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3

APRESENTAÇÃO
O presente relatório é fruto da pesquisa realizada pelo Grupo de Estudos em Temáticas
Ambientais (GESTA-UFMG1) no Projeto Nova fronteira minerária, land-grabbing e regimes
fundiários: consequências socioambientais e limites da gestão de conflitos (CNPq 445550/20147), que pretende analisar as consequências socioambientais, institucionais, políticas, culturais e
legais do projeto de mineração Manabi/MLog, com foco no processo de licenciamento ambiental
da obra, novos arranjos institucionais e seus desdobramentos no que tange as famílias e
comunidades atingidas. Foi realizada uma visita de campo ao município de Morro do Pilar/MG
entre os dias 22-27 de fevereiro de 2016, onde se pretende construir a cava do projeto. O objetivo
central do relatório é narrar os principais acontecimentos que dizem respeito ao licenciamento
ambiental das estruturas concernentes ao projeto no município destacado, bem como descrever o
contexto sociocultural aos quais as comunidades rurais de Carioca, Chácara, Lavrinha e
Facadinho, todas inseridas nas Áreas de Influência do empreendimento, seus vínculos, suas
relações de parentesco e o modus operandi utilizado por funcionários da empresa na relação com
estes sujeitos.
SEÇÃO 1 - O COMPLEXO MINERÁRIO MANABI/MLOG EM UM CONTEXTO DE RETRAÇÃO
DA ECONOMIA MINERÁRIA BRASILEIRA
Entre 2011 e 2015, a holding2 Manabi S.A., empresa pré-operacional de capital aberto e
sede no Rio de Janeiro, dedicou esforços para viabilizar um complexo minerário em Minas
Gerais para extração, em três lavras a céu aberto, além de mineroduto para escoamento de
minério de ferro até um terminal portuário no litoral de Linhares/ES para estocagem e
exportação. As bases do empreendimento foram previstas para as cidades de Morro do Pilar e
Santa Maria do Itabira, municípios localizados em região limítrofe aos grandes paredões
rochosos constituintes da cordilheira do Espinhaço-Meridional e do Parque Nacional da Serra do

1

O GESTA-UFMG, vinculado ao Departamento de Antropologia e Arqueologia (DAA-FAFICH/UFMG) e
cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisa da Plataforma Lattes/CNPq, desenvolve desde 2001 pesquisa, ensino
e extensão dedicados à compreensão dos conflitos inerentes às diferentes racionalidades, lógicas e processos de
apropriação do território vigentes em nossa sociedade. O Grupo, de caráter interdisciplinar, é composto por alunos e
pesquisadores de graduação e pós-graduação nas áreas de Antropologia, Sociologia, Geografia, Direito e Ciências
Socioambientais.
2
Modesto Carvalhosa (2009) define holdings como “sociedades de participação acionária não praticam operações
comerciais, mas apenas a administração de seu patrimônio. Quando exerce o controle, a holding tem uma relação de
dominação com as suas controladas, que serão suas subsidiárias” (p.14).
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Cipó. Por se tratar de um empreendimento transfronteiriço, o licenciamento ambiental acabou
fragmentado, sendo que as lavras foram apreciadas pelo Sistema Estadual do Meio Ambiente de
Minas Gerais (SISEMA), enquanto ao IBAMA, sediado em Brasília/DF, competiu licenciar o
sistema de dutos para escoamento da polpa de minério e que será impulsionada por grande
volume de água a ser captada nos afluentes do Rio Santo Antônio, afluente do Rio Doce.
O aumento da demanda chinesa por minério de ferro a partir de 2005 colocou Minas
Gerais no epicentro de expansão da fronteira minerária. O empreendimento da Manabi faz parte
de um conjunto de complexos minerários3 que priorizam a construção de estruturas particulares
de produção e transporte visando maiores rendimentos financeiros. Para Ribeiro (2015), o
arranjo corporativo da Manabi S.A. foi idealizado de forma a melhor satisfazer as demandas
solicitadas pelos órgãos licenciadores, em um modelo de gestão empresarial no qual prevaleceu a
utilização de determinados padrões corporativos, como a criação de pessoas jurídicas com
mandatos operacionais específicos instaladas em cidades-chave (p.50). Como aponta o Diário do
Comércio4, em 2011, no mesmo período de fundação da holding em 2011, foi adquirido junto à
empresa Terrativa Minerais S.A. uma série de direitos minerários nos municípios de Morro do
Pilar e Santa Maria do Itabira pela quantia de R$ 546,8 milhões de reais, títulos estes,
posteriormente transferidos para a Morro do Pilar Minerais S.A. e Morro Escuro Minerais S.A.,
subsidiárias da Manabi S.A. e responsáveis pelo licenciamento ambiental de duas grandes
estruturas minerárias.
Fundada em 2007 e com sede no município de Nova Lima/MG, a Terrativa Minerais S.A.
é uma empresa que atualmente presta serviços de agrimensura e é dirigida pelo empresário Ingo
Gustav Wender, tendo como principal atividade a aquisição de direitos minerários para posterior
revenda às corporações interessadas. Esta modalidade de negócio se tornou extremamente
lucrativa no primeiro decênio dos anos 2000, devido ao aumento exponencial do preço médio do
minério de ferro a partir do ano de 2008, como pode ser observado na Figura 1.
Contudo, o atual cenário econômico global tem resultado em uma nova conjuntura de
retração do mercado minerário brasileiro. Os desdobramentos da crise de 2008, por exemplo,
3

Nos últimos anos, cinco complexos minerários desta natureza iniciaram licenciamento ambiental em Minas Gerais.
Segundo Ribeiro (2015), caso consigam obter as licenças ambientais necessárias para a operação, “serão 2.315 km
de estruturas percorrendo 114 municípios, gerando um incremento produtivo de 132 milhões de toneladas/ano em
Minas Gerais, estado já responsável por 50% das exportações de minério de ferro no Brasil, sendo que estes valores
representam um aumento de 82,8% à atual média mineira de 160 milhões de toneladas/ano” (p.37).
4
In: Portal Diário do Comércio. Manabi investirá R$6,25 bilhões em Minas Gerais. Notícia veiculada em 26/03/13.
Disponível em: diariodocomercio.com.br. Acesso em 14/03/16.
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acarretaram na retração contínua da exportação de minério no país e, consequentemente, a
redução da demanda externa tem resultado na queda do preço médio5 da commodity e também na
rentabilidade do negócio para o setor empresarial.

Figura 1: Evolução do preço do minério de ferro. Extraído de: indexmundi.com. Acesso em: 25/03/2015.
O mercado de minério de ferro recebeu uma forte influência do acelerado crescimento mundial
puxado pela China na última década, passando a ser um produto altamente lucrativo e despertando
o interesse de diversos novos entrantes na produção. No entanto, as dificuldades naturais no
desenvolvimento de novas minas, associadas às dificuldades legais hoje existentes, atrasaram a
entrada em operação destas, em um cenário de grande incerteza quando comparado ao de quando
esses projetos foram idealizados (CARVALHO et al, 2014 p.204).

Se o quadro atual é de retração da economia e de redução da demanda chinesa por
minério de ferro, é momento de contenção de gastos ou até mesmo a reconsideração de metas ou
mudança de planos. Segundo notícia jornalística divulgada pelo Portal Valor Econômico 6 em
outubro de 2015, a Manabi S.A. passou por uma “reestruturação que incluiu mudança de nome,
de controle acionário e o desenvolvimento de um novo plano de negócios”, estabelecendo uma
fusão com a corporação britânica Asgaard, especializada em logística e navegação. Desta
operação surgiu a MLog, responsável pela operação de terminais portuários, soluções logísticas e
manutenção do plano de investimentos das subsidiárias Morro do Pilar Minerais S.A. e da Morro
Escuro Minerais S.A.

5

Segundo informações divulgadas pelo Ministério de Minas e Energia (MME), a economia mineral no Brasil vem
retraindo em uma média histórica de 18% por ano desde 2013, por consequência da queda de preços de seus
principais itens nos últimos anos. O preço médio da commodity declinou cerca de 50%, por conta da diminuição da
demanda chinesa nos últimos anos (Revista Brasil Mineral. In: O futuro da Vale. Ano XXXII. Maio 2015.
Disponível em: signuseditora.com.br/BM/revista/351/. Acesso em 25/03/2016 ).
6
Portal Valor Econômico. In: Com novo acionista, Manabi muda nome e entra no setor portuário. Notícia
veiculada em: 29/10/15. Disponível em: valor.com.br/empresas/4291814/. Acesso em: 25/03/16.
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Figura 2: Linha do tempo estrutura corporativa complexo minerário Manabi/MLog (autoria própria).

A Figura 2 traça uma genealogia desde a compra dos direitos minerários por parte da
Terrativa Minerais S.A. em 2007 até a criação da MLog em 2015. Dentro da estrutura societária
da Manabi S.A., nota-se uma diluição de funções entre suas subsidiárias como, por exemplo, a
competência para assinatura de convênios e protocolos de intenção, parcerias, anuências e
transações imobiliárias. Como forma de melhor controlar as negociações, a direção da empresa
delegou à Morro do Pilar Minerais S.A. a condução do processo COPAM7 e também a função de
intermediar conversas junto à prefeitura de Morro do Pilar, em uma parceria que abasteceu
cofres e bolsos com avantajados aportes financeiros para investimento em iniciativas variadas,

7

Processo COPAM nº 02402/2012/001/2012 (Morro do Pilar Minerais S.A.) - SUPRAM Jequitinhonha: aterro para
resíduos não perigosos de origem industrial; barragem de contenção de rejeitos; correias transportadoras; diques de
proteção de margens de curso d‟água; duas lavras a céu aberto com tratamento a úmido; tratamento de água para
abastecimento; pilhas de rejeito; postos revendedores; postos de abastecimento; subestação de energia elétrica;
tratamento de esgoto sanitário; unidade de tratamento de minerais UTM. Segundo a portal eletrônico da MLog, as
duas cavas em Morro do Pilar possuem 1,3 bilhão de toneladas de recursos medidos e indicados.
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desde subsídios para a edição de um novo Plano Diretor do município até o patrocínio de
iniciativas pessoais de gestores públicos locais.
As atribuições que dizem respeito ao processo IBAMA8 foram deslocadas para a Manabi
Logística S.A. e Dutovias do Brasil S.A., tais como o licenciamento de mineroduto e porto, a
negociação de formas de compensação frente aos inevitáveis danos em Áreas de Proteção
Ambiental (APA‟s) bem como de iniciar conversas com as 23 prefeituras inseridas no traçado do
mineroduto para a obtenção de declarações de anuência ao projeto.
Em relação à Morro Escuro Minerais S.A., em dezembro de 2012 a subsidiária
protocolou um pedido de Licença Prévia (LP) junto a SUPRAM Leste, porém, a queda do
potencial de investimento da corporação majoritária resultou na suspensão das atividades em
Santa Maria do Itabira no ano de 2014. A sede local foi esvaziada e atualmente a MLog apenas
cumpre as exigências burocráticas para manutenção dos direitos minerários adquiridos.
As próximas páginas se dedicarão a traçar o histórico do licenciamento ambiental do
processo COPAM nº 02402/2012/001/2012 e suas consequências socioambientais, institucionais,
políticas, culturais e legais. Foi realizado um exercício de levantamento e análise documental
com a finalidade de reconstruir suas etapas, incluindo catalogação, leitura e análise de
diagnósticos técnicos elaborados acerca da realidade socioambiental em que veio se inserir o
empreendimento pleiteado pela Morro do Pilar Minerais S.A., como Pareceres Únicos, atas de
reuniões deliberativas, recomendações de órgãos oficiais, registros escritos, relatos de campo,
notícias de jornal disponíveis na internet, e informações a respeito da empresa e do contexto
político na qual o município de Morro do Pilar está inserido.
SEÇÃO 2 - A ATUAÇÃO DA MORRO DO PILAR MINERAIS S.A. NO LICENCIAMENTO
AMBIENTAL DO COMPLEXO MINERÁRIO MANABI/MLOG
Situado na sub-bacia do Rio Santo Antônio, local onde estão presentes alguns dos
principais afluentes responsáveis pela recarga hídrica da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, o
município de Morro do Pilar possui cerca de 3.378 habitantes (IBGE Cidades).

8

Processo IBAMA nº 02001.001128/2012-58 (Manabi Logística S.A.) – COMOC/COPAH: mineroduto de 511,77
km de extensão; canteiros centrais; canteiros auxiliares; frentes de obra móveis; área de estocagem e distribuição de
tubos; estação de tratamento de efluentes; estruturas de apoio às obras; estações de bombeamento; quebramar; canal
de acesso; plataforma continental; estação de filtragem; pátio de estocagem de minério fino; emissário submarino de
água; carregador de navios; correias transportadoras; ponte de acesso estaqueado a 2,5 km do quebramar; sistema de
amostragem e pesagem; pier para atracação de navios.
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Figura 3: Morro do Pilar (autoria própria). Elaborado em: 15/03/16.
O complexo minerário proposto pela Morro do Pilar Minerais é composto por lavra a céu aberto
em Morro do Pilar/MG, com potencial de produção de 25 milhões de toneladas por ano (Mtpa),
estruturas para pilhas de estéril, barragem de rejeitos e estruturas acessórias que no total, podem
abarcar cerca de 160km², o que corresponde a 34% da extensão do território do município
incluindo áreas de vegetação em estágio médio/avançado de regeneração e um relevante trecho
que abarca os rios Picão, Preto e os ribeirões Lages e Mata-Cavalos, importantes afluentes no
conjunto da Bacia do Rio Santo Antônio (In: Observatório dos Conflitos Ambientais de Minas
Gerais. Ficha Técnica: Movimento de resistência ao empreendimento Manabi Morro do Pilar
Minerais S/A. Disponível em conflitosambientaismg.lcc.ufmg.br/conflito/?id=573. Acesso em:
03/04/16).

