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INTRODUÇÃO 

A Mesa de Diálogo Conflitos Urbanos e Rurais realizou reuniões com a Articulação Rosalino 

Gomes de Povos e Comunidades Tradicionais do Norte de Minas, Centro de Agricultura 

Alternativa do Norte de Minas Gerais, Comissão Pastoral da Terra – CPT São Francisco, 

Comissão de Defesa dos Direitos das Comunidades Extrativistas, Núcleo Interdisciplinar de 

Investigação Socioambiental da UNIMONTES, Conselho Indigenista Missionário e 

Movimento Geraizeiro e Vazanteiros em Movimento. 

A agenda ocorreu no período de 06 a 11 de novembro nos municípios de Manga, Matias 

Cardoso, Buritizeiro, Rio Pardo de Minas, Fruta de Leite, Riacho dos Machados e São João 

do Paraíso. Foram ouvidas aproximadamente 30 comunidades de 06 grupos: quilombolas, 

geraizeiros, indígenas, vazanteiros, veredeiros e caatingueiros. 

As principais reivindicações apresentadas pelas comunidades são: regularização fundiária 

(22), reconhecimento do território tradicional e do modo de vida dos moradores (15), 

levantamento fundiário com identificação de terras públicas e destinação às comunidades 

tradicionais (06), permuta de área (06), acesso a água potável (04) e fornecimento de energia 

elétrica (04). 

Participaram da agenda pela Mesa de Diálogo a SEPLAG, SEDPAC, MPMG, EMATER e 

SEMAD/IEF. 
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1 NÚCLEO TERRITORIAL SÃO FRANCISCO 

 

1.1 COMUNIDADE QUILOMBOLA DE LAPINHA 

 O conflito é tratado pela Mesa de Diálogo 

 

Dados Gerais 

Município: Matias Cardoso 

Número de famílias: aproximadamente 70 

Nº da Ação de Reintegração de Posse: 00033359.2010.8.13.0393 

Empresa(s) envolvida(s) no conflito: Instituto Estadual de Florestas – IEF/ FAREVASF – 

Fazendas Reunidas Vale do São Francisco  

Nome do imóvel: Fazenda Casa Grande/Parque Estadual Lagoa do Cajueiro 

 

Entenda o conflito1 

No dia 30/09/2006 a Fazenda Casa Grande, de propriedade da FAREVASF, foi ocupada por 

aproximadamente 70 famílias. O acordo firmado em Audiência de Justificação determinou a 

permanência das famílias em uma área de 22 hectares até o final do litígio.  Em 2008, o 

Instituto Estadual de Florestas – IEF adquiriu a fazenda alegando interesse em incorporar sua 

área à do Parque Estadual Lagoa do Cajueiro. Após a aprovação e publicação no Diário 

Oficial da União das conclusões do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação – RTDI, 

elaborado pela Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES, a Superintendência 

do INCRA em Minas Gerais publicou Portaria que aprovou preliminarmente as conclusões do 

relatório supracitado. A empresa FAREVASF peticionou ao Juiz Agrário requerendo a 

desocupação das famílias, alegando que esta ação é condição para que o IEF libere a última 

parcela referente à desapropriação.  Os moradores reivindicam a suspensão da liminar de 

despejo e a regularização fundiária para que a Fazenda Casa Grande componha o Território 

Tradicional do Quilombo de Lapinha. 

 

Estágio da regularização 

Território pleiteado com área de 7.566,1612 hectares e 126 famílias cadastradas pelo INCRA. 

Tem sobreposição com o Parque Estadual Lagoa do Cajueiro e com áreas da União. O RTID 

foi publicado em dezembro/2015, sendo que as notificações foram concluídas em 16/12/2016, 

com publicação de edital no Diário Oficial da União – DOU. Prazo para contestação 

encerrou-se em 16/03/2017. Foram apresentadas 10 contestações já analisadas pela equipe 

técnica e pela procuradoria jurídica. Processos em fase de julgamento pelo CDR2. 

 

 

                                            
1 Dados fornecidos pelo movimento 
2 Dados fornecidos pelo Incra 
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Ações em andamento 

A. Na reunião do dia 10/08/2017, ficou pactuado que a Mesa de Diálogo marcaria uma 

reunião com o Instituto Estadual de Florestas – IEF, a Advocacia Geral do Estado – AGE e o 

Centro de Agricultura Alternativa – CAA para estudarem juntos uma saída jurídica para 

resolver o conflito.  

 

B. A Superintendência do Patrimônio da União – SPU informou que foi elaborado estudo 

técnico do Quilombo da Lapinha. Contudo, por ser uma área, como todo o Rio São Francisco, 

de geomorfologia bastante peculiar, o órgão regional estava validando a metodologia aplicada 

junto ao órgão Central em Brasília. Estão sendo realizados estudos visando melhorar a 

metodologia aplicada neste trecho de forma a trazer maior segurança às demarcações.  Desta 

forma, retomarão os ritos demarcatórios em trechos muito maiores, sem tratar especificamente 

de comunidade, e sim dos terrenos marginais da União, sendo mais eficientes e imparciais. 

