava tudo. Tinha muita madeira de 

lei na chapada e nem carvão eles fazia. O que sobrava eles enterravam nos buraco e 

até dentro das aguadas. Depois cobriam tudo com terra. A firma tinha pressa prá 

planta eucalipto (sic)
56

.(Informação verbal). 

 

Nota-se que apesar do grande volume de materiais lenhosos das florestas nativas, 

poucas madeiras foram aproveitadas para a produção de carvão. Os troncos e galhos eram 

amontoados em linhas paralelas e posteriormente incendiados. Devido ao grande volume de 

recursos financeiros disponibilizados para o plantio de florestas, os empreendedores tinham 

pressa em executar os projetos, pois, uma vez finalizados, abriam-se novas possibilidades de 

contratações, entretanto, o financiamento fácil nem sempre resultava em bons investimentos. 

Em relatório de vistoria técnica feita por solicitação do IBDF, em área de 25 mil hectares de 

terras devolutas arrendadas para a empresa Peruaçu Florestal S.A no município de 

Januária/MG, constata-se o total abando da área após o plantio: 

 

Trata-se de um reflorestamento de eucalipto onde predomina a espécie 

“GRANDIS”, de mais ou menos 10.500 hectares divididos em talhões, onde 

desenvolveu pouco. Grande parte morreu por falta de cuidados ou foi destruída pelo 

fogo. Resumindo: a única e principal cultura da área (reflorestamento) está em total 

abandono e quase não existe mais.
57
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 Cf. Entrevista concedida a Luiz Antônio Chaves em novembro de 2010, no Vale das Cancelas no Município 

de Grão Mogol/MG. 
57

 Cf. Relatório assinado por Márcio Geraldo Santana Trigueiro, técnico lotado no escritório da RURALMINAS, 

em Janaúba/MG, datado de 08 de setembro de 1992. 



64 

 

Além de plantações abandonadas, sem nenhum cuidado como ocorreu com o projeto 

da empresa Peruaçu Florestal S.A
58

, teve até projeto superposto conforme relatos de Evandro 

Carvalho (2010), “aqui teve um projeto aprovado para a empresa Comar e o mesmo projeto 

foi aprovado para a empesa Vale do Embaúba”.
59

(Informação verbal). A deficiência na 

fiscalização da aplicação dos recursos fez surgir projetos fantasmas e desvios de recursos 

como afirma José Koopmans “não raro as empresas, aproveitando dos incentivos 

governamentais, aplicavam-os para outros fins”. (KOOPMANS, 2005, p. 71). 

Hodiernamente, pode-se verificar que em ambas as regiões, as plantações de 

eucalipto avançam sobre a chapada até o limite da linha de ruptura do relevo. Nenhuma 

metragem de proteção florestal foi respeitada. Com isso, as erosões decorrentes da retirada da 

vegetação provocaram o aterramento dos córregos, contribuindo para o desaparecimento das 

nascentes localizadas no fundo dos vales. O desmatamento contínuo e acelerado “levou à 

destruição das matas ciliares. O solo, os cursos d‟água e a biodiversidade foram devastados”. 

(DIAS, 1998, p. 26). 

Os efeitos danosos ao meio ambiente continuam ocorrendo até os dias atuais. A 

utilização de máquinas pesadas e adubos químicos aumentam as degradações e aceleram a 

desertificação das planícies.  

Nas áreas onde o eucalipto não foi renovado e as terras foram abandonadas, é 

possível verificar a ocorrência de áreas erosivas e completamente desertificadas. As erosões 

que se iniciam no alto das planícies, acabam sufocando e envenenando as águas que estão nas 

grotas. Segundo Alcir de Oliveira (2015), as poucas águas que ainda restam para abastecer as 

comunidades estão comprometidas:  

 

Nossa região tinha muitas nascentes que hoje não existem mais. Muitas cabeceiras 

de córregos foram desmatadas e aradas para plantar eucalipto. Ainda hoje eles 

preparam a terra em cima e quando chove a terra vai toda para as nascentes. Já 

recebemos muitas denúncias das comunidades que estão sofrendo com isso. Até os 

venenos que eles usam vão parar nas nascentes.
60

 (Informação verbal). 
 

O mesmo problema é relatado pela secretária do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

de Cristália/MG, Valdineia Pereira dos Santos (2015), “as pessoas da roça moram nas grotas, 
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 O Decreto Estadual n. 36. 070 de 27 de setembro de 1994, assinado pelo Governador Hélio Garcia, 

transformou a área da Peruaçu Florestal S.A, em Januária/MG, em Parque Estadual Veredas do Peruaçu. 
59

 Cf. Entrevista concedida a Luiz Antônio Chaves em novembro de 2010 na cidade de Rio Pardo de Minas. As 

empresas envolvidas são Companhia Mineira de Reflorestamento – COMAR e Vale do Embaúba 

Reflorestamento Ltda. 
60

 Cf. Entrevista concedida a Luiz Antônio Chaves em 13 de janeiro de 2015 na Câmara Municipal de Grão 

Mogol. Alcir de Oliveira é o atual presidente da Câmara Municipal de Grão Mogol/MG.  



65 

 

abaixo das plantações de eucalipto. Lá as águas estão sumindo por causa da terra que vem de 

cima da chapada. E quando chove desce veneno também”.
61

 (Informação verbal). 

Esta questão também foi apontada pelo Chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal 

da cidade de Cristália/MG, Mailson Pereira Chaves: 

 

No início não havia estudos de impactos ambientais e nem planejamento algum. 

Tem relatos de que invadiram terras de posseiros e não pagaram nada. Teve córregos 

que secaram. Ainda hoje faltam curvas de níveis e barragem de contenção. Quando 

preparam o solo para novo plantio, a chuva vem e leva a terra para as nascentes. 

Infelizmente esta é a maior atividade do município.
62

 (Informação verbal). 
 

Nos tabuleiros ou chapadas era bastante comum a ocorrência de nascentes, lagoas ou 

veredas que se mantinham perenes durante o ano inteiro. Esses verdadeiros oásis do cerrado, 

normalmente localizados nas partes mais altas das chapadas, possibilitavam a criação de 

diversos animais domésticos, especialmente bovinos, equinos e caprinos.  

Do mesmo modo, permitia a sobrevivência de uma grande variedade da fauna nativa 

como o veado, caititu, cutia, tatu, tamanduá, dentre outros. Muitas aves de maior porte 

também disputavam esses mesmos locais como araras, seriemas, jacus, perdizes e nhambus.  

Carlos Alberto Dayrell (1998) destaca as funções ambientais dessas aguadas: “os 

topos das serras, chapadas e planaltos comportam-se como reservatórios naturais das águas 

das chuvas. Estes imensos reservatórios naturais abasteciam durante o ano e no período crítico 

de seca, as milhares de nascentes, veredas e cursos d‟água” (DAYRELL, 1998, p. 67). 

Por motivo da destruição indiscriminada do cerrado esses reservatórios naturais 

desapareceram, e com eles, a maioria das espécies da fauna regional. Segundo Alear Oliveira 

“aqui na região das Cancelas tinha muito veado galheiro, caititu, tamanduá e até onça parda. 

Toda a bicharada sumiu com a derrubada das floresta nativa (sic).
63

 (Informação verbal). 

As agressões contra a fauna e a flora é registrada em versos por Dinamérico Xavier e 

Manoelito Xavier: 

 

[...] Há pouco tempo isso aqui, era vereda campos e serra; mas o 

Eucalipto e o Pinheiro, representando o dinheiro, correram com os donos 

da terra. Não ficou pé de Pequi, para a história contar, adeus Tingui, 

adeus Quina, adeus miuçaia fina, Peroba e Jatobá. Veio o reflorestamento 

e assassinou o Cerrado, esguaritou Paca e Tatu,Juriti, Rola e Nhambu, 
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 Cf. Entrevista concedida a Luiz Antônio Chaves em 13 de janeiro de 2015, na sede do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Cristália/MG. 
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 Cf. Entrevista concedida a Luiz Antônio Chaves em 13 de janeiro de 2015, na sede da Prefeitura Municipal de 

Cristália/MG. 
63

 Cf. Entrevista concedida a Luiz Antônio Chaves em novembro de 2010 na localidade Vale das Cancelas no 

município de Grão Mogol/MG. 
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Zabelê, Teú e Veado. Depois que acabou a Flora, a Fauna também sumiu; 

dentro da mata plantada, bichinho não faz morada, não se ouve nenhum 

pio [...]. XAVIER, 2008, p. 48). 

 

Durante os primeiros anos de intensos desmatamentos, muitos olhos d´agua ainda 

resistiram, mesmo sem nenhuma vegetação ao redor. Essas águas foram bastante utilizadas 

para irrigar as mudas e abastecer os acampamentos. No entorno desses locais geralmente eram 

montados os viveiros de mudas, entretanto, com a retirada das matas protetoras e a 

proximidade dos plantios de eucalipto, as águas foram diminuindo gradativamente até 

secarem por completo. Na sequência, esses espaços foram nivelados e incorporados às novas 

plantações. Além da destruição direta das fontes, Carlos Eduardo Mazzetto Silva (2009) 

explica mais um motivo da diminuição das águas provocado pela monocultura do eucalipto: 

 

Por esses dados, fica fácil compreender o fenômeno da seca ou diminuição de vazão 

de cursos d‟água após a substituição do Cerrado pela monocultura de eucalipto nas 

chapadas. Esta última transpira três vezes mais e produz dez vezes mais biomassa 

que o Cerrado nativo. Sabemos que 2/3 da biomassa é composta de água; portanto, a 

água retirada pela biomassa da monocultura é dez vezes maior do que a água 

retirada pela biomassa do cerrado, que por reter menos, deixa infiltrar mais no solo, 

alimentando o lençol freático. (SILVA, 2009, p. 127). 

 

Na medida em que os tratores arrastavam as correntes em forma de espiral, os 

animais ficavam encurralados nas últimas porções de matas. Sem possibilidade de fuga e já 

estressados pelo barulho das máquinas, os bichos eram facilmente abatidos a tiros e pauladas, 

numa verdadeira caçada macabra.  

Há relatos informando de que os maiores massacres aconteciam no início da noite, 

facilitados pelos faróis dos tratores que ofuscavam a visão dos animais. Segundo Levi 

Cardoso dos Santos (2010), havia certa técnica para atingir o maior número de presas 

possíveis: 

 

Quando anoitecia, os tratoristas faziam um cerco com os tratores de frente para a 

mata, com os faróis ligados. Depois soltavam alguns cachorros lá dentro para 

escorraçar a bicharada. Então, quando eles saltavam para fora, ficavam atordoados e 

cegos com aquele barulho e com o clarão dos faróis. Era tatu, veado, capivara, 

caititu e cutia, não escapava nenhum. Morriam a paulada mesmo. Era uma grande 

covardia o que eles faziam
64

. (Informação verbal). 

 

Durante os arrastões, era comum encontrar bovinos e caprinos, de propriedade dos 

posseiros, perdidos nas chapadas. Estes animais também eram abatidos como informa 
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Ananias Antonio dos Santos (2010), “até os gerente e os fiscais andavam de Jirico (sic), 

armados de cartucheiras, só para caçar a boiada encontrada pelo caminho”. Segundo Ananias 

dos Santos (2010), as caçadas supriam de carnes os acampamentos: “toda a carne era salgada 

e pendurada para não estragar. O que mais tinha nos acampamento era carne pendurada nas 

vara de pindaíba (sic). Tinha carne de boi, de veado, de caititu tudo misturado. Nesse tempo 

ninguém passava fome, não faltava carne nas cantina” (sic).
65

 (Informação verbal). Temendo 

represálias de jagunços, nenhum posseiro ousava reivindicar a propriedade dos animais. 

Verifica-se que os atos violentos e covardes praticados pelos empreendedores, 

através de seus subordinados, faziam parte de uma estratégia “oficial” para impor uma nova 

ordem política e econômica no sertão. Espalhar o medo entre os posseiros tornava-se 

necessário para alcançar o controle absoluto da situação. A submissão dos mais fracos por 

meio da força abria caminho para a hegemonia absoluta dos projetos de reflorestamento.  

 

3.4 Da migração da condição de agricultores livres para a condição de trabalho 

degradante nas plantações de eucalipto 

 

 Os impactos sociais produzidos pela expulsão de milhares de famílias de agricultores 

foram amenizados com a geração de muitos empregos. Nos períodos iniciais, imediatamente 

após a retirada das matas nativas, a abundância de oferta de trabalho contribuiu, 

decisivamente, para atenuar o sentimento de revolta dos agricultores excluídos da terra. 

Famílias inteiras foram contratadas para trabalhar nas diversas frentes de produção.  

 Nessas condições, os posseiros que resistiram em sair da região ou que não tinham 

para onde ir, fixaram moradia nos grotões
66

, a poucos metros das plantações de eucalipto. 

Habitando em ranchos improvisados, cobertos de palhas, tentaram reconstruir suas vidas 

diante da nova e dura realidade. Devido às proximidades das plantações de eucalipto, essas 

pessoas formaram os primeiros contingentes de trabalhadores contatados pelas empresas. 

Assim, expropriadas da terra, principal meio de subsistência, tiveram que se submeter às 

novas condições de trabalhos, como boias frias.  

No primeiro momento, o emprego nas plantações foi garantido para praticamente 

todos os membros da família, homens, mulheres e crianças, criando boas expectativas 

financeiras. Mesmo trabalhando em condições desumanas incluindo jornadas excessivas, sem 

equipamentos de proteção e com pagamentos irrisórios, o montante arrecadado era suficiente 
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para adquirir os bens necessários para a subsistência familiar. Por conta desses pagamentos, o 

movimento comercial nas pequenas cidades teve uma fase de grande euforia. Surgiram novos 

estabelecimentos comerciais como bares, restaurantes, dormitórios e até boates, contribuindo 

para uma agitada vida noturna, conforme enfatiza Ananias dos Santos:  

 

Aqui a festa cortava a noite. Tinha a boate Bem Bolado e a do João Tutu. Eles 

traziam mulher até da Bahia. As pessoas mais simples assim frequentavam mais a do 

João Tutu; os mais chique ficavam lá na Bem Bolado. Às vezes dava uma briga mas 

era coisa de nada. Depois que as firma pararam de contratar, acabou tudo 

(sic).
67

(Informação verbal). 

 

De acordo com diversos depoimentos, a boate Bem Bolado
68

 era mais seletiva, 

normalmente frequentada por diretores, gerentes, engenheiros e operadores de máquinas. Ali 

era ponto de encontro, também, dos fiscais e agentes públicos do Estado e da União quando 

visitavam a região.  

Já a boate do João Tutu
69

 era mais frequentada pelos trabalhadores braçais que 

viviam nos acampamentos, a maioria vinda de outros municípios. Esses dois estabelecimentos 

comerciais mudaram completamente os hábitos culturais dos moradores da pacata cidade de 

São João do Paraíso/MG. 

Devido ao contingente de homens oriundo de outras localidades, era grande o 

número de meninas trabalhadoras que engravidavam precocemente. Além das relações 

amorosas consensuais, havia ocorrências de estupros no meio do mato ou mesmo dentro de 

veículos. Para não divulgar os fatos, normalmente, as vítimas não denunciavam os seus 

agressores. Nesse período havia muitas promessas de casamentos apenas para conquistar a 

confiança das mulheres. 1Segundo Francelino de Souza (2010), teve mulher que abortou no 

meio das plantações de eucalipto, outras deram a luz sem informar quem era o pai da criança: 

„„até hoje tem muita gente adulta por aí que não tem pai, são os filhos de eucalipto‟‟.
70

 

(Informação verbal). 

Enquanto as atividades laborais ocorriam nas proximidades dos acampamentos, os 

deslocamentos eram feitos a pé, em caravanas chefiadas pelos apontadores ou fiscais. Na 

medida em que os serviços iam se distanciando, até mesmo para outros municípios, o 

transporte era feito em carretas puxadas por tratores chamados de “jericos” ou em caminhões 
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abertos sem bancos e sem segurança alguma. As pessoas viajavam juntamente com 

ferramentas, combustíveis e venenos. Os acidentes envolvendo quedas desses veículos eram 

frequentes. Do mesmo modo, eram muitos os acidentes causados por ferramentas como 

foices, enxadas e facões.  

Em 1981 a jovem Ana Rosa Francisca de Souza, de 21 anos de idade, caiu do 

caminhão quando se dirigia para o trabalho e teve morte instantânea. A moça trabalhava na 

empresa Florestamentos Minas Gerais S.A desde os 15 anos de idade e nunca teve a carteira 

de trabalho anotada. Esse trágico acidente ocorreu no dia 16 março de 1981 na localidade de 

Lagoa da Veada, em São João do Paraíso/MG, como relata Francelino de Souza: 

 

Minha filha caiu do caminhão ali perto da Lagoa da Veada. O motorista do 

caminhão quando viu que ela estava morta, mandou avisar a família e seguiu adiante 

com os outros trabalhador. Ela ficou lá no chão caída com o pescoço quebrado. Foi 

o meu irmão Mané Pereira que trouxe ela aqui prá cidade já morta. A firma não 

deixou nem a gente fazer uma reza no lugar onde ela morreu, levaram até a polícia 

para lá e muito jagunço também (sic).
71

 (Informação verbal). 

 

De acordo com Ananias dos Santos (2010), não havia nenhum serviço médico nos 

acampamentos. Quem ficava doente ou se acidentava “passava até fome porque o pagamento 

era feito por tarefa. Então se não trabalhava também não recebia nada. Aqui teve gente que 

adoeceu no serviço e depois morreu em casa, sem nenhuma assistência das firma”(sic).
72

 

(Informação verbal). 

Nas primeiras lavouras o plantio das árvores era feito manualmente, sendo que o 

próprio trabalhador tinha que arrastar os caixotes cheios de mudas. As covas eram abertas por 

meio de uma roda de ferro adaptada ao trator, o qual seguia em linha reta deixando as covas 

abertas a uma distância de aproximadamente um metro uma da outra. 

Além do plantio, todos os demais trabalhos de limpeza, poda e combate às formigas 

eram feitos por tarefas, todavia, o pagamento sempre ficava vinculado ao dia de trabalho. 

Assim, para receber a diária, cada adulto tinha que plantar mil mudas de árvores, devidamente 

anotadas pelos “apontadores”. Já para os serviços de limpeza, as tarefas envolviam uma 

determinada quantia de fileiras de árvores, previamente definidas pelos mesmos. Quem não 
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conseguisse concluir a tarefa até o horário marcado para o retorno do caminhão, ficava para 

trás ou simplesmente sofria o desconto no pagamento.  

 As seguidas denúncias sobre a extrema exploração dos trabalhadores 

assalariados levaram a FETAEMG a organizar uma reunião sindical na cidade de 

Januária/MG. Na pauta estava o descaso das autoridades públicas com relação aos desmandos 

praticados pelas empresas reflorestadoras. A reunião realizada no dia 12 de dezembro de 1980 

contou com a presença de uma dezena de líderes sindicais rurais da região. Depois de 

discutirem estratégias para o enfrentamento da situação, divulgaram uma “nota ao público” 

denunciando as práticas abusivas: 

 

Os trabalhadores são expulsos de suas terras pelas empresas, pelos projetos oficiais e 

pela própria justiça. São obrigados a migrar para as cidades ou a se submeterem às 

condições de escravos sem nenhum direito trabalhista assegurado. Vivem em 

condições sub-humanas de trabalho, habitação, saúde, higiene e alimentação. Muitos 

adoecem em serviço e mesmo assim não recebem nenhum tratamento médico
73

.  

 

Os “apontadores” das empresas não somente anotavam as tarefas como vigiavam de 

perto o serviço e as atitudes de cada trabalhador. Muitas vezes as refeições eram servidas ao 

relento, sob o sol escaldante e sem nenhuma higiene. O tempo para o almoço era de apenas 

meia hora. Durante as jornadas não havia intervalos para descanso. Maria Aparecida de Jesus 

(2010) relata a sua experiência nas plantações de eucalipto: “tinha muié (sic!) que perdia o dia 

mesmo. Até desmaiava no sol e não dava conta da tarefa. E quando sentia a necessidade de ir 

pro mato sempre tinha um fiscal vigiando prá gente não se demorar. Se demorasse muito ele 

chamava e até xingava. A gente nem podia fazer as coisa direito”(sic).
74

(Informação verbal). 

No geral, o serviço das mulheres era mais direcionado para a produção de mudas e 

para as cantinas dos acampamentos. Nos viveiros elas desempenhavam as tarefas de peneirar 

a terra, misturar o adubo e encher os saquinhos plásticos com a terra preparada para a 

semeadura. Cabia a elas, também, a tarefa de efetuar a irrigação das mudas até a liberação das 

mesmas para o plantio. Normalmente, somente a distribuição das sementes ficava sob a 

responsabilidade de um técnico agrícola. Já nas cantinas elas preparavam as refeições que 

eram servidas no próprio local e nas frentes de trabalho.  

                                                           
73

 Cf. Nota de denúncia enviada à Assembleia Legislativa de Minas Gerais datada de 14 de dezembro de 1980, 

assinada pelos representantes dos sindicatos de Januária /MG, Manga /MG, Janaúba/MG, Varzelândia/MG, São 

Francisco/MG, Montes Claros/MG, Brasília de Minas /MG, Bocaiúva/MG, Jequitinhonha /MG, Comissão 

Pastoral da Terra e FETAEMG  
74

 Cf. Entrevista concedida a Luiz Antônio Chaves em novembro de 2010 na cidade de São João do Paraíso/ 

MG. 



71 

 

As crianças, por sua vez, com menos de dez anos de idade, eram empregadas no 

combate às formigas com o uso de venenos altamente tóxicos. Depois do preparo da terra, a 

incidência de formigas cortadeiras era muito grande. O Eucalipto, por ser uma planta exótica, 

tornou-se novidade para os insetos, se transformando no alimento preferido dos formigueiros. 

Antes mesmo de distribuir as mudas, era necessário, portanto, combatê-las para não causarem 

maiores prejuízos. As crianças manuseavam produtos perigosos o dia todo, sem orientação 

técnica e sem equipamentos de segurança. Muitos formigueiros eclodiam distantes das 

lavouras, em locais íngremes e pedregosos entrelaçados de espinhos rasteiros denominados de 

unhas de gato. Esses trabalhadores mirins tinham mais facilidade para se deslocarem por esses 

lugares. Depois do plantio, elas percorriam cada fileira de mudas, passo a passo, a fim de 

combaterem as novas aflorações da praga. E, assim, seguiam com a mesma atividade durante 

anos, até as árvores ficarem adultas.  

De acordo com Maria Aparecida de Jesus (2010), “as criança respirava aquilo o dia 

todo, alguns queixava de dor de cabeça e tontura. Tinha menino que ficava com as mãos até 

sangrando de tanto carregar saco de veneno” (sic)
75

. (Informação verbal). 

 O cumprimento das tarefas diárias estipuladas pelos apontadores, ainda que 

exaustivas, não significava melhores ganhos. O pagamento mensal variava de meio salário até 

um salário mínimo, apenas, conforme afirma o ex-presidente do Sindicato de Trabalhadores 

Rurais de São João do Paraíso/MG, José Caroba Sobrinho:  

 

A tabela ficava fixada na cantina. Crianças e jovens com até dezesseis anos 

recebiam meio salário mínimo. As mulheres e jovens com até dezoito anos recebiam 

três quartos do salário mínimo. E os homens adultos recebiam um salário mínimo 

integral. Além disso, mais o transporte no caminhão, comida e água. Quem morava 

no acampamento dormia até em cima de folhas, não tinha colchão.
76 (Informação 

verbal). 

 

 

Depois de concluídas as grandes plantações de eucalipto, os “apontadores” de 

produção, normalmente homens de confiança das empresas, se transformaram em 

empreiteiros. Eles ficaram mais conhecidos como “gatos”. Na linguagem popular, os “gatos” 

são pessoas que contratam mediante promessas de bons salários e depois não cumprem o que 

prometeram. Para fugir das obrigações trabalhistas, costumam falsificar endereços e 

documentos de identificação. 
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Um exemplo da atuação dos denominados “gatos” foi registrado pelo Polo Sindical 

da FETAEMG em Montes Claros/MG.  

Em janeiro de 1983 o empreiteiro Josué Alves da Silva contratou um grupo de 

dezesseis trabalhadores na cidade de Mirabela/MG para trabalhar na empresa D. Coimbra 

Agro Florestal Ltda., no município de Januária/MG. Esses trabalhadores, dentre eles oito 

menores de idade foram levados diretamente para o interior do município de Correntina/BA. 

Lá foram submetidos a trabalhos forçados e sem pagamento algum. Permaneceram nessas 

condições por aproximadamente três meses, trabalhando apenas em troca de comida. Na 

ocasião, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Correntina/BA tomou 

conhecimento do caso através de uma denúncia anônima. Mesmo assim, os representantes do 

sindicato decidiram fazer uma inspeção na região do reflorestamento. Na oportunidade foram 

acompanhados por três policiais militares, destacados por ordem da Secretaria de Segurança 

Pública do Estado da Bahia. 

Na localidade de Veredão, situada a aproximadamente setenta quilômetros da cidade 

de Correntina/BA, a comissão se deparou com mais de cem trabalhadores vivendo em 

condições análogas à escravidão. Dois “gatos” que portavam armas para ameaçar e impedir a 

fuga dos homens foram presos em flagrante e conduzidos para a Delegacia de Polícia local. 

Os trabalhadores libertados seguiram para a cidade em caminhões da própria empresa, 

escoltados pelos policiais militares. Apoiados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Correntina/BA permaneceram na cidade até a chegada de representantes da empresa D. 

Coimbra Agro Florestal Ltda., procedentes de Belo Horizonte/MG. 

Depois de longas negociações que contou com a participação da Federação dos 

Trabalhadores na Agricultura do Estado da Bahia e da Secretaria de Segurança Pública 

daquele Estado, os trabalhadores receberam os dias trabalhados e retornaram para seus locais 

de origem. 

No Inquérito Policial n. 04-1983/SSPBA, instaurado pelo Delegado de Polícia de 

Correntina/BA, o trabalhador rural Waldomiro Rodrigues Pinto, contratado em Mirabela/MG 

prestou o seguinte depoimento:  

 

Chegando lá na localidade de Veredão, o Josué nos entregou um alojamento sem 

cama e sem nada. Era só um compartimento para todos. Tivemos que cortar folhas e 

galhos para dormir. Quando ainda estava escuro ele acordava a gente para trabalhar 

na capina. A alimentação era péssima e quem adoecia tinha que pagar a comida. O 

pagamento prometido nunca saiu. Os vales só eram fornecidos em mercadorias lá no 
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armazém da firma que era tudo muito caro. Os fiscais não deixavam ninguém sair de 

lá. Eles faziam muita covardia com os trabalhadores.
77  

 

 

Com o aquecimento das atividades florestais, o fornecimento de mão de obra para os 

empreiteiros passou a ser um bom negócio para outros tipos de “gatos”, os agenciadores de 

mão de obra. A ampliação das plantações, inclusive no Estado da Bahia, aumentou ainda mais 

a oferta de empregos, sobretudo na limpeza e na manutenção das florestas. Com isso, os 

agenciadores ou atravessadores se especializaram em arregimentar trabalhadores em outros 

municípios para repassar aos empreiteiros. 

Desse modo, depois de longas e cansativas viagens em carrocerias de caminhões, 

sem alimentação, humildes camponeses, muitas vezes com suas esposas e filhos pequenos, 

eram conduzidos diretamente para as mãos dos empreiteiros. Estes, depois de alimentá-los e 

alojá-los em barrocos de lonas ou palhas, davam-lhes serviços nas frentes de trabalho. 

Observa-se que mesmo garantindo trabalho para toda a família, jamais atendiam as condições 

prometidas pelos agenciadores. “A contratação de trabalhadores por empreiteiros, sem 

carteira assinada, com salário irrisório, jornada de trabalho excessiva e indeterminada e sob 

precárias condições sanitárias era prática comum” (DIAS, 1998, p. 51). 