As jazidas minerais disponíveis para extração de ferro na Serra do Espinhaço
normalmente apresentam teores médios de pureza entre 40% e 50%, valores baixos em termos de
mercado. Com o intuito de prover um produto mais comercializável e lucrativo, são utilizadas
técnicas industriais de beneficiamento e flotação, transformando assim um minério relativamente
“pobre” em um alto concentrado de minério denominado pellet feed, exigindo para isso uma
complexa planta industrial nas adjacências das minas (MILANEZ & SANTOS, 2013). É possível
9

visualizar a partir da Figura 3 a quantidade e o tamanho dessas estruturas para além das cavas,
como pilhas de estéril, britador, canteiro de obras, alojamentos e barragem de rejeitos, todas
necessárias para o pleno funcionamento do complexo minerário9.
Do ponto de vista socioeconômico, Luzia Becker (2009) intitula o conjunto de
municípios inseridos às margens da Serra do Espinhaço como MatoDentro: comunidades rurais,
distritos e cidades pequenas historicamente isoladas do eixo econômico de Minas Gerais por este
conjunto de cordilheiras e dispersas pela extensão de Conceição do Mato Dentro, Morro do Pilar,
Santo Antônio do Rio Abaixo e Ferros, dentre outros. Conforme aponta a Associação Unidos por
Conceição do Mato Dentro, atualmente grande parte destas pequenas cidades convive com “um
cenário de fragilidade econômica e vulnerabilidade social com relação às condições de vida da
população, de sua sustentabilidade e do acesso a serviços públicos essenciais” (UNICON, 2012,
p.5). Tais características tornam o potencial de arrecadação de recursos federais como o Fundo
de Participação dos Municípios (FPM), o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS) destes locais relativamente pequenos quando comparado com a média dos municípios de
Minas Gerais.
Ciente desta capilaridade, o empreendedor do projeto Manabi utilizou como estratégia
discursiva para a sedução da prefeitura a promessa de aumentos significativos nas receitas
públicas municipais no transcorrer das fases de instalação e operação. Por exemplo, o Estudo de
Impacto Ambiental (EIA) da Morro do Pilar Minerais S.A. avalia que “na fase de operação está
estimado 62 milhões na arrecadação de ICMS e de 24 milhões de CFEM para o Estado e 69
milhões para o município” (GEONATURE, 2012) .
O ano de 2011 foi marcado pelo aumento das receitas públicas morrenses, já que neste
período iniciaram as obras para instalação do mineroduto do Projeto Minas-Rio10 com base no
município vizinho de Conceição do Mato Dentro. No período destacado, houve um nítido
9

Outras considerações importantes sobre os impactos do empreendimento em Morro do Pilar, indicados na Figura
3: 1) ele está localizado em um mosaico de várias Unidades de Conservação, inclusive dentro da Reserva da
Biosfera do Espinhaço; 2) interfere em áreas localizadas num raio de 10 km dos limites da unidade de conservação
do grupo de proteção integral, no caso o Parque Nacional da Serra do Cipó (PARNA CIPÓ); 3) a água de uso
industrial outorgada será retirada do Rio Preto, que nasce dentro do PARNA CIPÓ, e do Rio Santo Antônio; 4) a
região ainda é rica em florestas e remanescentes de Mata Atlântica.
10
O Projeto Minas-Rio, em operação desde 2015, é um empreendimento de domínio da corporação inglesa Anglo
American plc, detentora de uma cava a céu aberto de 12 km de extensão na Serra da Ferrugem, nos limites de
Conceição do Mato Dentro e Alvorada de Minas, Médio-Espinhaço mineiro, sub-bacias do Alto Santo Antônio e
Rio do Peixe. Adquirida por uma operação financeira envolvendo a empresa MMX, é composta por um mineroduto
de 525 km distribuídos em 32 municípios mineiros e cariocas até o Porto de Açu em São João da Barra, Rio de
Janeiro (RIBEIRO, 2015 p.35).
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aumento de arrecadação via ICMS e outros tributos por intermédio da chegada de empresas
terceirizadas a serviço da Anglo American, responsáveis pela instalação de 19 km de dutos em
Morro do Pilar para escoamento do minério produzido até o litoral.
Durante as obras de instalação do mineroduto da Anglo American, por meio da Carmargo Correia,
a cidade, em especial os comerciantes, sentiram por um ano e meio a temperatura de uma
economia pungente e um dia-a-dia frenético. Para se ter uma ideia dos bons momentos, o setor
imobiliário sofreu tanta influência que o aluguel de uma modesta casa de três quartos era locada
facilmente por R$ 2.5 mil mensais e viagens para repor estoque em bares, restaurantes, hotéis,
farmácias e postos de combustíveis eram constantes (In: MORRO DO PILAR: Empresários
investem para acompanhar crescimento. Notícia veiculada pelo portal eletrônico Folha Popular no
dia 31/08/2014. Disponível em: ofolhapopular.com.br/pg.php?id_cat=11&&id=385. Acesso em:
02/04/16).

Figura 4: Transferência de recursos federais ao município de Morro do Pilar (autoria própria). Banco de
dados disponível em transparencia.mg.gov.br/. Acesso em 02/04/2016.

A Figura 4 mostra como 2011 marcou o início de uma crescente no potencial de
arrecadação da prefeitura, a ponto de, em 2015, esses valores alcançarem um crescimento de
100% se comparado com os valores de 2009. A criação da Manabi S.A. em março do mesmo ano
contribuiu significamente com este aumento, e propiciou o despontar do município como um
novo pólo minerador na Bacia do Rio Santo Antônio. Durante as eleições locais, a candidata
Vilma Diniz (Partido Trabalhista Cristão), de Morro do Pilar e com trajetória política limitada,
soube aproveitar da conjuntura para obter o mandato de prefeita durante o período 2013-2016.
As primeiras operações do empreendimento Morro do Pilar Minerais visando o pedido
de abertura do licenciamento ambiental foram iniciadas em 2011, quando é solicitado junto ao
Instituto Mineiro de Gestão de Águas (IGAM) o processo IGAM 157/2011, em que o requerente
11

solicita realizar captações de água para consumo industrial no Ribeirão Lages, Rio Picão, Rio
Preto e Rio Santo Antônio, todos localizados em áreas de influência do projeto.
Em março de 2012, a Terrativa Minerais S.A. protocolou o Formulário Integrado de
Caracterização do Empreendimento (FCEI) em 01/03/2012, por meio do qual em 22/03/2012 foi
gerado o Formulário de Orientação Básico (FOBI) necessário para a autorização do pedido de LP
da cava do projeto. Cabe destacar que a Manabi S.A. já havia comprado os ativos da antiga
proprietária dos direitos minerários, mas mesmo assim decidiu mantê-la como solicitante do
processo, talvez como uma forma de obtenção de tempo até a consolidação 11 da estrutura
societária da recém-criada holding majoritária, tendo em vista as incessantes negociações
estabelecidas entre os membros do corpo do diretor e corporações interessadas em adquirir ações
durante o biênio 2011-2012 Em 27/03/2012, após o envio da EIA-Rima, é expedido pelo corpo
técnico na SUPRAM Jequitinhonha o processo COPAM 02402/2012/001/2012, já sob tutela da
Manabi, iniciando o prazo de 45 dias para solicitação de audiência pública, conforme institui o a
Resolução CONAMA 009/87 Art. 2º § 1º (BRASIL, 1987).
No dia 22/10/2012, aconteceu audiência pública no ginásio da Escola Estadual Intendente
Câmara em Morro do Pilar com a finalidade de apresentar o empreendimento aos moradores da
cidade, e segundo os organizadores, contou com a participação de aproximadamente 700
pessoas, desde comunidade local, autoridades e representantes de instituições diversas. Naquele
momento, tornou-se notável o alinhamento de interesses entre a empresa e a prefeitura local, que
já desenhavam um convênio no qual a Manabi se comprometeria a viabilizar serviços como a
implantação de infraestrutura, ações para o incremento da economia local e aperfeiçoamento dos
serviços públicos no tocante aos setores da administração e recursos humanos, educação,
promoção social, meio ambiente, agricultura, turismo, cultura e saúde.
Durante a plenária da audiência pública, houve manifestações de vereadores,
representantes de associações de comércio e hotelaria, apontando o tratamento ético, respeitoso e
transparente da Manabi, do compromisso com compensações no âmbito social, ambiental e
cultural e na menção ao progresso e desenvolvimento proporcionado pela sua chegada como
11

A estrutura societária ficou dividida da seguinte forma: Fábrica Holding (Brasil) 17,8%; Ontário‟s Teachers
Pension Plan (Canadá) 17,8%; Korea Investment Corporation (Coréia do Sul) 17,3%; EIG Global Energy Partners
(Estados Unidos) 11,5%; South Eastern Asset Management (Estados Unidos) 9,7%; Michael Vitton (Canadá pessoa física) 5,9%; Mathew Goldsmith (Canadá - pessoa física) 5,4% e uma variedade de acionistas minoritários de
diversos países (17,7%). Após a criação da MLog em 2015, as corporações citadas ainda mantiveram ações junto à
nova empresa, que foram reajustados segundo os interesses do corpo diretivo.
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fator de emancipação humana, econômica e social dos municípios. Em Morro do Pilar, a parceria
revelou-se contundente quando a prefeitura modificou o slogan da gestão para „transformação
sustentável e participativa‟, estampando um grande banner na portaria da sede municipal que
anunciava a parceria com a empresa.
Dentro deste cenário, chama a atenção a heterogeneidade das organizações demandantes
da audiência: o Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais (SINDIEXTRA) e a
Associação Socioambiental 4 Cantos do Mundo, representada pela Associação dos Moradores,
Agricultores e Apicultores da Lapinha (AMA LAPINHA), com base no município. O
SINDIEXTRA sempre esteve ligado à disseminação de um discurso de „mineração sustentável‟,
taxando de sectários todos os membros do movimento ambientalista que se opunham a este
modelo, em um posicionamento que se alinha ao discurso das corporações minerárias e da
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG). Inclusive, o presidente do
Sindicato também é presidente do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM).
A mineração é uma atividade intrínseca ao Estado de Minas Gerais, desde a sua concepção, e até a
base da sua economia atual. Grandes projetos de mineração como o da Manabi são responsáveis
pela geração de empregos diretos e indiretos, desenvolvendo e aquecendo a cadeia de
fornecedores, aumento de impostos e divisas para o Estado, e, consequentemente,
desenvolvimento social. Associados a uma responsabilidade ambiental e social, por meio de
programas de conservação e mitigação de impactos, esses benefícios continuarão sendo a mola
propulsora que tem alavancado o nosso Estado e os nossos municípios, trazendo mais
oportunidades e melhor qualidade de vida para a população de Minas Gerais (Pronunciamento do
presidente do IBRAM/SINDIEXTRA, Fernando Coura).

Figura 5: Audiência pública para discussão da cava Manabi dia 22/10/2012 . Disponível em:
geonatureblog.wordpress.com/2012/11/01/audiencia-publica-em-morro-do-pilar/. Acesso em: 07/04/2016.
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Já a ONG 4 Cantos do Mundo, com reconhecido trabalho de mobilização para a
preservação do meio ambiente na região a partir do auxílio no escopo de atividades da AMA
Lapinha, como proteção e restauração florestal (coleta de sementes locais, produção de mudas
nativas, cercamento de nascentes, pagamento por serviços ambientais e adequação de
propriedades rurais) e projetos sociais relacionados à criação de associações de pequenos
artesãos „chapeleiros‟, sempre manifestou preocupação com a chegada do novo complexo
minerário, e este receio motivou o endosso à realização da audiência pública. Porém, o ato
apenas fez legitimar o desejo do empreendedor de cumprir as exigências legais necessárias para
o andamento do licenciamento ambiental estadual.
Em dezembro de 2012, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), representado
pela Coordenadoria Geral das Promotorias de Justiça e Defesa do Meio Ambiente (CAOMA)
formaliza a abertura do Inquérito Civil nº 0175.12.000053-4, com vistas a alertar os órgãos
competentes sobre a necessidade de estudos mais aprofundados no tocante à prevenção,
mitigação e compensação dos impactos negativos do projeto. Assim sendo, no dia 06/12/2012 foi
assinado entre o MPMG e a Manabi S.A. um Termo Preliminar de Compromisso e
Responsabilidade Socioambiental (TPCRSA), que compreendeu, dentre outras especificações
ratificadas no documento, o custeio de equipe técnica multidisciplinar para acompanhamento das
medidas de controle ambiental a ser imposta no curso do processo de licenciamento, a análise
dos estudos ambientais apresentados pela compromissária ao órgão ambiental, capacitação de
mão de obra local para inserção desses trabalhadores no empreendimento, bem como a
elaboração de obras autorais acerca do patrimônio material e imaterial de Morro do Pilar.
Papatella (2016, no prelo) argumenta que, ao recorrer pela assinatura de um termo prévio
anterior à obtenção da Licença Prévia pela Morro do Pilar Minerais, atitude até então inédita no
rol de ações do MPMG, a instituição cria um contraponto junto à Secretaria do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais (SEMAD), órgão responsável pela articulação
das políticas de gestão dos recursos ambientais via atuação das Unidades Regionais Colegiadas,
optando momentaneamente por alternativas não-judiciais na condução do caso.
No bojo das ações presentes no documento, foi solicitada pela instituição a elaboração de
um laudo técnico “com o objetivo de contribuir na proposição de recomendações visando
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prevenir, mitigar e compensar os impactos negativos do projeto supracitado” (PRÍSTINO, 201312
p.9), desenvolvido pelo Instituto Prístino, pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos
criados para desenvolver pesquisas direcionadas em diagnóstico, conservação e uso racional do
patrimônio natural e com reconhecido histórico de elaboração de pareceres independentes
(PRÍSTINO, s/d13). Neste parecer, mostrou-se clara a falta de informações circunstanciadas sobre
a viabilidade ambiental do projeto:
As inconsistências, deficiências, omissões e erros graves presentes em vários diagnósticos
apresentados pelo empreendedor e apontados no presente laudo não sustentam a conclusão acerca
da viabilidade ambiental do empreendimento apresentada no EIA. De fato, esses problemas
inviabilizam a tomada de decisões baseada em dados técnico-científicos (PRÍSTINO, 2013 p.159).

