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IMPACTOS DO POVOAMENTO DA COMUNIDADE DA MUTUCA EM 
TAIOBEIRAS - MG

Nayara Dias de Assis1·; Rafael Alves de Oliveira.2

Os chacreamentos, ou, parcelamento de solo nas áreas rurais vêm sendo crescentes na última década. Onde cada 
vez mais pessoas buscam ter um local de descanso afastado das áreas urbanas constituindo uma segunda residência 
no qual possa ter maior contato com a natureza, uma fuga para lazer, além do desfruto de maior espaço, e menor 
contato possível com os desconfortos provocados pelas áreas urbanas. Dentro deste deslocamento de pessoas, sendo 
apenas em finais de semana, ou também, em casos de mudanças definitivas de moradias de localidade urbanas para 
rurais, traz em questão conceitos como êxodo urbano e rurbanização, que provocam interações socioambientais 
significativas.  A migração pendular e sazonal de pessoas, antes em áreas urbanas, para as áreas rurais, induz a várias 
situações de impactos sociais e ambientais que podem ser diretos ou indiretos, tais como: desmatamento de plantas 
nativas para dar lugar a construção de casas, quadras e piscinas, introdução de alimentos industrializados e aparelhos 
eletrônicos, poluição sonora e luminosa, torna-se também um atrativo para empreendimentos voltados a exploração 
dos recursos naturais.  Tendo em questão o processo de rurbanização, conceito que traz a analise da transformação 
do meio rural, a partir das influências urbanas. Com isto, parte da analise deste trabalho, compreender os impactos 
do povoamento da comunidade rural da Mutuca, no município de Taiobeiras – MG. Tende como objetivo perceber 
e compreender o quanto o processo de chacreamento ocorrido na localidade, provocou mudanças das características 
físicas e sociais desta área. Trazendo desta forma uma reflexão dos impactos ambientais e físicos ocorrente na 
comunidade da Mutuca, a partir de entrevista realizada com moradores mais antigos e lideres comunitários, coleta 
de dados geográficos, fotográficos, sensoriamento remoto e, consulta em bibliografias que citam de forma objetiva 
os conceitos citados. 
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INTRODUÇÃO
O conceito de rural e urbana promove vários debates nas áreas sociais e ambientais. Dentro do 

contexto de chacreamento promove reflexões como o êxodo urbano e rurbanização. Tais termos vêem 
sendo citados dentro da analise de um novo processo migratório, de pessoas que sempre esteve nas áreas 
urbanas, para áreas rurais em busca de sossego, lazer, maior espaços e menor contato com a realidade 
urbana. Tal situação vem promovendo o grande número de chacreamento das áreas rurais. 

As normas de chacreamentos de responsabilidade do município de gerir, no qual tem a Lei 
4.504/1964 e o Decreto-lei n°57/1966 regulamentado pelo Decreto n°62.504/1968 que garante e permite 
o desmembramento de imóvel rural. Com isto os municípios têm autonomia respeitando as leis federais, 
de decretar as leis do parcelamento de solos em áreas rurais. Observando que tal área deve respeitar 
segundo a Lei n°12.651/2012 de proteção da vegetação nativa.

No município de Taiobeiras – MG, no Art. 201, § 2° na Lei Municipal n°995/2006 prevê o 
loteamento e chacreamento no município, sob a análise do Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Ambiental – CODEMA. 

Desta forma, as leis relacionadas ao chacreamento estabelecem normas de proteção ambiental, 
mas não impede a modificação radical das áreas ambientais rurais. Já que com o parcelamento de mais 
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propriedades rurais, a vinda de mais pessoas para as áreas rurais reflete com mais modificações do ser 
humano sobre o meio. 

Com os chacreamentos, colocamos em questão o conceito identitário e espacial de ruralidade. 
Propondo entender os impactos sociais e ambientais de povoamentos de áreas rurais, com os parcelamentos 
de solos e construções de pequenas chácaras, e a migração para áreas rurais, colocando em questão o 
conceito de rurbanização. 

Segundo Freitas e Vaz (2009) trazem em analise o conceito de rurbanização de acordo das 
“transformações sentidas no cerne da articulação do mundo rural com o mundo urbano”, percebendo que 
no “espaço situado entre as fronteiras, enquanto lugar, configura uma “osmose social”, por onde transitam 
elementos dos dois lados do “ru-urb”, onde os traços de cada um deles se sobrepõem, são mesclados e 
entrelaçados.” Entendendo rurbanização na relação rural/urbano em fusão, ou seja, as transformações 
físicas, culturais e sociais do que antes era rural, com traços urbanos, também caracterizados como o 
oposto, principalmente em áreas mais periféricas dos centros urbanos que trazem traços rurais em seus 
aspectos físicos e socioculturais. 

