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RESUMO

Os conflitos socioambientais analisados foram referentes às disputas territoriais nas áreas de florestas 
tropicais secas (Matas Secas) no Norte de Minas, compostas por um mosaico de Unidades de Conservação 
que se constituíram como compensação ambiental ao projeto de fruticultura irrigado Jaíba. Tendo assim, 
dinâmicas sociais que estruturam e regem esse campo de forças e de lutas, vários atores como comunidades 
tradicionais vazanteiras (Pau de Légua e Pau Preto), ruralistas e Estado, com perspectivas, interesses e 
relações de poder distintos. Este artigo é continuação de pesquisa do projeto de iniciação científica 
“Ecologia e Conservação das Matas Secas do Norte de Minas Gerais”, cujo objetivo é identificar e analisar 
os conflitos socioambientais que envolvem a criação das Unidades de Conservação em Matas Secas e os 
direitos territoriais das comunidades tradicionais das regiões. Para o desenvolvimento do artigo foram 
utilizados os métodos de pesquisa bibliográfica e pesquisa documental. Os resultados dessa pesquisa 
demonstraram que a região do norte do estado de Minas Gerais foi transformada, nos últimos anos, com 
a criação de Unidades de Proteção Integral, causando as expropriações ambientais das comunidades 
tradicionais dessas regiões, ou seja, criou e continua a intensificar os conflitos socioambientais.

PALAVRAS-CHAVE: Comunidades Tradicionais; Conflitos Socioambientais; Matas Secas; Projeto 
Jaíba; Unidades de Conservação.
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INTRODUÇÃO

A compreensão da natureza com um “bem a ser preservado para as gerações presentes e futuras”, 
presente no discurso hegemônico das políticas públicas de conservação ambiental, se constitui como um 
princípio “ético” que estrutura o campo ambiental contemporâneo em um contexto de “crise ecológica 
global” e de conflitos locais.

A dominação atual desse campo pela ideologia do “desenvolvimento sustentável” coloca em 
questão essa ideia de bem a ser cuidado, uma vez que, os efeitos simbólicos que legitima essa doxa 
sobrepõem uma racionalidade econômica à ambiental.

Assim, a multiplicação dos conflitos inerentes às práticas sociais de significação e uso do ambiente, 
reclamado material e simbolicamente, por diferentes atores, com diferentes percepções e projetos sociais 
distintos, denunciam as assimetrias e contradições inerentes a essa política, onde quem tem menor poder 
no campo é excluído do chamado “desenvolvimento”, assumindo seu ônus.

Os conflitos ambientais em análise são referentes às disputas territoriais nas áreas de florestas 
tropicais secas (Matas Secas) no Norte de Minas, composta por um mosaico de Unidades de Conservação 
que se constituíram como compensação ambiental ao Projeto de Fruticultura Irrigado Jaíba. Temos 
assim, dinâmicas sociais que estruturam e regem esse campo de forças e lutas, vários atores como 
povos tradicionais, ambientalistas, ruralistas e Estado, com perspectivas, interesses e relações de poder 
distintos. Assim, a perspectiva teórica que orienta a presente pesquisa, parte do campo da Ecologia 
Política que compreende a natureza de forma dialética, enquanto ambiente natural e, ao mesmo tempo, 
ambiente construído socialmente.

Nessa concepção, situações comumente vistas como “problemas ambientais” originados pelo 
“desenvolvimento” são compreendidas pela noção de “conflito ambiental”. Além disso, questões 
relacionadas à assimetria de poder e ao modelo de desenvolvimento que degrada e afeta negativamente 
o território quilombola. Esse desenvolvimento pode ser tratado a partir do que Alier (2007) chama a 
atenção para a “democracia liberal”, que perpassa as questões de crescimento econômico, que é a abertura 
das fronteiras econômicas entre estados e nações. Ainda segundo Alier (2007), o crescimento econômico 
implica maiores impactos no meio ambiente, chamando a atenção para o deslocamento geográfico das 
fontes de recursos e das áreas de descarte dos resíduos.

A partir de Zhouri e Laschefski (2008, p. 23) a categoria de conflitos ambientais territoriais 
pode ser entendida como: “[...] situações em que existem sobreposições de reivindicações de diversos 
segmentos sociais portadores de identidades e lógicas culturais diferenciadas sobre o mesmo recorte 
espacial”.

As comunidades buscam defender suas áreas, reclamam seus direitos e sofrem pela impunidade. 
Como forma de intensificação das expropriações ambientais e territoriais das Comunidades Tradicionais, 
a região do Norte de Minas Gerais vem sendo transformada, nos últimos anos, com a criação de Unidades 
de Conservação do tipo Unidades de Proteção Integral1 – UPI –, especialmente, parques estaduais. Estes 
parques se inserem dentro das estratégias de promoção de áreas de conservação dos recursos naturais 
como ações de mitigação da degradação ambiental provocada pelos projetos agropecuários financiados 
pelo próprio Estado.