Com vistas a atender a solicitação de envio de estudo condicionante acerca dos impactos
do projeto minerário sobre bens imateriais de referência cultural presentes nas áreas de influência
identificadas, encargo descrito no OF.GAB/IPHAN MG nº 1901/2012 do Instituto de Patrimônio
Histórico Artístico Natural de Minas Gerais (IPHAN-MG) e consolidado no Decreto nº. 3.551,
de 04/08/2000 (criador do Programa Nacional do Patrimônio Imaterial (PNPI)), o empreendedor
financia o documento Avaliação de impactos sobre bens culturais de natureza imaterial
identificados no município de Morro do Pilar/MG, elaborado em março de 2013 pela Lume
Estratégia Ambiental, empresa de consultoria sediada em Belo Horizonte prestadora de serviços
de assessoria estratégica na área ambiental. Ao ser analisado pelo corpo técnico do IPHAN-MG,
a pesquisa foi considerada imprecisa em relação às informações sobre as áreas que serão
apropriadas pelo empreendimento, e não esgota a descrição dos impactos sobre as referências
culturais das comunidades rurais existentes na área de influência do empreendimento, apenas
indica possíveis impactos, sem uma análise precisa que relacione o bem cultural aos modos de
ser, fazer e viver destas comunidades (IPHAN, 201514 p.1).
Para além das incongruências dos relatórios expedidos, no mesmo período o diretorpresidente da Manabi S.A., Ricardo Antunes Carneiro Neto, se aproxima do então governador de
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PRÍSTINO. Laudo Técnico sobre a Viabilidade Ambiental do Projeto Minerário Morro do Pilar. Inquérito Civil
MPMG no. 0175.12. 000053-4. 170 pgs. Belo Horizonte, 2013.
13
In: Quem Somos: O Instituto. Disponível em: institutopristino.org.br/quem-somos/o-instituto. Acesso em:
15/04/2016.
14
In: Parecer IPHAN-MG sobre o relatório “Avaliação de impactos sobre bens culturais de natureza imaterial
identificados no município de Morro do Pilar/MG”. Documento protocolado pelo IPHAN-MG à Morro do Pilar
Minerais e a promotores do MPF e do MPMG. 10 pgs. Belo Horizonte, 2015.
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Minas Gerais, Antônio Anastasia, para assinatura de Protocolo de Intenções com a corporação
para investimentos na ordem de R$6,25 bilhões, ratificado em 26/03/2013. No mesmo dia, a 4
Cantos do Mundo protocolou junto à Promotoria de Justiça do Patrimônio Público do Ministério
Público de Minas Gerais (MPMG) um ofício solicitando que o órgão “tome providências
cabíveis para que agentes do Estado não assumam compromissos precipitados e incompatíveis
com o necessário processo e análise administrativa que deva se antecipar a quaisquer
deliberações e compromissos administrativos” (4 CANTOS DO MUNDO, 2013 p.4). Bem como
anuncia o AEA (2012), nesses casos o timing de decisões políticas aliadas à atuação membros do
Poder Executivo demonstra maior agilidade em relação aos próprios licenciamentos, limitando o
potencial democratizante das esferas participativas e diminuindo a possibilidade de interferência
de mecanismos como audiências públicas e análises independentes dos EIA (p.29).
Em junho de 2014 a Morro do Pilar Minerais celebrou um convênio plurianual de R$50
milhões com a Prefeitura de Morro do Pilar, que inclui a elaboração de um Plano Diretor
Municipal adequado à instalação do complexo no município, de um Plano de Desenvolvimento
Sustentável, revitalização de praças, reurbanização de ruas, capacitação empresarial, cursos
profissionalizantes, reestruturação da Unidade Básica de Saúde (UBS), e elaboração de livros
sobre o universo sociocultural das comunidades inseridas na zona rural morrense. A interlocução
entre a prefeita Vilma Diniz e o corpo-diretivo da Manabi S.A. era tecida pelo assessor Luis
Cláudio Ferreira de Oliveira, ex-Secretário Municipal de Meio Ambiente e ex-Presidente do
CODEMA de Conceição do Mato Dentro entre 2001 e 2009, com grande histórico de parcerias
com empresários do ramo minerário no estado. A partir do Instituto Espinhaço - Biodiversidade,
Cultura e Desenvolvimento Socioambiental, cujos objetivos institucionais estão relacionados à
elaboração de estudos, ações, proposição, gerência e parceria em projetos relacionados à
conservação da biodiversidade e dos recursos naturais, bem como propor ações que visem o uso
adequado dos recursos minerais das comunidades inseridas no contexto da Serra do Espinhaço
(INSTITUTO ESPINHAÇO, s/d15), estabeleceu diversas parcerias com a prefeitura municipal.
Enquanto as alianças político-institucionais eram desenhadas, o licenciamento ambiental
estadual prosseguia com os trâmites para obtenção da Licença Prévia na URC Jequitinhonha. A
avaliação do pedido de licença prévia para o projeto da lavra, unidade de tratamento de minerais
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In: Objetivos Institucionais do Instituto Espinhaço. Disponível em: institutoespinhaco.com.br/site/. Acesso em
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e estruturas de apoio foi objeto da pauta da 84ª Reunião Ordinária realizada em 21/07/2014 na
cidade de Diamantina. Entretanto, já era de conhecimento do MPF e do MPMG que os dados
apresentados pelo empreendedor sobre as comunidades identificadas na área de influência do
empreendimento não permitiram avaliar as interrelações de parentesco, solidariedade e trabalho,
bem como a magnitude dos impactos sobre essas redes. Diante a esta prerrogativa, os promotores
redigiram a Recomendação nº 34 de 18/07/2014, assinada por três procuradores federais,
orientando os conselheiros à abstenção no momento de votação do processo.
RECOMENDA à Unidade Regional Colegiada Jequitinhonha do Conselho Estadual de Política
Ambiental que:
a) se abstenha de realizar a avaliação do pedido de concessão de Licença Prévia do
empreendimento Morro da Pilar Minerais antes que sejam disponibilizados aos Conselheiros
subsídios necessários e suficientes para a devida avaliação dos impactos que atingirão as
comunidades tradicionais situadas na área do empreendimento;
b) se abstenha de realizar a avaliação do pedido de concessão de Licença Prévia do
empreendimento Morro da Pilar Minerais sem que sejam incorporados ao processo de
licenciamento ambiental pareceres da Fundação Cultural Palmares, do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(INCRA) sobre os impactos diretos e indiretos do empreendimento sobre as comunidades
tradicionais existentes na região afetada pelo empreendimento e em seu entorno (MPF, 2014 p.4).

Já a Recomendação Conjunta PJCMD/CIMOS n. 01/2014 assinada pelas duas
coordenadorias do MPMG no mesmo dia da 84ª RO chama a atenção para a necessidade de
novos estudos a serem produzidos por equipes independentes e especializadas acerca do universo
social atingido. Também foi solicitada a realização de uma nova audiência pública direcionada
especificamente para as comunidades tradicionais e quilombolas atingidas direta e indiretamente
pelo projeto; a realização de estudos que deem conta dos impactos sinérgicos e cumulativos dos
empreendimentos minerários na região; e que a avaliação do pedido de LP não seja realizada até
que tenham sido completamente equacionadas as questões fundiárias (MPMG, 2014).
Além da recomendação citada, o GESTA protocolou junto à Procuradoria da República
de Minas Gerais (PRMG-MPF) o Ofício GESTA 041/2014. Neste documento, o núcleo de
pesquisa lista incongruências e incompletudes no que se refere às informações divulgadas pela
Morro do Pilar Minerais nos estudos socioeconômicos, como a insuficiência de informações
disponibilizadas a respeito das comunidades quilombolas e comunidades tradicionais na Área
Diretamente Afetada (ADA), em região com reconhecido padrão regional direcionado pelas
formas de ocupação tradicional dos seus territórios, padrão este comprometido pela sucessão de
empreendimentos planejados para a área. As críticas tecidas foram embasadas pela Lei Estadual
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nº 21.147, de janeiro de 2014, de matéria relacionada à política estadual para o desenvolvimento
sustentável dos povos e comunidades tradicionais de Minas Gerais:
Art. 2º inciso VIII: Assegurar aos povos e comunidades tradicionais a permanência em seus
territórios e o pleno exercício de seus direitos individuais e coletivos, sobretudo nas situações de
conflito ou ameaça à sua integridade, bem como a defesa dos direitos afetados direta ou
indiretamente, seja especificamente por projetos, obras e empreendimentos, seja genericamente
pela reprodução das relações de produção dominantes na sociedade (MINAS GERAIS, 2014).

Tendo em vista toda movimentação organizada por MPF e GESTA e a ausência de
informações importantes para a decisão sobre a viabilidade das estruturas, foi apresentado pedido
de vistas por oito conselheiros durante a 84ª Reunião Ordinária e assim a deliberação a respeito
da LP foi postergada para os próximos encontros do conselho.
O documento Laudo Técnico em reposta ao Parecer Único nº 0695698/2014 produzido
pelo Instituto Prístino em agosto de 2014 forneceu os primeiros indícios concretos da presença
de vegetação primária do bioma da mata atlântica, amparada legalmente pela Lei Federal
11.428/06 (Lei da Mata Atlântica), nas áreas destacadas no EIA-Rima para instalação das
estruturas da cava. As vistorias ocorreram in loco e levantaram dúvidas razoáveis sobre o
conteúdo e veracidade das afirmações presentes nos estudos ambientais elaborados pela empresa
de consultoria Geonature em 2012, questionando inclusive a ausência de segurança técnica e
jurídica que fundamentem a deliberação acerca da viabilidade socioambiental do projeto
(PRÍSTINO, 2014).
No mesmo período, pesquisadores do GESTA realizaram uma visita de campo entre os
dias 01 e 04 de agosto de 2014 para fins de observação participante e diálogo com os moradores
das comunidades de Chácara, Facadinho, Lavrinha, Rio Preto de Baixo e Carioca, visando tecer
uma maior compreensão da singularidade dos modos de vida das comunidades tradicionais onde
estão previstas as estruturas da cava. Como resultado, foi protocolado junto a PRMG-MPF, URC
Jequitinhonha e Fundação Cultural Palmares (FCP) o documento Notas Técnicas de Campo Morro do Pilar, com o propósito de realçar a especificidade dos conhecimentos tradicionais
associados ao artesanato e às manifestações culturais hereditárias, isto é, saberes e fazeres
tradicionais reproduzidos pelos comunitários locais. Foi recomendada a realização de estudos
específicos e aprofundados junto às coletividades identificadas em campo, sobretudo a
necessidade de “identificação e certificação junto aos órgãos competentes” (GESTA, 2014b p.7).
Instados a manifestar opinião acerca da conduta da Morro do Pilar Minerais, a FCP
solicitou ao GESTA uma ida conjunta no dia 22 de agosto de 2014, no qual puderam presenciar
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in loco o modus operandi dos prepostos contratados pela empresa na abordagem aos moradores
inseridos nas áreas de influência do projeto. A visita dos técnicos novamente evidenciou “a
necessidade de uma perícia antropológica que reúna em profundidade, informações sobre
fronteiras, processos sociais e territoriais, sobre a organização social dos grupos diretamente
afetados e as suas práticas produtivas e reprodutivas”, pedido formalmente protocolado pelo
documento Segunda Nota Técnica de Campo (GESTA, 2014c p.7).
Da mesma forma, Hélder Magno, membro da Procuradoria Regional do Direito do
Cidadão do MPF, sugeriu uma terceira ida, realizada no dia 12 de setembro de 2014, já que o
processo de votação da LP tinha sido novamente pautado na URC Jequitinhonha na semana
seguinte juntamente com o pedido de LO do Projeto Minas-Rio. A Terceira Nota Técnica de
Campo recomenda a necessidade de ações cautelares e projetivas no sentido de garantir direitos
individuais e coletivos que estão sendo negligenciado nos estudos ambientais protocolados e nos
planos de negociação fundiária, marcados pelo constante clima de urgência e pressão para a
conclusão de cadastros e negociações individualizadas (GESTA, 2014d p.14).
Até o momento, os dados apresentados pelo empreendedor sobre esses grupos compreendem
informações de caráter demográfico com caracterizações breves e superficiais que não permitem
avaliar as interrelações de parentesco, solidariedade e trabalho, bem como a magnitude dos
impactos sobre essas redes. O que conduz ao juízo de que as informações produzidas e
disponibilizadas no âmbito do processo de licenciamento ambiental até o momento são exíguas
para subsidiar o levantamento e a avaliação dos impactos que decorrerão para as comunidades
inseridas na ADA e AID do empreendimento (ZHOURI & OLIVEIRA (orgs), 2014 p.133).