Durante as primeiras semanas, até mesmo para não desanimá-los, os empreiteiros 

demarcavam tarefas de trabalho normais, de acordo com as condições de cada trabalhador, 

porém, passados os primeiros momentos de aparente normalidade, a situação piorava a cada 

dia. Para aumentar os seus lucros, os empreiteiros aumentavam as tarefas progressivamente, 

descontando a diária daqueles que não conseguissem cumpri-las. Em carta denúncia enviada 

ao Polo Sindical da FETAEMG em Montes Claros/MG, assinada por Levi Cardoso dos 

Santos, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Taiobeiras/MG, consta o 

seguinte relato:  

No último dia 9 de maio mais de cem trabalhadores do projeto nº 01 da firma Planta 

7 – Reflorestamentos S.A abandonaram o serviço e andaram mais de 30 Km a pé 

para retornar ao acampamento. Eles ficaram revoltados com o tamanho da tarefa que 

havia sido marcada para cada um. Todos sabem que quem não consegue terminar a 

tarefa perde o dia trabalhado ou então é obrigado a terminar a tarefa no outro dia. 

Muitos acabam trabalhando dois dias para receber apenas um. O aumento da tarefa 

só serve para aumentar o lucro desses empreiteiros
78

. 
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Em pouco tempo os empreiteiros assumiram praticamente todas as atividades da 

cadeia produtiva, desde o plantio até a entrega do produto nas indústrias siderúrgicas. “De um 

lado a siderurgia moderna, do outro, uma devastação ambiental sem paralelo e condições de 

trabalho tão primitivas que parecem saídas de um panfleto revolucionário dos primórdios da 

Revolução Industrial.” (SOARES, 1999, p. 106).  

A estratégia empresarial de transferir para terceiros a administração de toda a mão de 

obra assalariada, objetivava eximir a empresa de qualquer responsabilidade sobre a real 

situação de milhares de homens, mulheres e crianças. 

 

3.5 A escravização de trabalhadores adultos e crianças na indústria do carvão vegetal 

 

Logo na primeira fase de colheita do eucalipto, houve um aumento na contratação de 

trabalhadores especializados na produção de carvão. Muitos foram trazidos de outros 

municípios e até de outros Estados como Goiás e Mato Grosso. A produção em larga escala 

exigiu um verdadeiro exército de machadeiros e operadores de motosserras para o corte de 

madeiras. Com isso, aumentou, ainda mais, o número de empreiteiros que submetiam grupos 

de trabalhadores aos seus comandos. Os “gatos” proliferaram de tal forma que em uma única 

empresa era possível identificar uma verdadeira cadeia de “gatos” agindo por meios de 

subempreitadas.  

Desse modo, um único empreiteiro assumia mediante contrato assinado com a 

empresa, à responsabilidade pela produção de carvão de uma determinada porção de floresta. 

Por sua vez, este transferia para terceiros a derrubada das árvores e o empilhamento da 

madeira. O mesmo ocorria com o transporte das toras e com a produção de carvão, formando-

se uma sequência de serviços interligados e terceirizados. Essa situação fazia com que muitos 

trabalhadores sequer soubessem para quem trabalhavam ou quanto ganhavam conforme 

constatação do Fiscal do Trabalho, José Catarino Rodrigues:  

 

Entretanto, o que é de mais gritante mesmo, é o fato dos empregados, na maioria das 

vezes, não saberem para quem trabalham, nem quanto ganham, ou ainda, nos casos 

de trabalho por produção, qual é o critério adotado para aferir essa produção, ficando 

tudo nas mãos do empreiteiro, que por sua vez, está ligado a outro empreiteiro, de 

outro empreiteiro, formando uma verdadeira escada sem fim, ou melhor, um círculo 

vicioso
79

. 
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 Cf. Relatório de fiscalização da Subdelegacia Regional do Trabalho em Montes Claros/MG, em 10 de julho de 

1993 nas áreas pertencentes à empresa Florestas Rio Doces S.A no município de Grão Mogol/MG. 
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Havia, no mínimo, um empreiteiro para cada bateria de fornos,
80

 que, dependendo do 

número de unidades, poderia abrigar entre seis e trinta trabalhadores carvoeiros.  

As baterias ou carvoarias eram montadas, cerca de um quilômetro de distância uma 

da outra, para facilitar o transporte do material lenhoso e aperfeiçoar a produção de carvão. 

Com alta lucratividade para os empreiteiros, aquele que contratava diretamente com a 

empresa apenas contabilizava a produção das carvoarias. Essa superposição de comandos em 

um mesmo local agravou a exploração daqueles que trabalhavam diuturnamente ao redor das 

fornalhas. 

 Nesse período inicial, ainda não havia tecnologia apropriada para a extração 

de madeiras, prevalecendo o uso de tecnologia rudimentar e atrasada. Praticamente toda a 

operação de corte e limpeza das toras era feita manualmente, com o uso de machados, foices e 

facões. Aos poucos, foram surgindo as primeiras motosserras que substituíram, 

gradativamente, os machados na derrubada das árvores.  

A força humana também prevalecia para as demais atividades, absorvendo, ainda, 

um grande número de trabalhadores braçais, inclusive crianças.  Desse modo, “as crianças 

trabalhavam sem carteira assinada e não tinham qualquer garantia trabalhista. Eram recrutadas 

pelos chamados empreiteiros que controlavam pequenas carvoarias” (MEDEIROS, 1998, p. 

44). Para Josiane Ribeiro, Edicleia Souza e Patrícia Estanislau: 

 

Uma das formas mais cruéis do trabalho infantil é o trabalho realizado nas 

carvoarias, em que a jornada de trabalho pode chegar a 14 horas diárias. Esta é uma 

atividade degradante e que exige muito do indivíduo. Além disso, normalmente as 

carvoarias se encontram longe das cidades, ou seja, distantes das escolas, da 

alimentação adequada, da água potável, situação muito difícil de ser suportada até 

mesmo pelos adultos. Nessa atividade, a participação dos jovens ocorre em todas as 

fases da fabricação do carvão. (RIBEIRO; SOUZA; ESTANISLAU, 2014, p. 166). 

 

Segundo dados publicados em 1995 pela Associação Brasileira de Carvão Vegetal – 

ABRACAVE, somente nas carvoarias do Norte do Estado de Minas Gerais havia cerca de 100 

mil pessoas trabalhando, produzindo mais de 77,7 mil metros cúbicos de carvão por dia. Essa 

produção movimentava mais de US$ 200 mil dólares por dia.
81

 

Grande parte desses trabalhadores vivia com suas famílias em ranchos montados à 

beira de estradas ou próximo dos fornos fumegantes, em situação de extrema pobreza e 

exploração. Gleides Pamplona e Alan Rodrigues registraram a seguinte situação no município 

de Grão Mogol/MG: 
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 Bateria ou carvoaria é um conjunto de fornos alinhados ou em paralelo que podem abrigar dezenas de 

unidades de produção de carvão. 
81

 Cf. publicação do jornal Estado de Minas de 14 de mai. de 1995.  p. 06. 



76 

 

 

Pelo menos 80% dos carvoeiros são obrigados a morar com suas famílias no local de 

trabalho, em casebres improvisados a menos de 100 metros dos fornos 

incandescentes, cuja temperatura é superior a 100 graus centígrados. As moradias 

que “abrigam” as famílias sempre numerosas mais se assemelham a poleiros de 

galinhas, cobertos de folhas de coqueiros. As paredes quando existem são de pau-a-

pique. Não há água potável nem luz. A água trazida não se sabe de onde pelo “gato”, 

o subempreiteiro traficante de mão-de-obra, é colocada em tanques abertos e tem cor 

de ferrugem. [...] Não existem banheiros. Todos se lavam em bacias e tentam tirar, 

sem êxito, o carvão entranhado nos poros com a ajuda de um caco de tijolo. 

(PAMPLONA; RODRIGUES, 1994, p. 33). 

 

Nessas condições sub-humanas, cujas relações de trabalho se caracterizavam pela 

completa ausência de direitos trabalhistas, dificilmente circulava dinheiro em espécie. Assim, 

sem dinheiro para comprar livremente em outros locais, os subordinados ficavam dependentes 

dos produtos ofertados pelos empreiteiros, geralmente com preços muito acima dos praticados 

no mercado. Para tanto, os patrões que antes traziam mercadorias diretamente da cidade para 

abastecer seus subordinados, passaram a montar os seus próprios negócios por meio de 

armazéns improvisados no meio do mato. 

Desse modo, as mercadorias fornecidas eram anotadas em cadernetas e debitadas na 

conta de cada trabalhador. Criava-se assim um circulo vicioso em que ao final do mês os 

débitos acumulados sempre ultrapassavam os créditos, ou seja, o trabalho árduo de toda a 

família, sem descanso, não era suficiente para pagar sequer a comida consumida durante o 

período. Por motivo dessas armadilhas, os trabalhadores ficavam presos nas mãos dos patrões, 

impedidos de procurar outras oportunidades de trabalho. Mesmo que quisessem empreender 

fuga, sem dinheiro não conseguiriam ir a lugar algum.  

O principal instrumento de escravização neste trabalho degradante “é através da 

imobilização por dívida. Os trabalhadores são forçados a permanecer nas florestas de 

eucaliptos até que terminem de pagar os débitos contraídos” (PAMPLONA; RODRIGUES, 

1994, p. 34). Veja-se que a Convenção Suplementar sobre Práticas análogas à Escravidão 

(promulgada pelo Decreto n. 58.563 de 1966) já proibia a escravidão por dívida: 

 

O estado e a condição resultante do fato de que um devedor tenha se comprometido 

a fornecer, em garantia de uma divida, seus serviços pessoais ou de alguém sobre o 

qual tenha autoridade, se o valor desses serviços não for equitativamente avaliado no 

ato da liquidação da dívida, ou se a duração desses serviços não for limitada, nem 

sua natureza definida. (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1966). 

 

E ainda outras formas de servidão:  
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A condição de qualquer um que seja obrigado pela lei, pelo costume ou por um 

acordo, a viver e trabalhar numa terra pertencente a outra pessoa e a fornecer a essa 

outra pessoa, contra remuneração ou gratuitamente, determinados serviços, sem 

poder mudar sua condição. (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1966). 

 

O sistema de remuneração dos carvoeiros era calculado de tal forma que nem mesmo 

eles sabiam o quanto ganhavam por mês. O analfabetismo geral da família proporcionava um 

grau de exploração ainda maior. A remuneração normalmente tinha por base um percentual 

sobre cada metro de carvão produzido. Esse mecanismo forçava o trabalho de todo o grupo 

familiar, diuturnamente, inclusive nos feriados e finais de semana. No final do mês, todos os 

cálculos de produção e de consumo saiam exclusivamente das anotações feitas pelo 

empreiteiro. O jornalista Luiz Ribeiro do jornal Estado de Minas registra o cotidiano familiar 

e a ausência de escolas para as crianças:  

 

Se por um lado os menores no trabalho duro garantem o sustento, por outro eles 

ficam sem aquilo que é mais importante na formação da criança: a escola. Numa 

carvoeira encontramos os irmãos Fernando, 16 anos; Fabiano, 15 anos; e a menina 

Fabiana, 13 anos. Os três ajudavam o padrasto que é carvoeiro, com cada um 

enchendo um forno de lenha por dia. Além da mesma inicial no nome, eles têm 

outra coisa em comum: nunca foram à escola. (RIBEIRO, 1995, p. 6). 

 

A baixa ou nenhuma escolaridade aliada à falta de perspectiva em conseguir 

melhores empregos já sinalizava desde cedo o futuro das crianças carvoeiras. A herança 

carvoeira passou a ser transmitida de pai para filho.  

Nessa terceirização fraudulenta por parte das grandes empresas, cada empreiteiro 

procurava tirar o maior lucro possível à custa da exploração da mão de obra daqueles que 

mais sofriam nas bocas dos fornos. Observa-se que a Convenção n. 29 da Organização 

Internacional do Trabalho determinava no artigo 2° que o termo „„trabalho forçado ou 

obrigatório designaria todo o trabalho ou serviço exigido a um indivíduo sob ameaça de 

qualquer castigo e para o qual o dito indivíduo não se tenha oferecido de livre vontade‟‟ (OIT, 

1930). Do mesmo modo, o artigo IV da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) 

estabelecia que “ninguém seria mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e o tráfico 

de escravos seriam proibidos em todas as suas formas”. Posteriormente, a Convenção n. 105 

da Organização Internacional do Trabalho, de 05 de junho de 1957, relativa à abolição do 

trabalho forçado, estabeleceu, no art. 1º o fim do trabalho forçado. “Todo País-membro da 

Organização Internacional do Trabalho que ratificar esta Convenção compromete-se a abolir 

toda forma de trabalho forçado ou obrigatório e dele não fazer uso”. (OIT, 1957). 
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Não obstante os instrumentos legais, muitos trabalhadores eram extremamente 

explorados e constantemente ameaçados para continuarem a desenvolver as inúmeras 

atividades desumanas nas carvoarias. As condições análogas à escravidão são apontadas pelo 

Fiscal do Ministério do Trabalho José Catarino Rodrigues: 

 

Desde a entrada para Catuni até as fazendas Cafezinho e Cancelas, encontramos 

trabalhadores, dentre eles menores de quatorze anos de idade, operando serras 

elétricas ou desgalhando árvores derrubadas por este equipamento, com facões e 

machados. As condições são, verdadeiramente, sub-humanas. Tomam água de poços 

ou barrocas, às vezes depositadas dentro de “pipas” que deixam um cheiro de óleo, 

diesel e graxa; as habitações são em sua maioria de madeiras com cobertura de 

plástico do tipo “lona terreiro” ou palha de coqueiros. Todos trabalham sem limite 

de horários e sem nenhum descanso semanal
82

. 

 

Do mesmo modo, Elizabeth Costa Dias et al aponta as condições que os 

trabalhadores em carvoarias estão frequentemente submetidos: 

 

Resumidamente, o trabalho nas carvoarias expõe os trabalhadores a relações de 

trabalho injustas e instáveis, sem garantia dos direitos trabalhistas básicos, como 

jornada de trabalho definida, repouso semanal, férias, seguro social e de acidente do 

trabalho. As condições de trabalho são inadequadas, sem o mínimo conforto, os 

equipamentos e instrumentos de trabalho são arcaicos e/ou sem proteção, o trabalho 

é monótono e sob tensão, sobremaneira, na fase de “vigiar” o forno. As exigências 

de grande esforço físico, a exposição ao ruído e vibração pelo uso da moto serra, à 

radiação solar excessiva, ao calor emitido pelos fornos, às substâncias químicas 

produzidas na combustão da madeira e à picada por animais peçonhentos são 

algumas das condições de risco para saúde identificadas. (DIAS et al, 2002, p. 276). 

 

A superposição de empresas ou empreiteiros em um mesmo empreendimento 

florestal dificultava a identificação e a responsabilização administrativa, cível e penal dos 

agentes que provocavam essa situação de extrema exploração em que viviam os carvoeiros. 

Essa artimanha comumente utilizada pelas empresas objetivava desorientar os trabalhadores 

quanto a possíveis reclamações e, ainda, confundir as ações fiscalizadoras dos agentes 

públicos. A superposição de empresas em uma mesma carvoaria é relatada pelos fiscais do 

Ministério do Trabalho, Jair Batista Pinheiro e José Catarino Rodrigues nestes termos:  

 

Em São Francisco encontramos trabalhadores comandados por pessoa denominada 

de Geraldo Mota, em terras da Plantar S/A Planejamento Técnico e Administração 

de Reflorestamento. O Geraldo Mota informou que o eucalipto pertence à empresa 

White Martins e a produtora de carvão é a Embrau de João Pinheiro. Todos os 

trabalhadores nesse local estavam sem registro e sem receber salários
83

. 
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 Cf. Relatório de fiscalização da Subdelegacia Regional do Trabalho em Montes Claros/MG, nas carvoarias da 

empresa Florestas Rio Doce S.A no município de Grão Mogol/MG, no dia 10 de julho de 1993. 
83

 Cf. Relatório de fiscalização da Subdelegacia Regional do Trabalho em Montes Claros em carvoeiras de 

diversas empresas localizadas no município de São Francisco/MG no dia 06 de agosto de 1993. 
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Se durante os trabalhos de plantio e manutenção das florestas houve intensa 

exploração de crianças e adultos, como jornadas excessivas e pagamentos irrisórios, nada é 

comparável à exploração disseminada durante os primeiros anos da indústria carvoeira. No 

caso, considerando a fase de crescimento e desenvolvimento biológico e emocional das 

crianças e adolescentes trabalhadores, „„as exposições às condições de risco sem a adoção de 

medidas de controle ou de segurança comprometem sua saúde de modo irreversível‟‟ 

(ASSUNÇÃO et al., 2001).  

A Convenção n. 182 sobre proibição das piores formas de trabalho infantil e ação 

imediata para sua eliminação da Organização Internacional do Trabalho considera em seu 

artigo 3° alínea “d”, que a expressão “as piores formas de trabalho infantil” compreende: (d) 

„„trabalhos que, por sua natureza ou pelas circunstâncias em que são executados, são 

susceptíveis de prejudicar a saúde, a segurança e a moral da criança‟‟. (OIT, 1999). Da mesma 

forma, o decreto n. 6.481, de 12 de junho de 2008 que regulamenta o artigo 3
o
, alínea “d” da 

Convenção n. 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) estabelece no artigo 2°  

„„que fica proibido o trabalho do menor de dezoito anos nas atividades descritas na Lista TIP, 

dentre elas, a produção de carvão vegetal‟‟ (BRASIL, 2008). 

Para, Josiane Ribeiro, Edicleia Souza e Patrícia Estanislau (2014, p. 166-167) „„é 

inacreditável que o carvão destinado a fornecer energia, muitas vezes é produzido tirando 

energia de crianças e de adolescentes escravizados‟‟. 

Observa-se que as crianças e os adolescentes trabalhadores além de perder os 

momentos de descanso, perderam a própria noção de tempo. Cada forno exigia a atenção 

permanente para não perder o pondo de queimação. Abrir e tampar os buracos por onde saia a 

fumaça era tarefa que não parava nunca, assim como encher e descarregar os fornos. Esses 

serviços de controle de combustão eram realizados por mulheres e crianças, sem a utilização 

de equipamentos de proteção. Durante o dia, o calor produzido pela queima da madeira aliado 

ao sol escaldante produzia um ambiente insuportável. Essas condições degradantes são 

relatadas por Maria Queiroz, Procuradora do Ministério Público do Trabalho:  

 

As condições de trabalho são as mais precárias e degradantes. A poluição é forte, 

provocando ardor e lacrimejamento nos olhos e obstrução das vias respiratórias, tal a 

intensidade da fumaça, além do forte calor provocado pela queima da madeira. Os 

trabalhadores trabalham sem equipamentos de proteção, quase sempre descalços.
84  
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 Cf. Relatório integrante da Ação Civil Pública de nº 1581/93 da 2º JCJ de Montes Claros/MG, envolvendo 

diversas empresas da região de Grão Mogol/MG. 
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Devido à intensidade do calor, a retirada do carvão de dentro das fornalhas tornava-

se tarefa exclusiva dos homens, pois as mulheres e crianças não suportavam o ambiente 

infernal. E, assim, o trabalho se repetia diuturnamente na vida dos carvoeiros, causando 

doenças e mortes.  

Em estudo realizado com trabalhadores de empresas de reflorestamento e produção 

de carvão no Vale do Aço, em Minas Gerais, Geraldo Timóteo descreve a atividade de 

esvaziamento dos fornos como a pior tarefa do processo, recusada por muitos dos 

trabalhadores: “muitos entrevistados disseram que se este fosse o único serviço para se fazer, 

poderiam ser chamados de malandros, que eles não trabalhariam nunca na função” 

(TIMÓTEO, 1999, p. 40). 

De acordo com Geraldo Timóteo, os trabalhadores consideram o esvaziamento dos 

fornos como „„a pior atividade no trabalho com o carvão, o esforço físico em 53,1% dos 

casos, seguido pela temperatura dentro do forno por 46,9%, e pela poeira de carvão por 44,9% 

dos entrevistados (TIMÓTEO, 1999, p. 40). 

Em 30 de junho de 1994, os carvoeiros João da Costa de 45 anos de idade e Joaquim 

de Almeida de 50 anos de idade, tiveram morte súbita enquanto recarregavam os fornos da 

empresa Mannesmann Florestal, no município de Engenheiro Navarro/MG. De acordo com o 

Atestado de Óbito, a “causa mortis” foi parada cardiorrespiratória Em laudo técnico, 

produzido pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo – FUNDACENTRO ficou constatado que 

os carvoeiros morreram devido à inalação excessiva de monóxido de carbono.
85

 

As condições insalubres e análogas à escravidão, faziam parte do cotidiano de 

praticamente todos os trabalhadores carvoeiros. De acordo com os fiscais do trabalho Ivan 

Colares de Aguiar e Vicente Coimbra, essa situação era generalizada: 

 

Em todas as fiscalizações realizadas encontramos um estado de profunda miséria e 

abandono dos carvoeiros. Empregados foram encontrados trabalhando sem nenhuma 

condição de higiene, todos entregues à sua própria sorte. Deparamo-nos, por 

diversas vezes, com cenas, onde a dignidade humana foi aviltada de maneira 

degradante, em que se encontravam homens, mulheres e crianças, numa situação de 

grande penúria, onde a fumaça das carvoarias escondia o rosto sofrido com a marca 

da escravidão.
86

 

 

Verifica-se que, como consequência das péssimas condições de trabalho e moradia, 

os trabalhadores tinham problemas respiratórios, perda gradativa da visão, doenças 
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 Cópia do laudo técnico assinada pelo Engenheiro de Segurança no Trabalho, Pedro Sergio Zuchi foi enviada 

ao Polo Sindical da FETAEMG em Montes Claros/MG, em 17 de novembro de 1995. 
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 Cf. Relatório de fiscalização da Subdelegacia Regional do Trabalho em Montes Claros/MG, em carvoarias de 

diversas empresas localizadas no município de Rio Pardo de Minas/MG, em 31 de agosto de 1993. 
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musculoesqueléticas, perda da sensibilidade cutânea, além de inúmeros problemas causados 

por acidentes de trabalho devido à ausência total de equipamentos de proteção. 

Para contrastar com a situação deprimente de milhares de carvoeiros, muitos “gatos” 

conhecidos na região, e que trabalharam no reflorestamento como “apontadores” de tarefas, 

melhoraram de vida vertiginosamente. Tão logo se transformaram em empreiteiros das 

empresas, passaram a ostentar poder e riquezas.  

Em pouco tempo adquiriram imóveis, caminhões e caminhonetes de luxo. Alguns 

viraram empreendedores bem sucedidos utilizando os seus próprios caminhões para 

transportar o carvão até indústrias siderúrgicas localizadas no centro do Estado, como afirma 

Alear Alves de Oliveira (2010) “essa gente ganhou muito dinheiro com o carvão, teve 

empreiteiro que em pouco tempo comprou casa nova, caminhonete nova e até caminhão para 

transportar carga para Sete Lagoas”
87

. (Informação verbal). 

Estas eram as complexas situações vivenciadas por milhares de pessoas na indústria 

do carvão vegetal no Norte e Alto Jequitinhonha, em que se figurava o desafio de conseguir 

melhorares condições de vida por meio do trabalho assalariado. 

 

4 MOVIMENTOS SOCIAIS, SINDICALISMO, MOVIMENTO GERAIZEIRO E 

REFLORESTAMENTO  

 

 Conforme já mencionado, desde muito antes do golpe militar de 1964, o campo 

brasileiro já era palco de sangrentas lutas pela posse de terras. Abusos e assassinatos de 

camponeses pobres marcaram profundamente a história campesina durante todo o processo de 

colonização. Perseguições, opressões e humilhações sempre fizeram parte do cotidiano dos 

indígenas, quilombolas e posseiros pobres de modo geral. A militarização da questão agrária 

durante a vigência do regime militar fez com que a violência praticada pelos grandes 

proprietários de terras assumisse contornos de política estatal. Qualquer iniciativa de 

organização dos camponeses despertava a atenção das forças armadas, sempre atentas contra 

os movimentos taxados de subversivos. 

A pressão campesina pela realização da reforma agrária ampla, que viabilizasse a 

exploração econômica racional da terra, fim do latifúndio e justas relações de trabalho 

motivou o endurecimento do regime militar como afirma Neide Esterci: 
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 Cf. Entrevista concedida por Alear Alves de Oliveira a Luiz Antônio Chaves em novembro de 2010 na 

comunidade de Vale das Cancelas, município de Grão Mogol/MG. 
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Pode-se dizer que a crescente organização dos trabalhadores rurais, a mobilização 

em torno da luta por terra e a perspectiva de realização de uma ampla redistribuição 

de terras estiveram entre as causas que levaram ao golpe militar em 1964. A 

repressão que então se abateu sobre os trabalhadores rurais e suas entidades foi 

avassaladora: intervenção nos sindicatos, prisões, tortura e assassinato de lideranças. 

(ESTERCI, 2003, p.9). 

 

 Mesmo sem o amparo dos instrumentos institucionais legais, é importante salientar 

que, durante o processo histórico de luta pela terra, de repressão política e de caça aos 

subversivos, sempre surgiram iniciativas populares corajosas de enfrentamento das forças 

opressoras. Em diversos momentos do período de repressão estatal, as organizações dos 

camponeses, ainda que insipientes, mostraram-se decisivas na conquista e na reafirmação dos 

diretos sociais coletivos. Os focos de resistência contra o autoritarismo foram fundamentais 

para impedir que silenciassem, definitivamente, a voz dos oprimidos.  

 No Norte de Minas Gerais, durante o regime de exceção, a organização dos posseiros 

por meio de associações, sindicatos e delegacias sindicais foi o caminho encontrado para fazer 

frente à violência disseminada pela expansão do latifúndio sobre as terras devolutas, 

especialmente através dos projetos econômicos financiados pelo Governo Federal. Nesse 

sentido, destacam-se os trabalhos realizados pela Confederação Nacional dos Trabalhadores 

na Agricultura – CONTAG e pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de 

Minas Gerais – FETAEMG
88

, na conscientização e no apoio jurídico aos trabalhadores rurais. 

Tais iniciativas fomentaram o surgimento dos primeiros focos de resistência contra o 

autoritarismo do governo e do poder econômico. Mesmo nos municípios mais longínquos, as 

associações camponesas se firmaram como células de resistência e de externalização dos 

problemas enfrentados pelos camponeses pobres de Minas Gerais. 

 

4.1 A atuação do movimento sindical dos trabalhadores rurais no Norte de Minas Gerais 

na década de 1980 

 

  O 3º Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais realizado em Brasília em 1979, 

precedido de reuniões preparatórias em todos os Estados, é um importante marco histórico 

para o sindicalismo rural brasileiro. Neste evento que contou com a participação de mais de 

mil e quinhentos dirigentes classistas, liderados pela CONTAG, foram definidas as principais 

linhas e diretrizes de ação do movimento sindical dos trabalhadores rurais. A atividade 
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 A CONTAG foi fundada em dezembro de 1963, tendo sofrido intervenção após o golpe militar de 1964. Os 

trabalhadores retomaram a direção da entidade em 1968, depois da eleição de uma nova diretoria. A FETAEMG 

foi fundada em 27 de abril de 1968. 
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sindical, até então pautada na defesa individual dos trabalhadores do campo, foi substituída 

por uma atuação coletiva voltada para a organização e defesa dos interesses da classe. A partir 

daí, o movimento sindical dos trabalhadores rurais adotou nova postura diante do Poder 

Público, deixando de pedir ajuda e passando a exigir o respeito aos direitos já garantidos 

através de leis. Pela primeira vez, criou-se uma expectativa de unicidade sindical em torno do 

enfrentamento dos grandes problemas que atingiam a classe trabalhadora rural.  Na esfera 

política, o congresso de trabalhadores reafirmou a sua luta pela redemocratização do país e 

pela liberdade de organização sindical. Durante o discurso de abertura, o presidente da 

CONTAG, José Francisco da Silva, criticou a interferência do governo na livre organização 

dos trabalhadores, desse modo:  

 

A Consolidação das Leis do Trabalho, de 1943, de um lado, avançou em matéria 

trabalhista, de outro lado, em matéria de legislação sindical, representou um 

retrocesso, indo buscar inspiração na legislação fascista da Itália, feita para liquidar 

com o poderoso Movimento Sindical daquele país europeu. A CLT instituiu um 

sindicalismo vertical que, ao dificultar uma maior integração do movimento e uma 

maior participação do trabalhador na vida sindical, abriu caminho, em todos os 

níveis, para o controle das entidades classistas pelo Ministério do Trabalho
89

. 