Dessa maneira, uma abordagem calcada na análise dos conflitos socioambientais permite a 
compreensão dos mesmos, descrevendo-os, classificando-os, desvendando os significados e interesses 
dos atores neles envolvidos, elucidando suas relações com as assimetrias estruturais da formação social 
1  As UPIs - Unidades de Conservação do tipo Unidades de Proteção Integral são classificadas em cinco categorias. 
Seu objetivo é a preservação dos ecossistemas sem as mudanças causadas por interferência humana, ao aceitar apenas a uti-
lização indireta dos seus atributos naturais. Além disso, a maioria dessas unidades não autoriza atividades que se relacionam 
com a coleta, consumo, e destruição dos recursos naturais. Elas são regidas pelo Sistema Nacional de Unidades de Conser-
vação da Natureza – SNUC, criado através da Lei nº 9985/2000, estabelecendo normas para a criação, implantação e gestão 
das unidades de conservação. Há dois grupos: Proteção Integral e Uso Sustentável. Disponível em: http://uc.socioambiental.
org/o-snuc/categorias-de-ucs, acessado em: 20/05/2016.
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em que ocorrem. Compreender os conflitos socioambientais que se configuram, bem como os agentes 
protagonistas e as consequências para a configuração do desenvolvimento regional é fundamental.

Este artigo é continuação de pesquisa do projeto de iniciação científica “Ecologia e Conservação 
das Matas Secas do Norte de Minas Gerais”, cujo objetivo foi identificar e analisar os conflitos 
socioambientais que envolvem a criação das Unidades de Conservação em Matas Secas e os direitos 
territoriais das populações tradicionais das regiões, tendo como produto a caracterização socioeconômica 
e cultural dessas populações e a cartografia de seus territórios. Além disso, caracterizar os aspectos 
sociais, culturais e econômicos das populações tradicionais da área de estudo, identificando os principais 
processos produtivos, ambientais e culturais responsáveis pela reprodução social destas populações.

Os procedimentos metodológicos foram à pesquisa bibliográfica, cuja leitura e sistematização 
de fontes bibliográficas pertinentes ao tema da pesquisa, objetivando construir o referencial teórico 
necessário à consecução das análises. Além disso, a pesquisa documental para a identificação e 
sistematização de legislação, relatórios de agências governamentais, termos de referência para políticas 
públicas, informativos oficiais em âmbito federal, estadual, regional e municipal. Também serão 
analisadas informações documentais geradas por organizações da sociedade civil.

CONFLITOS AMBIENTAIS EM MATAS SECAS

O mundo rural do Norte de Minas Gerais é habitado por uma diversidade de populações, “co-
evoluindo e produzindo saberes”, tais como vazanteiros, ribeirinhos, indígenas e quilombolas. Tais 
populações construíram, ao longo da história, formas de apropriação e conhecimento do ambiente 
natural, por meio de intercâmbios ecológicos e socioculturais, constituindo estratégias de reprodução 
social, que envolve extrativismo vegetal e animal em áreas de uso comunal, dentre outras.

As Matas Secas são alguns tipos de formações florestais caracterizadas com predomínio de solos 
férteis, com afloramentos calcários, e árvores caducifólias, perdem suas folhas durante a estação seca. 
De acordo com o Decreto Federal nº 6660, de 2008, que regulamenta a Lei da Mata Atlântica (Lei 
Federal nº 11.428, de 2006), define-as como Floresta Estacional Decidual, incluindo-as como disjunção 
do Bioma Mata Atlântica. 

Elas são reconhecidas e consideradas como importante fitofisionomia a ser estudada e preservada, 
tornando-se área prioritária para conservação. Cerca de 50% da região Norte de Minas Gerais possuem 
remanescentes dessa formação vegetal. No Norte de Minas essas formações estão com índices elevados 
de devastação, cerca de 53%, segundo dados do Instituto Estadual de Florestas – IEF.

Dessa maneira, os conflitos ambientais nessa região evidenciaram a existência de diversas 
formas de se conceber e se interagir com o meio ambiente, se referindo objetivamente à estruturação das 
relações entre os distintos atores, suas pretensões de uso e significados atribuídos a um mesmo território 
em disputa e/ou territórios ecologicamente interconectados.

Nos espaços rurais dessa região das Matas secas implicaram em disputas territoriais que 
desencadearam em processos de expulsão, encurralamento e conflitos socioambientais entre comunidades 
tradicionais e “agentes do desenvolvimento” – agronegócio, monocultura de eucalipto, mineração e 
Unidades de Conservação.