Foi neste ambiente que a URC Jequitinhonha convocou sua 85ª Reunião Extraordinária
no dia 18/09/2014. Quando se iniciou o procedimento administrativo para votação da LP do
projeto Morro do Pilar Minerais, primeiro item da pauta, o auditório já tinha lotação máxima, e
muitas pessoas em pé nos corredores e nos cantos da sala. No meio dos espectadores, uma
„platéia‟ constituída de moradores locais e funcionários transportados pelas empresas,
pesquisadores do Brasil e de outros países, movimentos sociais e atingidos se empurram e
procuram espaço em um ambiente quente e lotado. Mal sabiam que no dia anterior, o MPMG
recorreu à via judicial para suspender a validade da anuência expedida pelo Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).
Foi protocolada ao juiz da 3ª Vara da Seção Judiciária de Minas Gerais a Ação Cautelar
nº 0071643-11.2014.4.01.3800/MG, com a finalidade de contestar a Anuência Prévia
06/2014/SUPES/MG devido a um erro metodológico na coleta de amostras dos campos rupestres
interceptados. Segundo o documento, “os locais amostrados pelo empreendedor estão agrupados
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e, portanto, várias áreas de campos rupestres presentes na ADA da Cava Norte não foram sequer
amostradas” (MPMG, 2014 p.6). Como base argumentativa, a Ação lançou mão dos arts. 20º e 3º
inciso VII da Lei da Mata Atlântica, que determinam a impossibilidade de autorização de
supressão de fragmentos do bioma para fins de mineração (BRASIL, 2006). Dos pedidos feitos,
foi solicitada além da suspensão da anuência até que o IBAMA proceda a vistorias no local, a
retirada da votação da LP e a citação dos requeridos para esclarecimentos no prazo legal
estabelecido.
Após o ocorrido, alguns moradores de Morro do Pilar, mais precisamente os donos de
hotéis, restaurantes e donos de estabelecimentos comerciais, endossaram uma campanha com
vistas a solicitar à prefeitura a busca por recursos legais capazes de acelerar o processo de
viabilização do empreendimento. Representantes da Manabi S.A. também passaram a se
encontrar periodicamente com os assessores da prefeita. Tornou-se claro que os acontecimentos
nas reuniões do órgão ambiental fortaleceram as relações entre o núcleo duro do poder executivo
local e os diretores da Manabi.

Figura 6: Campanha „Queremos Manabi‟, iniciada nas redes sociais da Prefeitura de Morro do Pilar após a 85ª
Reunião Extraordinária URC Jequitinhonha . Disponível em: atilalemos.com.br/2014/09/prefeitura-lanca-projetomusica-no-morro/. Acesso em: 17/04/2016.

Com relação à existência ou não de fragmentos de Mata Atlântica na ADA, o Prof. Dr.
Geraldo Wilson Fernandes (Departamento de Ecologia Evolutiva & Biodiversidade do Instituto
de Ciências Biológicas da UFMG) foi contratado pela Manabi para elaboração de um Parecer,
protocolado ao processo no dia 01/10/2014 com o propósito de “apresentar definição da
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qualidade ambiental de três áreas distintas da vegetação em área de implantação do projeto”
(FERNANDES, 2014 p.1), de tal forma que os pontos pesquisados se aproximam àqueles
contestados na ACP impetrada pelo MPMG. Segundo o Parecer, “não há indícios de vegetação
primária de campo rupestre ou de outra tipologia vegetal naqueles locais” (FERNANDES, 2014
p.4). Contudo, não foram realizadas visitas de campo para melhor compreensão das ocorrências
nas localidades estudadas, apenas um sobrevôo de helicóptero para fins de identificação e
caracterização dos campos rupestres. A técnica empreendida no caso não foi a melhor, vez que
uma análise florísitica requereria uma ida a campo capaz de permitir ao especialista ter contato
com o ambiente e com as espécies, mas a finalidade do documento não era essa. Havia um
interesse em munir de argumentos técnicos um pedido de suspensão de liminar.
Assim, diante dos intensos questionamentos acerca do atraso na sua implantação e de
suas possíveis consequências socioeconômicos, a Prefeitura Municipal protocolou no dia
23/10/2014 um pedido de suspensão de liminar junto ao Tribunal Regional Federal da 1º Região,
em Brasília, sendo analisado pelo Presidente do Tribunal, desembargador Cândido Ribeiro, que a
suspendeu no dia 29/10/2014. Dentre as argumentações explicitadas no pedido, destacam-se o
suporte à elaboração do Plano de Desenvolvimento Sustentável e à implantação de infraestrutura;
ações para incremento da economia local; estruturação, operação e desmobilização otimizada e
ambientalmente sustentável do canteiro de obra do empreendimento; e o aperfeiçoamento dos
serviços públicos locais no tocante aos setores da administração e recursos humanos, educação,
promoção social, meio ambiente, agricultura, turismo, cultura e saúde.
No cenário de crise econômica em que o país e o estado de Minas Gerais estão, com quedas
abissais na arrecadação, somente um projeto como este poderá trazer esperanças para o
desenvolvimento de Morro e dos municípios que estão na região sul do médio Espinhaço. Por isso,
estamos trabalhando tanto para que possamos implantar em Morro um projeto realmente
diferenciado e responsável, que seja exemplo para Minas e para o país (Fala da Prefeita de Morro
do Pilar Vilma Diniz. In: Informativo Prefeitura Municipal de Morro do Pilar. Disponível em:
conflitosambientaismg.lcc.ufmg.br/noticias/prefeitura-de-morro-do-pilar-suspende-liminarexpedida-pelo-mp-e-lp-manabi-podera-ser-votada-dia-0611/.
Informativo
veiculado
em:
30/10/2014. Acesso em: 18/04/2016).

Segundo Papatella (2016, no prelo), ao optar pela judicialização do caso, o Ministério
Público acaba por ficar a mercê da imprevisibilidade do judiciário frente às questões
socioambientais, estas muitas vezes neutralizadas pelas suspensões de segurança expedidas por
instâncias superiores. No caso específico da mineração, os despachos têm se fundamentado na
prerrogativa de que as atividades de pesquisa e extração de substâncias minerais podem ser
facilmente enquadradas na categoria de „utilidade pública‟, conforme institui o art. 2° inciso I da
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Resolução CONAMA 369/06. Assim sendo, os argumentos empregados nos pedidos de
suspensão de liminar como aquele solicitado pela Prefeitura de Morro do Pilar pode ser
facilmente embasado pelo argumento de lesão à economia pública, mesmo estando comprovados
os vícios dentro do procedimento administrativo.
Capitaneados pela Coordenadoria Regional de Promotoria de Justiça do Meio Ambiente
da Bacia do Rio Jequitinhonha e Mucuri, o MPMG ainda protocolou mais duas ações judiciais
até a realização da 88ª Reunião Extraordinária, marcada pela obtenção da LP: uma ACP com
pedido liminar para suspender a validade da anuência de Conceição do Mato Dentro para o
mineroduto da Manabi S.A. no dia 27/10/2014; e uma Ação Cautelar para suspensão da 88ª RE
protocolada dia 05/11/2014, véspera da reunião. Ambas as tentativas não surtiram o efeito
desejado.
A 88ª Reunião Extraordinária da URC Jequitinhonha foi chamada às pressas no dia
06/11/2014, aproveitando-se do precedente criado na votação da LO do Projeto Minas-Rio no
mês anterior. A equipe do GESTA compareceu à reunião na qualidade de assessores da
Articulação da Bacia do Rio Santo Antônio16 e como autores das peças técnicas apresentadas aos
Ministérios Público Federal e Estadual. Convocadas por representante do MPMG a prestar
esclarecimentos acerca da existência de comunidades tradicionais na ADA, pesquisadores do
grupo realizaram uma exposição apresentando o conteúdo dos pareceres elaborados.
Os pronunciamentos dos pesquisadores do GESTA e dos representantes da Articulação
da Bacia do Rio Santo Antônio foram repetidamente hostilizados pelo público presente
(representantes da administração municipal de Morro do Pilar, munícipes, consultores e
funcionários da Manabi). Em sua intervenção, a prefeita de Morro do Pilar interpelou
diretamente os pesquisadores do grupo, acusando-os de adentrar as residências dos moradores
sem a autorização dos mesmos. Devido à referência direta ao trabalho de pesquisa efetuado, a
pesquisadora Raquel Oliveira se dirigiu ao microfone para solicitar um minuto para sua
manifestação em direito de resposta. Nesse momento, enquanto fazia a solicitação à mesa de
conselheiros, a pesquisadora foi abrupta e violentamente interrompida pelo secretário de Meio
16

A partir do ano de 2007, uma reunião de pessoas e movimentos sociais, atingidos, ativistas, trabalhadores e
profissionais, religiosos e laicos, pequenos e médios produtores rurais, comerciantes, estudantes e pesquisadores
começaram a acompanhar a ação orquestrada para mudar o destino da Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio. Foi
criada a Articulação da Bacia do Rio Santo Antônio, sendo seus membros participantes ativos de comitês de bacias e
conselhos de meio ambiente estaduais e municipais. O principal objetivo da investida foi buscar uma interlocução
com autoridades públicas comprometidas com a defesa ambiental, bem como coordenar a resistência e promover
acesso à informação via panfletos e cartilhas.
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Ambiente de Morro do Pilar, Sr. Ézio Dornela Goulart, que a empurrou, retirando de suas mãos o
microfone (ver nota de entidades civis em anexo). A intervenção do secretário, além de
significativamente hostil e agressiva, impediu momentaneamente a manifestação da
pesquisadora17. Devido às expressivas conclamações da prefeita Vilma Diniz em nome do
“desenvolvimento de Morro do Pilar” – que estaria sendo „obstruído‟ pela pesquisa realizada
pelo GESTA –, a reação do público presente foi em apoio à atitude descortês e insultuosa do
secretário.
Segundo nota veiculada pela Articulação da Bacia do Rio Santo Antônio18 (2014), a LP
foi concedida por um ato irresponsável e de abuso de autoridade, diante das inúmeras lacunas
comprovadas e sem a realização de estudos complementares indispensáveis à tomada de decisão.
O relatório de vistas do conselheiro e representante do Ministério Público Estadual destaca a
ausência de documentos válidos e fundamentais ao licenciamento, quais sejam, a certidão de
conformidade com a legislação municipal de Morro do Pilar, a anuência para intervenção na
APA Municipal do Rio Picão e manifestação do IEPHA, dado que haverá supressão de parcela
do trecho original da antiga Estrada Real. Mesmo com o pedido para que o processo fosse
baixado em diligência, 15 dos 22 conselheiros manifestaram de forma favorável à concessão da
LP, e nas reuniões posteriores foram sugeridas 42 condicionantes a serem cumpridas até que seja
solicitada a LI.
A obtenção da licença fez a união entre prefeita e Manabi S.A. atingir seu ponto máximo,
a ponto da empresa realizar adiantamento de um montante de R$6.222 milhões do convênio
plurianual celebrado somente em junho de 2014, ou seja, 13% do valor acordado até a obtenção
da LO. O dinheiro foi distribuído em diversas frentes, como obras de calçamento, Plano Diretor,
elaboração de livros, construção de uma nova UBS, dentre outras ações.
Entre os dias 10 e 12 de dezembro de 2014, foi realizado no salão da câmara de
vereadores de Morro do Pilar o Seminário Internacional: Gestão Integrada do Território para o
Desenvolvimento Sustentável e Entendimento Global. Os recursos advieram do convênio
plurianual, aproximadamente R$500 mil diluídos em passagens nacionais e internacionais,
hospedagem, alimentação e divulgação do evento. Reuniu cerca de três dezenas de convidados
17

Logo após os acontecimentos narrados, o GESTA enviou uma queixa à coordenação da Pró-Reitoria de Extensão
da UFMG (PROEX-UFMG) solicitando uma notificação oficial da universidade à SEMAD e ao corpo-diretivo da
Manabi S.A., enviado aos destinatários em fevereiro de 2015.
18
In: Licença Prévia da Manabi é marcada por prática coronelista e agressão física contra pesquisadora - mais
uma mina licenciada no Espinhaço? Nota veiculada em: 11/11/2014. Acesso em: 20/04/2016. Disponível em:
conflitosambientaismg.lcc.ufmg.br/noticias/licenca-previa-da-manabi-e-marcada-por-pratica-coronelista-e-agressaofisica-contra-pesquisadora-mais-uma-mina-licenciada-no-espinhaco/.
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do Brasil e de países da Europa, da África e da Ásia, que debateram sobre desenvolvimento
regional e sustentabilidade, sobretudo em como aprofundar a governança nos municípios aliando
conservação ambiental e crescimento econômico.
Há 200 anos a fundição de ferro em alto-forno dava os seus primeiros passos no Brasil,
precisamente em Morro do Pilar. Na atualidade, novamente a mineração vai ajudar a fazer crescer
a economia, promovendo o desenvolvimento local e microrregional, por meio de uma estratégia
que já está em curso: identificar e trilhar o caminho para que a qualidade de vida e o rumo da
região, mesmo após a mineração, continuem a melhorar, afirmando este território como uma
oportunidade de realização profissional, cultural e educativa (Folder de divulgação do Seminário
Internacional: Gestão Integrada do Território para o Desenvolvimento Sustentável e
Entendimento Global, organizado pela Prefeitura de Morro do Pilar e Manabi S.A. 1012/12/2014).