   

        

 

 Imediatamente após a realização do 3º Congresso, por motivações diversas, 

eclodiram grandes mobilizações de trabalhadores de Norte a Sul do país, desde os canavieiros 

de Pernambuco, que reivindicavam melhores salários, aos suinocultores nos estados do Sul, 

que exigiam melhores preços para a carne suína. Além das reivindicações econômicas, os 

lavradores levantaram pela primeira vez as bandeiras da redemocratização política e da 

liberdade sindical. Enquanto isso, no Vale do Rio São Francisco, as grandes barragens 

construídas sob os auspícios da Companhia Hidroelétrica São Francisco – CHESF retiravam 

da terra milhares de pequenos produtores, na maioria, posseiros e agregados que eram 

desalojados sem nenhum tipo de indenização
90

. Somando-se a isso, outros projetos 

subsidiados pelo Governo Federal como o Proálcool em São Paulo, Alagoas e Sergipe, além 

do reflorestamento em Minas Gerais, avançaram sobre terras utilizadas pela agricultura 

familiar. Consta do relatório do 3º Congresso o seguinte:  
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 Cf. Discurso publicado na página 81 dos Anais do 3º Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais realizado 

em Brasília nos dias 21 a 25 de maio de 1979.  
90

 Somente a represa de Sobradinho, inaugurada em 1974 entre Petrolina/PE e Juazeiro/BA retirou da terra mais 

de 12 mil agricultores baianos e pernambucanos.  A Usina de Itaparica/PE foi iniciada nos anos 70 e inaugurada 

em 1988, desalojando mais de 10 mil famílias dos Estados da Bahia e Pernambuco. No Estado de Alagoas foi 

construída a hidroelétrica de Moxotó, inaugurada em 1975. 
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É escandaloso o volume de terras públicas que vêm sendo repassado à propriedade 

privada dos grandes grupos econômicos. Essa situação está transformando os 

posseiros e legítimos proprietários em mão de obra abundante e barata, quando não 

escrava
91

. 

 

 Diante dessa situação de violência generalizada contra os lavradores, a CONTAG 

propôs às federações estaduais a organização de polos jurídico-educacionais ao longo do Vale 

do Rio São Francisco. Os polos sindicais teriam a missão de fornecer assessoria jurídica e 

educacional aos trabalhadores rurais e suas organizações. A partir dessa iniciativa, criou-se 

uma rede de apoio aos trabalhadores do campo, especialmente voltada para as famílias 

atingidas pelos empreendimentos econômicos financiados pelo Governo Federal. 

 Em abril de 1980 foi criado o Polo Jurídico e Educacional de Montes Claros, 

vinculado à FETAEMG, cuja atuação se estendeu por toda a região Norte e Alto 

Jequitinhonha. Contando, inicialmente, com apenas um advogado e um educador sindical, o 

Polo Educacional como ficou conhecido, tornou-se um importante instrumento de apoio às 

lutas sociais, para onde convergiam as denúncias de violências praticadas durante a 

implantação dos projetos econômicos oficiais, incluindo barragens para fins de irrigação e 

usinas hidroelétricas, a exemplo das barragens do Bico da Pedra em Janaúba/MG, Sobradinho 

em Petrolina/PE e Juazeiro/BA e, também, a Usina de Itaparica/PE. Apesar da pequena 

estrutura funcional, a iniciativa marcou o início da luta dos posseiros na esfera judicial. 

Enquanto o advogado se desdobrava para demandar nas diversas comarcas, o educador 

sindical percorria a região organizando sindicatos e delegacias sindicais. Mesmo enfrentando 

os obstáculos impostos pelo Ministério do Trabalho no controle rigoroso das organizações de 

classe e, ainda, a forte aposição dos fazendeiros e as ameaças da Lei de Segurança Nacional
92

, 

o movimento sindical registrou um importante avanço nesse período
93

.   

                                                           
91

 Cf. relatório publicado nos Anais do 3º Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais realizado em Brasília 

nos dias 21 a 25 de maio de 1979, p. 08. 
92

 O Brasil já teve várias leis e decretos de segurança nacional. Para o governo militar, qualquer organização 

social que reivindicasse direitos poderia significar uma ameaça à ordem pública, um ato subversivo. Muitas 

lideranças populares foram presas e condenadas com base nessa doutrina. Durante o maior período do regime 

militar vigorou o Decreto Lei nº 898 de 13 de março de 1969 (Lei de Segurança Nacional). A Lei atual é a de nº 

7. 170 de 14 de dezembro de 1983. 
93

 Cf. registros da FETAEMG, entre 1980 e 1984 foi fundado o maior número de Sindicatos de Trabalhadores 

Rurais na região Norte de Minas, dentre eles: Unaí/MG, Buritizeiro/MG, Bocaiuva/MG, Brasília de Minas, 

Bonfinópolis/MG, Grão Mogol/MG, Jequitaí/MG, Janaúba/MG, Várzea da Palma/MG, Cristália/MG, Rubelita/ 

MG, São João da Ponte/MG, São João do Paraíso/MG, Coração de Jesus/MG, São Romão/MG, Ibiaí/MG, 

Montalvânia/MG, Itacarambí/MG, Mirabela/MG, Taiobeiras/MG, Jaíba/MG, Manga/MG  e Varzelândia/MG. 
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No mesmo ano, em 17 de setembro de 1980, devido ao aumento de denúncias 

envolvendo disputas pela posse de terras e expulsão de trabalhadores
94

, foi realizada uma 

reunião no Centro de Treinamentos da Diocese de Montes Claros/MG, a qual contou com a 

presença de lideranças rurais, educadores e religiosos diocesanos. Como resultado das 

discussões, foi criada uma comissão provisória de defesa dos trabalhadores rurais
95

. Na 

sequência, esta organização deu origem à Comissão Pastoral da Terra – CPT regional Norte, 

cuja atuação muito contribuiu para a organização dos trabalhadores do campo
96

. Nessa época, 

a CPT já havia se projetado, em nível nacional, como uma das mais importantes organizações 

da igreja católica voltada para as questões agrárias. Desde o início marcou a sua posição firme 

contra a violência perpetrada pelo latifúndio, como observa Fábio Alves dos Santos: 

 

 O trabalho da CPT rapidamente se estendeu por todo o País. Trabalhando em torno 

dos problemas da propriedade da terra e da violência no campo, parte para uma ação 

direto junto aos trabalhadores, contribuindo para a sua conscientização da realidade, 

sua organização e sua mobilização na busca de superação dos problemas. 

(SANTOS, 1995, p. 185). 

  

                                                                                                                                      

 A primeira reunião para discutir as questões de terra na região organizada pelo Polo 

Sindical de Montes Claros/MG juntamente com a CPT, ocorreu na cidade de Januária/MG, 

nos dias 13 e 14 de dezembro de 1980. Na oportunidade, foi discutida a necessidade de se 

investir na organização dos posseiros e dos pequenos proprietários através de sindicatos, 

único meio para tentar enfrentar a força avassaladora do poder econômico.  Neste evento foi 

lançado o primeiro folheto informativo direcionado à conscientização dos trabalhadores do 

campo. O informativo tinha por objetivo, também, facilitar a comunicação entre as 

organizações sociais, fortalecer a luta dos posseiros e denunciar as injustiças praticadas contra 

os agricultores. Por meio de um concurso realizado entre os participantes da reunião, o 

informativo sindical foi denominado de “O Pequi”, em homenagem ao principal fruto do 

cerrado, o qual estava sendo destruído em grande escala pelo avanço da monocultura de 

eucalipto. No encerramento da reunião de Januária/MG, para tornar pública a situação dos 
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 Cf. o censo agropecuário (IBGE 1981) houve uma importante diminuição da população rural no Norte de 

Minas Gerais nesse período. O Jornal de Montes Claros de 16 de maio de 1981 publicou a seguinte manchete: 

“Censo agropecuário comprovou êxodo rural no Norte de Minas”. 
95

 A reunião foi convocada e coordenada pelo Padre Jerônimo, da Diocese de Teófilo Otoni/MG, um dos 

fundadores da Comissão Pastoral da Terra em Minas Gerais. O evento teve o apoio do Bispo Diocesano Dom 

José Alves Trindade. Participaram da comissão de defesa dos trabalhadores representantes dos municípios de 

Montes Claros/ MG, Januária/ MG, São Francisco/MG, Juramento/MG e Brasília de Minas/MG. 
96

 A CPT é um órgão da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, vinculada à Comissão Episcopal 

para o serviço da caridade, da justiça e da paz. Foi fundada no dia 22 de junho de 1975, durante o Encontro de 

Pastoral da Amazônia realizado em Goiânia/GO. 
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camponeses, as lideranças assinaram uma nota denunciando a situação desesperadora dos 

trabalhadores rurais, nestes termos: 

 

Os Sindicatos de Trabalhadores Rurais do Norte de Minas Gerais e Vale do São 

Francisco, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais 

e a Comissão Pastoral da Terra vêm a público denunciar as péssimas condições de 

vida a que estão submetidos os trabalhadores rurais desta região. Expulsos de suas 

terras pelas empresas reflorestadoras, pelos projetos econômicos oficiais e pelos 

grileiros, enfrentam enorme dificuldade para sobreviver.  Abandonados pelos 

governantes são obrigados a migrar com suas famílias para as grandes cidades em 

busca de trabalho. Os que ficam na região são submetidos a trabalhos exaustivos e 

degradantes em troca apenas da alimentação.
97

 

 

   

 Nos meses seguintes, o informativo “O Pequi” cumpriu a importante função de 

tornar públicas as denúncias sobre a violência perpetrada pelo latifúndio. Serviu, ainda, para 

divulgar as ações judiciais propostas pelo Polo Sindical de Montes Claros em defesa dos 

camponeses, bem como, o planejamento das atividades sindicais regionais. Desse modo, 

criou-se um canal de troca de informações e experiências que muito contribuiu para a 

resistência e unificação das lutas da cidade e do campo. O primeiro número do informativo 

destacou as principais linhas de atuação do movimento a partir da orientação da FETAEMG, 

com destaque para os seguintes pontos:  

 

a) Investir na conscientização através do trabalho de base em regiões de 

concentração de assalariados rurais; b) fundar delegacias sindicais como forma 

de enfrentar os abusos praticados pelos empregadores e defender judicialmente 

os direitos dos trabalhadores; c) incentivar a sindicalização e denunciar 

incessantemente todas as irregularidades praticadas no âmbito do 

reflorestamento
98

.  

 

 

 Devido à organização da classe campesina, os problemas agrários locais 

ultrapassaram as fronteiras da região.  Isso exigiu mais atenção das autoridades, 

especialmente do Poder Judiciário e da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. 

No início de 1982, com o apoio da CPT, foi realizada a primeira pesquisa sobre a violência 

dos conflitos pela posse de terras, envolvendo expulsões, espancamentos, mortes e prisões 

arbitrárias. Diante dessas informações, foi deflagrado um intenso trabalho de conscientização 

através de reuniões, debates e seminários exclusivamente para denunciar os abusos e orientar 
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 Cf. Nota publicada na primeira edição mimeografada do periódico O Pequi - Boletim Informativo do Polo 

Jurídico e Educacional de Montes Claros/MG datado de 21 de dezembro de 1980. 
98

 Cf. Boletim Informativo do Polo Jurídico e Educacional de Montes Claros de 21 de dezembro de 1980. 
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a classe campesina.
99

 Nesse sentido, nos dias 04 e 05 de maio de 1982, a FETAEMG 

organizou uma grande manifestação na capital mineira para reafirmar a importância da 

organização sindical e definir as estratégias de luta em defesa dos posseiros, pequenos 

proprietários e boias-frias. O evento contou com a presença de lideranças sindicais, 

educadores, advogados, e religiosos vinculados à CPT que atuavam nas regiões atingidas pelo 

reflorestamento.  Consta do texto básico preparatório do seminário regional o seguinte:  

 

O primeiro passo deste trabalho deve ser a troca de informações e de experiências 

coletivas de resistências bem sucedidas. Temos que considerar que estamos diante 

de um problema novo e sobre o qual não temos muitas informações. Não existem 

pesquisas nem estudos sobre esta questão envolvendo o eucalipto. Temos 

dificuldade até mesmo de conseguir informações mínimas junto aos órgãos públicos 

estaduais e federais. Parece que os governantes querem esconder a verdade por 

estarem intimamente ligados a essas empresas. Nesse sentido, qualquer informação 

correta poderá ser de grande valia para todos nós. Este deve ser o primeiro passa na 

direção de uma atuação mais objetiva e organizada do movimento sindical. A luta 

não termina aqui neste encontro, pois não vamos ficar de braços cruzados diante de 

tantos absurdos praticados pelas empresas reflorestadoras. Vamos continuar 

organizando a classe trabalhadora  e denunciando as injustiças que espalham a dor e 

o sofrimento. A vitória só depende de nós, a união é a nossa força. Viva a luta dos 

trabalhadores!
100

. 

 

 

É interessante observar que, até o início dos anos de 1980, os principais problemas 

enfrentados pelos trabalhadores estavam relacionados com questões que envolviam disputas 

pela posse de terras. Nesse sentido, todas as ações judiciais movidas pelo movimento sindical 

se referiam a invasões, prisões arbitrárias, expulsões e violências físicas incluindo 

assassinatos. Posteriormente, consolidadas as grandes ocupações de terras públicas pelas 

empresas reflorestadoras, surgiram os primeiros conflitos relacionados com o trabalho 

assalariado nas plantações de eucalipto. Nesse período, a ausência de pagamentos salariais e a 

falta de registros em carteira de trabalho passaram a fazer parte da nova realidade rural, 

conforme consta dos anais do 3º Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais, nesses 

termos: 

 

Os dados oficiais indicam que 70% (setenta por cento) dos assalariados do campo 

recebem menos que um salário mínimo. Mais de 80% (oitenta por cento) dos 

trabalhadores rurais não têm suas carteiras anotadas pelo empregador. Entre as 
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 Foram realizados seminários coordenados pelo Polo Sindical de Montes Claros nas cidades de São Francisco 

/MG, Janaúba/MG, Salinas/MG; Buritizeiro/MG e Taiobeiras/MG. 
100

  Extraído do texto base do seminário realizado na sede da FETAEMG em Belo Horizonte/MG, nos dias 04 e 

05 de maio de 1982. (Cf. arquivo do Polo Sindical de Montes Claros/MG). 



88 

 

mulheres essa proporção vai a mais de 87% (oitenta e sete por cento) e entre os 

menos de idade ultrapassa a 95% (noventa e cinco por cento)
101

. 

 

Diante desse novo cenário agrário, foi realizada nos dias 12 e 13 de agosto de 1982 a 

primeira reunião sindical regional para discutir especificamente questões relacionadas aos 

direitos trabalhistas. O evento ocorreu na cidade de Taiobeiras/MG, o qual teve a participação 

de lideranças de diversos municípios. Naquele momento, milhares de trabalhadores 

vinculados às empresas Plantar Sete S.A e Florestamentos Minas Gerais S.A se encontravam 

sem receber pagamentos salariais há mais de três meses
102

. Além disso, os trabalhadores que 

faltavam ao serviço por motivo de doença ou até mesmo por falta de alimentação eram 

sumariamente demitidos, sem qualquer pagamento indenizatório.  

Como resultado da reunião, uma comissão se deslocou para Belo Horizonte/MG, na 

perspectiva de encontrar uma solução para o problema que afetava milhares de pessoas. Na 

oportunidade, foi realizada uma audiência de conciliação na Delegacia Regional do Trabalho 

em Minas Gerais, com a participação de representantes da FETAEMG, das empresas 

envolvidas e do IBDF
103

. 

A partir dessa audiência, os pagamentos atrasados foram efetuados, no entanto, na 

sequência, novos atrasos ocorreram, tornando-se prática rotineira, especialmente das empresas 

que atuavam nos municípios de Taiobeiras/MG e São João do Paraíso/MG. De acordo com os 

registros do Polo Sindical de Montes Claros, essa situação rapidamente se espalhou por outros 

municípios da região, sob a alegação de que as parcelas dos projetos aprovados pelo IBDF 

não estavam sendo repassadas pelo Banco do Brasil. Com isso, a cada acerto de contas 

efetuado, iniciava-se outro longo período de ausência total de pagamentos. Essa situação 

perdurou até meados de 1986, quando teve inicio o declínio das extensas plantações que 

absorviam grandes contingentes de trabalhadores braçais. Isso tudo ensejou o ajuizamento de 

centenas de ações judiciais e dissídios coletivos de trabalho.  

Desde o final da década de 1990, sob o manto do regime democrático e da nova 

ordem constitucional, a liberdade de organização sindical finalmente foi garantida. Destarte, 

os trabalhadores vinculados ao extrativismo vegetal passaram a integrar outras categorias 
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 Cf. Anais do 3º Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais realizado em Brasília – DF em maio de 1979, 

p. 84. 
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Cf. registro do Polo Sindical participaram dessa reunião lideranças rurais dos municípios de Taiobeiras/MG, 

André Fernandes/MG, Águas Formosas/MG, São João do Paraíso/MG e Salinas/MG. 
103

Cf. registros do Polo Sindical a reunião foi realizada no dia 18 de agosto de 1982 sob a presidência do 

Delegado Regional Onésimo Vianna. 
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profissionais e, consequentemente, representados por outras entidades sindicais
104

. No 

entanto, toda a rede de Sindicatos de Trabalhadores Rurais implantada na região continuou 

prestando assistência regular à categoria profissional dos assalariados no reflorestamento. 

Desde 1988, com o fim do programa de incentivos fiscais, ocorreram inúmeras 

transações imobiliárias envolvendo áreas reflorestadas nas regiões Norte e Alto 

Jequitinhonha. A comercialização das plantações motivou o ingresso de grandes indústrias 

siderúrgicas nacionais, iniciando-se um processo de modernização das atividades rurais e até 

mesmo das relações de trabalho. Com o uso de tecnologias avançadas nas plantações, no corte 

das árvores e na combustão da madeira, milhares de postos de trabalho foram fechados, 

gerando desemprego em todos os municípios. As vagas que restaram exigiram mão de obra 

mais qualificada, excluindo ainda mais o uso da mão de obra local. A modernização jogou 

famílias inteiras numa espécie de limbo social, sem perspectiva de trabalho no campo e sem 

emprego na cidade. A questão do desemprego nas atividades florestais será abordada no 

próximo capítulo. 

 

4.2 O primeiro movimento grevista nas atividades de reflorestamento em Minas Gerais  

 

A história do eucalipto no município de São João do Paraíso/MG é repleta de fatos 

que envolvem grilagens de terras, ameaças, mortes e repressão policial contra os 

trabalhadores e suas organizações sociais. Como já visto anteriormente, depois de toda sorte 

de violências praticadas contra os posseiros, os abusos se voltaram contra os assalariados 

rurais contratados para a formação e manutenção dos grandes maciços florestais. Entre os 

anos de 1981 e 1983 foi o período de maior contratação de mão de obra assalariada, incluindo 

adultos, jovens e crianças
105

.  Na medida em que aumentavam as oportunidades de trabalho, 

aumentavam, também, as reclamações envolvendo inobservância dos direitos trabalhistas.  

Quando foram iniciados os trabalhos de base, objetivando a organização de 

Sindicatos de Trabalhadores Rurais no município, a notícia imediatamente chegou aos 

ouvidos da classe patronal. Consequentemente, teve início a mais cruel perseguição contra os 

que manifestavam abertamente o interesse em participar da associação. Por meio de 

demissões sumárias, sem indenização, as empresas tentavam impedir a organização do 
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 Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Extração Vegetal, Carvoejamento, Reflorestamento e Similares 

do Estado de Minas Gerais e Federação dos Trabalhadores nas Industrias Extrativas do Estado de Minas Gerais – 

FTIEMG. 
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 Cf. informações do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São João do Paraíso/MG. 
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sindicato. Conforme José Caroba Sobrinho (2010), “bastava dizer que era a favor do sindicato 

que no outro dia os fiscais não deixavam nem embarcar no caminhão para ir trabalhar”
106

. 

(Informação verbal). 

 Ante a implacável vigilância dos empregadores, a fundação do sindicato foi 

precedida de um minucioso trabalho de conscientização através de visitas de casa em casa, 

pequenas reuniões realizadas à noite e nos finais de semana, sempre longe dos ouvidos e dos 

olhos dos patrões, como afirma Francelino Pereira de Souza: 

 

Não dava pra ficar falando abertamente. Então a gente levava a ideia de boca em 

boca lá no mato mesmo, pra firma não ficar sabendo. O pessoal da FETAEMG fazia 

reunião nas nossas casas, de noite, à luz de velas. Muita gente queria participar, mas 

tinha medo de ser descoberto e perder o emprego. Mesmo assim, na hora da precisão 

eles estavam junto com a gente
107

. (Informação verbal) 

 

 

 Depois de aproximadamente dois meses de intenso trabalho coordenado pela equipe 

de educadores sindicais, foi organizada uma comissão composta por trabalhadores demitidos 

para dar prosseguimento aos atos preparatórios à fundação do sindicato. Enquanto as 

demissões se multiplicavam em represália à iniciativa classista, a mobilização em torno da 

ideia também aumentava. Em meio a esse embate, o edital de convocação para a assembleia 

de fundação foi amplamente divulgado.  Cópias foram afixadas em locais públicos, 

especialmente na sede da Prefeitura, na Igreja Matriz e no Mercado Municipal da cidade. 

Centenas de anúncios mimeografados também foram espalhados nos principais locais de 

aglomeração de peões, como praças, bares e boates. Do outro lado, os patrões intensificavam 

as ameaças de demitir todos os que ousassem participar da reunião. 

 Contudo, apesar do clima de hostilidade e apreensão, a assembleia foi realizada no 

dia 10 de junho de 1982. Segundo a FETAEMG, foi a maior concentração de trabalhadores já 

ocorrida no município
108

. A grande adesão popular surpreendeu até mesmo os organizadores 

como lembra José Caroba Sobrinho (2010), “ninguém esperava tanta gente naquele dia, 

parece que as ameaças produziram efeito contrário e se transformaram em revolta contra as 

empresas” 
109

. (Informação verbal). 
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 Cf. Entrevista concedida a Luiz Antônio Chaves na cidade de São João do Paraíso/MG, em novembro de 

2010. José Caroba Sobrinho foi o primeiro presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município. 
107

 Cf. Entrevista concedida a Luiz Antônio Chaves na cidade de São João do Paraíso/MG em novembro de 

2010.  
108

 Cf. registros do STR aproximadamente 2.000 trabalhadores compareceram ao evento. 
109

 Cf. Entrevista concedida a Luiz Antônio Chaves em novembro de 2010, na cidade de São João do 

Paraíso/MG. 
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 A surpreendente manifestação pacífica em defesa da liberdade sindical e dos direitos 

trabalhistas foi motivo de um longo pronunciamento parlamentar na Câmara dos Deputados 

em Brasília/DF.
110

 Devido a essa repercussão, a Carta Sindical autorizando o funcionamento 

do sindicato foi expedida rapidamente. É cediço que durante a vigência do regime militar, por 

questões políticas ou de segurança nacional, os sindicatos foram sufocados, muitas 

organizações sofreram intervenções e suas lideranças foram presas ou exiladas
111

. Com isso, 

as novas organizações ficaram sob rigorosa vigilância e controle do Ministério do Trabalho. 

Em determinados casos, a Carta Sindical demorava até anos para ser liberada. 

 É importante ressaltar que o controle dos sindicatos pelo Ministério do Trabalho 

remonta ao Decreto n. 19.770 de 19 de março de 1931, que criou as primeiras normas 

reguladoras do sindicalismo brasileiro. Pelo decreto, o sindicato foi colocado na condição de 

órgão cooperador e colaborador do Poder Público, cabendo ao Ministério do Trabalho o 

controle social e financeiro da instituição
112

. Em seguida, a Constituição Federal de 1934 

garantiu a pluralidade e a autonomia dos sindicatos. Desde essa época o sindicalismo 

brasileiro passou por inúmeros regulamentos contidos em constituições, decretos e 

Consolidação das Leis do Trabalho- CLT, ora com mais liberdade de organização ora com 

mais controle do Estado brasileiro. Nesses altos e baixos do sindicalismo, nenhum período se 

compara com a intervenção institucionalizada registrada durante o regime militar implantado 

a partir de 1964. 

 Historicamente o direito de organização sindical é garantido por convenções 

internacionais. Antes mesmo da criação da Organização Internacional do Trabalho – OIT, em 

1944, a Convenção n. 11 de 1921, da Conferência Geral da Organização Internacional do 

Trabalho tratou especificamente sobre o direito sindical na agricultura, dessa forma:  

 

Art 1º - Todo País-membro da Organização Internacional do Trabalho que ratifique 

a presente Convenção obriga-se a assegurar a todas as pessoas empregadas na 

agricultura os mesmos direitos de associação e de coalizão dos trabalhadores da 

Indústria, e a derrogar qualquer disposição legislativa ou de outra natureza que 

resulte em detrimento desses direitos no que diz respeito aos trabalhadores 

agrícolas
113

.  

 

                                                           
110

 Cf. Registros da FETAEMG, o deputado federal mineiro Ronan Tito de Almeida, proferiu um longo discurso 

no parlamento no dia 11/06/1982, denunciando as arbitrariedades dos empreendedores e enaltecendo a união dos 

trabalhadores em torno do sindicato. O mesmo parlamentar intercedeu junto ao Delegado Regional do Trabalho 

em Belo Horizonte, Onésimo Viana de Souza, para que agilizasse o reconhecimento da entidade classista. 
111

 O Decreto-Lei nº 03 de 27 de janeiro de 1966 alterou o art. 528 da CLT, permitindo a intervenção em 

entidades sindicais por motivos relevantes ou de segurança nacional. 
112

 Cf. disposto nos arts. 5º e 6º do referido decreto. 
113

Cf. art. 1º Convenção nº 11 de 25 de outubro de 1921, da terceira reunião do Conselho de Administração do 

Secretariado da Organização Internacional do Trabalho, realizada em Genebra. 
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Posteriormente, a liberdade sindical foi tratada no preâmbulo de constituição da OIT, 

por ocasião de sua criação em 1944, nestes termos: 

  

Existem condições de trabalho que envolve tamanho grau de injustiça, miséria e 

privações, que o descontentamento causado constitui uma ameaça à paz e a 

harmonia universais. [...] urge que se melhorem essas condições, por exemplo, no 

que concerne ao reconhecimento do princípio da liberdade sindical...
114

. 

  

 Na sequência, reafirmando a importância da livre organização dos trabalhadores e 

empregadores, a OIT publicou a Convenção n. 87 de 1948
115

. O instrumento internacional 

trata da liberdade sindical e da proteção do direito sindical, dessa forma:  

 

Art. 2º - Trabalhadores e empregadores, sem nenhuma distinção e sem autorização, 

têm o direito de constituir as organizações que acharem convenientes, assim como 

de a elas se filiarem, sob a única condição de observarem seus estatutos. 

Art. 3º - As autoridades públicas deverão abster-se de toda intervenção que tenda a 

limitar esse direito ou dificultar seu exercício legal. 

 

 Pela Convenção, o direito de constituir organizações de sua própria escolha e de a 

elas livremente se filiarem passou a ser considerado como um dos principais pilares da 

liberdade sindical. Com efeito, a partir da ratificação da referida Convenção, que ocorreu 

somente após o período de exceção, o governo brasileiro contraiu obrigações legais sujeitas a 

um permanente controle internacional. 