Sendo assim, há conflitos socioambientais nessa região do Norte de Minas, nas áreas de Matas 
Secas, devido à implantação de Unidades de Conservação do tipo Unidades de Proteção Integral – UPI 
–, especialmente, parques estaduais, como condicionantes ambientais ao Projeto Jaíba2, determinado 
pelo Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM, subordinado à Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD.

A instalação de grandes projetos de fruticultura irrigada pelos Governos Federal e Estadual, 
como o caso dos Projetos Jaíba, Pirapora e Gorutuba são exemplos da modernização do campo na 
2  Projeto de irrigação concebido nos anos de 1970 e implementado a partir dos anos de 1980, com área total de 
107.612,89 hectares. 
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região, baseado nos princípios da “Revolução Verde”, com uso intensivo de mecanização e pacotes 
agroquímicos.

De acordo com Demier e Barbosa (2007), o perímetro de irrigação do Projeto Jaíba “foi concebido 
para ser implantado em quatro etapas, com uma área total de 107.612,89 hectares, sendo 65.880,08 
hectares irrigáveis, das quais apenas as Etapas I e II estão implantadas, através da CODEVASF3 e da 
RURALMINAS4”.

Para a expansão do Projeto Jaíba (Etapa II)5, nos anos 2000, foi necessário o cumprimento de 
condicionantes ambientais anteriormente previstas. Para tanto, foram criadas Unidades de Conservação, 
parques estaduais, na região do entorno do projeto. As áreas destinadas aos parques, especialmente: Mata 
Seca, Lagoa do Cajueiro e Verde Grande, têm sido reivindicadas, junto aos órgãos gestores da política 
ambiental do Estado de Minas Gerais, pelas comunidades tradicionais vazanteiras6: Pau de Légua e Pau 
Preto como seus territórios.

Os vazanteiros podem ser entendidos como comunidades tradicionais, ou seja, grupos 
culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem condições sociais, culturais 
e econômicas próprias e modos de criar, fazer e viver distintos dos da sociedade em geral. Além disso, 
estabelecem relações específicas com o seu território e valorizam o princípio da sustentabilidade, 
pensando na subsistência das gerações atuais e futuras. Isso faz com que esses espaços sejam mais do 
que terras ou tenham um simples valor de troca, mas assumem a qualificação de território, dada a sua 
dimensão simbólica.

Segundo Costa Filho (2013, p. 10):

povos e comunidade tradicionais são grupos culturalmente diferenciados, que possuem 
condições sociais, culturais e econômicas próprias, mantendo relações específicas com 
o território e com o ambiente no qual estão inseridos.

De acordo com o Decreto 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, que institui a Política Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, povos e comunidades tradicionais 
são definidos como:

grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem 
formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais 
como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, 
utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição 
(Decreto 6.040, art. 3º, §1º).

Mesmo possuindo direitos políticos, a situação de encurralamento dos vazanteiros das 
comunidades de Pau Preto, Pau de Légua e Quilombo da Lapinha se acentuou quando foram criados 
os Parques Estaduais Verde Grande (1998), Lagoa do Cajueiro (1998) e Mata Seca (2000) sobre seus 
territórios tradicionais, num processo de reterritorialização desses grupos aos territórios ancestrais. A 
operacionalização dessas unidades de proteção integral, a partir de meados dos anos 2000, restringiu 
o uso comunal de seus territórios e coibiu suas práticas tradicionais em terra firme e áreas de vazante. 
Criados sem consulta pública e impostos de forma autoritária, iniciaram uma série de conflitos entre 
vazanteiros, IEF e IBAMA. (ANAYA, 2006, p.83).

Conforme Anaya et al (2006), no ano de 2003, os recursos financeiros destinados à etapa II 
do Projeto Jaíba, foram condicionados à concessão da Licença de Operação (LO) determinada pelo 
3  Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF. 
4  Fundação Rural Mineira – RURALMINAS
5  A Etapa II, com 34.772,76 hectares de área total e 19.276,40 hectares irrigáveis, possui 684 lotes com áreas de 10,00 
a 90,25 hectares irrigáveis, todos já licitados e em início de exploração (DEMIER & BARBOSA, 2007).
6  Sobre etnografia de comunidades vazanteiras, confira LUZ DE OLIVEIRA (2005).
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COPAM, que definiu diversos condicionantes socioambientais ao projeto ao Projeto Jaíba relacionadas 
à Mata Seca.

Estes parques, a exemplo do Parque Estadual da Mata Seca, se inserem dentro das estratégias 
de promoção de áreas de conservação dos recursos naturais como ações de mitigação da degradação 
ambiental provocada pelos projetos agropecuários financiados pelo próprio Estado.