Figura 7: Folder do Seminário Internacional Gestão Integrada do Território para o Desenvolvimento Sustentável e o
Entendimento Global. Morro do Pilar, Minas Gerais, 10-12/12/2014.

O evento foi fechado, com inscrições limitadas e taxas de inscrição pouco acessíveis à
população local. Foram convidadas uma rede de universidades, cursos profissionalizantes e
membros de empresas interessadas na expansão da fronteira minerária na Serra do Espinhaço, e
muito se foi debatido sobre formas de uso sustentável dos bens naturais, unindo ciência e
tecnologia na busca de melhor conciliar e mitigar possíveis impactos negativos das atividades
minerárias. Objetivamente, o seminário buscou traçar alternativas comuns para os desafios
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identificados pelos empreendedores no momento em que se estabelecem nos municípios,
marcados pela presença de indicadores deficitários onde os projetos pretendem se instalar, falta
de infraestrutura básica, serviços de saúde e educação precários, capacidades administrativas
insuficientes, dentre outros. A chegada de outro projeto com dimensões semelhantes aos
impostos pelo Projeto Minas-Rio em município vizinho a Conceição do Mato Dentro, bem como
a expansão das operações da Anglo American no Serro trouxeram a necessidade de se discutir o
planejamento e o estabelecimento de uma agenda de desenvolvimento territorial na Bacia do Rio
Santo Antônio junto às partes interessadas. Ao final, foi assinado entre a Prefeitura de Morro do
Pilar e a Manabi S.A. um Acordo de Adesão à Parceria Internacional Kandandu, que busca unir
pequenas e grandes empresas extrativistas da África, Europa e América Latina em prol de “criar
pontes e fomentar parcerias equilobrados que irão beneficiar todas as partes envolvidas”
(KANDANDU19, s/d).
Ainda no final de 2014, em oportunidade de comemoração dos 313 anos de fundação de
Morro do Pilar, foram lançados dois livros com o auxílio de capital financeiro da Manabi S.A.:
Morro do Pilar: Histórias, Costumes e Tradições foi uma publicação produzida por dois
historiadores em atendimento ao TPCRSA e teve três mil cópias impressas distribuídas para os
moradores da cidade; já o livro Morro do Pilar: cultura, memória, sustentabilidade e a
antecipação do futuro foi lançado pelo Instituto Espinhaço e recursos do Convênio Plurianual
Manabi-Prefeitura, com o intuito de atender uma condicionante ambiental da SUPRAM
Jequitinhonha. Há indícios de irregularidades praticadas na prestação de contas realizada pela
prefeitura quanto ao segundo livro, que ficou orçado em R$1,5 milhões e até hoje não se sabe o
número de unidades feitas. Este primeiro indício de irregularidade na utilização dos recursos
acordados no convênio fez o corpo-diretivo da empresa solicitar uma auditoria para prestação de
contas do dinheiro dispendido.
Já em 2015, outras suspeitas de má-utilização dos recursos foram confirmadas, e assim a
relação empresa-prefeitura começou a estremecer. A equação entre os valores declarados e os
montantes depositados não batiam, de tal forma que 30% das contas não foram apresentadas. Por
exemplo, foi comprovado pelos vereadores que a prefeitura declarou ter gastado R$800 mil em
obras de calçamento e colocou nota de R$2 milhões; em outra denúncia, há um gasto de R$500

19

In: Quem Somos. Disponível em: kandanduproject.com/pt/projeto/43.htm. Acesso em: 23/04/2016.
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mil somente com aluguéis de carro para parceiros; O Plano Diretor custou 1 milhão e 300 mil
reais e ainda não foi divulgado.
Entretanto, a denúncia mais grave diz respeito a uma fraude na licitação da nova UBS da
cidade, que a princípio contava com recursos do Governo Federal e da Manabi. Um recurso foi
obtido com a ajuda de programa do Governo Federal, totalizando o valor de R$408 mil e, não
satisfeita, a prefeita solicitou à Manabi um recurso adicional de R$400 mil com o discurso de
criar uma unidade mais moderna. Tudo se inicia quando ela decide demolir o único Posto de
Saúde operante da cidade para aproveitamento do lote, inaugurado em 2008 e com infraestrutura
mínima para atendimento da população, ante ao argumento de necessidade de cessão de terreno
público de 308 m² como condição para acesso ao recurso. No dia 13 de junho de 2015, a
publicação do diário oficial local marcou uma licitação para obras de terraplanagem da área no
dia 26 do mesmo mês, contudo, essas obras iniciaram no dia 17 e no dia 19 foi cancelada a
licitação, ou seja, antes mesmo da abertura do edital. Em resposta aos questionamentos da
câmara, mandou uma planilha falsa, com algumas assinaturas falsas, e afirmou que a obra
aconteceu nos dias 14 a 29 de maio, mesmo elas tendo ocorrido entre os dias 17 e dia 30 de
junho. Tendo em vista o conjunto de ilícitos praticados, a câmara dos vereadores encaminhou um
pedido de cassação de mandato.
No dia 15 de agosto 2015, houve um protesto que arrastou um grande número de pessoas
para as ruas da cidade com o objetivo de questionar a Prefeitura Municipal sobre o uso do
dinheiro público. Com faixas, os protestantes cobravam o cumprimento das promessas de
campanha e aplicação do dinheiro da Manabi.
A situação em Morro do Pilar é crítica. Além de encontrar muitas dificuldades para honrar
compromissos com fornecedores, servidores e até mesmo com secretários de governo, que
acabaram sendo demitidos, a prefeita Vilma Diniz enfrenta uma chuva de denúncias de corrupção
em seu governo, fato que está sendo apurado pela Câmara Municipal com denúncias já
protocoladas no Ministério Público Estadual, em Conceição do Mato Dentro e Corregedoria de
Polícia Federal, em Belo Horizonte (Jornal Folha Popular, edição 599. Itabira, março de 2016).

As inúmeras ocorrências de fraudes e desvios faz a Manabi S.A. romper com a prefeitura
em julho de 2015, meses antes de anunciar a venda de seus ativos para a Asgaard. Após a
desmobilização do escritório local e demissão de funcionários, eles continuam pagando outorga e
fornecendo documentação para a SUPRAM. Em 2015 foram enviados ao todo 10 relatórios de
cumprimento de condicionantes, e também houve um pagamento de R$1,5 milhões de renovação
de outorga provisória ao IGAM. Os próximos passos rumo à operação da cava ainda são
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obscuros, ainda existem várias condicionantes não cumpridas e a LP expira em 2018. Duas
hipóteses sobre os rumos do projeto podem ser considerados: a venda dos ativos para
corporações de grande porte atuantes na região como a Anglo American e a Vale S.A.; ou
continuar o licenciamento pela MLog logo após o resultado das eleições municipais, onde
provavelmente a prefeita Vilma Diniz sairá perdedora e será possível renegociar os termos do
Convênio Plurianual, este que se mostrou muito oneroso aos cofres da empresa.

Figura 8: Manifestação moradores de Morro do Pilar 15/08/2015. Disponível em
blogmorrodopilar.blogspot.com.br/p/noticias.html. Acesso em 25/04/2016.

SEÇÃO 3 - RELATO DE CAMPO NAS COMUNIDADES DE CARIOCA, CHÁCARA,
LAVRINHA E FACADINHO 22-27/02/2016
Esta seção tem como referência o trabalho de campo realizado no Município de Morro do
Pilar, que envolveu o diálogo e observação junto a moradores das comunidades de Carioca,
Chácara, Lavrinha e Facadinho. A incursão de campo aconteceu entre os dias 22-27/02/2016 e
objetivou aprofundar as „Notas Técnicas de Campo - Morro do Pilar‟, elaboradas por
pesquisadores do GESTA/UFMG. No desenvolvimento da pesquisa etnográfica foi levado em
consideração informações contidas no parecer da SUPRAM acerca do EIA-Rima protocolado
pela Morro do Pilar Minerais e nas notas técnicas de campo, bem como clássicos brasileiros e
internacionais que pesquisam o campesinato.
O município de Morro do Pilar foi criado pela Lei no 1.039, de 12 de dezembro de 1953,
e instalado a 1º de janeiro de 1954, por Laurival Ferreira Carneiro, então Intendente Municipal,
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em reunião presidida pelo Padre Tarcísio dos Santos Nogueira (IBGE, 1982.). Foi descoberto
pelo bandeirante Gaspar Soares, que para lá levou seus escravos domésticos. Extraindo ouro nos
morros e, quando os trabalhos de mineração a talho aberto se aproximaram do arraial, Gaspar
Soares trocou de lugar as casas e a igreja, cedendo outra área para as novas construções
(GROSSI & MARTINS, 1997). Segundo os autores, ainda é possível encontrar vestígios dos
objetos de ferro produzidos pelas pequenas fundições encontradas no munícipio:
Para os estudiosos, as primeiras fundições de ferro se devem ao conhecimento metalúrgico de
escravos africanos. De fato, „o escravo constituiu uma peça fundamental da indústria siderúrgica
mineira, até a abolição da escravidão (GROSSI & MARTINS, 1997 p.10).

Neste sentido, como afirma Grossi & Martins (1997), o município de Morro do Pilar
contou com a presença da mão de obra escrava desde a ocupação da região, até as atividades de
garimpo e nas pequenas fundições. Logo após a sua fundação, muitas famílias de ascendência
negra ocuparam as partes altas da cidade, nas adjacências de território que atualmente compõe a
APA do Rio Picão. Segundo relato de morador, “a parte alta está encima do ouro. Quando não
tinha rua aqui, eles achavam pedra de ouro na enxorrada. A água ia tocando e eles iam
achando o ouro aqui. Aqui em cima tinha uma mina dos antigos”. O processo de crescimento da
periferia possui relação direta com o surgimento de outra dinâmica que estimulou o êxodo rural e
o deslocamento de parte da população residente nas comunidades rurais.
Conforme explicitado na Seção 2 deste relatório, as notas técnicas de campo elaboradas
pelo GESTA surgem em um contexto de ameaça aos direitos de ocupação territorial de
comunidades supostamente remanescentes de quilombos. A cava do projeto Manabi estava em
processo de licenciamento ambiental e estruturas como barragem de rejeitos, pilhas de estéril,
canteiro de obras e alojamentos acabaram sobrepondo terras de ocupação tradicional na zona
rural. As comunidades de Carioca, Chácara, Lavrinha e Facadinho acabaram sobrepostas às
referidas estruturas. Para que o complexo minerário fosse implantado, portanto, seria necessária
a remoção das vilas, gerando a perda de seu território tradicional.
(...) as comunidades de Chácara, Facadinho e Lavrinha distam respectivamente quatro, cinco e seis
quilômetros da sede urbana de Morro do Pilar. Também estimamos o seguinte número de famílias
nas comunidades: Chácara sete famílias, Facadinho oito, Lavrinha três, Rio Preto de Baixo dez e
em Carioca quinze famílias. É importante destacar, contudo, as relações de parentesco e
sociabilidade que articulam, por um lado, as comunidades de Chácara, Facadinho e Lavrinha e,
por outro, Carioca e Rio Preto de Baixo (GESTA, 2014b p.3).

No EIA-Rima, o empreendedor apenas menciona a presença das comunidades e não se
preocupa em fazer um relatório circunstanciado acerca das suas tradições, gerando lacunas no
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que se refere aos impactos ambientais decorrentes da implantação do projeto. Um olhar sobre os
documentos que referenciam o universo das comunidades diretamente atingidas pelo
empreendimento permitiu a constatação de que existe uma “necessidade de que sejam realizados
estudos específicos e aprofundados junto às comunidades tradicionais e negras identificadas”
(GESTA, 2014b p.7). Ao enquadrar as unidades de produção enquanto “propriedades tituladas”,
os estudos deixam de explicitar uma rede complexa de direitos de uso à terra, muitas vezes
alheios à lógica da propriedade privada individual, como por exemplo as “terras de herança” ou
os “sistemas de posse comunal”. Assim, os estudos iniciais apresentados não traziam referências
diretas e detalhadas sobre as comunidades, o que passou a ser alvo de questionamentos dos
órgãos ambientais e do Ministério Público.
Os sistemas de uso comunal baseados no direito à herança refletem o modo de produção
e organização social das comunidades rurais inseridas na área de influência do empreendimento.
Essa semelhança é constatada a partir da existência de porções de terras indivisas no interior das
famílias. As terras indivisas das famílias são relacionadas a uma lógica distinta de apropriação do
território, uma vez que se trata de terras que não são vendidas por constituírem um patrimônio de
todo o grupo. A relevância dessa constatação no contexto de instalação de um empreendimento
que implica em deslocamento compulsório de famílias é evidente, pois o mesmo traz
consequências para a própria natureza das negociações a serem feitas. As lógicas de apropriação
territorial e uso do ambiente nas áreas diretamente afetadas não deveriam ser abarcadas pela
noção da propriedade privada.
Nestes casos, a denominação população tradicional deveria ser percebida como uma
categoria abrangente, já que engloba um conjunto de alteridades. Essa categoria vem ganhando
força principalmente por meio da autoidentificação das próprias populações com o termo, no
sentido de se organizarem politicamente em sua direção, à medida que a legislação prevê a
garantia de alguns direitos coletivos a essas comunidades, mas também, à medida que as próprias
comunidades se percebem como indivíduos culturalmente diferenciados da sociedade
envolvente, com organizações sociais específicas, que se ancoram em suas histórias e territórios
(OLIVEIRA, 1993). Entretanto, apesar de abarcar grandes variações culturais, a categoria
pressupõe algumas características que seriam percebidas em todas elas, como por exemplo:
organização social de base familiar (em suas diversas acepções e desdobramentos), direitos
comuns sobre terra e recursos, gradações de domínio e uso da terra e direitos de exploração dos
recursos naturais do território acordados coletivamente (SANTOS et al, 2002 p. 7). Sendo assim,
mesmo não havendo certificação nas comunidades inseridas na área de influência do projeto
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Manabi, caberia ao empreendedor um trabalho mais aprofundado quanto aos seus aspectos
materiais e imateriais.
O levantamento etnográfico dos cursos de ocupação territorial se faz importante para a
compreensão da historiografia dessas comunidades. Neste sentido, torna-se necessário
estabelecer conversas com moradores e ex-moradores que tenham conhecimento da memória
coletiva do grupo pesquisado, de forma a recriá-la segundo o universo simbólico dos moradores
e suas condições sociais. Como aponta Pietrafesa (1999),
As versões do passado são instrumentos fundamentais de definição da realidade atual e
perspectivas futuras, mas que ao contrário não deixa de ser verdadeiro, isto é, as perpesctivas de
mudanças futuras também pode redefinir versões do passado de forma a tê-las, até mesmo, como
instrumentos de ação política (PIETRAFESA, 1999 p. 29).