Em seguida, a OIT publicou a Convenção n. 98, de 1949
116

, sobre o direito sindical e 

de negociação coletiva, protegendo o trabalhador contra atos discriminatórios que suprimam à 

liberdade sindical durante o exercício de seu trabalho, desse modo: 

Art. 1º - Os trabalhadores deverão gozar de adequada proteção contra todo ato de 

discriminação tendente a reduzir a liberdade sindical com relação a seu emprego. A 

dita proteção deverá ser exercida especialmente contra todo ato que tenha por 

objeto:  

a) Sujeitar o emprego de um trabalhador à condição de que não se filie a um sindicato 

ou à de deixar de ser membro de um sindicato; 

b) Demitir um trabalhador ou prejudica-lo de qualquer outra forma por causa de sua 

filiação sindical ou de sua participação em atividades sindicais fora das horas de 

trabalho ou, com o consentimento do empregador, durante as horas de trabalho. 

 

                                                           
114

 Cf. Preâmbulo da constituição da Organização Internacional do Trabalho, de acordo com a Declaração de 

Filadélfia de 1944.  
115

 Em 1984, quase 40 anos depois o Brasil ratificou a convenção por meio do Decreto Legislativo n. 587/84. 
116

 A Convenção n. 98 da OIT foi ratificada pelo Brasil através do Decreto Legislativo n. 49 de 27 de agosto de 

1952. 
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Não obstante toda a proteção garantida através das Convenções Internacionais das 

quais o Brasil é signatário, os militares trataram o movimento sindical rural e urbano como 

organizações que ameaçavam a ordem pública. Por esse motivo, o Ministério do Trabalho 

dificultava ao máximo o reconhecimento das novas associações. 

 Alguns meses depois da inauguração do STR de São João do Paraíso/MG, em pleno 

período de estiagem prolongada, ocorreu um incêndio de grandes proporções nas plantações 

de eucalipto da empresa Florestamentos Minas Gerais S/A. O fogo ardeu durante dias e 

consumiu aproximadamente dois mil e quatrocentos hectares de floresta. A direção da 

empresa imediatamente responsabilizou a diretoria do sindicato pelo incêndio criminoso e 

solicitou a presença de uma equipe do Departamento de Ordem Política e Social – DOPS de 

Belo Horizonte para apurar o fato
117

. Os policiais foram conduzidos na aeronave da própria 

empresa e ficaram hospedados na sua sede localizada no centro da cidade de São João do 

Paraíso/MG. De acordo com registros da Comissão Pastoral da Terra, o fogo poderia ter sido 

ateado pelos próprios empreendedores, para lucrar com o seguro garantido pelo Banco do 

Brasil. Segundo a CPT, “os fiscais e gerentes não fizeram nada para combater o fogo, o certo 

é que a firma recebeu um bom dinheiro da companhia de seguros”
118

. De acordo com relatos, 

a parte da floresta que queimou tinha se desenvolvido pouco e estava em péssimo estado de 

conservação, o que poderia justificar o ato criminoso. 

Com a chegada do DOPS, foram detidos o presidente e o secretário do sindicato, 

além de dois associados que, segundo a polícia, teriam iniciado o incêndio florestal. Todos 

foram conduzidos para a cadeia pública do município, onde ficaram presos e incomunicáveis 

por dois dias, até a chegada de um delegado especial do DOPS procedente de Belo Horizonte. 

Depois de interrogados sigilosamente, sem a presença de advogados, foram postos em 

liberdade
119

. Segundo Ananias Antônio dos Santos (2010) “os empresários se uniram para 

impedir a organização do sindicato, em não conseguindo, tentaram envolver a diretoria no 

incêndio criminoso”
120

.(Informação verbal). As acusações infundadas seria mais uma 

tentativa de desqualificar a entidade classista perante os seus associados. A partir desse fato, 
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 O DOPS foi criado no Brasil em 1924 para manter a ordem pública, conter e reprimir movimentos políticos e 

sociais contrários ao governo. A partir de 1964 o departamento foi muito utilizado para reprimir, torturar e 

assassinar pessoas contrárias ao regime militar. Com o fim do regime militar, a partir de 1984 o departamento de 

polícia repressiva foi desmontado em todos os Estados. 
118

 Cf. cartilha da coleção História das Lutas dos Trabalhadores Rurais da Região – Greve no Paraíso. Comissão 

Pastoral da Terra 1984.  
119

Foram presos o presidente do STR, José Caroba Sobrinho, o secretário do Sindicato Ananias Antônio dos 

Santos e os associados João Santos Neto e Eldito Saturnino Moreira. Segundo seus relatos, a ordem para a 

soltura imediata veio através de um telefonema do gabinete do Governador Francelino Pereira. 
120

 Cf. Entrevista concedida a Luiz Antônio Chaves em novembro de 2010 na cidade de São João do 

Paraíso/MG. 
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policiais do DOPS retornaram diversas vezes à região para monitorar e inibir as ações dos 

sindicatos e de outros movimentos sociais, especialmente a FETAEMG e CPT.   

Em uma dessas incursões, uma equipe visitou o Polo Sindical em Montes Claros, o 

qual funcionava na mesma sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais.  Com um exemplar 

do informativo sindical “O Pequi” em mãos, apreendido no sindicato de São João do 

Paraíso/MG, interrogaram o presidente do STR sobre a autoria do informativo que, segundo 

eles, era de cunho subversivo e estava incitando atos de vandalismo contra o reflorestamento. 

Ainda de acordo com os policiais, em toda a região, muitas árvores já haviam sido queimadas, 

cortadas ou arrancadas por ordem dos sindicatos. Depois de desqualificarem e taxarem o 

impresso de “panfleto comunista”, um dos policiais ameaçou prender todos os que estavam 

envolvidos na confecção daquele tipo de material
121

. 

Pouco tempo depois, com o enfraquecimento do regime militar e o início do processo 

de abertura política do País, cujo ápice foi marcado pela campanha nacional pelas “Diretas 

Já”, o movimento sindical se fortaleceu sobremaneira junto aos assalariados
 122

. Mesmo 

assim, os atrasos salariais continuaram ocorrendo de forma abusiva. Numa iniciativa para 

tentar bloquear a distribuição de lucros ou dividendos de qualquer natureza ente os diretores 

das empresas com débitos trabalhistas, a FETAEMG ingressou com ações judiciais com base 

no Decreto-Lei n. 368 de dezembro de 1968, cuja previsão legal é a seguinte: 

 

 
Art. 1º - A empresa em débitos salariais com seus empregados não poderá: 

I – pagar honorários, gratificações, pro labore ou qualquer outro tipo de retribuição 

ou retirada a seus diretores, sócios, gerentes ou titulares da firma individual; 

II – distribuir quaisquer lucros, bonificações, dividendos ou interesses a seus sócios, 

titulares, acionistas, ou membros de órgãos  dirigentes fiscais ou consultivos; 

Art. 2º - A empresa em mora contumaz relativamente a salários não poderá, além do 

disposto no art.1°, ser favorecida com qualquer benefício de natureza fiscal, 

tributária ou financeira, por parte de órgão da União, dos Estados ou dos 

Municípios, ou de que estes participem. 

 

  

Paralelamente aos embates jurídicos travados no Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais, os trabalhadores reunidos em assembleia, decidiram deflagrar uma greve geral nas 

atividades florestais.  Antes, porém, foi solicitado ao Delegado Regional do Trabalho em Belo 

Horizonte que designasse uma audiência com os empresários para tentar solucionar os 
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Cf. registros do Polo Sindical de Montes Claros/ MG. Sebastião dos Santos Sobrinho, presidente da entidade, 

foi interrogado e ameaçado pelos policiais na sede do STR, localizado na av. Afonso Pena 98 – Centro, Montes 

Claros/ MG.  
122

 A campanha pelas eleições diretas foi um movimento civil liderado pela sociedade nacional durante o período 

de 1983 e 1984 que culminou na aprovação da Emenda Constitucional Dante de Oliveira. Dante de Oliveira foi o 

deputado federal autor da emenda que restituiu as eleições diretas para Presidente da República. 
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impasses laborais. Para isso, apresentaram ao Delegado Regional do Trabalho um extenso rol 

de reivindicações envolvendo muitos direitos já assegurados na legislação vigente à época. 

Isso demonstrava o descaso das empresas com relação ao cumprimento das normas 

trabalhistas. As reivindicações foram colocadas nesta ordem: 

 

1-Pagamento imediato dos salários atrasados; 2-Assinaturas das carteiras de trabalho 

e previdência social; 3-Substituição das tarefas excessivas por diárias de 08 horas; 4-

Computar na diária o horário de deslocamento; 5-Pagamento do mesmo salário dos 

adultos para os jovens maiores de 16 anos; 6-Fechamento do armazém da empresa 

ou equiparação dos preços aos demais praticados pelos demais comerciantes; 7-

Intervalo de ao menos uma hora para o almoço; 8-Fornecimento de água potável 

para beber e água para lavar as mãos, para aqueles que trabalham com venenos; 9-

Colocação de bancos (tábuas) nos caminhões de transporte de passageiros; 10-Fim 

do transporte de pessoas juntamente com ferramentas, combustíveis e venenos; 11-

Fornecimento gratuito de ferramentas para o trabalho; Fornecimento de 

equipamentos de segurança; 12-Estabilidade de um ano para todos os empregados, 

inclusive para os que trabalham nas carvoarias; 13-Acerto das verbas rescisórias na 

sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais
123

. 

 

É importante observar que a maioria dos direitos reivindicados já estava assegurada 

por meio de decretos, resoluções e especialmente através da Lei n. 4.214 de 02 de março de 

1963 que instituiu o Estatuto do Trabalhador Rural. Posteriormente, o estatuto foi revogado 

pela Lei n. 5.889 de 08 de junho de 1973, que instituiu as normas regulamentadoras do 

trabalho rural, ampliando a proteção do trabalho no campo.  

Portanto, a partir de 1963, os direitos do trabalhador rural como registro em carteira, 

salário mínimo, férias, repouso remunerado, intervalos, higiene, seguranças, indenização, 

aviso prévio e compensação de horas trabalhadas dentre outros, já estavam garantidos por 

uma espécie “CLT rural”. Com o advento da Lei n. 5.889/73 as conquistas foram ampliadas, 

com especial proteção ao trabalho das mulheres e dos menores de idade
124

. 

A audiência de conciliação foi realizada no dia 27 de maio de 1983, sendo que a 

única reivindicação com a qual os empresários concordaram em atender de imediato foi o 

pagamento dos salários atrasados.  Quanto às demais reivindicações, alegaram falta de 

condições financeiras para atendê-las.  Diante do fracasso da negociação, não havia 

alternativa a não ser a paralisação das atividades no campo. Com isso, fortalecidos pela 

atuação firme do sindicato, cuja repercussão se espalhava rapidamente pelo Estado e, ainda, 

encorajados pelos sinais da abertura política que atraia multidões em manifestações públicas 

pelo País afora, os trabalhadores decidiram declarar greve geral no município de São João do 
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 Cf. Registros do Sindicato de Trabalhadores Rurais de São João do Paraiso/MG. 
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 A partir da Constituição Federal de 1988 os direitos dos trabalhadores rurais foram praticamente equiparados 

com os direitos dos trabalhadores urbanos. 
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Paraíso-MG.  Por sua vez, a empresa Florestamentos Minas Gerais S/A, maior empregadora 

do município, acreditava que a quitação imediata de todos os salários atrasados seria 

suficiente para abortar o movimento grevista.  

Assim, no dia seguinte à audiência, quando o avião aterrissou no campo de pouso 

transportando os malotes de dinheiro, os peões fizeram filas na frente do escritório para 

receberem os pagamentos. Mesmo assim, a greve geral teve início no mesmo dia, em 30 de 

maio de 1983. A paralisação atingiu praticamente todos os trabalhadores do campo, incluindo 

os profissionais que realizavam serviços mecanizados. A adesão espontânea surpreendeu até a 

Polícia Militar, cujo efetivo havia sido reforçado com homens provenientes do 10º Batalhão 

de Polícia Militar de Montes Claros/MG. Embora a presença ostensiva de policiais fortemente 

armados representasse uma ameaça aos trabalhadores, não foram registrados atos de repressão 

contra os grevistas. 

Nesse mesmo período, sob a influência da campanha nacional pela redemocratização 

do País, os sindicatos urbanos, especialmente os metalúrgicos do Estado de São Paulo, 

deflagraram grandes paralisações com destaque para a região industrial paulista. Para os 

governantes, a greve ainda era considerada um ato antipatriótico e antissocial, por isso, 

reprimiam o movimento com o uso da força pública
125

. Na zona rural, praticamente não se 

falava em greve.  Com isso, a greve de São João do Paraíso/MG, que durou 10 dias, apenas, 

foi considerada a primeira manifestação grevista no setor florestal em Minas Gerais. A 

decisão do sindicato de interromper a greve ocorreu no dia 10 de junho de 1983, depois do 

julgamento do Dissídio Coletivo em que a empresa Florestamentos Minas Gerais S.A foi 

condenada ao pagamento dos dias não trabalhados.
126

. 

Apesar de a greve ter sido considerada legal pelo Poder Judiciário e vitoriosa pelo 

movimento sindical, o momento posterior foi marcado por muitas demissões injustificadas. 

Depois da greve, praticamente todas as atividades rurais foram terceirizadas, abrindo caminho 

para a ação de empreiteiros.  

É importante frisar que o direito de greve foi tratado primeiramente pela Constituição 

Federal de 1937, sendo que a greve e o locaute foram considerados movimentos extremos e 
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 A greve dos metalúrgicos da região do ABC paulista (Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano) 

que durou 30 dias foi marcada por atos de extrema violência nos confrontos com as tropas policiais. A partir 

desses fatos, a ascensão do sindicalismo desencadeou a criação do PT- Partido dos Trabalhadores  e da CUT- 

Central Única dos Trabalhadores. 
126

 Em Dissidio Coletivo proposto pela FETAEMG a greve foi declarada legal pela Justiça do Trabalho em Belo 

Horizonte-MG, em 10 de junho de 1983. 
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antissociais
127

. A Constituição Federal de 1946 garantiu o direito de greve, porém, com 

muitas restrições relacionadas aos chamados serviços essenciais. Por seu turno, a Constituição 

Federal de 1967, seguida pela Emenda Constitucional de 1969, reproduziu os termos 

anteriores e recrudesceu com relação às paralisações envolvendo serviços essenciais. Por sua 

vez, o Ato Institucional n. 05 de 13 de dezembro de 1968 restringiu todos os direitos civis e 

subtraiu da justiça a apreciação dos atos praticados de acordo com a norma instituída.    

Com o advento da Constituição Federal de 1988, o direito de greve foi assegurado e 

ampliado conforme o disposto no art. 9º, in verbis: “É assegurado o direito de greve, 

competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses 

que devem por meio dela defender” (BRASIL, 1988). Os parágrafos primeiro e segundo do 

citado artigo remetem para a lei ordinária a definição sobre o que seriam considerados 

serviços essenciais, bem como a penalização dos responsáveis por eventuais abusos 

cometidos. Os limites do direito de greve com relação às atividades consideradas essenciais 

foram regulamentados pela Lei n. 7.783, de 28 de junho de 1989, chamada de “Lei de Greve”. 

 

4.3 As conquistas dos movimentos populares do Norte de Minas Gerais a partir de 1970: 

o despertar da consciência política e ambiental 

 

Na década de 1980, os movimentos sociais promoveram grandes manifestações que 

contribuíram para antecipar o fim do regime militar e o início da redemocratização do País. 

Em agosto de 1981, foi organizada a 1º Conferência Nacional da Classe Trabalhadora – 

CONCLAT, reunindo mais de cinco mil representantes sindicais no município de Praia 

Grande, em São Paulo. Esse encontro, que reuniu praticamente todas as linhas do pensamento 

trabalhista brasileiro, serviu para firmar a posição da classe trabalhadora com relação à 

reforma agrária, direito de greve, liberdade sindical, liberdade política, questões econômicas, 

previdenciárias, de saúde dentre outras pontos discutidos. Depois dessa conferência iniciou-se 

um período de efervescência das manifestações sociais com a deflagração de movimentos 

grevistas, passeatas, atos públicos pelas liberdades democráticas e pelo fim da ditadura 

militar. Na oportunidade, foi constituída a Comissão Nacional Pró-Central Única dos 

Trabalhadores, com a finalidade de dar início à organização da CUT
128

. 
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 O locaute ou “Lockout” em inglês é a paralização das atividades por inciativa dos empregadores. A ação está 

regulamentada no art. 722 da CLT. 
128

 A CONCLAT foi realizada nos dias 21 a 23 de agosto de 1981, sob a liderança do metalúrgico Luiz Inácio 

Lula da Silva. A Central Única dos Trabalhadores foi fundada no dia 28 de agosto de 1983 em evento que reuniu 

mais de sete mil trabalhadores de todo o País na cidade de São Bernardo do Campo, São Paulo. 
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Depois da criação da Central Única dos Trabalhadores – CUT, em agosto de 1983, 

cuja proposta era unificar as lutas dos trabalhadores da cidade e do campo, foi a vez do 

Movimento Nacional dos Trabalhadores Sem Terra - MST realizar o seu primeiro encontro 

nacional para concretizar a sua organização em nível nacional. O evento foi realizado na 

cidade de Cascavel/PR, nos dias 21 a 24 de janeiro de 1983, marcado pelo slogan “reforma 

agrária já”. O movimento que inicialmente fincou suas raízes na região Sul, projetou-se 

nacionalmente a partir de 1985, com a realização do 1º Congresso Nacional do Movimento 

dos Trabalhadores Sem Terra, realizado na cidade de Curitiba/PR
129

. 

A participação de lideranças sindicais do Norte de Minas Gerais nos principais 

eventos que contribuíram para o fim do regime ditatorial foi fundamental para o 

fortalecimento dos movimentos sociais contrários à expansão do latifúndio sobre as terras 

devolutas. Destarte, o surgimento da CPT, da CUT e do MST serviu para unificar as 

organizações sociais em torno das lutas locais e, também, para nacionalizar a dura realidade 

dos posseiros e dos trabalhadores atingidos pelo reflorestamento.  

Não obstante os avanços conquistados pelos movimentos sociais no período pós-

regime militar, as instituições governamentais vinculadas à reforma agrária e à fiscalização do 

trabalho rural como INCRA e Delegacias do Ministério do Trabalho, por exemplo, 

permaneceram estagnadas. De modo geral, no período militar, os órgãos públicos 

funcionavam como olheiros do regime autoritário, policiando e vigiando as organizações da 

sociedade civil. Com a mudança de regime político, muitas Delegacias do Ministério do 

Trabalho ficaram inoperantes, sem rumo e sem iniciativas para combater a intensa exploração 

dos assalariados agrícolas. Do mesmo modo, o INCRA que já vinha desenvolvendo 

desapropriações pontuais para atender ao interesse do próprio governo, continuou apático, na 

contramão dos clamores populares pela reforma agrária ampla, geral e irrestrita.   

Diante dessa inércia do Ministério do Trabalho, em março de 1993, o movimento 

sindical do Norte de Minas propôs a realização de uma eleição para substituir o titular da 

Subdelegacia Regional do Trabalho em Montes Claros/MG, cuja competência abrange parte 

da região Norte e Alto Jequitinhonha. A proposta teve o apoio da maioria dos sindicatos rurais 

e urbanos da região de influência da subdelegacia. Mesmo sem a aquiescência da 

subdelegacia regional, a proposta foi aceita e autorizada pelo Delegado Regional do Trabalho 
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 O 1º congresso do MST foi realizado nos dias 29 a 31 de janeiro na cidade de Curitiba/PR, reunindo mais de 

mil e quinhentos delegados provenientes de todos dos Estados brasileiros. 
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em Minas Gerais
130

. Com isso, no dia 19 março de 1993, foi deflagrado o processo eleitoral, 

em lista tríplice, envolvendo a participação de 58 entidades sindicais rurais e urbanas. A 

eleição foi realizada na sede do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção 

Civil do Norte de Minas Gerais, em Montes Claros/MG. 

Ao acolher os resultados do livre exercício de cidadania dos trabalhadores, o 

Delegado Regional do Trabalho em Minas Gerais nomeou o primeiro e único subdelegado da 

história do Ministério do Trabalho, legitimamente eleito pelos sindicatos livres
131

. A partir da 

posse do novo dirigente, a subdelegacia deu início a uma intensa fiscalização em todas as 

atividades de reflorestamento e de produção de carvão. Para fechar o cerco ao sistema de 

exploração análoga à escravidão, a subdelegacia contou com a efetiva participação da Polícia 

Federal e do Ministério Publico do Trabalho que, por meio de Ações Civis Públicas envolveu, 

também, as indústrias receptoras do carvão oriundo do trabalho degradante
132

. Para dar 

transparência às ações fiscalizadoras e propor solução efetiva para o trabalho rural, no dia 05 

de maio de 1994 foi criada uma Câmara de Fiscalização e Promoção do Trabalho Rural, com 

representação mista. No entanto, ante a resistência dos representantes dos empregadores em 

participar das atividades, a câmara não conseguiu alcançar os seus objetivos. Mesmo assim, as 

ações de combate ao trabalho escravo nas plantações de eucalipto, coordenadas pela 

Subdelegacia Regional do Trabalho em Montes Claros repercutiram até no exterior
133

.  

O envolvimento do Poder Legislativo se deu através da instalada uma Comissão 

Parlamentar de Inquérito para apurar a escravidão por dívidas no desmatamento e na produção 

de carvão no Norte de Minas Gerais. A CPI iniciou os seus trabalhos em maio de 1994 e se 

prolongou até março de 1996
134

. Por questões políticas ou por interesses empresariais 

relacionados ao problema, no decorrer desse período, vários membros da Comissão 
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 A proposta do movimento sindical de eleição do dirigente foi aceita pelo então Delegado Regional em Minas 

Gerais, Carlos Cosenza. 
131

A eleição foi realizada durante o governo Itamar Franco, tendo como Ministro do Trabalho o economista 

Walter Barelli. Os Delegados e Subdelegados do Trabalho sempre foram nomeados por indicação política ou 

pela vontade dos governantes. Participaram da lista tríplice os advogados José Anísio Queiroz, Luiz Antônio 

Chaves e Sizenando Dourado, sendo que Luiz Antônio Chaves obteve o maior número de votos.  
132

 A primeira ação desencadeada pelo Ministério Público do Trabalho foi realizada em outubro de 1983 e 

envolveu as empresas Rima Industrial S/A; Eletro Silex S/A; Nova Era Silocon S/A; Ligas de Alumínio S/A e 

Minas Ligas S/A, todas com sede em Belo Horizonte. O trabalho foi realizado pelos procuradores Eduardo de 

Barros Vieira, Maria de Lourdes Queiroz e Lúcia Helena Santos Mayor. 
133

 O grupo Gerdau, controlador das empresas siderúrgicas Companhia Brasileira de Carbureto de Cálcio – 

CBCC e Companhia Siderúrgica Guanabara – COSIGUA, flagradas com trabalho degradante, sofreu boicote 

contra os seus produtos no exterior. Diante dessa reação internacional, o Grupo Gerdau procurou sanar todas as 

irregularidades detectadas pelo Ministério do Trabalho.  
134

 A instalação da CPI em maio de 1994 foi por iniciativa do Deputado Estadual Roberto de Carvalho do PT.  

Em Junho de 1995 a CPI foi reinstalada por inciativa do Deputado Estadual Almir Cardoso do PT e o 

encerramento foi presidido pelo Deputado Estadual Marcelo Gonçalves do PDT, sendo relator o Deputado 

Estadual Carlos Pimenta  também do PDT. 
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Parlamentar de Inquérito foram substituídos. Ao final, depois de quase três anos de 

investigação, a CPI confirmou a existência de todas as irregularidades apontadas pelo 

Movimento Sindical e pela Subdelegacia Regional do Trabalho em Montes Claros. O 

relatório registrou que crianças a partir de sete anos de idade trabalham praticamente dentro 

dos fornos de carvão, enquanto que crianças de doze anos trabalham com motosserras ou no 

combate às formigas com agrotóxicos perigosíssimos. A CPI foi encerrada com a publicação 

de um rol de sugestões do legislativo para tentar sanar os problemas detectados na indústria 

do carvão. As orientações foram direcionadas especificamente aos Governos Federal, 

Estadual, Judiciário, Ministério Público e Setor Empresarial. Apesar desse longo processo 

investigatório, diversas orientações contidas no relatório final da CPI sequer foram 

observadas pelos governantes
135

.  

O movimento geraizeiro do Norte de Minas Gerais tornou-se protagonista na luta 

contra o chamado “deserto verde”, a partir de 1985, com a fundação do Centro de Agricultura 

Alternativa do Norte de Minas-CAANM.  O Centro de Agricultura Alternativa do Norte de 

Minas foi criado para se contrapor aos avanços do agronegócio sobre as áreas de Cerrado e, 

ao mesmo tempo, apontar alternativas econômicas para a agricultura camponesa tradicional. 

Participaram dessa iniciativa, profissionais de diversas áreas de conhecimento e 

representantes de associações rurais e das comunidades tradicionais geraizeiras. Com a 

criação do CAANM, implantou-se uma nova visão de desenvolvimento agrário para o 

semiárido mineiro, valorizando o bioma Cerrado e a sua agrobiodiversidade, primando pela 

construção de uma perspectiva sustentável e solidária para as comunidades rurais.  

 Desde os primeiros anos de funcionamento, o CAANM vem atuando firmemente na 

elaboração de uma proposta agroextrativista geraizeira e que possa ser uma alternativa à 

prevalência da monocultura do eucalipto. Apoiando politicamente os Povos e Comunidades 

Tradicionais do Cerrado e fornecendo assessoria técnica em agroecologia, o CAANM tem 

pautando os seus trabalhos na defesa do meio ambiente, dos Direitos Humanos e da 

biodiversidade regional. Nesse sentido, ele 

 

desenvolve ações em torno da sustentabilidade, da agroecologia e dos direitos dos 

povos e comunidades tradicionais, tendo como foco a valorização da 

(agro)biodiversidade e a convivência com os ecossistemas regionais, discutindo 

novos conceitos, apresentando soluções, desenvolvendo estratégias de ações 
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 Dentre outros encaminhamentos, foi sugerido o fim de financiamentos públicos às siderúrgicas envolvidas 

com o trabalho degradante; o assentamento imediato dos trabalhadores escravizados nas próprias terras devolutas 

do Estado e novos concursos para agentes de fiscalização rural. (Durante os trabalhos de campo ficou constatado 

que há anos não ocorrem fiscalizações nas carvoarias do Norte de Minas). 
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colaborativas, no intuito de promover o crescimento e o fortalecimento dessas 

comunidades e de suas agriculturas
136

. 

 

Atualmente o CAANM vem ampliando as suas atividades por meio de intercâmbios 

nacionais e internacionais, especialmente na América do Sul. As parcerias envolvem 

instituições governamentais e não governamentais, universidades, sindicatos e comunidades 

tradicionais em geral. Suas ações nas áreas de Cerrado e do semiárido brasileiro estão 

centradas nas seguintes proposições: 

a)      Manejo da (agro)biodiversidade da caatinga, do cerrado e da mata seca, através 

do aprimoramento das práticas agroextrativistas, do beneficiamento da produção e 

sua inserção nos mercados, considerando os circuitos econômicos da agricultura 

sertaneja; b)      Gestão territorial e ambiental, mapeamentos territoriais e étnicos, 

direito humano à alimentação e segurança alimentar e políticas públicas; 

c)      Metodologias participativas, etnoecologia e formação sociotécnica
137

. 

 

  Por meio do CAANM, o movimento geraizeiro teve destacada participação na 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento realizada no Rio 

de Janeiro em 1992, chamada de “Eco-92”. Nessa conferência houve a participação de um 

grande número de organizações não governamentais que muito contribuíram para a realização 

do que chamaram de Fórum Global da Eco-92. Desse evento paralelo surgiu o “Tratado dos 

Cerrados” que veio a ser o embrião para a formação de uma rede de organizações da 

sociedade civil de defesa do Cerrado e das populações que vivem dentro desse bioma. A partir 

da assinatura do tratado de defesa do Cerrado, a articulação nacional foi denominada de 

“Rede Cerrado”, como explica Carlos Eduardo Mazzetto  Silva:  

A Rede Cerrado é norteada por uma Carta de Princípios e defende o cumprimento 

do Tratado dos Cerrados, documento assinado por várias instituições civis durante o 

Fórum Global, evento paralelo à Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992. Esse tratado, 

basicamente, lançou a ideia de criação da Rede Cerrado e, já naquela época, lertou 

para os prejuízos ambientais e sociais trazidos pelo rápido processo de ocupação da 

região. (SILVA, 2009, p. 210).  