Colocando em questão este conceito, e percebendo a partir do que segundo Baptista (2006), 
menciona como mito moderno, o “regresso aos campos”, no qual revela uma necessidade da vida 
contemporânea, da pela busca das relações sociais, e da humanidade. Assim este retorno se torna símbolo 
da valorização que as gerações nascidas nos grandes centros urbanos fazem das imagens construídas em 
torno de um modo de vida descomprometido dos vínculos matérias que a sociedade mais urbanizada 
possui, fazendo uma busca das heranças perdidas com a saída do rural. 

Como proposta de compreender os efeitos da rurbanização, colocamos em análise a comunidade 
rural da Mutuca, no qual situa algumas fazendas como a Santo Antônio do Letreiro e a Sapé, ainda 
permanentes e as mais antigas da região, no qual são voltadas para a criação de gado em pequena escala, 
e produção de vários cultivos. Tinha também a área cedida pelo governo mineiro, para Italmagnésio 
Nordeste, que por muito tempo praticou a silvicultura. 

Tanto a fazenda Santo Antônio do Letreiro quanto a Italmagnésio Nordeste, houve um processo 
de desmembramento de suas áreas, para processo de chacreamento. No caso da última, as atividades da 
silvicultura ainda permanecem, mas por conta de outra empresa, a DUNORTE, detentora da maior área 
do desmembramento. 

Nos últimos 15 anos, desde o inicio do povoamento dos chacreamentos, houve grandes 
transformações na localidade. Dentro dos conceitos sociológicos e ambientais, surge a inquietação de 
compreender os impactos ocorrentes na comunidade da Mutuca. 

Com a análise sociológica do conceito de rurbanização, trazemos o relato de moradores da 
comunidade, diante a sua percepção das transformações e impactos sociais na localidade, com o aumento 
do número de pequenos sítios, e com isto o aumento de pessoas das áreas urbanas freqüentando os 
espaços da comunidade, trazendo com elas traços urbanos e impactos visíveis no ambiente e nas relações 
sociais como: lixo; construções de alvenaria; estradas; transito de veículos de todos os portes; barulhos; 
violência; entre outros. 

Refletindo assim, a partir de uma análise ambiental, de transformações geoespaciais, e os 



6 7

impactos na biodiversidade local. Que com os avanços dos aspectos urbanos, entra em impacto a flora e 
fauna local. Sendo percebido a partir de análise de mapas da área, via satélite para maior percepção das 
transformações locais. 

OS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS NA COMUNIDADE DA MUTUCA
Com aproximadamente 100 (cem) propriedades rurais presentes na comunidade da Mutuca, 

entre elas aproximadamente 40 famílias residentes nesta localidade, colocamos em questão os impactos 
ocorrentes nos últimos anos com o processo de povoamento na região. Levando em conta as transformações 
socioambientais e socioculturais, além da vida cotidiana dos moradores mais antigos na localidade, após 
o processo de chacreamento e aumento do fluxo de pessoas na comunidade.

Com a utilização da técnica de entrevista semi-estrutural, na utilização da metodologia de história 
oral, foram entrevistados moradores da região com intuito de compreender a partir do olhar local, as 
transformações vivenciadas por eles. Com critério de escolha, foram selecionados três moradores mais 
antigos da localidade. Entre eles o proprietário da fazenda Sapé, senhor Martim, e as primeiras moradoras 
do chacreamento feito na localidade, senhora Madalena e sua filha, senhora Nice. 

Em uma breve conversa, foram propostos aos entrevistados que relatassem a história do 
povoamento da comunidade, e como perceberam as transformações e impactos diante os chacreamentos, 
aumento do fluxo de pessoas, e dos avanços estruturais na comunidade. 

Morador mais antigo presente atualmente na comunidade, o senhor Martim vive a 26 anos, no 
qual criou seus filhos, e fez sua renda na criação de gado. Viu nos últimos 15 anos várias mudanças 
ocorreram na região, entre elas os impactos socioambientais com o aumento de número de pessoas. 

Mudou assim, não tinha movimento, agora tem este pessoal ai dentro. 

Seu Martim faz alguns relatos do historio da comunidade, dos primeiros moradores, de como 
surgiu o chacreamento, e como ele percebeu as transformações na comunidade. 