Assim, à luz de experiências empíricas e de literatura antropológica específica, as
próximas páginas se dedicarão a compreender a produção da localidade20 nas comunidades de
Carioca, Chácara, Lavrinha e Facadinho.
CARIOCA
História, Terra, Trabalho e Produção
A comunidade de Carioca conta com a presença de quinze famílias que se articulam
através de relações de parentesco e sociabilidade com a comunidade de Rio Preto de Baixo. Os
moradores nos explicaram que Carioca é o nome dado a uma região composta por outras
pequenas localidades, sendo elas: Rio Vermelho, Colônia, Rio Preto e Carioca. A comunidade
será descrita e analisada nesta seção do relatório, tendo em vista a compreensão das dinâmicas
sociais que produzem o lugar e nesse sentido a compreensão da mesma como atingida pelo
projeto Morro do Pilar Minerais.
Quem vai à comunidade de Carioca percorre 10 km na estrada de terra que liga a sede do
munícipio às comunidades de Carioca, Rio Vermelho, Colônia e Rio Preto. As casas foram
construídas, em sua maioria, seguindo uma pequena estrada à esquerda da estrada principal. O
Estudo de Impacto Ambiental elaborado para o projeto da Manabi destaca alguns indícios da
origem de algumas da comunidade:
20

Utilizamos como referência as definições trabalhadas por Akhil Gupta & James Fergunson n artigo „Mais além
da “cultura”: espaço, identidade e política da diferença‟ (2000) e também por Arjun Appadurai em „A produção da
localidade‟ (2004), que definem o conceito como um espaço físico demarcado quanto a agrupamentos de interação,
no qual se torna-se possível a transformação dos espaços em lugares.
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Com o declínio das atividades como o plantio de café e mesmo a criação de gado, as grandes
fazendas foram perdendo sua importância e os proprietários foram cedendo terras para seus
funcionários morarem. Foi assim que se formou a localidade de Carioca, com casas dispersas (...)
o mesmo ocorreu em Rio Vermelho, formado pelo mesmo movimento de fixação de antigos
funcionários de fazendas e crescimento de suas famílias (GEONATURE, 2012 vol. 7.3, p. 62).

Figura 9: Vista aérea do município de Morro do Pilar, com ênfase nos troncos familiares dos moradores que fazem
parte da comunidade de Carioca (autoria própria). Elaborado em: 15/03/2016.

Segundo os moradores da região, a comunidade de Carioca era formada por grandes
dimensões de terras, de diferentes proprietários. A história complexa que uma das mais velhas
moradoras da comunidade nos contou tem início na Fazenda Mata-cavalo, em meados do século
XIX. Dona Teresa nasceu na Fazenda Mata-cavalo e, segundo ela, o povo foi chegando e
tomando a fazenda dos nego. Quando questionada sobre como se deu este processo, ela se
esquiva dizendo que lá é terra dos nego e que não pode nos contar, porque é gente de sangue
ruim e que tem muita gente da família que ainda mora em Morro do Pilar. Todavia, esta história
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foi contada por Grossi & Martins (1997), através de análises documentais e conversas com
antigos moradores de Mata-cavalo.

Figura 10: Dona Teresa, nos mostrando sua horta. Fonte: Acervo de campo (autoria própria).

Segundo Dona Teresa e confirmado por Grossi & Martins (1997), a Fazenda Mata-cavalo
está localizada no munícipio de Morro do Pilar, na região entre os municípios do Serro e de
Conceição do Mato Dentro. No ano de 1857, o então dono da Fazenda, José Pereira de Abreu e
Lima, residente no distrito de Morro do Pilar, fez seu testamento deixando a sede da Fazenda
Mata-cavalo e toda sua dimensão de terras para suas filhas, Constança Fortunata de Abreu e
Lima e Ana Ignês de Abreu e Lima. Entretanto, José Pereira registrou em testamento sua vontade
de que suas filhas deixassem, também em testamento, a Fazenda para os escravos e que os
libertasse. No ano de 1883, Constança, após a morte de Ana, fez seu testamento, cumprindo o
desejo do pai. Constança, a quem os escravos chamavam de Mãe Tança, alforriou os escravos
antes de sua morte e deu-lhes as terras do pai (GROSSI & MARTINS, 1997).
No ano de 1930, após a morte de Constança, iniciou-se um cruel processo de
expropriação da Fazenda Mata-cavalo. Ao sofrer uma ação executiva, Benedito Pereira de Abreu
tem seus bens – Fazenda e terras - penhorados e leiloados pelo advogado, Oscar Silva, que vende
as terras para José Batista Ferreira, o Inhozinho no ano de 1941. Inhozinho Thomaz herdou de
seu pai, Teófilo Thomaz - que comprou ao longo dos anos terras de escravos libertos - três
grandes fazendas: Lages, Salvador e Mata-cavalo. Em 1941, Inhozinho demarcou as terras em
Mata-cavalo, adquirindo outras pequenas áreas de pequenos proprietários e lavradores negros
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que viviam ali na região, ampliando suas terras até o ano de 1956. Ainda segundo Grossi e
Martins, entre os anos de 1939 e 1956 aconteceram diversos conflitos e assassinatos na região
pelas terras da Fazenda Mata-cavalo. Nesse sentido, há de se concluir que as relações de poder
entre posseiros e fazendeiros estão imbricadas nas falas da moradora que se nega a contar quem
foram as pessoas que expropriaram a fazenda de Mata-cavalo.
A moradora se mudou para a fazenda com seu marido, que trabalhou por muitos anos
para o fazendeiro Inhozinho Tomaz. Segundo a moradora, ao se mudarem para a fazenda, o casal
encontrou muitos trabalhadores que já estavam ali trabalhando para o Fazendeiro. Um destes
trabalhadores é o Velho Felipe. Hoje já falecido, Sr. Felipe deixou muitas gerações na
comunidade de Carioca que ainda vivem ali. Há um intrigante relato no texto de Grossi e Martins
(1997), de um dos netos de Teófilo Thomaz contando como era a vida naquelas fazendas. Rico
em detalhes, o relato conta como havia muitos trabalhadores que, libertos da Fazenda Matacavalo, trabalhavam na Fazenda Lages. Em determinado momento, o neto de Teófilo Thomaz,
descrevendo como seu avô era exigente com os trabalhadores, cita o nome de Olavo Felipe. Pela
proximidade das datas, podemos inferir que Olavo Felipe talvez seja o mesmo Velho Felipe.
Conversamos com uma das netas do Velho Felipe. Moradora de Carioca há mais de
setenta anos, a neta de Felipe era ainda criança quando viu diversos trabalhadores chegando na
fazenda para trabalhar para Inhozinho Tomaz. A neta de Felipe nos contou que seu avô trabalhou
por muitos anos na Fazenda de Inhozinho Thomaz, mesmo antes de o dono ser ele. Lembrando
que Inhozinho herdou as terras de seu pai, Teófilo Thomaz, e comprou terras na região, podemos
inferir que o Velho Felipe trabalhou também para Teófilo Thomaz. A neta de Felipe mora com
seu marido, Zé Gominho, que divide o terreno herdado por seus pais com outros três irmãos.
Cada morador do terreno possui a posse individual, assim as terras não se encontram em sistema
de pró-indiviso. Todavia, não há cercas ou muros entre as casas.
Os pais de Zé Gominho se mudaram para Carioca há muitos anos, quando todos os filhos
ainda eram crianças. O casal conta que foi o Velho Felipe, quem pediu à Inhozinho um pedaço
de terra e trabalho para José Gomes Vieira, pai de Zé Gominho. Estes se mudaram da
comunidade Rio Preto para Carioca, e se instalaram em uma pequena casa de sapê que ainda
hoje está preservada no atual terreno onde moram Zé Gominho e seus três irmãos.

33

Após a morte de Inhozinho Tomaz as terras, herdadas por seus filhos, foram sendo
vendidas. E, desde então, após diversos conflitos com os novos fazendeiros da região, a maioria
dos moradores de Carioca regularizaram a posse de suas terras.

Figura 11: Dona Expedita. Fonte: Acervo de campo (autoria própria).

Segundo relatos de moradores, plantava-se muito na região de Carioca. Contaram-nos
que em dias de semana, os moradores se deslocavam até a sede do município - Morro do Pilar para a venda dos excedentes das plantações. Nas palavras de uma moradora: Havia muitas
plantações de café, milho, muitas galinhas e essas coisas eram vendidas na cidade… Não havia
cooperativa, eram os fazendeiros que moravam lá e as pessoas para quem era delegado a posse
das terras.
Diversos moradores também nos relataram que muitos de seus familiares migraram da
comunidade para os municípios de Morro do Pilar, Santa Luzia e Belo Horizonte. Segundo os
relatos, o período de criação de gado na região foi impulsionado por fazendeiros nos anos 70,
quando uma parcela considerável da mão de obra ativa da região migrou para as cidades à
procura de emprego. Assim iniciou-se um processo no qual a agricultura sucessivamente cedeu
espaço para a pecuária, uma atividade que exige a atenção de um contingente menor de
trabalhadores potencializando processos de expropriação:
As fazendas, que eram estabelecimentos agropastoris, agora tendem ao pastoreio extensivo puro e
simples. Por ser essa atividade mais lucrativa, todo o solo é revertido ao plantio de capim, retendose apenas um ou dois vaqueiros para os cuidados da criação (MOURA, 1988, p.3).
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Neste sentido, a fazenda pode ser tomada como um dos principais elementos produtores
de êxodo rural (MOURA, 1988). Assim, visto que os processos de expropriação são vastamente
trabalhados na literatura do campesinato brasileiro, Moura (1988), sugere também que:
Orientar a análise de modo a etnografar as questões pelo lado do agregado, do sitiante e do
posseiro significa admitir que a fazenda será sempre a face complementar, o pólo oposto que
perpetua sua dominação através de relações com distintas frações camponesas. A fazenda visa a
intensificação do plantio de pasto, à exclusividade da atividade pecuária, à especulação
imobiliária, limpando a terra de homens que a ocupam com a roça, a casa e a despesa e assim lhe
conferem sentido e substância. (...) O agregado já não controla uma roça de milho e feijão, já não
tem casa de moradia (MOURA, 1988, p. 7).