 

Com o firme propósito de elevar o bioma Cerrado à categoria de área protegida 

constitucionalmente, a Rede Cerrado procura divulgar e fortalecer as experiências 

sustentáveis no agroextrativismo desenvolvidas em todos os Estados abrangidos pelo bioma. 
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 Disponível em: www.caa.org.br/ascom/quem_somos. Acesso em 20 mai. 2015. 
137

 Disponível em: www.caa.org.br/ascom/quem_somos. Acesso em 20 mai. 2015.  

 

http://www.caa.org.br/ascom/quem_somos
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Essas atividades influenciaram na criação de um Grupo de Trabalho do Bioma Cerrado (GT- 

Cerrado) no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de elaborar uma 

proposta para o desenvolvimento de ações sustentáveis nas regiões de incidência do bioma
138

.  

Depois de mais de um ano de pesquisas e consultas públicas, o GT Cerrado 

apresentou o projeto de criação do Programa Nacional de Conservação e Uso Sustentável do 

Bioma Cerrado chamado de Programa Cerrado Sustentável. O programa foi instituído por 

meio do Decreto n. 5.577, de 08 de novembro de 2005, com o objetivo de promover a 

conservação, a recuperação e o manejo sustentável de ecossistemas naturais, bem como a 

valorização e o reconhecimento de suas populações locais, buscando condições para reverter 

os impactos socioambientais negativos produzidos pelo avanço da agricultura mecanizada 

sobre o bioma Cerrado. 

Desde o ano de 2001 o Movimento Geraizeiro do Norte de Minas Gerais participa 

ativamente do fórum de debates “Encontro dos Povos do Cerrado”, evento que reúne 

representantes de todos os Estados abrangidos pelo bioma
139

. O encontro realizado 

anualmente tornou-se um importante espaço de discussões e trocas de experiências entre os 

diversos grupos sociais geraizeiros. Nos últimos anos, o movimento vem atuando firmemente 

no sentido de reverter os maciços florestais de eucalipto em terras públicas, apresentando 

propostas de reconversão das terras reflorestadas em áreas agroextrativistas de uso coletivo. 

Além disso, reivindicam junto ao Ministério do Meio Ambiente – MMA, a criação da Reserva 

de Desenvolvimento Sustentável denominada de Nascentes Geraizeiras, objetivando proteger 

as últimas vertentes que formam a bacia do Rio Pardo, localizada no extremo norte do Estado 

de Minas Gerais. A medida preservacionista visa proteger as aguadas contra os impactos 

negativos que poderão advir a partir da execução de um dos maiores projetos minerários de 

Minas Gerais, denominado de Projeto Vale do Rio Pardo, situado na mesma região
140

. 

É necessário registrar que os Geraizeiros integram os grupos sociais cujas 

manifestações culturais estão protegidas constitucionalmente nos termos dos artigos 215 e 

216 da Constituição Federal de 1988. O parágrafo primeiro do art. 215 determina: “O Estado 

protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros 
                                                           
138 O GT foi criado por meio da Portaria MMA nº 361 de 12 de setembro de 2003, vinculado ao Ministério do 

Meio Ambiente.   
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 Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Bahia, Pernambuco, Maranhão, Piauí e 

Distrito Federal. 
140

 Está em curso o Projeto Vale do Rio Pardo desenvolvido pela Sul Americana de Metais S/A, cuja estimativa é 

de produzir 27,5 milhões de toneladas de minério de ferro concentrado por ano. (informativo Nossa Gente, 

dez/jan 2015, da Sul Americana de Metais S/A). 
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grupos participantes do processo civilizatório nacional [...]”. Nessa mesma linha, a 

Convenção n. 169 da Organização Internacional do Trabalho
141

, órgão da Organização das 

Nações Unidas – ONU, da qual o Brasil é signatário, dispõe sobre a proteção dos Povos 

Indígenas ou Tribais nestes termos: 

Art. 1º-  

1. A presente convenção aplica-se: 

a) aos povos tribais em países independentes, cujas condições sociais, culturais e 

econômicas as distinguem de outros setores da coletividade nacional, e que estejam 

regidos, total ou parcialmente, por seus próprios costumes ou tradições ou por 

legislação especial; [...]. 

2. A consciência de sua identidade indígena ou tribal deverá ser considerada como 

critério fundamental para determinar os grupos aos que se aplicam as disposições da 

presente Convenção. 

 

Mesmo que as comunidades tradicionais do Cerrado não vivam em sistemas tribais 

como vive a maioria dos Povos Indígenas do Brasil, elas preenchem todas as condições que as 

normas exigem dos povos tribais, ou seja, modo de vida diferente dos demais membros da 

sociedade brasileira, preservação da cultura, costumes e tradições dos seus antepassados. 

Desse modo, a Convenção determina a proteção de suas organizações, seus bens materiais e 

imateriais, seus territórios tradicionais e do meio ambiente onde vivem. No mesmo sentido, a 

partir de 2006, o país tornou-se signatário da Convenção sobre a Proteção e Promoção da 

Diversidade das Expressões Culturais, reafirmando a proteção dos direitos já consagrados na 

Constituição Federal de 1988
142

.  

Em 2007 foi instituída a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos 

e Comunidades Tradicionais, através do Decreto n. 6.040 de 07 de fevereiro de 2007. Desse 

modo, as comunidades culturalmente diferenciadas e que possuem formas próprias de 

organização social foram beneficiadas pela implantação de uma moderna política pública 

inclusiva e participativa. Além disso, referido decreto inovou ao trazer um conceito jurídico 

do que sejam Povos e Comunidades Tradicionais. O conceito primou pela valorização das 

tradições, costumes e práticas culturais transmitidos de pai para filho dentro de um 

determinado território. O inciso 1º do art. 3º assim conceitua:  
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 A Convenção 169 foi adotada em Genebra, em 27 de junho de 1989. No Brasil a Convenção entrou em vigor 

por meio do Decreto Presidencial nº 5.051 de 19 de abril de 2004. 
142

 A Convenção foi aprovada durante a Conferência Geral das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO) realizada em Paris no período de 03 a 21 de outubro de 2005. No Brasil a Convenção foi 

adotada primeiramente pelo Dec. Legislativo nº 485 de 2006 e, posteriormente, pelo Decreto Presidencial nº 

6.177 de 1º de agosto de 2007. 
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Art.3º § 1º - Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados 

e que se reconhecem com tais, que possuem formas próprias de organização 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. 

 

A definição legal de Comunidades Tradicionais veio recepcionar uma infinidade 

grupos sociais espalhados por todos os cantos do país, muitas dos quais ainda vivem 

completamente isoladas e abandonadas pelo poder público. Neste aspecto, o Movimento 

Geraizeiro de Minas Gerais como integrante da diversidade étnica e cultural brasileira luta 

não apenas pela recuperação de seus territórios invadidos pelo próprio Estado, mas, pela 

dignidade e pelo direito de acesso aos programas de inclusão social. A cidadania geraizeira 

somente será garantida com a efetiva participação nas políticas públicas de saúde, educação, 

infraestrutura básica, dentre outras.  

 

5 DA NECESSIDADE DE UM NOVO MARCO JURÍDICO DAS TERRAS 

DEVOLUTAS SOB A PERSPECTIVA BIOCENTRISTA DE UM MEIO AMBIENTE 

SUSTENTÁVEL, UM DESENVOLVIMENTO ECONOMICAMENTE VIÁVEL E 

SOCIALMENTE JUSTO 

 

Desde a implantação do regime militar de 1964, a maioria das políticas públicas 

criadas pelos governantes para enfrentar as desigualdades regionais em Minas Gerais foi 

equivocada. Normalmente essas ações são gestadas e executadas verticalmente, deixando de 

considerar a lógica de um sistema produtivo inter-relacionado com a diversidade cultural e 

ambiental que se reproduz naturalmente. 

Em 1974, o Governo de Minas Gerais deu início ao Programa de Aproveitamento de 

Várzeas – PROVÁRZEA que pretendia aumentar a oferta de produtos alimentícios utilizando 

áreas pantanosas. Conforme relatórios da Fundação Rural Mineira, mais de duzentos mil 

hectares de brejos e áreas alagadas foram drenados. Inicialmente o programa mostrou-se 

eficiente no aumento da produção de grãos, principalmente de arroz e feijão. No entanto, a 

intervenção radical nesses depósitos naturais de água fez muitos minadouros secarem 

completamente, se transformando em prejuízo para a população.  Desse modo, a cada nova 

administração pública, novas fórmulas de combate à miséria são testadas envolvendo 

fabulosas quantias de recursos financeiros.  Durante os anos de 1980, o Programa de Apoio ao 
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Pequeno Produtor na região do semiárido mineiro, integrante do Projeto Nordeste financiado 

pelo Governo Federal, pretendia promover a reorganização fundiária para acabar com o 

desemprego e erradicar a pobreza absoluta em 15 anos, conforme observa Antônio Maria 

Claret Maia: 

 

O Governo Federal percebendo que os programas até então desenvolvidos na região 

Nordeste não foram eficazes no combate aos problemas socioeconômicos existentes, 

com ênfase para a promoção do homem do campo, notadamente o de baixa renda, 

entendeu promover a sua reestruturação acompanhada de novas diretrizes, criando o 

Projeto Nordeste que estabelece, como objetivo geral, em uma perspectiva temporal 

de 15 anos, a erradicação da pobreza absoluta, do desemprego e do subemprego. 

(MAIA, 2007, p.56). 

 

 Não obstante os esforços administrativos despendidos ao longo dos anos, tanto na 

formulação como na gestão das múltiplas faces das intervenções estatais, as características 

fundamentais dessas regiões seguem inalteradas no tocante às condições socioeconômicas. 

Desse modo, as diferenças regionais continuam as mesmas desde os períodos anteriores ao 

regime militar de 1964. Com isso é possível afirmar que a experiência regional de combate à 

pobreza por meio da implantação de audaciosos projetos econômicos fracassou. 

Em pleno início do século 21, quando se discute a inclusão social como meio 

essencial para se reduzir as desigualdades regionais, faz-se necessário um amplo e permanente 

diálogo com os diversos atores sociais envolvidos em cada processo e não apenas com os 

destinatários das políticas sociais. O combate à pobreza por meio de ações multilaterais 

inclusivas é o referencial para se construir um futuro sustentável para toda a humanidade.  

O relatório das Nações Unidas sobre a sustentabilidade global, elaborado por ocasião 

da conferência mundial Rio + 20, realizada entre 13 e 22 de junho na cidade do Rio de Janeiro 

(2012), coloca a pessoa humana como foco de uma nova visão de desenvolvimento mundial. 

Por esse entendimento, a dinâmica econômica mundial deve primar acima de tudo pela 

inclusão e pela participação, sob pena de fracassarem as propostas de combate às 

desigualdades regionais. Nessa mesma perspectiva, a ONU já havia definido que a primeira 

prioridade do século 21 seria o combate à fome e à miséria que assombra a humanidade e 

coloca em risco o futuro do Planeta Terra. Desse modo, não é mais admissível a formulação 

de políticas públicas desconectadas da complexa realidade de cada região, lugar ou 

comunidade. Torna-se imprescindível que em toda e qualquer iniciativa produtiva sejam 

observadas as diretrizes contidas no tripé reafirmado na conferência Rio + 20, da viabilidade 

econômica, da justiça social e da correção ambiental. 
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5.1 O uso de tecnologias modernas nas atividades florestais e a consequente diminuição 

da oferta de empregos 

 

 Passados quase quarenta anos de intensas atividades florestais nas regiões Norte e 

Alto Jequitinhonha, a expectativa quanto à geração de milhares de empregos estáveis e, por 

consequência, a conquista de melhores condições de vida para a população está longe de ser 

alcançada. Ultrapassados os primeiros anos de grande euforia quando houve contratação de 

trabalhadores em massa, a oferta de empregos foi diminuindo gradativamente no decorrer dos 

anos seguintes.  

Desde meados do século passado as regiões Norte e Alto Jequitinhonha tornaram-se 

bastantes conhecidas no Sul de Minas Gerais e no interior do Estado de São Paulo por serem 

grandes fornecedoras de mão-de-obra sazonal. Sem opção de trabalho em seus municípios 

devido às secas prologadas, levas de homens trocavam, temporariamente, a convivência com 

seus familiares e esposas, pelo emprego na colheita da cana e do café. Mesmo trabalhando por 

dia e sem as garantias previstas na Legislação Trabalhista, conseguiam retornar com alguma 

quantia financeira para ajudar nas despesas da família. Por esse motivo, a migração se repetia 

ano após ano, sempre nos períodos de safras, época de maior demanda de serviços braçais.  

Nesse contexto de insegurança, a situação de pobreza familiar aliada à falta de 

perspectiva fazia com que muitos agricultores optassem por viver em São Paulo, abandonando 

definitivamente os seus entes queridos. Tornou-se comum na região ouvir as expressões 

“viúvas da cana” ou “viúvas do café” para identificar as mulheres abandonadas por seus 

maridos. Através dos muitos investimentos feitos pelo Estado, especialmente com a 

introdução do cultivo do eucalipto em grande escala, pretendia-se modificar essa realidade.  

Durante a execução dos projetos florestais houve um período de arrefecimento das 

migrações forçadas para outras regiões. A abundante oferta de empregos para todos os 

membros da família afastou o medo da insegurança alimentar e criou fortes expectativas, 

tanto por parte dos trabalhadores como por parte dos governantes municipais. Nesse período, 

muitos ausentes retornaram de outros Estados para aproveitar as raras oportunidades de poder 

trabalhar em sua própria região. 

No entanto, esse momento não foi duradouro, e começou a decair, progressivamente, 

imediatamente após os plantios, quando famílias inteiras começaram a perder vagas de 

trabalho. Em seguida, com a introdução de novas tecnologias na colheita das árvores, o 

desemprego aumentou ainda mais. Tão logo foi introduzida a motosserra na derrubada do 

eucalipto, houve uma considerável diminuição de machadeiros. Os cortadores manuais 
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ficaram reduzidos apenas ao corte dos galhos das árvores tombadas e serrados em pedaços. 

De acordo com Lúcio Moreira Costa (2015), “antes o corte era de machado e vinha até gente 

de fora para trabalhar aqui. Depois veio a motosserra e cada máquina dessas tirou a vaga de 

uns 40 trabalhadores”
143

. (Informação verbal). 

Com o incremento tecnológico nas derrubadas de aucalipto, muitos machadeiros 

ainda conseguiram migrar para o recolhimento e transporte das toras. Com isso, as atividades 

remuneradas de mulheres e crianças desapareceram completamente. O trabalho familiar ficou 

reduzido apenas aos fornos de carvão, cuja remuneração passou a ser calculada por produção 

e não mais por tarefas individuais. 

A partir de 1993, a Subdelegacia Regional do Trabalho em Montes Claros/MG, 

acompanhada pelo Ministério Público do Trabalho, deflagrou uma série de fiscalizações em 

todos os municípios detentores de atividades florestais. As condições de trabalho encontradas 

nas carvoarias, análogas à escravidão, repercutiu na imprensa nacional e internacional. O 

trabalho com junto resultou na aplicação de punições mais rigorosas, atingindo, inclusive, as 

empresas siderúrgicas receptoras do carvão produzido nessas condições
144

. Todo esse 

processo de combate às irregularidades também influenciou na redução de vagas de trabalho 

informal. 

O combate sistemático às irregularidades fez com que muitas empresas receptoras e 

consumidoras de carvão vegetal, algumas delas grandes indústrias siderúrgicas, eliminassem a 

ação dos “gatos” ou atravessadores
145

. Por conta dessas mudanças, as empresas investiram em 

tecnologias, reduzindo ainda mais a contratação de serviços braçais. Desse modo, desde o 

plantio até a colheita, as máquinas passaram a substituir milhares de trabalhadores. Essa nova 

realidade é observada por João Francisco de Pinho, nestes termos: 

 

Hoje há muita mecanização em todos os setores. São grandes máquinas que cortam e 

carregam os caminhões. Você não vê mais aquele monte de homens trabalhando. O 

eucalipto ainda gera algum emprego na preparação do solo e no plantio, depois fica 

mais de cinco anos estagnado, sem nenhuma contratação. Essa ruptura gera 

                                                           
143

Cf. Entrevista concedida a Luiz Antônio Chaves em Janeiro de 2015 na sede do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Grão Mogol – MG. 
144

Os fiscais do Ministério do Trabalho passaram a autuar os empreiteiros e também as empresas receptoras da 

produção oriunda das carvoarias. Já o Ministério Público do Trabalho passou a ingressar com Ações Civis 

Públicas contra ambos, empreiteiros e siderúrgicas. 
145

As primeiras empresas que regularizaram a situação dos trabalhadores foram as do grupo Gerdau, 

Mannesmann e Rima Industrial. Essas empresas contrataram diretamente a mão de obra ou terceirizaram os 

serviços somente para empresas que assumiram o cumprimento de todas as condições trabalhistas. 
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desemprego e migrações para outras regiões. Aqui na região a mão de obra hoje 

mudou muito, é mais qualificada
146

. (Informação verbal). 

 

Atualmente em muitos locais, a utilização de máquinas modernas para a extração da 

madeira praticamente eliminou o uso de motosserras. Uma única máquina consegue cortar, 

limpar, aparar e carregar as toras no caminhão, eliminando centenas de vagas de trabalho, 

conforme explica o vereador Aeldivan Pedro da Fonseca (2015), “a mecanização tomou quase 

todos os empregos que havia. Hoje a máquina corta a madeira, limpa e carrega no caminhão. 

Os nossos jovens estão indo para São Paulo e não voltam mais”
147

. (Informação verbal). O 

desemprego gerado pela mecanização também é relatado por Maílson Pereira Chaves, desse 

modo:  

 

Com a tecnologia, a mecanização está tirando a mão de obre em nosso município. 

Infelizmente o reflorestamento é a principal atividade que temos, a agricultura é 

fraca e o comércio também. A Rima que tinha mais de 500 trabalhadores ficou só 

com uns 30. O município está perdendo população porque muitas pessoas estão indo 

embora
148

. (Informação verbal). 

 

Nessas condições, diante da contínua redução de oferta de empregos no 

reflorestamento, muitos trabalhadores da região voltaram a trilhar os mesmos caminhos 

percorridos anteriormente, como afirma a sindicalista Valdineia Pereira dos Santos (2015), 

“em maio eles vão para o Sul de Minas colher café e voltam somente em setembro. Antes eles 

iam para o corte de cana em São Paulo, mas lá a mecanização também tomou conta de tudo e 

o serviço nos canaviais não rende mais nada”
149

. (Informação verbal).  

É importante observar que durante vários anos algumas empresas se destacaram 

como as maiores empregadoras em alguns municípios da região, superando as contratações do 

serviço público. Hoje a situação se inverteu novamente e as maiores empregadoras são as 

prefeituras municipais, como afirma Alceu Gonçalves das Neves (2015), “a prefeitura é a 

                                                           
146

Cf. Entrevista concedida a Luiz Antônio Chaves em janeiro de 2015. João Francisco de Pinho é o atual 

Secretário de Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura de Grão Mogol/MG.  
147

Cf. Entrevista concedida a Luiz Antônio Chaves em janeiro de 2015 na Câmara Municipal de Fruta de Leite/ 

MG. Aeldivan Pedro da Fonseca é vereador pelo 3º mandato consecutivo. 
148

Cf. Entrevista concedida a Luiz Antônio Chaves em janeiro de 2015, na sede da Prefeitura Municipal de 

Cristália/MG. Mailson Pereira Chaves é o atual chefe de gabinete da prefeitura. A empresa Rima Industrial S.A é 

a maior investidora no município. 
149

Cf. Entrevista concedida a Luiz Antônio Chaves em janeiros de 2015 na sede do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Cristália/MG. Valdineia Pereira dos Santos é secretária do STR. 
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única que emprega aqui no município, se não fosse isso o povo estava passando fome.”
150

 

(Informação verbal). 

O desemprego generalizado provocado pelas novas tecnologias é agravado pela falta 

de terras agricultáveis para o cultivo de lavouras, essenciais para a sobrevivência da 

população rural. A invasão do eucalipto sobre as áreas próprias para a agricultura e lamentada 

por Antônio Ribeiro (2015), nestes termos:  

 

Aqui podia ter lavoura de café, soja, milho igual têm em outras regiões; as terra 

daqui serviam para isso. O Eucalipto acabou com as terras de cultura. Agora não tem 

emprego e nem terra pra planta. O que sustenta esse povo é as aposentadoria e as 

ajuda do governo. Na safra muita gente vai pra São Paulo, Sul de Minas e Triângulo 

Mineiro (sic)
151

(Informação verbal).  

 

 Outro motivo de preocupação de alguns municípios são as áreas que estão sendo 

abandonadas pelas empresas depois de concluída a colheita da madeira. Algumas empresas 

arrendatárias de áreas devolutas simplesmente abandonaram as terras ou devolveram ao 

Estado depois de realizados os últimos cortes
152

 Outras, por comodidade e por questões 

climáticas optaram por plantar florestas renováveis em outras regiões. Na maioria das vezes o 

plantio ocorre por meio de parcerias com proprietários rurais, regidas por contratos 

específicos. Esses parceiros recebem mudas, adubos, defensivos e assistência técnica 

permanente. Em contrapartida, garantem a venda da produção para a empresa financiadora.
153

   

As áreas abandonadas estão completamente degradadas pela mecanização pesada e 

pelo uso intenso de produtos químicos, apresentando manchas avermelhadas totalmente 

desérticas, repletas de formigueiros e de voçorocas. Para o uso agrícola essas terras 

necessitariam de grandes investimentos na recuperação dos solos e na irrigação, praticamente 

impossibilitando o seu uso pelos pequenos agricultores. 

 

                                                           
150

Cf. Entrevista concedida a Luiz Antônio Chaves na cidade de Fruta de Leite/MG, em janeiro de 2015. Alceu 

Gonçalves das Neves foi prefeito municipal por dois mandatos.  
151

Cf. entrevista concedida a Luiz Antônio Chaves em janeiro de 2015 na localidade de Campo de Vacaria, 

município de Padre Carvalho/MG. Antônio Ribeiro é presidente da Associação de Moradores de Campo de 

Vacaria. 
152

Cf. informações contidas em relatórios do ITER. 
153

De acordo com informações da Associação Mineira de Silvicultura até o ano de 2005 já havia mais de 150 mil 

hectares de terras plantadas em parceira com pequenos e médios proprietários rurais. 
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5.2 O desenvolvimento econômico das regiões Norte e Alto Jequitinhonha a partir da 

produção de florestas em terras devolutas do Estado de Minas Gerais 

 

As regiões Norte e Nordeste de Minas Gerais são caracterizadas pela pobreza 

endêmica e pelos baixos indicadores sociais, comparáveis aos piores indicadores de alguns 

Estados do Nordeste brasileiro. Por esse motivo, desde meados do século passado essas 

regiões têm recebido atenção especial dos gestores públicos do Estado e da União. As ações 

governamentais geralmente são direcionadas para o combate à pobreza, focando os 

investimentos nas áreas de saúde, habitação, educação e geração de renda. No entanto, os 

resultados obtidos nem sempre são satisfatórios. Desse modo, a cada novo governo que se 

inicia, renovam-se os projetos e os programas estruturantes direcionados para impulsionar o 

desenvolvimento econômico dos municípios. Esse investimentos incluem até estruturas 

administrativas voltadas exclusivamente para essas regiões.
154

 

Apesar dos esforços governamentais e do dispêndio de grandes somas de recursos 

públicos, os indicadores sociais continuam baixos e os problemas relacionados principalmente 

com o trabalho, saúde, moradia e educação continuam praticamente os mesmos. As políticas 

públicas formuladas genericamente e unilateralmente, sem considerar as peculiaridades de 

cada região, nem sempre conseguem atingir os objetivos propostos. Os repetidos fracassos das 

ações propostas sinalizam a dificuldade do gestor público em compreender a complexidade 

regional como observa Weber Soares:  

 

Isso se deve ao procedimento, frequentes nas ações públicas e privadas relativas ao 

desenvolvimento, de se considerar iguais todos os pobres e de mensurá-los por meio 

de ferramentas universais. É comum se considerar que as regiões carentes têm 

problemas iguais e, portanto, “as políticas formuladas para um caso podem ser 

indefinidamente replicadas para outros”. (SOARES, 2009, p.72). 

 

Nesse aspecto, a implantação do Programa de Distritos Florestais, gestado e 

executado durante o regime militar, representa uma das intervenções mais agressivas do poder 

público nessas regiões. O programa pretendia acabar com a miséria e com as desigualdades, 

integrando a economia local à dinâmica do desenvolvimento nacional. Passados quase meio 

século dos grandes investimentos públicos, através dos incentivos fiscais, não é possível 

                                                           
154

Através da Lei Delegada n. 49 de 2 de janeiro de 2003 foi criada a Secretaria de Estado Extraordinária para o 

Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e Norte de Minas Gerais. Atualmente denomina-se 

Secretaria de Estado de Integração do Norte e Nordeste de Minas Gearias 
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identificar mudanças significativas que impliquem na alteração da posição dessas regiões no 

ranking do desenvolvimento econômico estadual.  

Nesse sentido, as lideranças políticas, sindicais e dos movimentos sociais, 

perquiridas sobre os avanços econômicos, sociais e estruturais conquistados a partir do 

reflorestamento, são quase unânimes em afirmar que apenas as empresas lucraram com a 

implantação dos Distritos Florestais. Segundo o presidente da Câmara Municipal de Grão 

Mogol/MG, Alcir de Oliveira (2015), as promessas da época não passaram de uma grande 

ilusão:  

 

Na época tinha promessa de instalar uma indústria de celulose para gerar muitos 

empregos e isso não aconteceu. As empresas que vieram não tinham nenhum 

compromisso com o município. O município tem 60 a 70 por cento das terras 

ocupadas por florestas e o retorno é muito pouco, nem emprego existe mais porque 

as máquinas resolvem tudo. O desenvolvimento que prometeram foi apenas uma 

ilusão
155

.(Informação verbal). 

 

O ex-prefeito de Grão Mogol, João Costa de Oliveira (2015) reafirma que o 

município hoje está sofrendo com o desemprego e com a falta de água em algumas 

comunidades rurais. Ele confirma que no início havia um projeto para a instalação de uma 

indústria de celulose no município:  

 

Aqui havia um projeto de instalar uma fábrica de celulose, aqui mesmo em 

Josénopolis. Era projeto da empresa Florestas Rio Doce, depois a empesa sumiu e 

ficou só no carvão. Enquanto estive à frente da prefeitura não vi nada de interessante 

para o município. Não trouxe investimentos e praticamente não gerou nenhum 

benefício para o povo. O carvão vai todo lá para a região de Sete Lagoas. Só as 

empresas ganharam muito dinheiro com essas terras
156

. (Informação verbal). 

 

Para Carlos Alberto Dayrell (2015), “do ponto de vista do capital, especialmente das 

siderúrgicas, o objetivo foi atingido; do ponto de vista da população local foi um verdadeiro 

desastre”
157

. (Informação verbal). Esse é o mesmo entendimento de Paulo Roberto Faccion 

                                                           
155

Cf. Entrevista concedida a Luiz Antônio Chaves em janeiro de 2015 na Câmara Municipal da cidade de Grão 

Mogol/MG. 
156

Cf. Entrevista concedida a Luiz Antônio Chaves em janeiro de 2015 na cidade de Grão Mogol/MG. 
157

Cf. Entrevista concedida a Luiz Antônio Chaves em janeiro de 2015 na cidade de Montes Claros/MG. O 

professor Carlos Alberto Dayrell é pesquisador do Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas – 

CAANM. 
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(2015), que afirma não ter dúvida de que o reflorestamento para a região “foi um grande 

retrocesso, um atraso para os municípios. Basta ver o crescimento das favelas e o caos na 

saúde pública. Todos vêm aqui para Montes Claros em busca de tratamento médico porque 

nos municípios não tem nada”
158

. (Informação verbal). Já o coordenador regional da 

Comissão Pastoral da Terra, Alvimar Ribeiro dos Santos (2015) entende que apenas as 

estradas de acesso beneficiaram as populações locais:  

 

O eucalipto trouxe só a miséria para a região, acabou com as nascentes, a fauna, a 

flora e expulsou os posseiros para a cidade. A única coisa que melhorou para as 

comunidades rurais foram as estradas porque eles precisam delas. Nada sobrou para 

os municípios envolvidos. Hoje o que mantem o comércio nas pequenas cidades são 

as aposentadorias do homem e da mulher que pode render até 1400 reais por mês
159

. 