Só tinha três moradores. Só que depois foi amontoando este pessoal ai... São 
poucos que eu sei o nome decorado. Para falar verdade os que eu sei o nome 
daqui da comunidade é Madalena, aquele que vem todo final de semana, 
aquele irmão de Deca... Ildo. Tem aquele perto da casa de madalena, seu 
Delcio também, Aurélio da Cultivar, aquele menino sobrinho de Duda... 
Loro... é Loro mesmo. Tem muitos ai que comprou sua terrinha, e não sei 
quem é não, não sei de onde veio não. (...)
Eu vim, eu comprei esta terrinha que o velho João tinha comprado da firma. 
Eu vim para ficar uns quinze dias, e já estou com vinte e poucos anos, vinte 
e sei anos né?! Que estou aqui. Eu vim para cá em oitenta e nove, e já tem 
vinte e seis anos que estou aqui. Já tinha o velho Eloi, e o velho Dino, que 
foi o primeiro. Já tinha esta firma ai e os moradores foram repassando. 
Nivaldo que comprou de Aldei, que comprou de Dino. (...)
A associação do lado de lá era da firma, e ai chegou Silvano e foi fazendo 
este assentamento ai e foi chegando este pessoal. (Martim, 26 anos morador 
da comunidade rural da Mutuca)

O relato do senhor Martim nos promove uma série de informações para compreender como surgiu 
a comunidade, os primeiros moradores ao chacreamento que trouxe “movimento” como ele próprio 
mencionou. Outras informações tragas pelo senhor Martim, nos traz referências dos impactos ocorrentes 
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na região. 
Inicialmente ele reclama dos barulhos, que vieram inicialmente com a construção da barragem 

local, que segundo ele no período que o local era livre para o acesso de qualquer pessoa, vinham 
várias pessoas da cidade para momentos de lazer. Com isto, faziam bagunças e muito barulho com 
sons automotivos. Com os chacreamentos ao entorno da barragem, acabou com este movimento, mas 
continuam alguns barulhos de música, porém não como neste período. 

Senhor Martim também relembra como era antes da vinda dele, e até antes mesmo das firmas de 
cultivo do eucalipto:

Quando eu vi para cá já tinha estes eucaliptos. Quando houve o corte deles, 
fizeram este chacreamento, na parte de baixo desta estrada. Eu lembro 
quando não tinha o eucalipto, eu morava em outro lugar, e passava aqui para 
ir para a região das comunidades da Lagoa. Era tudo pequizeiros, alguns 
carreiros no meio do mato. (Martim, 26 anos morador da comunidade rural 
da Mutuca)

Este relato é muito importante para compreender um período da localidade que havia pouca 
interferência de modificações feitas por seres humanos (a seguir poderemos perceber claramente a partir 
do mapa de satélite, as transformações deste período relatado com o período atual). Martim conclui a 
entrevista, relatando a mudança do tempo climático da região, que para ele, cada ano chove menos, que 
apesar de ter vivido outro período de seca na região, não se compara o que vem ocorrendo nos últimos 
cinco anos. 

Madalena e sua família são os mais velhos a ocupar o chacreamento realizado onde antes ficava 
a sede da Italmagnésio Nordeste, que foram cedidas para elas por conta do senhor Manoel, que já residia 
na área. Hoje na localidade onde ela e sua família residem, é o ponto de encontro dos moradores da 
comunidade, no qual possui um pequeno bar/armazém que também é local de reunião da Associação da 
Comunidade Rural da Mutuca, no qual a senhora Madalena é a atual vice-presidente, e foi a fundadora 
da associação. 

Ao trazermos o relato das primeiras moradoras do chacreamento, entenderemos outros aspectos 
dos impactos ocorrentes na comunidade da Mutuca com o povoamento. Senhora Madalena e sua filha 
Nice, nos mencionam relatos que interage com a entrevista de senhor Martim. 

Quando eu cheguei aqui só tinha a casa velha de seu Manoel e dona 
Liquinha, já esta por tempo de treze... anos, já pulou para os quatorze anos 
que estou aqui. (...)
Achei um lugarzinho para levarmos nossas criações, galinhas e porcos, 
mas não tem nada. Ai levei junto com meu benzinho (referindo o marido) 
minhas coisas para lá, e assim nós fomos. (...) (Madalena, 14 anos moradora 
da comunidade da Mutuca)
Nesta época não existia ninguém, era tudo mato. (Nice, 14 anos moradora 
da comunidade da Mutuca)
Era só mato e uns pés de eucalipto no meio do mato. Mas já tinha cortado 
os eucaliptos e só estavam os tocos. Ai o pessoal da Lagoa, vinha para 
arrancar aqueles tocos... Ai levava para a Lagoa para queimar para fazer 
telhas e tijolos. (...)
Vinha duas vezes no dia, dormia em Taiobeiras, vinha para cá umas cinco 
horas da manhã, ficava o dia todo, voltava meio dia e voltava umas quatro 
da tarde para vê se tava tudo bem com a criação e voltava para dormir em 
Taiobeiras. (Madalena, 14 anos moradora da comunidade da Mutuca)
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Nós víamos por esta estrada aqui mesmo, mas era assim, aqui era quase 
sem uso, o pessoal só passava pela estrada na beira da água, e aqui éramos 
só nós e o pessoal da firma. Aqui era só um carreador que o pessoal da firma 
usava, e quase ninguém usava. (...)
Se você ir lá, vai ver ainda os carreiros e os pés de eucalipto antigo. (Nice, 
14 anos moradora da comunidade da Mutuca)