O domínio branco na região se perpetuou também através do sistema de morada e da
concessão de terras para realização de plantios na meia – em que o fazendeiro cede um pedaço
do terreno e as sementes para o plantio - e na terça – em que o fazendeiro concede apenas o
terreno, como bem apontado nas Notas Técnicas de Campo – Morro do Pilar (2014), nas falas de
um morador da região: naquele tempo a terra não tinha valor, não tinha esse costume de vender
terra, desta forma, o fazendeiro ia mudando a cerca, arrodeando dos negros e confinando as
famílias às pequenas áreas nas grotas. No presente estas ocupações se conformam como
pequenas posses no interior de fazendas de gado, o que é característico, também, da comunidade
de Carioca. (GESTA, 2014b). Os moradores contam que muitas pessoas deixaram de plantar
com Inhozinho Tomaz porque o fazendeiro começou a plantar braquiária e iniciou-se a criação
de gado leiteiro.
Ao longo dos anos as antigas fazendas foram segmentadas, conformando áreas menores e
destinadas a herdeiros e\ou vendidas. Com a ajuda do Sindicato dos Trabalhadores Rurais da
região, a maioria dos moradores de Carioca possui a posse de suas terras regularizadas. Após a
morte de Inhozinho Thomaz, seus filhos foram vendendo suas terras e os novos donos das terras
reivindicando a posse dos terrenos, desencadeando diversos conflitos. Houve casos em que o
fazendeiro abriu todo o terreno, retirando a cerca e fazendo com que os bois pastassem nas terras
dos moradores, acabando com as plantações.
Nesse sentido, a posse está, como em muitos casos de ocupação camponesa da terra,
intimamente ligada ao trabalho e, expressa uma lógica especificamente camponesa de uso e
apropriação da terra anterior à penetração capitalista no campo. Assim, para José de Souza
Martins,
Só é legítima a posse da terra porque é baseada no seu trabalho. É o trabalho que legitima a posse
da terra; é nele que reside o direito de propriedade. Esse direito está em conflito com os
pressupostos da propriedade capitalista (MARTINS, 1980, p.61).
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Alguns moradores nos contaram que, atualmente, os fazendeiros têm medo de ceder terra
para o plantio e acontecer, após um tempo, a reivindicação de posse. Nos dias de hoje a maioria
dos moradores de Carioca possui hortas caseiras, para consumo da família. Outros moradores
trabalham como diaristas, ganhando cinquenta reais por diária. Muitos moradores, especialmente
os mais novos, se mudaram de Carioca em busca de emprego nas cidades de Belo Horizonte,
Santa Luzia e, em muitos casos, na sede do Município de Morro do Pilar.
Tradições e Festas Religiosas
Os moradores com quem conversamos nos contaram sobre as festas religiosas que foram
tradicionais na região. Atualmente os moradores de Carioca são, em sua maioria, evangélicos.
Exceto a família de Zé Gominho, que se diz predominantemente católica. Antigamente, segundo
os moradores, havia muitas festas e muita dança, tocava-se tambor e todos iam dançar: era o
Catopé. Grossi e Martins (1997) chamam a atenção para as falas dos moradores saudosistas ao
Catopé em Mata-Cavalo:
(...) em dia de festa, a população da “cidade” aumentava, e Mata-cavalo “escurecia de
gente” (...) Com o endosso da família do patrão, os negros cortavam a noite com o ritmo
de uma dança dramática, a qual ressuscitava danças e cantos nascidos na África: era o
Catopé (GROSSI & MARTINS, 1997 p.18).

Neste sentido, parece-nos que a tradição do Catopé foi levada para Carioca, junto aos
escravos libertos e seus descendentes. Todavia, disseram-nos que os tocadores de tambor
faleceram e que hoje não se faz mais a festa.
Uma moradora antiga nos contou que antigamente benzia-se muito em Mata-cavalo. Nas
palavras dela: “Benzia de vento caído, quebrante, machucado, não tinha médico”. Mas que,
“graças a Deus, não mexem com essa bobeira mais”. Percebemos nessa fala da moradora uma
forte influência da ideologia cristã com relação às chamadas „feitiçarias‟. O que nos parece
também ter alguma relação com o fim do Catopé. Sendo a comunidade, em sua maioria,
evangélica, as raízes mágico-religiosas africanas perderam a permanência na região.
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Figura 12: Utensílio utilizado para partos pela Dona Teresa. Fonte: Acervo de campo (autoria própria).

Segundo alguns moradores, no mês de maio, fazia-se também a festa para Maria, mãe de
Deus. Uma moradora nos contou que organizava a festa nos contou que não acontece mais, há
muitos anos. Esta mesma moradora também nos contou que fez um total de 213 partos
emprestando, às mulheres grávidas na hora do parto, uma bola que fica dentro do estômago do
boi. Segundo ela, a força que faz o boi se mover, faz a mulher se fortalecer naquele momento.
Atualmente, a moradora disse-nos não realizar partos mais e que não precisa mais da bola, pois
hoje existem médicos e hospitais. Nesse sentido, vemos a sobreposição de conhecimentos
técnicos sobre conhecimentos locais. Vemos que os moradores possuem profunda ligação com
suas raízes tradicionais.
Gestão de Recursos Naturais
Segundo os moradores, a localidade de Carioca é abundante em água. Diversos
moradores possuem nascentes em seus terrenos, usando a água para consumo próprio e para a
horta. É importante ressaltar que, nas conversas com os moradores, descobrimos a ausência de
água no possível reassentamento da Manabi. Segundo alguns moradores, os funcionários da
empresa sugeriram que, depois de reassentados, furassem um poço artesiano para solucionar o
problema. Solução esta que, para Zé Gominho e sua esposa, é completamente incabível, pois,
segundo eles, os poços artesianos estragam bastante e é necessário um bom montante financeiro
para arrumá-los.
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Manabi
A Manabi esteve em Carioca para reunião com todos os moradores somente uma vez. Em
outras ocasiões a empresa esteve na casa dos moradores, como eles mesmos nos disseram,
contando as plantas e medindo os quintais e casas. Cooptado pela empresa, Zé Coreia foi, em
diversos momentos, o elo da empresa, em ocasião, Renascer, com os moradores da Comunidade.
O pastor se autodeclara um pequeno líder da região, mantendo relações de proximidade e,
segundo ele, amizade, com funcionários da empresa.

Figura 13: Reunião com funcionários da Morro do Pilar Minerais na comunidade de Carioca. Cedido por
Dona Teresa.

Segundo os moradores de Carioca, a empresa já teria um lugar para o reassentamento da
Comunidade (Ver Figura 8). Todavia, como apontado acima, o local não possui facilidade no
acesso à fontes de água. Alguns moradores nos disseram que os primeiros a rondar a região
desenvolvendo pesquisas e levantando dados, foram da empresa MMX. A MMX, por sua vez,
vendeu a pesquisa pra a Manabi. Todos, de maneira geral, ficaram assustados quando
comunicados sobre a venda da empresa. Exceto os vereadores e políticos do munícipio, os
moradores das comunidades não souberam da venda.
Para que o empreendimento da empresa aconteça, a Comunidade de Carioca deve ser
reassentada de forma integral, pois, segundo os moradores, próximo àquela localidade,
funcionará a usina de beneficiamento da empresa. Os moradores de Carioca também afirmam
que a empresa não ofereceu dinheiro para compra do terreno, oferecendo somente o
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reassentamento, não havendo também a possibilidade de mudança para Morro do Pilar. O
empreendedor, dessa maneira, deseja reassentar a comunidade como um todo.
A partir desse contexto, cabe-nos recordar o que diz Arjun Appadurai sobre a produção
da localidade. Segundo o autor, as localidades podem ser produzidas, entendidas enquanto
mundos de vida constituídos por associações estáveis, histórias relativamente conhecidas e
compartilhadas e espaços e lugares reconhecíveis e coletivamente ocupados. Nesse sentido, um
reassentamento não quer dizer apenas trocar as pessoas dos seus lugares de origem, mas de
cruzar suas histórias de maneira drástica e violenta, impossibilitando a continuidade de produção
de uma determinada localidade.
Genealogia
Figura 14: Família Zé Gominho

Figura 15: Família Expedita – Velho Felipe
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Figura 16: Família Dona Teresa e Sr. Sebastião

Figura 17: Família Zé Coréia

OBS: Diferentemente de Lavínia Rosa, que morou na Fazenda Rio Vermelho com seu marido e filhos, em que o
Dono era o Fazendeiro Sincero, seus irmãos, Geraldo, Maria e José, ainda moram nas terras que eram de seus pais,
Domingos Vigor e Noêmia. As terras estão localizadas também na antiga Fazenda de Inhozinho Thomáz.
Atualmente Zé Coreia e Luciano ainda vivem na fazenda Rio Vermelho e todos possuem a regularização das terras
(Ver Figura 8).

CHÁCARA, LAVRINHA E FACADINHO
História, Terra, Trabalho e Produção
Localizadas nos arredores da estrada vicinal que liga os municípios de Morro do Pilar e
Santo Antônio do Rio Abaixo, as comunidades de Chácara, Lavrinha e Facadinho possuem
estreitos laços de parentesco e vizinhança entre si. Nesses locais, é possível justificar o
predomínio de „terras de herança‟ pelo antigo ato de concessão de domínios não demarcados,
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prática na qual os antigos titulares doavam parcelas de suas propriedades para os demais entes
familiares sem a devida documentação formal de partilha. Como reflexo, muitos imóveis não
estão devidamente regularizados, tornando comum a falta de escrituras, e impasses na justiça.
De forma correlata, nas regiões mais ermas, a existência de regimes de parentela pró-indiviso
revela espaços de autonomia e de diferenciação sociocultural, caracterizados pela presença da
natureza como agente ativo na produção das normas de uso dos recursos.

Figura 18: Troncos familiares dos moradores que fazem parte das comunidades de Chácara, Lavrinha e
Facadinho (autoria própria). Elaborado em: 15/03/2016.

A princípio, os moradores desses pequenos aglomerados se instalaram nas terras de
domínio do fazendeiro João Luís no final do século XIX, através da troca simples entre trabalho
e terra com o proprietário. “Aqui era tudo domínio do João Luís, chamava Fazenda do João
Luís, essa fazenda, eles contavam que essa fazenda era grande, era muita gente que morava
aqui, tudo meio parente”. Neste sentido, foram utilizados sistemas de morada como formas de
vinculação do camponês com os proprietários, resultando assim na contração dívidas que nunca
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acabavam. A lógica que orienta a relação com a terra foi pautada no valor do trabalho, e não no
valor da terra como propriedade, situação expressa nos comentários dos antigos agregados
residentes em Morro do Pilar, os quais atualmente reconhecem a ausência de trabalho investido
em suas antigas terras. “As fazendas aqui não tem nem tinham o hábito de fazer o formal de
partilha”, afirma um antigo morador local.
No tempo antigo o povo ia trocando as terras, trocava por carro de boi. Fazendeiro você sabe
como é que é! Né? Então os antigo dessas ia comprando no “bico”. A carne era cara. O fazendeiro
vendia e ia descontando no terreno. Antigamente a terra não tinha valor, quase. Não tinha o
mesmo valor que hoje em dia. A terra valorizou. Não existia esse costume de vender terra (Relato
do Sr. Joaquim Osório, marido de Odila Fernandes, ex-moradora de Chácara. Relato obtido em:
24/02/2016).

Nas comunidades de Chácara e Facadinho, existe um ancestral comum conhecido como
Fernandes Inácio, enquanto em Lavrinha existe outro entroncamento representado pelo Senhor
Raimundo (Ver Figura 22). “Tinha muita gente ali. De primeira linha era muita gente, alguns
parentes, outros agregados de parentes. Em todas as comunidades tinham umas casas que foram
desmanchadas ou foram desmanchando com o tempo, tinha muita gente mesmo. As três faziam
um povoado, com nações diferentes”. Neste sentido, as relações de terra e trabalho tecidas entre
os primeiros moradores com o antigo fazendeiro João Luís, reconhecido pecuarista e agricultor
de Morro do Pilar no século XIX, motivaram a criação de sociedades corporadas que criaram um
grande tronco familiar constituído de herdeiros dos Fernandes e dos Raimundo, em constante
diálogo e reprodução de tradições culturais, de subsistência e religiosas tipicamente observadas
em comunidades quilombolas.
Similarmente ao caso de Carioca, a pressão advinda do aumento gradual da pecuária no
decorrer nas últimas décadas provocou uma diminuição drástica da quantidade de moradores,
famílias e agregados das comunidades. Percebe-se um conjunto de transformações no que se
refere a alteração da paisagem e as formas nas quais seus moradores lidam com as históricas
mudanças nos modos de ser e fazer que representem condições passíveis de acarretar processos
de desestruturação de seus respectivos modos de vida. A prática da pecuária, por exemplo,
representou a materialização da perda de uma autonomia camponesa devido ao fato de
proporcionar um processo de homogeneização da paisagem21. “Tinha negro que tinha muita

21

Episódios históricos como a Lei de Terras em 1850 e a implantação da noção de propriedade através de uma
conotação econômica em 1920 acabaram por proporcionar um aumento gradual da pecuária. A falta de incentivos e
a desvalorização dos agricultores familiares e de seus produtos os deixaram numa situação difícil, fazendo com que
seus filhos buscassem melhores condições de vida nas cidades (WANDERLEY, 1997).
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terra, mas os fazendeiros „foram de roda‟ e foram comprando os pedaços e daí foi diminuindo.
Antigamente tinha muita terra”.

Figura 19: Casa abandonada a 30 anos na comunidade de Facadinho, cenário reincidente nas três comunidades.
Acervo de campo (autoria própria).

Chácara

Lavrinha

Facadinho

1950

aproximadamente 35
moradores

aproximadamente 15
moradores

aproximadamente 20
moradores

2016

12 moradores
(2 famílias
descendentes dos
Fernandes + 2 famílias
de agregados

2 moradores
(1 família
descendente dos
Raimundo)

8 moradores
(2 famílias
descendentes dos
Fernandes + 3 famílias
de agregados)

Figura 20: Estimativa de quantidade de moradores nas comunidades de Chácara, Lavrinha e Facadinho
com base em dados coletados com moradores (autoria própria).