(Informação verbal). 

 

Na mesma direção, o ex-prefeito do município de Fruta de Leite/MG, Alceu 

Gonçalves das Neves (2015) lamenta a ausência de benefícios para os municípios: “o 

município nada lucrou com o reflorestamento, a prova disso é que temos uma dos menores 

Índices de Desenvolvimento Humano do Estado de Minas Gerais”
160

. (Informação verbal). 

Na década de 1990, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – 

PNUD - definiu o conceito de desenvolvimento humano partindo da diferença entre os 

conceitos de desenvolvimento e crescimento econômico, isto é, o desenvolvimento humano 

não pode ser atrelado exclusivamente ao crescimento econômico e, sim, a três fatores, pelo 

menos: renda, saúde e educação:  

Em 1990, o PNUD introduziu universalmente o conceito de Desenvolvimento 

Humano, que parte do pressuposto de que para aferir o avanço na qualidade de vida 

de uma população é preciso ir além do viés puramente econômico e considerar três 

dimensões básicas: renda, saúde e educação. Esse conceito é a base do Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) e do Relatório de Desenvolvimento Humano 

(RDH), publicado anualmente pelo PNUD
161

 

 

Assim, a renda é tida como um meio para se alcançar melhor qualidade de vida e 

bem-estar de uma sociedade. Esse tripé (renda, saúde e educação) é considerado a base do 
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Cf. Entrevista concedida a Luiz Antônio Chaves em janeiro de 2015 na cidade de Montes Claros/MG. Paulo 

Roberto Faccion é membro da coordenação regional da Comissão Pastoral da Terra – CPT.  
159

Cf. Entrevista concedida a Luiz Antônio Chaves em janeiro de 2015 na cidade de Montes Claros/MG. 
160

Cf. Entrevista concedida a Luiz Antônio Chaves em janeiro de 2015 na cidade de Fruta de Leite/MG. 
161

Disponível em: http://www.pnud.org.br/SobrePNUD.aspx. Acesso em 20 dez.2014.  

http://www.pnud.org.br/IDH.aspx
http://www.pnud.org.br/IDH.aspx
http://www.pnud.org.br/SobrePNUD.aspx
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Índice de Desenvolvimento Humano - IDH e do Relatório de Desenvolvimento Humano RDH 

divulgado periodicamente pelo PNUD. Essas informações têm por objetivo ajudar cada país a 

desenvolver os aspectos deficitários e alcançar o bem-estar social da população.   

No Brasil, o PNUD criou o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM, 

no qual “ajusta o IDH para a realidade dos municípios e reflete as especificidades e desafios 

regionais no alcance do desenvolvimento humano no Brasil”
162

  

O IDHM leva em consideração três fatores: longevidade, educação e renda para 

avaliar o desenvolvimento dos municípios. Seu índice varia de 0 a 1 e quanto mais próximo 

de 1, maior é o desenvolvimento do município. Nota-se que o PNUD compila os dados 

obtidos pelo Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e, a 

partir daí, monta o seu próprio painel com base nos três indicadores sociais
163

. O estudo 

realizado pelo PNUD em parceria com o IBGE permite verificar detalhadamente as principais 

atividades econômicas dos municípios mineiros, incluindo a produção de eucalipto. 

De acordo com os dados do IBGE
164

, essas regiões consideradas as menos 

desenvolvidas do Estado de Minas Gerais, diminuíram ainda mais a participação no PIB – 

Produto Interno Bruto Regional
165

. Com relação ao censo de 2002 a participação de ambas 

diminuiu. A região Norte que tinha a participação de 4% em 2002 caiu para 3,8% em 2010. 

Por sua vez, a região do Jequitinhonha/Mucuri sofreu uma queda de 1,9% em 2002 para 1,8% 

em 2010. Por outro lado, a região Central, que inclui a capital do Estado de Minas Gerais, 

subiu a sua participação PIB de 43% em 2002 para 47% em 2010. É importante observar que 

a região Central é grande consumidora do carvão vegetal produzido em diversas partes do 
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Disponível em: http:// www.pnud.org.br/idh/atlas2013.aspx?indiceaccordion. Acesso em 20 dez.2014. 
163

Vida longa e saudável - é medida pela expectativa de vida ao nascer, calculada por método indireto a partir 

dos dados dos Censos Demográficos do IBGE. Esse indicador mostra o número médio de anos que as pessoas 

viveriam a partir do nascimento, mantidos os mesmos padrões de mortalidade observados no ano de referência. 

Acesso a conhecimento - é medido pela composição de indicadores de escolaridade da população adulta e do 

fluxo escolar da população jovem. A escolaridade da população adulta é medida pelo percentual de pessoas de 

18 anos ou mais de idade com fundamental completo; e tem peso 1. O fluxo escolar da população jovem é 

medido pela média aritmética do percentual de crianças entre 5 e 6 anos frequentando a escola, do percentual de 

jovens entre 11 e 13 anos frequentando os anos finais do ensino fundamental (6º a 9º ano), do percentual de 

jovens entre 15 e 17 anos com ensino fundamental completo e do percentual de jovens entre 18 e 20 anos com 

ensino médio completo; e tem peso 2. A medida acompanha a população em idade escolar em quatro momentos 

importantes da sua formação. A média geométrica desses dois componentes resulta no IDHM Educação. Os 

dados são do Censo Demográfico do IBGE. 

Padrão de vida – é medido pela renda municipal per capita, ou seja, a renda média de cada residente de 

determinado município. É a soma da renda de todos os residentes, dividida pelo número de pessoas que moram 

no município - inclusive crianças e pessoas sem registro de renda. Os dados são do Censo Demográfico do 

IBGE. Os três componentes acima são agrupados por meio da média geométrica, resultando no IDHM.  
164

Disponível em:  < http:// www.ibge.com.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=314810. Acesso em 20 dez. 

2014. 
165

É a soma em valores monetários de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada região, 

durante um período determinado. Tem por objetivo mensurar a atividade econômica de uma região. 

http://www.pnud.org.br/idh/atlas2013.aspx?indiceaccordion
http://www.ibge.com.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=314810
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Estado. Compreende-se, pois, que o forte crescimento econômico dessa região, onde se 

localiza grande parte das indústrias siderúrgicas, teve a importante participação do carvão 

vegetal oriundo das florestas plantadas no Norte e no Alto Jequitinhonha. 

A partir dessas informações, verifica-se que, apesar dos investimentos públicos e dos 

impactos sociais e ambientais causados pelo reflorestamento, a atividade não contribuiu para 

impulsionar o desenvolvimento local, e com isso, as desigualdades regionais permanecem em 

Minas Gerais. Pelo que se deduz a partir dos dados publicados pelo IBGE, a exploração de 

eucalipto sequer aparece como a principal fonte de renda dos municípios. A atividade mais 

significativa das terras engloba culturas alimentares, pecuárias e atividades extrativas, 

incluindo a madeira. De conformidade com as informações intercensitárias, a ocupação do 

solo com a exploração agrícola revela um predomínio de culturas de subsistência, com 

destaques para a banana, café, milho, feijão, mandioca e cana-de-açúcar.
166

  

Com isso, a exploração de florestas plantadas, embora existentes hoje na maioria dos 

municípios das duas regiões pesquisadas, pouca ou nenhuma influencia teve no 

desenvolvimento econômico local. É possível essa verificação pela simples análise dos 

índices relativos ao IDHM, englobando as três perspectivas fundamentais: renda, saúde e 

educação, acrescido dos índices econômicos dos principais municípios produtores de 

eucalipto. Embora o Governo Federal tenha incentivado as plantações de eucalipto com o 

objetivo de acabar com a pobreza histórica dessas regiões, a atividade pouco influenciou na 

melhoria do IDHM registrada nos últimos anos. Contribuíram para isso outros fatores 

atrelados, como por exemplo, o setor de prestação de serviços com grande predominância da 

administração pública
167

. Merecem destaques os investimentos mais recentes da União e do 

Estado principalmente em saúde e educação como fatores que contribuíram para uma melhor 

qualidade de vida. Edmarcos Dias Coelho (2015) reconhece, também, a importância de outros 

benefícios sociais como aposentadoria e bolsa família:  

 

Se não fossem as aposentadorias rurais e as bolsas do governo a situação por aqui 

estaria bem pior. Essas firmas que mexem com carvão não contratam mais ninguém, 

então muita gente vai para fora procurar serviço. Daqui a gente só vê caminhão 

saindo para Sete Lagoas, mas até para carregar o carvão eles usam máquinas
168

. 

(Informação verbal). 
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Disponível em: http://cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?lang=&codmun=315650&search=minas-

gerais|rubelita|infograficos:-historico>. Acesso em: 20 dez. 2014. 
167

Disponível em: <www.pnud.org.br/arquivos/evolucao-idhm-municipios.xlsx>. Acesso em: 20 dez. 2014. 
168

Cf. Entrevista concedida a Luiz Antônio Chaves em Janeiro de 2015, em Barrocão município de Grão Mogol 

– MG. Edmarcos Dias Coelho é oficial do registro civil e notas e atual administrador regional da Prefeitura 

Municipal. 
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Considerando o cálculo do IDHM estabelecido pelo PNUD, cujos índices variam de 

zero a 1, o índice é considerado baixo quando vai até 0,499; médio quando fica entre 0,500 e 

0,799 e alto acima de 0,800, a maioria dos municípios envolvidos com o reflorestamento 

registrou índices abaixo da média nacional que atingiu 0,727 e da média do Estado de Minas 

Gerais que ficou com 0,731
169

. Esses municípios registraram um aumento significativo do 

IDH entre 1991 e 2000, período considerado de grande oferta de empregos nas atividades 

florestais. No entanto, entre o ano 2000 e 2010 houve acentuada queda em relação à medição 

anterior, coincidindo com a substituição dos serviços braçais pela mecanização. 

É importante destacar que, segundo o PNUD, o IDHM geral brasileiro considerando 

os indicadores de vida longa e saudável (longevidade), o acesso ao conhecimento (educação) 

e o padrão de vida (renda) teve um avanço importante quando comparado com outras 

medições anteriores. A classificação do IDHM geral do Brasil passou de baixo 

desenvolvimento (0,493), em 1991 para médio desenvolvimento humano (0,727), em 2010. 

Mesmo assim, as regiões Norte e Jequitinhonha continuam apresentando os piores índices do 

Estado de Minas Gerais e com isso, as características fundamentais do subdesenvolvimento 

continuam inalteradas. Apesar dos esforços governamentais na efetivação de políticas 

públicas durante estes últimos anos, os avanços ainda são insuficientes para superar as 

desigualdades sociais existentes no meio rural. 

 

5.3 A proposta dos movimentos sociais de destinação das terras devolutas remanescentes 

para a criação de áreas de preservação ambiental nos moldes de Reservas Extrativistas 

 

Nos últimos anos, diante da frustração com relação às plantações de eucalipto, 

surgiram novas propostas para a utilização das terras devolutas remanescentes. Algumas 

comunidades rurais geraizeiras, veredeiras e quilombolas, as quais sobrevivem precariamente 

nos vales e nos grotões, cercadas pelas florestas exóticas, passaram a reivindicar a posse 

histórica das terras devolutas, exigindo do Estado o fim dos contratos de arrendamentos e a 

reconversão das terras em áreas de uso coletivo como ocorria no passado. Incentivadas por 

organizações ambientalistas, movimentos sociais e, principalmente, pelo Movimento Sindical 

dos Trabalhadores Rurais, essas comunidades tradicionais solicitaram o reconhecimento de 

suas organizações sociais e culturais fundamentado nos arts. 215 e 216 da Constituição 

                                                           
169

Botumirim 0,602; Buritizeiro 0,624; Cristália 0,767; Fruta de Leite 0, 544; Itacambira 0,628; Grão Mogol 

0,604; Josenópolis 564; Minas Novas 0,633; Montezuma 0,587; Padre Carvalho 0,599; Riacho dos Machados 

0,627; Rio Pardo de Minas 0, 624; São João do Paraíso 0, 615; Taiobeiras 0, 670; Turmalina 0, 682; Virgem da 

Lapa 0,610 
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Federal e Convenção n. 169 da OIT.   Com isso, exigem o acesso às políticas públicas de 

inclusão social e cultural desenvolvidas no âmbito dos governos Federal e Estadual
170

 

A partir do ano de 2002, encorajados pelas ações judiciais movidas pelo Instituto de 

Terras de Minas Gerais, os denominados Geraizeiros deflagraram um processo de luta pela 

recuperação das áreas devolutas ainda ocupadas pelas empresas reflorestadoras. Para as 

comunidades geraizeiras, esses espaços são considerados essenciais para alcançar a sadia 

qualidade de vida proclamada pelo art. 225 da Constituição Federal de 1988
171

. A 

concretização dessa proposta está baseada na reconversão das terras devolutas estaduais em 

reservas agroextrativistas de uso comunitário. 

Antes mesmo do desfecho dos processos judiciais intentados pelo governo, as 

comunidades passaram a reivindicar esses imóveis com o propósito de investir na recuperação 

da vegetação nativa para posterior uso coletivo. Em abril de 2003, um grupo de 26 

representantes de comunidades rurais reunidos na cidade de Rio Pardo de Minas lançou um 

manifesto denominado de Movimento dos Encurralados pelo Eucalipto
172

. O manifesto foi 

enviado às autoridades exigindo a reconversão das áreas públicas em áreas de preservação 

ambiental de uso sustentável. 

No dia 16 de novembro de 2004, os moradores da comunidade de Vereda Funda, 

Município de Rio Pardo de Minas, ocuparam uma plantação de eucalipto da empresa 

Reflorestamentos Minas Gerais S/A, com área de 4.906.00 (quatro mil e novecentos e seis) 

hectares, cuja colheita se encontrava no último corte. Durante o processo de ocupação, alguns 

fornos foram destruídos e um caminhão carregado de toras de madeiras foi incendiado
173

. Os 

serviços de corte de madeiras e a produção de carvão foram imediatamente paralisados. A 

Polícia Militar foi acionada e algumas pessoas foram detidas e interrogadas, porém, 

continuaram acampados na área. A empresa ingressou com Ação de Reintegração de Posse na 

Vara Única da Comarca de Rio Pardo de Minas/MG 
174

. Na oportunidade, o magistrado 

declinou da competência para a Vara de Conflitos Agrários do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais.  

Em audiência realizada no dia 11 de fevereiro de 2005, com a participação do Instituto 

de Terras do Estado de Minas Gerais na condição de gestor das terras devolutas, foi celebrado 
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 A Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais foi implantada 

através do Decreto nº 6.040 de 07 de fevereiro de 2007. 
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Art. 225 caput: Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 

e essencial para a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
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Cf. informações contidas nos arquivos do Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais. 
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Cf.Boletim de Ocorrência juntado ao Processo  nº 002404.534.044-5. 
174

Processo nº 002404.534.044-5 – Vara única da Comarca de Rio Pardo de Minas. 
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um acordo envolvendo a empresa Florestamentos Minas Gerais S/A e a comunidade de 

Vereda Funda. Pelo acordo judicial, a empresa se comprometeu em devolver imediatamente 

ao Estado cerca de 800 hectares de terras já desflorestados, e o restante até o ano de 2007, 

prazo previsto para a conclusão da colheita. Na mesma audiência, os ocupantes foram 

autorizados a permanecer na posse e uso da área devolvida, na condição de não criarem 

obstáculos para a conclusão do restante da colheita.  

Efetivada a devolução total do imóvel, o ITER autorizou a comunidade a tomar posse 

integralmente da área para fins de uso coletivo. Na sequência, com o apoio do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Rio Pardo de Minas e do Centro de Agricultura Alternativa do Norte 

de Minas, com sede em Montes Claros/MG, foi elaborado um diagnóstico de toda a área 

destinada à comunidade, incluindo análise de solos, catálogo da vegetação em fase de 

regeneração, identificação de espécies de fauna e flora além dos recursos hídricos 

disponíveis
175

. Com base nessas informações, a comunidade estabeleceu o modo de uso da 

terra com vistas à sustentabilidade. Posteriormente, em abril de 2011, o ITER transferiu o 

imóvel ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária para fins de implantação de 

um projeto de assentamento nos moldes agroextrativista. 

Em abril de 2005 o Movimento dos Encurralados pelo Eucalipto promoveu um 

encontro envolvendo dezenas de organizações sociais na cidade de Porteirinha/MG. Ao final 

do evento foi publicada a “Carta de Porteirinha”, a qual elenca as reivindicações direcionadas 

ao poder publico. A carta foi enviada ao Instituto Nacional de Reforma Agrária – INCRA, ao 

ITER e ao Governo do Estado de Minas Gerais. Nesse documento pedem a paralisação 

imediata das plantações de eucalipto e a punição das empresas responsáveis pelos danos 

causados ao meio ambiente, nestes termos: 

 

- Suspender o avanço da monocultura do eucalipto e promover a reconversão 

agroextrativista dos terrenos devolutos que foram arrendados de forma criminosa 

pelo Governo do Estado de Minas Gerais aos grandes grupos econômicos associados 

ao carvão e celulose, transformando essas áreas em unidades de conservação de uso 

sustentável e beneficiando as famílias geraizeiras sem terra ou com pouca terra que 

vivem em seu redor; 

 - Penalizar imediatamente as empresas reflorestadoras responsáveis por crimes 

ambientais e sociais no sentido de reparar os danos provocados e introduzir medidas 

de conservação dos solos, das águas e das vegetações nativas.
176 
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Cf. relatório do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Rio Pardo de Minas /MG. 
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O documento foi assinado por 34 representantes de associações comunitárias, entidades sindicais, 

ambientalistas, quilombolas e indígenas. 
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O movimento popular deflagrado contra as florestas plantadas não se restringe à luta 

pela paralização das atividades florestais, mas, exige a responsabilização pelos crimes 

ambientais praticados pelas empresas reflorestadoras. Nota-se que essas reações sociais que já 

ocorrem há anos, apontam para o fracasso do programa de “Distritos Florestais” implantado 

durante os anos de chumbo, o qual pretendia alavancar o desenvolvimento regional. No 

entanto, a brutal intervenção dos governos militares sobre as terras devolutas, destruiu 

completamente um sistema produtivo secular, inclusivo, participativo e não agressivo da 

natureza. Depois de consolidados os projetos florestais, nenhuma expectativa restou para as 

populações locais que permanecem excluídas e ainda mais pobres com a escassez dos 

recursos naturais e, principalmente, com a falta de água. Nesse sentido, considerando as 

devidas proporções da observação, Anthony Giddens (2010, p. 100) afirma que “Em geral, os 

Estados totalitários tiveram históricos ambientais precários ou desastrosos” Nessa linha de 

raciocínio, Juarez Freitas salienta que a busca pelo desenvolvimento a qualquer custo é 

insustentável e destrutivo da natureza e da espécie humana: 

 

Todo e qualquer desenvolvimento que se tornar, a longo prazo, negador da 

dignidade dos seres vivos em geral, ainda que pague elevados tributos, será 

insustentável. Mas ainda não é tudo. É preciso que o conceito seja 

pronunciadamente includente, política e socialmente. [...] Populações excluídas ou 

reprimidas, cedo ou tarde, terão de reagir contra os tentáculos da opressão. Não é 

exagero, pois, dizer que toda repressão ou iniquidade afigura-se insustentável 

(FREITAS, 2012, p. 48). 

 

Objetivando atender minimamente as demandas sociais reprimidas, tão logo as 

primeiras glebas foram recuperadas pelo ITER, as mesmas foram colocadas à disposição do 

Governo Federal para fins de reforma agrária. Em ofício datado de 14 de julho de 2005, 

assinado pelo Diretor Geral da autarquia, oito glebas foram disponibilizadas ao INCRA para 

possíveis assentamentos de trabalhadores rurais sem terra. No entanto, após vistorias técnicas, 

o órgão federal concluiu pela inviabilidade do seu aproveitamento para a agricultura 

familiar
177

. Segundo o que ficou demonstrado, em decorrência do cultivo intenso de eucalipto 

e da ausência de água, tornaram-se inviáveis para o cultivo de lavouras alimentícias. Essa 

condição foi confirmada pela Secretaria de Estado Extraordinária para Assuntos de Reforma 

Agrária, em Laudo Agronômico elaborado por uma equipe multidisciplinar. O estudo 

reafirmou que as terras são impróprias para o plantio de lavouras de ciclo curto. De acordo 

com o relatório, em decorrência da degradação continuada, as terras apresentam falta de água 
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Consta do ofício uma área de 1.200 hectares em Minas Novas/MG; cinco áreas em Rio Pardo de Minas 

contendo respectivamente 2.703 hectares; 1.765 hectares; 1.135 hectares; 569 hectares e 358 hectares. Uma área 

em Fruta de Leite/MG com 879 hectares e outra em Indaiabira/MG com 911 hectares. 
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e baixa fertilidade do solo, exigindo investimentos de grandes quantias de recursos, o que 

torna inviável a possibilidade de implantação de assentamentos agrícolas: 

 
Para a produção sustentada de lavouras de ciclo curto, as limitações por deficiência 

de água (seca edafológica média, estiagem superior a 150 dias/ano, índice 

xerotérmico de Gaussen: 150>X<100) e por deficiência de fertilidade (fósforo muito 

inferior a 10 ppm ou abaixo de 10mg/dm³,  potássio também abaixo de 40 mg/dm³ e 

saturação por base nunca superior a 10%), a exigência de correção de acidez 

(alumínio trocável entre 0,22 a 1,41 cmol.carga/dm³ de solo), poderiam reduzir a 

produtividade e/ou aumentariam a demanda de insumos e consequentemente os 

custos de produção, tornando a exploração economicamente inviável
178

 

 

Assim que essas terras foram descartadas pelo INCRA, sua posse se transformou em 

motivo de intensos conflitos agrários envolvendo posseiros, fazendeiros e empresários do 

setor florestal e minerário. Enquanto fazendeiros deslocam cercas tentando aumentar as suas 

propriedades, as populações tradicionais residentes nas proximidades constroem barracos 

dentro dos imóveis para marcar posição nessa disputa
179

. Estes antigos posseiros se julgam no 

direito de recuperar as terras que foram utilizadas por seus antepassados, por isso, realizam 

ocupações em pontos estratégicos.  No município de Minas Novas/MG ocorreu uma disputa 

de terras devolutas envolvendo a empresa Acesita Florestal e a comunidade quilombola da 

Fazenda Alagadiço. Em 2006 o ITER demarcou o perímetro da área reivindicada de 

aproximadamente mil e setecentos hectares, garantindo a posse histórica com fulcro no art. 

68, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ou seja: “Art. 68. Aos remanescentes 

das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade 

definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos.” (BRASIL, 1988). 

Contando com a assessoria técnica do CAANM e o apoio dos movimentos sociais, 

especialmente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Pardo de Minas/MG, os 

posseiros procuram sensibilizar o Governo de Minas Gerais sobre a importância de se 

restabelecer os antigos processos ecológicos, paralisando imediatamente o replantio de 

eucalipto em terras públicas. Para isso, já promoveram vários estudos para identificar a 

capacidade de regeneração das matas e das nascentes que secaram durante o processo de 

implantação da monocultura. Segundo essas pesquisas, em alguns locais ressurgiram 

naturalmente muitas espécies da flora que havia desaparecido há anos. Em um dos estudos 

realizados no Município de Rio Pardo de Minas, o pesquisador Álvaro Alves Carrara 
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Cf. Relatório assinado pelos engenheiros agrônomos João Batista de Lima Soares e Antônio Carlos de 

Magalhães Giovanini; pelo administrador de empresas Roberto Greiner da Cunha e pela bióloga Alessandra de 

Oliveira Cunha. 
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Cf. informações contidas nos relatórios do ITER. 
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constatou a excepcional capacidade de regeneração de espécies, em especial o Pequizeiro, 

cujos frutos são os mais importantes para a alimentação humana: 

 

 Mesmo depois de 20 anos de devastação, capina química, aplicação periódica de 

formicidas e movimento de maquinário pesado para o manejo dos eucaliptais, 

ressurgem espécies nativas onde os campos de eucaliptos foram abandonados. 

Dentre as espécies que rebrotam vigorosamente, especial destaque deve ser dado ao 

pequizeiro, cuja regeneração se faz em grupo e por raízes. Em contagem de campo 

em área de remanescente de eucalipto, verificou-se a presença de cerca de oitenta 

árvores de pequi em um hectare, sendo que algumas plantas já se encontravam 

produzindo (CARRARA, 2007, p. 39). 

 

Tendo em vista as propostas apresentadas ao Governo de Minas Gerais pelas 

comunidades tradicionais, é interessante observar o disposto na Lei Federal n. 9.985, de 18 de 

julho de 2000, norma que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza – SNUC. Ao definir os seus objetivos a lei estabelece o seguinte:  

 
Art. 4º [...] IV - promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos 

naturais; 

[...] IX - recuperar ou restaurar ecossistemas degradados;  

[...] XIII - proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações 

tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e 

promovendo-as social e economicamente. 

 

 

Verifica-se que dentre os objetivos traçados pelo Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação, cuja essência versa sobre a recuperação de sistemas degradados, há em seu bojo 

a preocupação com a subsistência das populações envolvidas e a valorização dos 

conhecimentos culturais. Nesse sentido, a proposta de recuperação das áreas degradadas 

mediante a facilitação da regeneração, ou mesmo através da reintrodução de espécies pode 

proporcionar significativa melhoria na qualidade de vida das famílias geraizeiras. Além do 

pequi, como já ficou comprovada a sua capacidade de regeneração, é provável que juntamente 

com as árvores frutíferas, ocorra o repovoamento da fauna que praticamente desapareceu 

devido ao avanço da monocultura.  

A criação de unidades de uso sustentáveis a partir da recuperação de áreas 

degradadas poderá trazer benefícios ambientais que vão muito além da sustentabilidade 

econômica das populações locais. A defesa do meio ambiente significa a efetivação da 

cidadania ecológica conforme defende Anthony Giddens: 

 É urgente a efetivação da uma cidadania ecológica relacionada com a defesa do 

ambiente natural, onde todas as atividades humanas devem passar pelo crivo do 

princípio da precaução: “em essência, então, a cidadania ecológica traduz uma nova 
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demanda para que as pessoas levem em conta a pegada ecológica humana, o impacto 

da atividade humana sobre o meio ambiente natural e os processos naturais. 

(GIDDENS, 2012, p. 152).  

Segundo Juarez Freitas, o conceito de sustentabilidade evoluiu depois do Relatório 

Brundtland
180

 e “faz assumir demandas propriamente relacionadas ao bem-estar físico e 

psíquico, a longo prazo, acima do simples atendimento às necessidades materiais”. 

(FREITAS, 2012, p. 48). A recuperação de ecossistemas naturais também poderá influenciar, 

na regulação climática e no reaparecimento de nascentes, beneficiando toda a região Norte e 

Jequitinhonha, bastantes castigadas pela falta de água.  

A Unidade de Uso Sustentável denominada “Reserva Extrativista” está definida no 

art. 18 da citada lei, nesses termos: 

 
Art.18- A Reserva Extrativista é uma área utilizada por populações extrativistas 

tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na 

agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte, e tem como 

objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, e 

assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade.  