Na entrevista de Madalena e Nice, refletimos vários pontos importantes. O ambiente descrito 
por elas trazem traços bem rurais, o que nos remete as transformações da comunidade para o presente, 
onde o número de construções de alvenarias, e estradas que foram abertas aumentaram. Mas não foram 
só os aspectos físicos que sofreram transformações, logo a vida de Madalena e sua família seu Manoel 
faleceu. Com isto os herdeiros da propriedade começaram a desmembrar a área. Madalena em seu relato, 
menciona que um dos herdeiros começou a chacrear toda sua área para várias pessoas:

Até ai era sossego, mas saiu vendendo para um tanto de pessoas. Ele 
tinha maior parte e saiu vendendo tudo. (Madalena, 14 anos moradora da 
comunidade da Mutuca).

Outros relatos importantes trazem aspectos como a violência na comunidade. Madalena e Nice 
relatam vários roubos ocorridos na comunidade, a maioria furtos de caixa d´água, bombas de posso para 
puxar água e motocicletas dos moradores locais, e a maioria em propriedades que não residem ninguém. 
Com isto, os moradores locais, vivem sempre atentos e fazem uma espécie de patrulha voluntária, sempre 
olhando os movimentos suspeitos na localidade. 

Segundo elas, sempre rondam na comunidade, principalmente quando há eventos (reuniões 
religiosas e da associação) que os moradores saem de suas casas para frequentar, sempre obrigando a 
ficar um ou outro para ficar de olho nas casas vizinhas e da sua própria. 

Outro relato importante já mencionado por senhor Martim, foi sobre o barulho. A utilização de 
sons automotivos incomoda muitas vezes o que se espera do ambiente local, o sossego do campo, a paz 
e o som da natureza. Mas não é só a poluição sonora que é um incomodo nos finais de semana e feriados, 
o lixo também é um outro problema gerado com o movimento de pessoas na localidade. 

Claramente é visível a concentração de lixo na comunidade, mas onde fica mais visível do lixo 
produzido principalmente por pessoas que não residem na comunidade, e frequenta apenas nos finais 
de semana e feriados, e que não cuida dos resíduos produzidos neste período, são jogados de qualquer 
forma na entrada da cidade. Os impactos deste lixo também atingem as criações de gado na comunidade, 
que ao encontrar garrafas pets, acabam consumindo e engasgando, muitas vezes morrendo. 

O transito também é impacto presente, com as estradas que ficam cada vez pior, além de acidentes. 
A também o número de cachorros abandonados na região, que se multiplicam a partir do cruzamento. 
A certa preocupação dos moradores locais, com uma epidemia de doenças que podem ser causados por 
estes animais nestes estados.

Por final, senhora Madalena e sua filha Nice apontam os pontos mais positivos e negativos que 
consideram na comunidade: 

Olha, eu... o ponto positivo que eu vejo aqui mais, é os vizinhos que são 
bons. Inclusive eu acordo de manhã cedo, dou comida as criações e vou 
visitar o povo ai para baixo. (Madalena, 14 anos moradora da comunidade 
da Mutuca). 
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O ponto negativo, é o consumo exagerado da água, que das grandes lavoras 
aqui próximo que puxa da barragem, e o lixo também né!? (Nice, 14 anos 
moradora da comunidade da Mutuca).

Diante a tais considerações, analisamos que as relações sociais presentes na comunidade no geral 
é muito boa. Apesar dos problemas como a poluição por resíduos sólidos e sonoros, a um bom convívio 
entre a vizinhança, principalmente na solidariedade presente, como podemos observar na conversa das 
entrevistadas. 

A questão da água é algo sério presente na fala dos entrevistados. O problema com o 
esvaziamento dos reservatórios e da seca presente em toda região nos últimos anos, vem sendo a grande 
preocupação. 