Conforme apontam as Notas Técnicas de Campo - Morro do Pilar, “as últimas décadas se
caracterizaram por outra dinâmica que estimulou o êxodo rural e o deslocamento de parte da
população para a cidade de Morro do Pilar” (GESTA, 2014b p.3). Ante a este processo de
desestruturação de todo um modo de vida coletivo, poucos ainda guardam a memória viva de
como era o sistema de plantio, dos encontros culturais e religiosos e da rotina de trabalho na
antiga Fazenda João Luís. Este processo de desestruturação do modo de vida gerou grande
esvaziamento das comunidades, e hoje em dia poucos são os indivíduos ainda residentes.
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Entretanto, ainda existem pequenos focos de reprodução de uma economia que reproduza os
laços camponeses e as relações com o lugar e com a terra através da manutenção de práticas
tradicionais seculares, sobretudo nas técnicas de agricultura.
Percebe-se a importância da agricultura familiar para seus antigos moradores. Conforme
relatado, era comum a presença de pomares, hortas e criadouros coletivos, produtos que
poderiam ser “colhidos sem a necessidade de pedir a quem plantou”, de tal forma que a
associação entre família, produção e trabalho era diretamente ligada à manutenção familiar no
território, visando as gerações futuras. Em termos produtivos, havia plantio coletivo de itens
como funcho, tomatinho, trançagem, majericão, hortelã, alfavaca, cebolinha, salsinha, alface,
couve, milho doce, mandioca, algodão, feijão, arroz, capineira, cana-de-açúcar e abóbora, a
presença de frutíferas como mangueiras, laranjeiras, limoeiros, e bananais, bem como a produção
de leite e queijo, alimentos coletivamente compartilhados ou trocados pelos indivíduos das
comunidades.

Figura 21: Sr. Daniel Fernandes, bisneto de Fernandes Inácio, manuseando um mandiocal na comunidade de
Chácara. Fonte: Acervo de campo (autoria própria).

Durante o trabalho de campo, foi possível perceber o abandono de terras de cultivo
tomado por assa-peixes e pastos onde antigamente havia roças dos moradores. Todavia, foi
verificado

nas

proximidades

dos

núcleos

restantes

focos

de

agricultura

praticada

tradicionalmente, com divisão de áreas entre as comunidades estabelecendo esquema de mutirão,
troca de dias de trabalho e plantios em família. O cultivo se processa sobre bases rudimentares
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ante a um esquema de campesinato tradicional, onde a família, ao mesmo tempo é proprietária
dos meios de produção e assume o trabalho no estabelecimento produtivo.
Durante o trabalho de campo, foi possível perceber o abandono de terras de cultivo
tomado por assa-peixes e pastos onde antigamente havia roças dos moradores. Todavia,
verificou-se nas proximidades dos núcleos restantes focos de agricultura praticada
tradicionalmente, com divisão de áreas entre as comunidades estabelecendo esquema de mutirão,
troca de dias de trabalho e plantios em família. O cultivo se processa sobre bases rudimentares
ante a um esquema de campesinato tradicional, onde a família, ao mesmo tempo é proprietária
dos meios de produção e assume o trabalho no estabelecimento produtivo.
Adicionalmente, o trabalho com a palha de taquaraçu e indaiá faz parte da tradição do
município e é um elo entre os descendentes de Chácara, Lavrinha e Facadinho com as antigas
práticas artesanais que faziam parte da base da economia tradicional dessas comunidades no
passado. “Eu vim para a cidade por causa da escola dos meus filhos, mas nunca trabalhei para
os outros, sou palheira”, afirma uma ex-moradora22. A cidade se torna uma questão de
necessidade, entretanto, estar nela não significa romper relações com a roça. Estar na cidade se
constitui em uma necessidade, e a possibilidade de manter relações com a roça se expressa na
relação com a palha, pois a palha se constitui na obtenção de renda que simboliza uma forma de
autonomia.
Em Morro do Pilar, existem laços de cooperação familiar, que fixaram residência na sede
e vivem na condição de palheiros. Em alguns momentos fazem a coleta do taquaraçu de forma
coletiva, serviço viabilizado com o apoio da AMA Lapinha e da prefeitura via fornecimento do
caminhão para o transporte da matéria prima. A palha evidencia uma divisão de trabalho no
contexto da unidade familiar, sendo registrada a participação dos homens principalmente para
viabilizar a coleta e o transporte. Esta prática pautada no “saber fazer” como certa tradição de
determinados grupos é refletido de forma direta nas suas vivências, exercendo um papel
imaginativo no que tange suas trajetórias individuais em condições históricas de subjugação,
constituindo assim em uma manifestação de autonomia. Neste sentido, a palha delineia as
dinâmicas históricas observadas na relação rural/urbano, passado/presente, na relação com a terra
22

Para uma melhor caracterização do sistema de divisão de serviços relacionados à cultura da palha de indaiá e
taquaraçu, consultar o documento “Notas Técnicas de Campo - Morro do Pilar”, disponível em:
conflitosambientaismg.lcc.ufmg.br/wp-content/uploads/2016/02/listagem-de-anexos-um-parecer-gesta-minerodutomanabi-17-23.pdf.
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a partir de uma perspectiva agrária e também sob uma perspectiva de ocupação. “O preço não é
muito, mas eu faço muito”. Para além do aspecto moral, a trançagem se constitui como uma das
atividades explícitas para uma obtenção de renda com a possibilidade de gestão de tempo.
Cabe ressaltar que a tradicionalidade de determinados grupos vitimados por processos
agudos de esvaziamento e desmobilização no campo têm sido alvo da antropologia nas últimas
décadas. Joan Vicent em Antropologia das sociedades contemporâneas (1982) propõe recolocar
no discurso do campesinato categorias negligenciadas pelos teóricos: jovens e mulheres que
abandonam a terra, mas que de alguma forma se mantêm ligados a ela. Para isso, Vicent
apresenta uma abordagem alternativa que leva em consideração as interações políticas, as
relações estruturais e a explanação dos eventos, analisando as sociedades complexas
contemporâneas em processo de mudança. Da mesma maneira, deve-se compreender Chácara,
Lavrinha e Facadinho mediante as alterações estabelecidas nas relações cidade/campo e estender
o debate para além do território: em muitos casos, o principal elemento formador da identidade
de um povo diz respeito a fatores imagéticos capazes de conseguir manter viva uma
territorialidade. “Ter uma casa na cidade não significa viver na cidade”, ou seja, existem fatores
que são capazes de perpetuar determinadas heranças imateriais para além de residir nas
comunidades.
Tradições e Festas Religiosas
Segundo antigo morador de Morro do Pilar, era comum as pessoas se reunirem para
festas de batuque, umbigada e recortado, e que nas festas de casamento eram utilizados
instrumentos musicais como a sanfona e outros instrumentos percussivos. Nas zonas rurais,
promoviam um número elevado de festas, no qual servia, principalmente, na manutenção de
identidades sociais. Esses encontros serviam de mediação entre o profano e o sagrado, da ordem
e da desordem, ação esta que tem em sua estrutura certo alívio das amarras sociais. A religião em
torno das comunidades tradicionais eram baseada na socialização, através das liturgias,
festividades, bem como a participação dos adeptos em novenas.
Fazia festa no mês de agosto, pra Nossa Senhora. Fazia reza com marujada. Tinha uma porção de
coisas. Tudo pelos lados da Chácara. A maioria era gente de fora. Vinha gente do Tabuleiro, um
bocado da Chácara, de Facadinho. Chamavam a banda toda e todo mundo ia de uniforme e
instrumento (Relato do Sr. Joaquim Osório, marido de Odila Fernandes, ex-moradora de Chácara.
Relato obtido em: 24/02/2016).
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Conforme aponta Maria Clara Mendes (2007), “os festejos do congado têm como traço
básico a união dos pertencentes deste tipo de manifestação cultural e religiosa em torno da fé a
Nossa Senhora do Rosário” (p.57). As marujadas podem ser consideradas como uma das várias
manifestações das festividades de congado, perpetuando através da dança, do canto e da fé um
diálogo entre um tempo presente e o passado ancestral. “São manifestações de tradição negra,
índia e européia que se mesclam, gerando um rico encontro no qual a influência dos segmentos
mais simples da população é um fato a se destacar” (GOMES, 2000, p.139).
Vale lembrar que a religiosidade, bem como todo o aparato cultural do negro, era vista
pela sociedade como crenças primitivas baseada na magia, na superstição e na feitiçaria. Era
considerada feitiçaria tudo aquilo que destoava do modelo e da fé católica, ou seja, todo qualquer
tipo de crença e prática de outros povos. O sincretismo das marujadas as tornava alvos de
preconceito, e assim tais festividades ocorriam somente em lugares isolados, onde eram
convidados parentes dos troncos familiares dos Fernandes e dos Raimundo e alguns poucos
convidados de comunidades inseridas em municípios vizinhos como Conceição do Mato Dentro,
Serra dos Alves e Santana do Riacho, todos de origem negra. “Tinha marujada, batuque, moda.
A moda e o batuque é pra dançar. Hoje em dia não se festeja nada disso”.
Porém, as festas acabaram nas comunidades. No presente, quem é fiel a essas
manifestações religiosas se deslocam para a festa do Jubileu que acontece no mês de julho em
Conceição do Mato Dentro, onde montam acampamento e permanecem por cerca de 10 a 15 dias
“por devoção”. Segundo relato de antigo morador, o crescimento das igrejas evangélicas na sede
de Morro do Pilar tem desestimulado a participação dos jovens no que tange às práticas
religiosas, em um movimento de perda de valores, movimento impulsionado pela morte dos
moradores mais antigos e portadores da memória litúrgica e cultural dessas manifestações.
Manabi
As comunidades estão situadas na área de influência da Cava Sul, que segundo o EIARima prevê operações na segunda fase de operação do empreendimento após 25 anos de
atividades na Cava Norte (GEONATURE, 2012). Pretende-se também a construção de uma
grande pilha de estéril nas adjacências do curso do Rio Preto, cuja outorga provisória de 101
litros por segundo foi obtida junto ao IGAM no início de 2013. O local coincide com o território
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de Chácara e Lavrinha e com o trajeto do mineroduto Minas-Rio (ver Figura 18), mesmo não
havendo nenhum estudo aprofundado sobre os impactos sinérgicos e cumulativos.
No caso do projeto Manabi, as ações de deslocamento compulsório, podem legitimar um
processo de desterritorialização refletido na perda do acesso e controle sobre as condições de
existência e reprodução social, incluindo recursos naturais e materiais, moradia, segurança, redes
de solidariedade, confiança e parentesco. A utilização de critérios capazes de englobar as
comunidades na lógica da propriedade privada se apresentam como estratégias utilizadas pelo
empreendedor a fim de obtenção de soluções ágeis na supressão dos obstáculos para a
continuidade do licenciamento. Como consequência, os cadastros socioeconômicos realizados
foram pautados em padrões urbanos de utilização de bens domiciliares, e tal situação resulta em
constatações vazias sobre as condições de vida e moradia dos atingidos, desconsiderando,
principalmente, a opinião dessas pessoas sobre o que é realmente, para eles, qualidade de vida.
Considerando a relação de parentesco entre as comunidades e visto ser prevista a relocação de
Chácara e Lavrinha, deverá ser criteriosamente avaliada, juntamente com os moradores, a
possibilidade de permanência das famílias de Facadinho na região. Recomenda-se ainda que as
famílias sejam reassentadas em detrimento de indenizações pecuniárias. Deverá ainda ser
verificado o desejo das famílias a serem reassentadas de permanecerem em territórios comuns ou
em áreas contíguas, ainda que regularizadas individualmente por família (SUPRAM, 2014 p.26).

Conforme observado nas conversas de campo com os moradores, no caso das
negociações feitas nos territórios situados nas imediações da pilha de estéril do projeto Manabi, o
empreendedor somente as inicia no momento em que ocorre regularização em nível de título de
propriedade suas terras, explicitando uma condição de impotência quanto aos interesses em voga.
Em Lavrinha, a única família descendente dos Raimundo aceitou todas as condições propostas
para a reassentamento, tendo inclusive acordado algumas regalias especiais como a compra e
doação de imóveis na cidade. Já nas comunidades de Chácara e Facadinho, há um
reconhecimento da posse entre os moradores, negociada pela via de averbações entre parentes e
agregados. Somente um proprietário possui escritura, o Sr. Joaquim Osório, bisneto do
Fernandes Inácio, que regularizou sua posse pouco antes do interesse da empresa. Com isso,
muitos foram os contatos dos prepostos da Morro do Pilar Minerais na sua residência, o único
morador procurado para o início de conversas concretas.
Eles já tiveram aqui e vieram conversar comigo. Porque há muitos anos, eles (moradores de
Chácara acréscimos nossos) não tem documento, eu peguei uma folha de documento velho e
mandei fazer novo, daí estou com o novo. Aí eles caçou o documento e descobriram que só eu
tenho o documento. Eles vieram olhar o documento e avisaram que quando eles precisar de
comprar nós vem aqui conversar com o Senhor (Relato do Sr. Joaquim Osório, marido de Odila
Fernandes, ex-moradora de Chácara. Relato obtido em: 24/02/2016).
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A forma como ocorreram as mudanças durante a obra do mineroduto e as primeiras
sondagens dos funcionários já deixaram claro aos moradores que o espaço de vida deles está
sendo invadido e as mudanças resultarão em algum momento na saída do local. Dentre as
queixas levantadas, as principais dizem respeito ao assoreamento de nascentes e às condições de
risco as quais os moradores estiveram sujeitos como ocorrência de roubos e aumento da
circulação de pessoas e veículos. Segundo morador local, os testemunhos de sondagem a partir
da perfuração das rochas, prática utilizada pelo empreendimento a fim de diagnosticar a
diversidade mineral dos territórios de interesse, estão interferindo diretamente na disposição
hídrica por intermédio da alteração dos cursos naturais dos lençóis freáticos. “O pessoal da
Manabi andou medindo as coisas. Tá tudo medido aí pela Manabi. Fazendo pesquisa junto com
uns aparelhos. Andaram medindo aí procurando rocha e ouro”.
Genealogia
Figura 22: Relações de parentesco comunidades de Chácara, Lavrinha e Facadinho
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