 

 

Corroborando com a perspectiva das populações geraizeiras, o artigo 3º parágrafos II e 

III do decreto n. 6.040, de 07 de fevereiro de 2007, que instituiu a Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, trouxe a definição 

legal de territórios tradicionais e desenvolvimento sustentável, nestes termos: 

 

Art. 3º § 2º - Territórios Tradicionais: os espaços necessários à reprodução cultural, 

social e econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de 

forma permanente ou temporária, observando, no que diz respeito aos povos 

indígenas e quilombolas, respectivamente, o que dispõe os arts. 231 da Constituição 

e 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e demais regulamentações; 

§ 3º - Desenvolvimento Sustentável: o uso equilibrado dos recursos naturais, voltado 

para a melhoria da qualidade de vida da presente geração, garantindo as mesmas 

possibilidades para as gerações futuras. 

 

 

A valorização da sócio diversidade brasileira significa reconhecer a importância de 

seus conhecimentos empíricos que vão desde ao aprimoramento de mecanismos biológicos 

até a invenção de mecanismos agrícolas não destrutivos da biodiversidade. É a partir da 
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É um documento produzido pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, da ONU, 

intitulado “Nosso Futuro Comum”. Foi publicado em 1987 por ocasião dos eventos preparatórios da Agenda 21. 

O documento conceitua o desenvolvimento sustentável como sendo “o desenvolvimento que satisfaz as 

necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias 

necessidades”. 

 



122 

 

interação diária com os diversos ecossistemas que as comunidades produzem os 

conhecimentos tradicionais, assim definidos por Darrel Addison Posey:  

 

O conhecimento tradicional é um sistema de crenças e práticas características de 

grupos culturais diferentes. Além da informação geral, existe o conhecimento 

especializado sobre solos, agricultura, animais, remédios e rituais. Esse 

conhecimento, frequentemente, lida com elevados níveis de abstrações, tais como 

noção de espíritos e seres ou forças mitológicas. Os povos tradicionais, em geral, 

afirmam que, para eles, a “natureza” não é somente um inventário de recursos 

naturais, mas representa as forças espirituais e cósmicas que fazem da vida o que ela 

é. (POSEY, 1996, p. 150). 

 

Em Minas Gerais essas populações normalmente vivem nos denominados grotões, 

regiões acidentadas e desprovidas de vias de acessos. Excetuando-se as comunidades 

tradicionais indígenas, cujo reconhecimento baseia-se no fato histórico de que eles são os 

primeiros ocupantes das terras brasileiras, as demais comunidades tradicionais normalmente 

são reconhecidas publicamente a partir da visibilidade de sua produção de mercado ou das 

práticas agrícolas preservacionistas. Como característica desses grupos destacam-se produtos 

típicos como artesanatos, doces, sementes, raízes e ervas medicinais que, geralmente são 

comercializados nas feiras livres ou nos mercados municipais dos pequenos centros urbanos, 

sem o aparato das propagandas patrocinadas pela indústria alimentícia.  

Nos últimos anos, devido às mudanças climáticas, algumas populações ganharam 

notoriedade por meio dos serviços ambientais prestados à sociedade, seja através da 

preservação das florestas situadas em seus territórios, como ocorre com os indígenas na 

Amazônia, seja pelo uso de práticas agrícolas não agressivas da natureza, como ocorre com a 

maioria das demais comunidades. 

No caso em estudo, as comunidades geraizeiras sobrevivem precariamente em 

reduzidas porções de terras públicas e privadas localizadas nas encostas das chapadas. 

Algumas dessas áreas estão lançadas como reservas legais dos maciços florestais nos antigos 

contratos de arrendamento. Por conta disso, abrigam algumas espécies frutíferas preservadas 

que, ao longo desses anos, foram essenciais para a sobrevivência dessas famílias. Mesmo 

vivendo fora do alcance das políticas públicas inclusivas, as comunidades reproduzem a 

cultura e os conhecimentos adquiridos de seus antepassados, inclusive crenças religiosas, 

rituais e danças típicas. As práticas tradicionais agrícolas desenvolvidas em minúsculos 

territórios contrastam com as modernas tecnologias que permeiam as plantações de eucalipto. 

Toda essa resistência histórica está fundamentada no companheirismo, na solidariedade e na 
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ajuda mútua, fatores que contribuem para o enfrentamento das adversidades, marcadamente 

pela situação de pobreza em que vivem. 

A partir da superação das questões relacionadas à invisibilidade cultural, a 

possibilidade de transformação das terras devolutas em Reservas Extrativistas encontra 

guarida tanto na Constituição Federal de 1988 como na legislação infraconstitucional. A 

proposta geraizeira vai ao encontro, também, das principais políticas públicas defendidas 

pelos organismos vinculados à Organização das Nações Unidas desde a Convenção de 

Estocolmo de 1972. Nessa direção, a Conferência Mundial sobre o Desenvolvimento 

Sustentável (Rio + 20), realizada no Rio de Janeiro em 2012, focou os debates na erradicação 

da pobreza mundial e na mudança dos padrões de produção, consumo e manejo de recursos 

naturais. A mudança de mentalidade governamental e a construção de uma agenda 

participativa, integrada, com a efetiva participação das comunidades é o caminho indicado 

pela Conferência, nestes termos: 

 

os governos em todos os níveis devem mudar de uma mentalidade de temas isolados 

para um pensamento e elaboração de políticas integradas. Devem trazer o 

desenvolvimento sustentável para o primeiro plano de suas agendas e orçamentos e 

buscar modelos inovadores de cooperação internacional. As cidades e comunidades 

locais têm um grande papel a desempenhar na promoção de uma verdadeira agenda 

de desenvolvimento sustentável
181

 

 
Nessa perspectiva, a governança democrática implica em respeito aos direitos 

humanos e às convicções sobre as escolhas que conduzem ao desenvolvimento sustentável. O 

apoio governamental às reivindicações se transforma em oportunidade para que as 

comunidades passem a influenciar no seu próprio futuro. A inclusão social e o combate à 

pobreza é o caminho defendido por Juarez Freitas ao discorrer sobre a sustentabilidade como 

direito ao futuro:  

 

Sustentabilidade, como valor constitucional supremo, precisa ser, ainda, inclusiva: o 

oposto da insaciabilidade destrutiva, deprimente e patológica. A multifacetada 

sustentabilidade demanda capacidade inclusiva insuprimível e forte preocupação 

com os menos favorecidos, mesmo que isso represente uma guinada no pensamento 

econômico (FREITAS, 2011, p. 136). 

 

É importante salientar que a floresta amazônica somente passou a despertar maior 

preocupação da sociedade a partir da luta dos indígenas e dos seringueiros contra os 

desmatamentos clandestinos e indiscriminados que colocavam em risco a sua sobrevivência. 
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Cf. Painel de Alto Nível do Secretário-Geral das Nações Unidas sobre Sustentabilidade Global (2012). 
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Especialmente os Seringueiros, liderados por Francisco Mendes, mais conhecido como Chico 

Mendes, foram pioneiros na criação de Unidades de Uso Sustentável, conciliando atividades 

econômicas com a preservação ambiental
 182

. 

A luta dos Seringueiros ganhou notoriedade internacional a partir do 1º Encontro 

Nacional dos Seringueiros da Amazônia, realizado na Capital Federal em 1985. Neste evento, 

seringueiros e indígenas, unidos pela mesma causa, assinaram um manifesto em defesa de 

seus territórios chamado de Declaração dos Povos da Floresta. Dessa união surgiu a 1ª 

Reserva Extrativista nacional, na região do Alto Rio Juruá, no Estado do Acre, criada por 

meio do Decreto Federal n. 98.863 de 23 de janeiro de 1990. Logo após, em 30 de janeiro de 

1990, foi publicado o Decreto Federal n. 98.897, regulamentando a criação e o uso dessas 

áreas comunitárias. Em princípio, o decreto define as Reservas Extrativistas dessa forma:  

 

 Art.1º - As reservas extrativistas são espaços territoriais destinados à exploração 

autossustentáveis e conservação dos recursos naturais renováveis, por populares 

extrativistas.  
  

José Heder Benatti, ao pesquisar o modo de vida dos povos tradicionais da Amazônia, 

especialmente os que praticam o extrativismo vegetal em terras públicas, destaca a peculiar 

relação que eles mantêm com a terra através do apossamento coletivo: 

 

As populações tradicionais possuem um apossamento da terra muito peculiar, que as 

legislações civilistas e agraristas não conseguem abarcá-las em sua plenitude. [...] É 

interessante notar que a terra para esses segmentos de camponeses não tem um 

caráter mercantil, não se constitui em objeto de troca; assim como não é vista como 

um bem sujeito a apossamento individual, mas somente na forma familiar conjugada 

com a coletiva. Essa forma coletiva de apossamento dos recursos naturais e a 

presença de práticas de trabalho familiar com base no agroextrativismo, são 

características da posse agroecológica. (BENATTI, 1999, p. 195). 

 

 

Vale destacar que a Constituição Federal de 1988 inovou no sentido de criar um novo 

conceito de desenvolvimento sustentável ao entrelaçar a preservação ambiental com a 

dignidade da pessoa humana. Cabe ao Estado, portanto, a responsabilidade pela efetivação do 

princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, cujos objetivos prevê a erradicação 

da pobreza e da marginalização, com vistas a reduzir as desigualdades sociais e regionais. 
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Chico Mendes foi assassinado no dia 22 de dezembro de 1988, no município de Xapuri/AC, a mando dos 

madeireiros. Sua luta em prol da sustentabilidade ambiental é reconhecida no mundo inteiro e até hoje é 

considerado um dos pioneiros na defesa da Amazônia. Em sua homenagem foi criado o Instituto Chico Mendes 

de Conservação da Biodiversidade – ICMBio, autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente que integra 

o Sistema Nacional do Meio Ambiente – Sisnama. O instituto foi criado pela Lei n.11.516, de 28 de agosto de 

2007. 
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É necessário compreender que a luta dos Geraizeiros pelo direito ao uso coletivo das 

terras devolutas baseia-se na tradicionalidade de seus antepassados. Nesse sentido, a proposta 

de reutilização desses espaços territoriais se assemelha a uma reintegração de posse histórica, 

considerando que foram expulsos dessas terras, com violência, durante a vigência do regime 

militar. A sua restituição para a coletividade sinaliza, pois, uma espécie de reparação pública 

das injustiças perpetradas durante o período ditatorial. Significa, ainda, a inclusão social e 

econômica de milhares de famílias que permanecem à margem das políticas públicas de 

acesso a terra previstas no Programa Nacional de Reforma Agrária.  

Neste caso, salta aos olhos o desrespeito aos direitos possessórios das comunidades 

tradicionais que foram expulsas pelo Programa de Distritos Florestais. Desde 1850, com o 

advento da Lei n. 601, a posse cultivada e com moradia efetiva recebeu um tratamento 

privilegiado, nestes termos:  

 

Art.5º Serão legitimadas as posses mansas e pacíficas adquiridas por ocupação 

primária, ou havidas do primeiro ocupante, que se acharem cultivadas, ou com 

princípio de cultura e moradia habitual do respectivo posseiro, ou de quem o 

represente” [...].  

 

Essa relação íntima entre o homem e a terra foi absorvida pelo art. 2º da Lei n. 4. 504 

de 30 de novembro de 1964, Estatuto da Terra, como sendo a função social da propriedade
183

. 

Portanto, o trabalho é o principal fundamento que conduz ao direito de propriedade no Brasil. 

Destarte, o cultivo da terra e a moradia habitual são o caminho legítimo para se adquirir o 

domínio.  

Verifica-se que o governo militar adotou um caminho inverso ao trilhado pela lei, 

desapossando àqueles que deveriam ser contemplados com o título de propriedade. Deve-se 

compreender que, diferentemente das terras particulares, o governo deve até incentivar a 

ocupação e o cultivo das terras devolutas, priorizando sempre a titulação dos que 

primeiramente se apossaram e a cultivaram.  

Numa simples comparação com os povos da floresta, na Amazônia, muitas dessas 

famílias sobreviveram até hoje daquilo que a terra produz, de acordo com os ciclos próprios, 

sem as intervenções que possam alterar ou comprometer o fluxo da reprodução natural. 
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 § 1º A propriedade da terra desempenha integralmente a sua função social quando, simultaneamente: a) 

favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que nela habitam, assim como de suas famílias; b) 

mantém níveis satisfatórios de produtividade; c) assegura a conservação dos recursos naturais; d) observa as 

disposições legais que regulam as justas relações de trabalho entre os que a possuem e a cultivam. 
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Segundo Leonardo Boff, “a sustentabilidade global só será garantida mediante o respeito aos 

ciclos naturais, consumindo com racionalidade os recursos não renováveis e dando tempo à 

natureza para regenerar os renováveis”. (BOFF, 2012, p. 179). 

É importante observar que o Estado de Minas Gerais enquanto gestor das estruturas 

governamentais e das políticas públicas voltadas para a dignidade e o bem estar das pessoas, 

ao destinar as terras devolutas para o uso da coletividade, nos moldes de Reservas 

Extrativistas, não se eximirá de suas responsabilidades administrativas. Juarez Freitas em sua 

teoria da sustentabilidade e o direito ao futuro, afirma que o futuro da humanidade, 

necessariamente, passa pela inclusão social, qualidade de vida e o bem-estar de todos. Para 

ele, o princípio da sustentabilidade é o princípio constitucional que determina: 

 
[...] a responsabilidade do Estado e da sociedade pela concretização solidária do 

desenvolvimento material e imaterial, socialmente inclusivo, durável e equânime, 

ambientalmente limpo, inovador, ético e eficiente, no intuito de assegurar, 

preferencialmente de modo preventivo e precavido, no presente e no futuro, o direito 

ao bem-estar (FREITAS, 2011, p. 41).   

 

Desse modo, a preservação de florestas públicas com vistas ao bem estar da 

coletividade deve ser concretizada por todos os meios que o direito permitir. Verifica-se que a 

consecução dessa nova modalidade de inclusão social, sem grandes investimentos, não 

implicará em prejuízo algum ao Estado, já que os imóveis continuarão integrando o 

Patrimônio Público Estadual de acordo com o disposto no parágrafo 1º do art. 18 da Lei n. 

9.985/2000, nestes termos: 

 

§ 1
o
 A Reserva Extrativista é de domínio público, com uso concedido às populações 

extrativistas tradicionais conforme o disposto no art. 23 desta Lei e em 

regulamentação específica, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites 

devem ser desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. 

 

 Por sua vez, a efetivação da perspectiva das comunidades tradicionais geraizeiras, 

não significa estabelecer processos definitivos de práticas preservacionistas. Em princípio, a 

tradicionalidade por si só não é garantia de preservação ambiental nem de sustentabilidade. 

Todavia, cabe ao poder público enfrentar o desafio de participar de uma gestão ambiental 

popular, criativa e legítima, voltado para o aproveitamento racional dos recursos naturais, com 

perspectiva de alcançar melhores condições de vida para todos.  

Na esteira dessa nova proposta de gestão compartilhada, integrando as dimensões 

econômica, social e ambiental de desenvolvimento, Juarez Freitas, afirma que a 

sustentabilidade como valor constitucional “demanda capacidade inclusiva insuprimível e 
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justa preocupação com os menos favorecidos”. (FREITAS, 2012, p. 127). Na sequência, 

defende um novo paradigma de gestão na relação entre o cidadão e o Estado-Administração: 

“Passará a ser o Direito Administrativo da gestão pública participativa, transparente, redutora 

de assimetrias e eficaz densificadora do princípio da sustentabilidade, que haverá de imantar, 

no Século XXI, as relações em sua totalidade (FREITAS, 2012, p. 261). 

A erradicação da pobreza prevista no art. 3º da CF, complementada pela sadia 

qualidade de vida prevista no art. 225 cria um conceito social de desenvolvimento a partir do 

respeito e valorização da integridade física, cultural e social dos indivíduos. A defesa dos 

ecossistemas naturais significa a garantia de uma vida saudável e, também, a perspectiva de 

que as gerações futuras tenham a oportunidade de desfrutar os mesmos recursos que existem 

hoje à disposição de todos.  

 

5.4 Mudanças climáticas e as novas práticas na retomada das terras devolutas: a 

perspectiva das comunidades tradicionais na criação de unidades de conservação para 

uso sustentável  

 

 A manutenção do atual modelo econômico que avança desenfreadamente sobre os 

recursos naturais não nos oferece maiores esperanças para a reversão do quadro de destruição 

de nossas florestas. A íntima conexão entre a destruição das matas e os altos padrões mundiais 

de consumo sugere a necessidade de uma urgente mudança no comportamento humano. 

Enquanto muitos países vivem uma prosperidade econômica sem limites, o planeta terra está 

sob uma pressão destruidora sem precedentes. Apesar das medidas adotadas pela Convenção 

das Nações Unidas sobre Mudança Climática (1992) e seu Protocolo de Quioto (1997), as 

emissões anuais globais de dióxido de carbono advindas da combustão de combustíveis 

fósseis aumentaram em aproximadamente 38% entre 1990 e 2009
184

. 

A presença de dióxido de carbono na atmosfera é a principal causa do aquecimento 

global, o que pode elevar a temperatura da terra em até cinco graus centígrados. De 

conformidade com os relatórios da ONU, esse aumento de temperatura coloca em risco 

milhões de vidas em todo o planeta: 

Em seu Relatório das Disparidades nas Emissões de 2010, o Programa do das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) concluiu que os níveis de emissão 

atualmente previstos para 2020 coadunavam com trajetórias que levariam a um 
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Cf. Painel de Alto Nível do Secretário-Geral das Nações Unidas sobre Sustentabilidade Global (2012). 
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provável aumento da temperatura de 2,5 a 5°C até o final do século XXI, colocando 

milhões de vidas em risco por causa do aumento da desnutrição, doenças ou lesões 

causadas por ondas de calor e desastres meteorológicos e mudanças no alcance 

geográfico de alguns vetores de doenças infecciosas
185

. (grifos do original). 

 

Segundo a ONU, a desigualdade entre os ricos e pobres do mundo está aumentando a 

cada dia e mais de um bilhão de pessoas ainda vivem em situação de pobreza extrema
186

. 

Nos últimos anos, devido à ocorrência de inúmeros desastres ambientais causados por 

influência da ação humana e diante da iminência de ocorrerem grandes catástrofes em 

decorrência do aquecimento global, a sociedade vem demostrando crescente preocupação com 

as questões relacionadas ao meio ambiente. No cotidiano dos grandes centros urbanos, os 

problemas relacionados com a disponibilidade de água potável, a qualidade do ar e dos 

alimentos, interferem cada vez mais na vida das pessoas.  

As transformações climáticas decorrentes da ação humana sobre a natureza provocam 

o desaparecimento de espécies colocando em risco a biodiversidade planetária e, por 

consequência, o futuro da humanidade. Segundo o Papa Francisco (2015), o imediatismo 

econômico está levando à destruição das espécies e dos recursos naturais: 

Os recursos da terra estão a ser depredados também por causa de formas imediatistas 

de entender a economia e a actividade comercial e produtiva. A perda de florestas e 

bosques implica simultaneamente a perda de espécies que poderiam constituir, no 

futuro, recursos extremamente importantes não só para a alimentação, mas também 

para a cura de doenças e vários serviços. As diferentes espécies contêm genes que 

podem ser recursos-chave para resolver, no futuro, alguma necessidade humana ou 

regular algum problema ambiental. (FRANCISCO, 2015, p. 27). 

 

De acordo com a ONU, o combate às mudanças climáticas implica no respeito aos 

limites planetários, no consumo consciente e na redução das desigualdades por meio de 

processos inclusivos. Nesse aspecto, a meta da governança mundial para os próximos anos 

deve ser no sentido de: 

 

erradicar a pobreza, reduzir a desigualdade e fazer que o crescimento seja inclusivo 

e a produção e o consumo sejam mais sustentáveis, ao combater a mudança 

climática e respeitar diversos outros limites planetários. Isto reafirma o relatório 

decisivo de 1987 produzido pela Comissão Mundial de Meio Ambiente e 
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Cf. Painel de Alto Nível do Secretário-Geral das Nações Unidas sobre Sustentabilidade Global (2012). 
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Cf. Painel de Alto Nível do Secretário-Geral das Nações Unidas sobre Sustentabilidade Global (2012). 
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Desenvolvimento, “Nosso Futuro Comum” (Documento das Nações Unidas), 

conhecido por todos como o Relatório Brundtland
187

 

 

Em decorrência dessas ameaças, parte da nossa sociedade já procura absorver novos 

hábitos de consumo em prol de um modo de vida mais sustentável e menos agressivo da 

natureza. Com isso, são cada vez mais valorizados os produtos agrícolas naturais, sem 

agrotóxicos, bem como, os alimentos derivados do extrativismo vegetal, a exemplo do açaí da 

Amazônia e do pequi do Cerrado. 

Com a difusão desses novos hábitos alimentares, aumenta a necessidade de se 

preservar florestas e restaurar processos produtivos sem o uso de tecnologias que colocam em 

risco a complexidade dos ecossistemas. Isso significa resgatar as práticas simples e cotidianas 

das comunidades tradicionais que vivem em permanente sintonia com as transformações 

naturais do meio ambiente. Nesta espécie de retorno ao passado no sentido de resgatar as 

experiências dos povos tradicionais, Plauto Faraco de Azevedo (2008) afirma que o bem-estar 

dos homens depende da manutenção dos sistemas naturais dentro de uma perspectiva 

ecossistêmica: 

 
O bem- estar dos homens e dos ecossistemas são intimamente ligados. Faz-se 

necessário “uma perspectiva ecossistêmica”, que exige que se pesem, mediatamente, 

as decisões concernentes à utilização dos recursos planetários. A ética vigente agride 

a capacidade de manutenção da vida dos ecossistemas, o que engloba o bem-estar 

dos homens, a saúde e o potencial de produção das plantas, dos animais e dos 

sistemas naturais (AZEVEDO, 2008, p. 95). 

 

Na sequência, é importante reconhecer que as funções ambientais e sociais da Reserva 

Extrativista, dentro de um processo dinâmico de participação, aprendizagem e ação, são 

multifacetárias e intergeracionais. Nesse aspecto, é fundamental a participação das 

comunidades locais, de maneira ativa e consistente, na conceitualização, planejamento e 

execução de políticas de sustentabilidade. O extrativismo vegetal somente será viável na 

medida em que propõe o desenvolvimento sustentável como garantia, também, para a 

sobrevivência das gerações futuras, como dispõe Branca Martins da Cruz: 

  

Em linguagem jurídica, poder-se-á dizer que o desenvolvimento sustentável visa 

criar vínculos intergeracionais com vista a uma utilização racional dos recursos 

ambientais, não permitindo o seu esgotamento ou a sua deterioração irreversível, 
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usando-os de forma durável e garantindo a respectiva perenidade por sucessivas 

gerações (CRUZ, 2008, p. 14). 

 

Não se pode perder de vista o contorno que o Princípio da Função Social da 

Propriedade tem tomado na contemporaneidade. Outrora a propriedade já foi tida como bem 

absoluto e até mesmo impenhorável. Com a evolução da sociedade, verificou-se a necessidade 

da mudança deste paradigma, passando a se exigir que a propriedade cumprisse uma função 

social. Hoje, mais do que cumprir uma função social, deve cumprir, também, uma função 

ambiental, de modo a garantir uma boa qualidade de vida para as gerações atuais e uma 

expectativa de bem estar para as gerações futuras. 

Nesse sentido, a respeito do Princípio da Função Social, Guilherme José Purvin de 

Figueiredo (2010), de maneira coerente e segura, afirma que referido princípio é aplicado a 

toda e qualquer forma de propriedade, nesses termos: 

 

A função social da propriedade aplica-se a toda e qualquer forma de propriedade. No 

entanto, rejeitam-se a propriedade de valores que digam respeita à dignidade da 

pessoa humana. Não há, assim, cogitar do cumprimento da função social da 

propriedade de um bem, de uma idéia, ou mesmo de um ser humano, se a sua 

propriedade em si repugna ao Direito. Rejeitando-se, por aplicação do princípio 

supremo da dignidade humana, a privatização desses objetos, estaria sendo 

automaticamente rejeitada a própria base desse suposto direito. (PURVIN, 2010, p. 

34). 

 

Falar em função social da propriedade nos dias atuais exige uma análise da 

propriedade não mais assentada nos valores que anteriormente fundamentavam o 

cumprimento de uma função social.  Na atualidade é necessário aferir se a propriedade está 

cumprindo uma função mais nobre, a ambiental. Logo, a função produtiva da propriedade não 

deve ser mais determinante que a função ambiental. Nessa linha de raciocínio, considerando a 

equação matemática de custo e benefício, não desempenhará “função social” a propriedade 

que, para ser produtiva, cause danos imensuráveis ao meio ambiente. De igual modo, não 

cumpre função socioambiental aquela propriedade adquirida para fins de investimento ou 

especulação, enquanto milhares de lavradores ainda não têm acesso a este precioso bem. 

A propósito, sobre a função socioambiental da propriedade, a Constituição da 

Federal de 1988 estabelece: 

 

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, 

simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos 

seguintes requisitos: 

 

I - aproveitamento racional e adequado; 
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II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do 

meio ambiente; 

 

III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho; 

 

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. 

(destacamos).  

 

 

Ademais, a monocultura do eucalipto não cumpre uma função socioambiental, na 

medida em que, extensas áreas são desmatadas, onde espécies da flora e fauna são eliminadas 

ou expulsas, alterando significativamente o ciclo biológico do ecossistema. Por conseguinte, 

além de um desiquilíbrio ecossistêmico, reduz o potencial hídrico da região e altera as funções 

climáticas do ambiente natural. A esse respeito, é importante observar as afirmações de Carlos 

Eduardo M. Silva e Carlos Walter P. Gonçalves: 

 

Na década de 70 ignorou-se o papel hidrológico que as chapadas desta região 

cumprem, quando cobertas por cerrado – áreas de recarga hídrica, 

responsáveis pelo abastecimento do lençol freático que alimenta as nascentes e 

córregos que, por sua vez, alimentam as bacias do São Francisco, 

Jequitinhonha e Pardo. Essas chapadas fazem do cerrado a grande caixa 

d’água do território brasileiro. [...] A baixa produção de biomassa – as savanas 

produzem em média de 10 a 20 toneladas de biomassa por hectare – desses cerrados 

também é um fator de economia de água, o que permite que a chuva que cai se 

infiltre no solo e, assim, abasteça o lençol freático e as fontes, córregos, brejos e 

várzeas, que propiciaram a ocupação humana e a vida dos povos dos cerrados. 

(SILVA; GONÇALVES, 2004, p. 02). (grifo nosso). 

 

Continuam Carlos Eduardo M. Silva e Carlos Walter P. Gonçalves: 

 

Não é à toa, portanto, que as populações do cerrado vêm denunciando os estragos da 

monocultura, em especial sobre as fontes de água que abasteciam as comunidades 

pelo Gerais afora. Alguns cientistas querem desqualificar essa percepção certeira das 

comunidades rurais que sofrem na pele esse impacto, taxando-a de „sem 

embasamento científico‟. As empresas procuram negar esse fenômeno, visando, é 

claro, a preservação dos seus lucrativos negócios, o que seria legítimo, se não 

fossem os seus desproporcionais custos socioambientais. Em função disso tudo, 

cresce hoje um novo tipo de sujeito excluído – os atingidos pela monocultura do 

eucalipto, cunhada, sintomaticamente, por algumas populações locais de „deserto 

verde‟. O complexo reflorestador-siderúrgico-celulósico é, rigorosamente, do ponto 

de vista científico, agente de um modelo produtivo que impacta cerrados, água e 

gente e que de sustentável não tem nada.  (SILVA; GONÇALVES, 2004, p. 02).  