Por serem áreas de uso indireto e acesso restrito, o processo de implementação de UPI, 
necessariamente, está envolvido em relações de conflitos. Quer em função da desapropriação da área 
onde será instalada a Unidade de Conservação, quer pela reação da população local como consequência 
das restrições. São relações intrínsecas à configuração, a desconfiguração e reconfiguração de territórios 
(SANTOS, 2002).

Há um consenso, evidentemente questionável, que enfatiza uma modernização ecológica que não 
leva em consideração a perspectiva de comunidades tradicionais, afastando-as das decisões políticas. 
Além disso, traz um discurso economicista que contraria o princípio da sustentabilidade, ou seja, 
restringe o acesso das comunidades tradicionais aos seus territórios e degrada os ambientes naturais, 
Acselrad (2009).

Dessa forma, ao considerar a discussão do conceito de “injustiça ambiental” (Acselrad, 2009), 
isto é, essa categoria pode ser entendida como a destinação dos danos ambientais do “desenvolvimento” 
às populações à margem da sociedade, sendo assim, as políticas de preservação ambiental constituídas 
principalmente na implantação de parques estaduais e também o modelo de desenvolvimento incorporado 
pelos ruralistas produziram processos de exclusão, encurralamento, injustiças ambientais e danos materiais 
e simbólicos aos vários agentes sociais, tais como agricultores familiares e comunidades tradicionais.

O conceito de conflitos ambientais territoriais é fundamental para a análise proposta. Acselrad 
(2004) entende por conflitos ambientais:

[...] aqueles envolvendo grupos sociais com modos diferenciados de apropriação, uso 
e significação do território, tendo origem quando pelo menos um dos grupos tem a 
continuidade das formas sociais de apropriação do meio que desenvolvem ameaçada por 
impactos indesejáveis – transmitidos pelo solo, água, ar ou sistemas vivos – decorrentes 
do exercício das práticas de outros grupos (ACSELRAD, 2004, p. 26).

Essa abordagem define quatro dimensões constitutivas do conflito ambiental: apropriação 
material, apropriação simbólica, durabilidade (da base material necessária à continuidade de 
determinadas formas sociais de existência) e interatividade (ação cruzada de uma prática espacial sobre 
outra) – que seriam essenciais para apreender a dinâmica conflitiva própria aos diferentes modelos de 
desenvolvimento (ACSELRAD, 2004).

A partir de Zhouri e Laschefki (2010), a concepção de “desenvolvimento sustentável” foi 
resultado do movimento ambientalista mundial, fragmentando a dimensão de conflitos socioambientais 
entre noções ambientalistas e desenvolvimentistas, à lógica “tecnico-administrativa”, ocultando as 
contradições o qual envolvem o desenvolvimento economicista e o meio ambiente.

Para além das dimensões constitutivas do conflito ambiental, Zhouri e Laschefski (2010, p. 18-
25) definem três tipos diferentes de conflitos ambientais, a saber: conflitos ambientais distributivos, 
territoriais e espaciais. Os conflitos ambientais distributivos “indicam graves desigualdades em torno 
do acesso e da utilização dos recursos naturais”. Os conflitos ambientais espaciais decorrem de efeitos 
ambientais “que ultrapassam os limites entre territórios de diversos agentes ou grupos sociais, tais como 
emissões gasosas, poluição da água etc”. Os conflitos ambientais territoriais envolvem situações “em 
que existem sobreposições de reivindicações de diversos segmentos sociais, portadores de identidades e 
lógicas culturais diferenciadas, sobre o mesmo recorte espacial”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A compreensão da dinâmica produtiva e socioeconômica da implantação da Etapa II do Projeto 
Jaíba é condição indispensável para a análise dos conflitos ambientais territoriais que ocorrem no extremo 
norte de Minas Gerais, no médio Rio São Francisco.

Destarte, há um conflito socioambiental em curso, dada as comunidades tradicionais reclamarem 
o seu direito de uso, acesso e ocupação dos seus territórios, não obstante, sofrerem com a permanência 
desses parques que se inserem dentro das estratégias de promoção de áreas de conservação dos recursos 
naturais como ações de mitigação da degradação ambiental provocada pelos projetos agropecuários 
financiados pelo próprio Estado, neste caso, o Projeto Jaíba. 

Os principais desafios que se apresentam para a conservação das Matas Secas do Norte de 
Minas podem ser sintetizados em: primeiro, a criação de Unidades de Conservação de Uso Sustentável7, 
por exemplo: Reserva de Desenvolvimento Sustentável8 ou Reserva Extrativista – RESEX – em áreas 
reivindicadas pelas Comunidades Tradicionais. Segundo, demarcação dos territórios quilombolas. 
Terceiro, o tratamento diferenciado para os Assentamentos Rurais (por exemplo: PAs como áreas de 
utilidade pública e interesse social).
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