Com o desperdício das grandes lavouras, da grande concentração de eucaliptos e do próprio gado, 
apesar ser de pequeno porte as criações, impacta ainda mais. É visível o desmatamento da mata ciliar nas 
proximidades da barragem (como veremos a seguir). Em algumas chácaras foram construídas obras nas 
beiras da água, além de substituir a mata ciliar por plantio de pequeno a médio porte de lavoura. 

TRANSFORMAÇÕES GEOESPACIAL DA COMUNIDADE RURAL DA MUTUCA.
Analisaremos os impactos ambientais causados pelo crescimento populacional na comunidade da 

Mutuca, a partir de mapas de satélite, percebendo as consequências do chacreamento local. É importante 
mencionar que segundo o Artigo 1º da Resolução n.º 001/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(CONAMA): 

Artigo 1º - Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental 
qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante 
das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: I - a saúde, 
a segurança e o bem-estar da população; II - as atividades sociais e 
econômicas; III - a biota; IV - as condições estéticas e sanitárias do meio 
ambiente; V - a qualidade dos recursos ambientais. (CONAMA, 1986)

Levando em consideração aos impactos ambientais na comunidade da Mutuca, podemos descrever 
que, os impactos mais evidentes são causados pela extração de recursos vegetais para construção de casas 
e áreas de lazer, vias de acesso e agricultura que afeta a fauna e flora nativa local. O consumo dos recursos 
hídricos pelos empreendimentos voltados para agricultura e mudas de eucalipto, seja pela perfuração de 
poços ou pela captação direta da barragem comunitária, provocando escassez nos períodos secos. Gestão 
irresponsável dos resíduos urbanos, que causa poluição das vias de acesso, vegetação nativa e recurso 
hídrico. Para melhor compreensão segue abaixo a FIGURA 1, gerada a partir da Plataforma do Cadastro 
Ambiental Rural – CAR/MG, de sensoriamento remoto, mostra a área de abrangência da comunidade. 
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FIGURA 1. Área de abrangência da comunidade da Mutuca/Taiobeiras –MG - 2015

Fonte: Plataforma Cadastro Ambiental Rural – CAR/MG

 A área analisada possui aproximadamente 257 hectares, sendo aproximadamente 81 hectares 
remanescentes de vegetação nativa. Apesar de possuir aproximadamente 30% da vegetação nativa, 
percebemos que ela esta fragmentada, o que leva a questionar a partir de cada propriedade rural, já que 
a área mostrada e dividida por estes imóveis, a legalidade de preservação de 20% de sua área com a 
reserva legal prevista no novo Código Florestal, na Lei Ambiental Federal nº 12.651/2012.

Colocando a fala dos entrevistados anteriormente, e colocando em questão os impactos 
socioambientais presentes na comunidade, fica evidente que muito se modificou no ambiente. Que no 
lugar da vegetação local, deu lugar a construções de alvenarias, estradas e produções agrícolas, além de 
pastos para criação de gado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os problemas causados com o povoamento é algo presente na comunidade da Mutuca. As 

modificações do espaço rural com os traços urbanos tragos principalmente por pessoas que utilizam as 
chácaras como espaço de lazer para momentos de folga promove a ideia de rurbanização. Os “confortos” 
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da cidade quando são levados para o campo, promove uma série de impactos, a criminalidade, por 
exemplo, é algo que avançou diante o povoamento na comunidade. O aumento da produção de resíduos 
sólidos e os barulhos causados principalmente por sons automotivos, também fazem parte destes 
aspectos. 

A ruralidade entra em questão quando deparemos com as suas transformações a partir do 
chacreamento e as influências do urbano sobre ela. Percebemos modificações não só físicas, mas também 
a partir dos hábitos da população local. 

Refletindo a ideia de “regresso aos campos” por Baptista (2006), e esta busca por uma herança 
perdida da ruralidade, adotada pelas pessoas das áreas urbanas. Promovemos a partir dos entrevistadores 
e de uma análise geral do cotidiano da comunidade da Mutuca, este sentido de muitos que se “refugiaram” 
para esta área com o intuito desta busca. Mas, não deixaram suas características do meio urbano, levando 
ela para o contexto rural, relembrando Freitas e Vaz (2009), na troca de elementos do que segundo eles 
define como “ru-urb”, ao trazer em questão a rurbanização. 

Por fim, a tentativa de compreender os impactos socioambientais, a partir de conceitos sociológicos 
e ambientais, percebe que as influências urbanas e do contato do homem ao meio ambiente, transforma 
não só os aspectos físicos, mas as relações sociais, tendo como consequência impactos socioambientais 
muitas vezes irreversíveis, e atingindo a fauna e flora local com aspectos negativos. 
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