 

Segundo Silva (2009, p. 127) pela alta capacidade de produzir biomassa em curto 

espaço de tempo, o eucalipto absorve mais água do lençol freático do que outras espécies 

nativas do Cerrado. Nesse sentido, ficam expostas as nefastas consequências da monocultura 

do eucalipto no ciclo hidrológico, seja pela recepção das águas das chuvas ou pela absorção 

radicular, ocasionando significativa diminuição da produção de água em uma determinada 
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bacia hidrográfica, como observa Poore M. E. D. nestes  termos: 

 

En cualquier bosque, la interceptación representa la pérdida de agua más importante 

de todo el sistema. Esto se debe a que la mayoría del agua interceptada, se volverá a 

evaporar sin alcanzar el suelo. [...] En términos generales, los eucaliptos parecen 

interceptar entre un 11% y un 20% de la precipitación. Este valor es menor que en 

los pinos, pero superior a la vegetación baja. Los resultados de la comparación de 

los eucaliptos com otras especies de frondosas, son contradictorios. [...] La 

plantación de extensos bosques de eucalipto en cualquier cuenca deforestada, 

reducirá sustancialmente la producción de agua de esa cuenca, y la tala de estos 

bosques la aumentará. El efecto de los eucaliptos sobre la reducción de la 

producción de agua, es probablemente menor que el de los pinos y mayor que el de 

otras especies de frondosas; pero todas las especies arbóreas, reducen la producción 

de agua en mayor proporción que el rastrojo y el pasto. [...] En consecuencia, 

cuando es importante la producción de agua de la cuenca o el estado de la capa 

freática en las tierras bajas adyacentes, debe considerarse muy cuidadosamente la 

situación antes de realizar grandes programas de repoblación forestal o de 

deforestación.  (POORE, 1987, p. 24).  

 

 

 Em sendo a superfície de contato das folhas do eucalipto, pelo seu formato, menor 

do que a de outras espécies vegetais é natural que a perda total de água pluvial por 

interceptação no eucalipto seja menor do que em outras espécies florestais, mas 

proporcionalmente ao diâmetro das folhas de outras espécies, é que se verifica uma enorme 

perda, mormente porque, o eucalipto possui folhas lisas e oleosas, facilitando assim, o 

deslizamento da água proveniente das chuvas.  

Em estudo realizado no Extremo Sul do Estado da Bahia, envolvendo plantações 

geneticamente modificadas, Chris Lang conclui que as árvores GM
188

 consomem ainda mais 

água devido ao rápido crescimento, “o que levará mais rios e riachos secos, a maior descida 

dos lençóis freáticos e a mais poços secos”. (LANG, 2005, p. 21). Outro problema apontado 

pelo estudo refere-se aos impactos sociais e ambientais ainda maiores, como afirma Chris 

Lang:  

 

Haverá uma maior destruição da biodiversidade nos desertos biológicos de árvores 

modificadas para serem resistentes a insetos e não ter flores, frutos nem sementes; o 

solo se destruirá mais rapidamente, através do aumento da extração da biomassa, a 

mecanização intensiva e o aumento do uso de agroquímicos. (LANG, 2005, p. 08).   

 

Ocorre, ainda, que as grandes propriedades produtoras de eucalipto deixam de 

cumprir a função socioambiental, na medida em que afetam de forma negativa e significativa 

                                                           
188

 Geneticamente modificadas necessariamente não implica na mudança do DNA da planta. Para o eucalipto 

usa-se a clonagem, ou seja, os clones são feitos a partir de árvores sadias e com características desejadas pelos 

cientistas.  A clonagem permite fazer o que a natureza não faz, produzindo árvores idênticas a uma árvore 

progenitora.(LANG. 2005, p.13). 
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o balanço de carbono existente no solo. Algumas opiniões favoráveis ao cultivo da 

monocultura do eucalipto argumentam que o plantio em grande escala pode ser eficiente para 

melhorar o clima e arrefecer o efeito estufa. Sustentam que, na medida em que as árvores vão 

desenvolvendo, vão retirando o carbono do ar em quantidades maiores do que emitem. Nessas 

condições, a monocultura do eucalipto poderia ser considerada como verdadeiros 

“sumidouros de carbono”, contribuindo para melhorar as condições climáticas. 

Entretanto, a pesquisa desenvolvida no Uruguai por Carlos Céspedes Payret, apontou 

que a monocultura do eucalipto empobrece os solos das pradarias e destrói as reservas de 

carbono orgânico que existem naturalmente nas matas nativas, invertendo assim, o papel de 

“sumidouro” para emissor de CO2. A respeito da qualidade do Carbono existente nos solos, 

assevera Carlos Céspedes Payret: 

 

En los últimos tiempos ha surgido un renovado interés por el estudio del mantillo em 

sistemas forestales y de los procesos asociados de degradación, como resultado de 

los estudios relacionados al cambio climático global y balance de carbono. Esto ha 

permitido un significativo avance en la comprensión a algunos aspectos vinculados a 

la dinámica de los residuos orgánicos aportados por las plantaciones forestales. Así, 

es posible sostener que el aporte de C por la descomposición del mantillo está 

fuertemente determinado por la cantidad y calidad de mantillo depositado en el piso 

forestal. (PAYRET, 2007, p.36). 

 

Partindo dessa constatação e analisando a monocultura do eucalipto, considerando a 

sua produção com intensa utilização de adubos químicos e agrotóxicos, é possível afirmar que 

o nível de Carbono existente neste tipo de vegetação é qualitativamente inferior ao existente 

em um bioma que tenha sofrido pouca ou insignificante interferência humana. 

A esse respeito, Carlos Céspedes Payret faz um importante alerta sobre a necessidade 

de se aprofundar a discussão em torno dos critérios e instrumentos utilizados para o 

desenvolvimento de uma política nacional de equilíbrio na emissão de gases de efeito estufa – 

GEE, estabelecido pelo Protocolo de Quioto
189

. Esta necessidade segundo o Autor é ainda 

mais evidente quando a biomassa vegetal é um potencial “sumidouro de carbono” tem uma 

                                                           
189

 Esse Protocolo, assinado em Kyoto no Japão no ano de 1997, tem como objetivo firmar acordos e discussões 

internacionais estabelecendo metas de redução na emissão de gases-estufa na atmosfera, principalmente por 

parte dos países industrializados, buscando criar formas de desenvolvimento sustentável nos países em 

desenvolvimento. Nesse sentido, os países industrializados devem reduzir gases de efeito estufa em torno de 

5,2%, sendo que cada país possui uma meta diferenciada. Através dos chamados “mecanismos de flexibilidade” 

é permitido a esses países reduzir as emissões fora de seus territórios. Assim efetivou-se o Comércio de 

Emissões através do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL que permite a venda de “Créditos de 

Carbono”. Portanto, os países desenvolvidos complementam “seus esforços domésticos por meio de 

investimentos em projetos que diminuam as emissões nos países em desenvolvimento e que tais reduções sejam 

abatidas de suas metas no Protocolo”. Fonte: Projeto Carbono – Grupo Plantar. Disponível em: 

http://www.plantar.com.br. 
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capacidade de retenção muito baixa ao longo do tempo em razão de seus fins industriais para 

produção de pasta ou de energia: 

 

El análisis global de los resultados permiten concluir que la pérdida de carbono 

orgánico, en el caso de la plantación más antigua de E. grandis (E´30), alcanza 

ton/ha en los primeros 17 centímetros (subhorizontes A11 y A12), lo que implica 

uma pérdida del 55% del C acumulado bajo pradera. Este valor, extrapolado a la 

superfície total de suelos de Unidad Algorta (98000 ha), de “prioridad forestal”, 

implica uma pérdida total de 2548980 toneladas de C. Estos datos advierten sobre la 

necesidad de profundizar la discusión entorno a los criterios y datos utilizados como 

insumos en la elaboración del balance nacional de gases de efecto invernadero 

(GEI), establecido por el Protocolo de Kyoto. Esta necesidad se torna aún más 

evidente, cuando la biomassa vegetal –sumidero potencial de C– tiene una muy baja 

capacidad de retención de C en el tiempo, a causa de sus propósitos industriales 

(pulpa de celulosa y energía). (PAYRET, 2007, p.219). 

 

Continua Carlos Céspedes Payret esclarecendo que as variantes relacionadas ao 

tempo de permanência de uma vegetação no solo e os nutrientes por ela absorvidos devem ser 

considerados para fins de avaliação da capacidade de sequestro de carbono, senão vejamos: 

 

Ello determina que su tiempo de residencia esté acotado al turno de los rodales (~10 

años). Sin embargo, la capacidad de la biomasa arbórea de retener carbono, no debe 

distraer la discusión acerca de la implicancia que tiene su cosecha en la exportación 

de C, en esos plazos tan breves. Asimismo, cada corte implica también la 

exportación de calcio y otros nutrientes, cuyas repercusiones negativas sobre las 

propiedades del suelo, aún no han sido bien evaluadas. (PAYRET, 2007, p.219). 

 

Logo, mostra-se vazio o argumento de que a monocultura do eucalipto tem-se 

mostrado importante na contribuição da redução do efeito estufa, vez que, conforme estudo 

acima, quem assim o defende não tem considerado o curto espaço de tempo que as árvores 

são mantidas no solo. Atualmente, com a utilização de mudas clonadas, o tempo dura em 

media cinco anos. Além disso, devem-se considerar, também, os efeitos danosos causados ao 

solo e ao meio ambiente da utilização intensa e muitas vezes sem controle de pesticidas e 

adubos químicos. 

Nesse aspecto, eventual ganho que se tem com a captura de carbono realizado pelas 

plantações em larga escala, considerando a relação custo/benefício ambiental, não vem se 

mostrando satisfatório. Para se alcançar a viabilidade econômica, muitas vezes são causados 

danos irreversíveis ao meio ambiente, com o agravante de que as árvores são cortadas em 

pouco tempo e utilizadas para a produção de carvão vegetal, liberando o carbono capturado 

além daquele produzido durante a queima da madeira. 

A respeito do sequestro de carbono pelas florestas de eucalipto José Koopmans 

afirma: 
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Em muitos casos essas plantações substituem florestas, determinando que os 

volumes de carbono liberados pelo desmatamento sejam superiores aos que a 

plantação em crescimento poderia sequestrar, inclusive em longo prazo. Mesmo 

naqueles casos que não impliquem desmatamento, elas são instaladas em outros 

ecossistemas que também armazenam grandes quantidades de carbono, liberado do 

solo para a atmosfera como resultado da plantação.(KOOPMANS, 2005, p. 184). 

 

  

Portanto, para fins de obtenção do chamado “crédito de carbono”
190

, o razoável é que 

toda a cadeia produtiva seja limpa, ou seja, que a retenção de carbono seja feita com o menor 

impacto ambiental possível, o que não ocorre com a cultura em larga escala do eucalipto para 

fornecer energia às indústrias siderúrgicas.  

A respeito da emissão de gases de efeito estufa por parte das siderurgias brasileiras, 

grandes consumidoras de carvão vegetal, Milanez e Porto asseveram:  

 

O processo siderúrgico emite diversos poluentes como óxidos de enxofre (SOx), gás 

sulfídrico (H2S), óxidos de nitrogênio (NOx), monóxido de carbono (CO), dióxido 

de carbono (CO2), metano (CH4), etano (C2H6), material particulado e diferentes 

hidrocarbonetos orgânicos, como o benzeno. A emissão de CO2 anual do Brasil pelo 

setor siderúrgico é a segunda maior do mundo, perdendo apenas para o México 

(MILANEZ ; PORTO, 2008). 

 

Cumpre ressaltar que o Estado de Minas Gerais, especialmente através do Decreto n. 

45.229, de 03 de Dezembro de 2009, vem demonstrando especial preocupação com a 

utilização de carvão vegetal pelo setor siderúrgico, conforme se verifica no caput do art. 13º, 

nesses termos: 

 

Art. 13. O Estado, por meio de seus órgãos e entidades competentes, compromete-se 

a desenvolver um programa de estímulo a práticas sustentáveis de reflorestamento 

para o suprimento de carvão vegetal renovável e de outras fontes de energia 

renováveis capazes de evitarem emissões de combustíveis fósseis ou não renováveis, 

especialmente no setor siderúrgico, com base no Mecanismo de Desenvolvimento 

Limpo do Protocolo de Quioto ou mecanismos equivalentes ou substitutos. 

 

Ocorre que, em que pese ser louvável a iniciativa mineira, essa não nos parece a 

melhor opção, posto que, referido instrumento normativo não prevê a redução das áreas 

                                                           
190 O crédito de carbono é uma espécie de certificado que é emitido quando há diminuição de emissão de gases 

que provocam o efeito estufa e o aquecimento global em nosso planeta. Um crédito de carbono equivale a uma 

tonelada de CO2 (dióxido de carbono) que deixou de ser produzido. Aos outros gases reduzidos são emitidos 

créditos, utilizando-se uma tabela de carbono equivalente. Empresas que conseguem diminuir a emissão de gases 

poluentes obtêm estes créditos, podendo vendê-los nos mercados financeiros nacionais e internacionais. Estes 

créditos de carbono são considerados commodities (mercadorias negociadas com preços estabelecidos pelo 

mercado internacional). Disponível em: http://www.suapesquisa.com/o_que_e/credito_carbono.htm.  Acesso em 

14 de fev. 2015. 
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cultivadas pela monocultura do eucalipto. O ideal seria o desenvolvimento de um programa 

visando à gradativa redução e recuperação das áreas plantadas com a monocultura do 

eucalipto, em especial, aquelas plantações localizadas próximas à lenções freáticos, leitos de 

rios, córregos, riachos, veredas e nascentes, bem como, aquelas áreas cultivadas sem a 

observância de técnicas sustentáveis, tais como, ausência de corredores naturais para livre 

circulação de animais e manutenção de exemplares da flora, como ocorre com as plantações 

realizadas nas terras públicas. 

O modelo de monocultura do eucalipto adotado pelo Estado Brasileiro, 

especialmente em Minas Gerais, onde extensas áreas foram maciçamente utilizadas sem 

nenhuma preocupação ambiental, para produção de carvão vegetal visando atender ao setor 

siderúrgico, não poderá mais prevalecer, sob pena de continuar violando a inovadora relação 

jurídica estabelecida pelo artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil. Nesse 

sentido, discorre o referido artigo: 

 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público 

e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações. 

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

[...] 

§ 5º - São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações 

discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. 

 

 

Desse modo, a monocultura de eucalipto em terras devolutas, objeto do presente 

estudo, além de violar diretamente o § 5º do artigo 225 da Constituição da República 

Federativa do Brasil, deixa de cumprir a função socioambiental prevista no art. 2º da Lei n. 

4.504 de 30 de novembro de 1964, cuja essência foi absorvida pelo artigo 186 da Magna 

Carta. 

Ademais, o cumprimento da função socioambiental nos termos do artigo 186 da 

Constituição Cidadã não pode ser exigido tão somente em relação às propriedades privadas, 

mas também em relação às propriedades públicas, vez que, conforme texto do Caput do 

próprio artigo 225 da referida Constituição, é dever do Estado garantir um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado para as gerações presentes e futuras, o que somente poderá ser 

feito em relação às terras devolutas, se elas, efetivamente, cumprirem uma função 

socioambiental. 

A respeito do conteúdo jurídico contido no artigo 225 da Constituição da República 
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Federativa do Brasil, importante é a contribuição de José Aparecido Gonçalves, conforme 

transcrito abaixo: 

 

Para fins de construção de um novo modelo de justiça ambiental estruturado na 

solidariedade intergeracional, o reconhecimento da natureza como merecedora de 

proteção jurídica é a melhor interpretação do conteúdo constitucional disposto no 

artigo 225, vez que a razão primeira do Direito Ambiental é o próprio equilíbrio do 

ecossistema e não a satisfação da necessidade humana pura e simplesmente. 

(GONÇALVES, 2014, p. 67). 

 

 

Desse modo, a proposta no presente estudo, além de ir ao encontro do conteúdo 

constitucional do artigo 225, significa uma segurança jurídica intergeracional e garantia de 

manutenção do equilíbrio ecossistêmico. 

Nesse sentido, o Estado não deve desconsiderar a importante contribuição dos 

movimentos sociais na retomada das terras devolutas, na medida em que pretendem 

transformá-las em reservas agroextrativistas.  Do ponto de vista da sustentabilidade, o 

agroextrativismo tem-se mostrado muito menos agressivo ao meio ambiente do que a 

exploração sistemática da monocultura do eucalipto. 

Com isso, a partir dos estudos aqui mencionados, comprovou-se que a monocultura 

do eucalipto em terras devolutas, além de violar normas infraconstitucionais, especialmente as 

contidas no Código Florestal Brasileiro e Estatuo da Terra, afronta o disposto nos artigos 186 

e 225 da Constituição Federal. Além de deixar de cumprir a importante função 

socioambiental, contribui negativamente para a emissão dos gases causadores do efeito estufa, 

agravando na medida em que a supressão da madeira se dá em período extremamente curto e 

a maior parte dela é destina à produção de carvão vegetal para abastecer o setor siderúrgico, 

deixando desta maneira, de funcionar como “sumidouro” de gás carbono.  

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Procurou-se analisar neste trabalho a questão agrária brasileira a partir dos anos de 

1960, em especial, os conflitos pela posse de terras nas regiões Norte e Alto Jequitinhonha 

decorrentes da disponibilização das terras devolutas para o plantio de eucalipto. Como é 

sabido, a origem da propriedade agrária no Brasil, baseada no latifúndio, produz sangrentos 

conflitos pela posse de terras desde o passado remoto até hodiernamente. Desde o início do 
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processo de colonização em 1500, o regime jurídico que disciplina a ocupação e o domínio 

das terras devolutas privilegia a classe dominante em detrimento dos camponeses pobres. 

Com a expansão do processo tecnológico revolucionário que produziu a chamada 

revolução verde na agricultura, o Brasil se transformou em um dos maiores produtores de 

alimentos do mundo, gerando importantes divisas para o país. O modelo de desenvolvimento 

nacionalista capitalista implantado pelo regime militar, com fortes incentivos fiscais para a 

classe produtora, impulsionou a mecanização no campo e o uso indiscriminado de fertilizantes 

e inseticidas. 

Na esteira desse processo de modernização agrícola, surgiu uma concentração de 

terras sem precedentes. Consequentemente, houve um aumento no êxodo rural provocando o 

inchaço dos grandes centros urbanos. Além da favelização das cidades, o rastro deixado pelo 

desenvolvimento econômico a qualquer custo deixou cicatrizes profundas na natureza, 

incluindo a destruição de florestas e áreas de preservação permanente.  

Por meio de incentivos fiscais voltados para o reflorestamento, criados pelo Governo 

Militar, as terras de Cerrado em Minas Gerais detentoras de uma enorme variedade de flora e 

fauna se transformaram em um grande “deserto verde” de eucalipto. Milhares de famílias de 

posseiros tradicionais foram expulsas da terra pela ação truculenta das empresas financiadas 

pelo próprio governo. A falta de critérios ambientais na derrubada das florestas nativas e na 

mecanização do solo, eliminando as bordas de proteção das chapadas, provocou o aterramento 

de importantes mananciais, comprometendo o equilíbrio ecológico regional e a sobrevivência 

das populações geraizeiras que vivem nos grotões. Do mesmo modo, a destruição das áreas de 

preservação permanente afrontou o disposto na Lei n. 4771 de 15 de setembro de 1965 (antigo 

Código Florestal Brasileiro) que já protegia as áreas de preservação ambiental no entorno das 

nascentes e nas bordas dos tabuleiros. 

Com isso, desde os anos de 1970, o cultivo continuado nos mesmos locais 

anteriormente utilizados, inclusive nos antigos leitos de veredas e lagoas, consideradas à 

época de preservação ambiental, inibe a regeneração natural da vegetação caracterizando-se 

como um crime permanente, passível de ser alcançado pelo disposto na Lei n. 9.605 de 12 de 

fevereiro de 1998. A criminalização dessa prática, ainda que tardia, é a única forma de fazer 

cessar os danos que continuam agredindo as nascentes que resistem ao tempo. 

Os milhares postos de trabalhos gerados no início do processo de cultivo das florestas 

exóticas, rapidamente se transformaram em subempregos, caracterizados pela intensa 

exploração da mão de obra de homens, mulheres e crianças. O trabalho degradante, análogo à 
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escravidão, predominou durante grande parte do período e, especialmente, durante o início da 

produção de carvão vegetal. 

A euforia popular em torno das promessas de geração de empregos permanentes, com 

a industrialização em cadeia, desapareceu com o passar dos anos. O prometido 

desenvolvimento econômico das regiões mais pobres do Estado não se realizou.  Com isso, o 

plano de desenvolvimento estratégico do governo militar por meio da ocupação dos “espaços 

vazios”, beneficiou apenas o setor empresarial, em especial o setor siderúrgico mineiro. Desde 

o final da década de 1990, com a introdução de novas tecnologias no cultivo do eucalipto, a 

geração de empregos no setor florestal, ainda que precários, diminuiu drasticamente. A 

exigência de mão de obra qualificada para operar os equipamentos modernos praticamente 

eliminou a contratação de mão de obra local. O desemprego nos municípios fez ressurgir a 

emigração sazonal da mão de obra, com destaque para o Sul de Minas, Triângulo Mineiro e 

São Paulo.  

As últimas pesquisas realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística 

(IBGE) indicam que houve uma queda na participação do Produto Interno Bruto regional das 

duas regiões pesquisadas. Do mesmo modo, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(2010), instituído pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento continua dentre 

os mais baixos do Estado.  A pesquisa que leva em consideração os fatores longevidade, renda 

e educação indica que os municípios detentores de áreas reflorestadas ostentam os piores 

índices regionais. Esses números refletem o fracasso do Programa de Distritos Florestais 

implantado por meio de incentivos fiscais em terras devolutas do Estado de Minas Gerais. 

Destaca-se que o cultivo do eucalipto em escala comercial, para fins de produção de 

carvão vegetal, influencia no aquecimento global na medida em que, tanto pelo corte raso das 

florestas como pela queima da madeira contribui para a emissão de carbono. 

A partir da Constituição Federal de 1988, com a priorização das terras devolutas para 

atender ao programa de reforma agrária, bem como, com a valorização das manifestações 

culturais dos grupos formadores da sociedade brasileira, houve o ressurgimento das 

comunidades tradicionais atingidas pelo reflorestamento. A sua luta pela retomada das antigas 

posses de terras devolutas ocupadas pelo eucalipto, produziu reflexões e debates em torno dos 

malefícios causados à biodiversidade regional pela prática desordenada no cultivo da 

monocultura florestal.  

A proposta das comunidades tradicionais de reconversão das terras devolutas em áreas 

de agroextrativismo comunitário ganhou força a partir da Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento-Eco-92, realizada no Rio de Janeiro em junho de 
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1992. Durante a conferência paralela dos Povos do Cerrado, firmou-se um pacto em defesa do 

Cerrado e das comunidades geraizeiras.  O crescimento da consciência ecológica a partir da 

Eco-92 fortaleceu os grupos que sobrevivem nas encostas e nos grotões, à margem das 

grandes plantações de eucalipto. Suas práticas agrícolas alternativas e milenares no cultivo de 

pequenas lavouras e no extrativismo vegetal contribuíram para a consolidação de uma nova 

visão sobre o desenvolvimento rural.   

As potencialidades extrativistas do bioma Cerrado são enormes, comparáveis com as 

oferecidas pela floresta amazônica, referência do extrativismo vegetal brasileiro. O Pequi, por 

exemplo, um dos principais frutos do Cerrado já faz parte da fina culinária brasileira, gerando 

empregos e renda para a população pobre das regiões de incidência da fruta. A possibilidade 

de transformação das terras devolutas em unidades de conservação nos moldes 

agroextrativistas estabelece uma nova agenda de desenvolvimento para o Governo do Estado 

de Minas Gerais. O atendimento às reivindicações das populações geraizeiras coloca um fim 

no projeto de desenvolvimento regional capitalista, baseado na grande produção, na 

modernização e na exclusão social.   

O desenvolvimento regional pautada no aproveitamento racional dos recursos naturais, 

com inclusão e democracia participativa, é o caminho para assegurar dignidade e permanência 

das famílias no campo. O agroextrativismo, além de gerar emprego e renda familiar, pode 

gerar melhores condições de vida para toda a população local.  

Deve-se considerar, ainda, a importância de se aumentar o montante das áreas 

ambientais protegidas, sobretudo em uma região extremamente árida e com poucos recursos 

hídiricos.  Os benefícios advindos dessa nova proposta de desenvolvimento poderão alcançar 

toda a região Norte do Estado, visto que a ampliação das áreas protegidas implicará na 

melhoria do clima regional, bastante castigado pelas secas prolongadas. 

Por fim, a restituição das terras devolutas para uso das comunidades tradicionais 

geraizeiras, por meio da criação de Reservas Extrativistas, encontra amparo no art. 225 da 

Constituição Federal e nas convenções internacionais sintetizadas pelas diretrizes políticas 

abraçadas pela Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável-Rio+20, 

especialmente no relatório final do Painel de Alto Nível sobre Sustentabilidade Global. É uma 

proposta que, se acompanhada de políticas públicas eficientes nas áreas de educação, 

transporte, saúde e habitação, será inovadora e moderna do ponto de vista social, ambiental e 

econômico. A responsabilidade social do governo não se limita ao alcance do bem estar das 

pessoas por meio do desenvolvimento econômico, mas, de modo responsável, usando os 

recursos naturais com vista à sua sustentabilidade e durabilidade. A iniciativa aponta para o 
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futuro como possibilidade real de preservação ambiental com inclusão social, contribuindo 

para encurtar as desigualdades econômicas regionais. 

Significa, pois, a efetivação de uma política pública inclusiva, solidária, democrática e 

participativa em direção ao efetivo enfrentamento da pobreza crônica regional e dos 

problemas que aceleram as transformações climáticas, cujos eventos colocam em risco a 

sobrevivência de toda a humanidade. 
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ANEXO I 
Fotos ilustrativas 
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Figuras 1 e 2: menino e menina, plantando eucalipto. Município de Buritizeiro/MG (1982). Foto: L. A. 

Chaves. 
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Figuras 1: menina, plantando eucalipto; figura 2: apontador (gato) anotando tarefas. 

Município de Buritizeiro/MG (1982). Foto: L. A. Chaves. 
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Figuras 1: marmitas ao sol; figura 2: crianças e adultos, plantando eucalipto. Município de Buritizeiro/MG 

(1982). Foto: L. A. Chaves. 
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Figura 1: menino, carregando mudas de eucalipto; figura 2: crianças e adultos, trabalhando 

no viveirode mudas. Município de Buritizeiro/MG (1982). Foto: L. A. Chaves. 
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Figuras 1 e 2:transporte de madeira. Município de Grão Mogol/MG (1993). Foto: L. A. Chaves. 
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Figura 1: trabalhadores ensacando carvão; figura 2: crianças observam depósito de água. 

Município de Grão Mogol/MG (1993). Foto: L. A. Chaves. 
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Figuras 1 e 2:fornos em atividade. Município de Grão Mogol/MG (1993). Foto: L. A. Chaves. 
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Figuras 1 e 2:habitações dos carvoeiros. Município de Grão Mogol/MG (1993). Foto: L. A. Chaves. 
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Figura 1: mulher vedando a porta do forno; figura 2: homem vedando a porta do forno. 

Município de Grão Mogol/MG (1993). Foto: L. A. Chaves. 
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Figura 1: homem enchendo o forno de lenha; figura 2: forno pronto para ser vedado. Município de Grão 

Mogol/MG (1993). Foto: L. A. Chaves. 
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Figura 1: homem enchendo o forno de lenha; figura 2: fiscais inspecionam a cantina do acampamento. 

Município de Grão Mogol/MG (1993). Foto: L. A. Chaves. 
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ANEXO II 
Documentos 
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Cópia da Lei 6.637, de 2 de outubro de 1976. Extraída do arquivo da Fundação Rural Mineira 
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Exemplo de contrato de arrendamento. 

 
 
 



170 

 

 
 
 
 
 



171 

 

 
 
 
 
 
 



172 

 

 



173 

 

 
 

Refere-se aos contratos de arrendamento, cujas transferências de domínio foram paralisadas com o advento da 

Constituição Federal de 1988. 
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Refere-se aos contratos de arrendamento, cujas transferências de domínio foram paralisadas com o advento da 

Constituição Federal de 1988. 
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ANEXO III 
Recortes de jornais 
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Capa do informativo do Polo Sindical de Montes Claros (1982). Fonte: acevo pessoal. L.A. Chaves. 

 



180 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



181 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



182 

 

 

 
 
 
 
 



183 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



184 

 

 

 
 
 
 
 
 



185 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



186 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



187 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



188 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



189 

 

 
 

 

 

 



190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