 

C. Está agendada uma reunião no dia 1º de dezembro de 2017, no MPMG, com todos os 

atores envolvidos nesse processo. O objetivo é a elaboração de um Termo de Ajustamento de 

Conduta – TAC que possa solucionar pacificamente o conflito. 

 

 

 
Reunião da Mesa de Diálogo na Comunidade Quilombola de Lapinha – Matias Cardoso – 08/11/2017 
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Reunião da Mesa de Diálogo na Comunidade Quilombola de Lapinha – Matias Cardoso – 08/11/2017 

 

 

 

 

 
Reunião da Mesa de Diálogo na Comunidade Quilombola de Lapinha – Matias Cardoso – 08/11/2017 
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Reunião da Mesa de Diálogo na Comunidade Quilombola de Lapinha – Matias Cardoso – 08/11/2017 

 

 

 

 

 
Reunião da Mesa de Diálogo na Comunidade Quilombola de Lapinha – Matias Cardoso – 08/11/2017 
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Reunião da Mesa de Diálogo na Comunidade Quilombola de Lapinha – Matias Cardoso – 08/11/2017 

 

 

 

 

 
Visita da Mesa de Diálogo na Comunidade Quilombola de Lapinha – Matias Cardoso – 08/11/2017 
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Visita da Mesa de Diálogo na Comunidade Quilombola de Lapinha – Matias Cardoso – 08/11/2017 

 

 

 

 

 
Reunião da Mesa de Diálogo na Comunidade Quilombola de Lapinha – Matias Cardoso – 08/11/2017 
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Visita ao curso d’água do Rio São Francisco na Comunidade Quilombola de Lapinha – Matias Cardoso – 

08/11/2017 

 

 

 

 

 
Visita ao curso d’água do Rio São Francisco na Comunidade Quilombola de Lapinha – Matias Cardoso – 

08/11/2017 
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Visita à sede da Lagoa do Cajueiro na Comunidade Quilombola de Lapinha – Matias Cardoso – 08/11/2017 
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1.2 COMUNIDADE VAZANTEIRA DA ILHA DE PAU DE LÉGUA 

 

Dados Gerais 

Município: Matias Cardoso 

Número de famílias: 67 cadastradas 

Nº da Ação de Reintegração de Posse: o conflito ainda não foi judicializado 

Empresa(s) envolvida(s) no conflito: Instituto Estadual de Florestas – IEF 

Nome do imóvel: Parque Estadual da Mata Seca 

 

Entenda o conflito3 

A ocupação é oriunda de antigos moradores que viviam nas beiras da Lagoa da Lavagem e 

Imbari do São Francisco, que sofreram despejo em 1973. Segundo relatos, em 2004, o 

Instituto Estadual de Florestas – IEF adquiriu as terras para criação de Unidade de 

Preservação: Parque Estadual da Mata Seca.  

Estágio da regularização  

O território tradicional não está reconhecido. 

 
Reunião da Mesa de Diálogo na Comunidade Vazanteira da Ilha de Pau de Légua – Matias Cardoso – 

08/11/2017 

                                            
3 Dados fornecidos pelo movimento 
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Visita da Mesa de Diálogo à Comunidade Vazanteira da Ilha de Pau de Légua – Matias Cardoso – 08/11/2017 

 

 
Travessia do município de Manga para a Comunidade Vazanteira da Ilha de Pau de Légua -  Matias Cardoso – 

08/11/2017 
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Mapa mental do uso de recursos pelos vazanteiros da Ilha de Pau de Légua – Matias Cardoso 

 

 

 
Visita da Mesa de Diálogo à Lagoa da Prata (Lagoa da Lavagem) na Comunidade Vazanteira da Ilha de Pau de 

Légua – Matias Cardoso – 08/11/2017 
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Visita da Mesa de Diálogo à casa de morador da Comunidade Vazanteira da Ilha de Pau de Légua – Matias 

Cardoso – 08/11/2017 

 

 
Visita da Mesa de Diálogo à Lagoa da Prata (Lagoa da Lavagem) na Comunidade Vazanteira da Ilha de Pau de 

Légua – Matias Cardoso – 08/11/2017 
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Visita da Mesa de Diálogo à Lagoa da Prata (Lagoa da Lavagem) na Comunidade Vazanteira da Ilha de Pau de 

Légua – Matias Cardoso – 08/11/2017 

 

 
Visita da Mesa de Diálogo à Lagoa da Prata (Lagoa da Lavagem) na Comunidade Vazanteira da Ilha de 

Pau de Légua – Matias Cardoso – 08/11/2017 
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1.3 COMUNIDADE VAZANTEIRA DE PAU PRETO 

 

Dados Gerais 

Município: Matias Cardoso 

Número de famílias: 64 cadastradas 

Nº da Ação de Reintegração de Posse: 0024.11.268856-9 

Empresa(s) envolvida(s) no conflito: Instituto Estadual de Florestas – IEF/ Agropecuária 

Catelda S/A 

Nome do imóvel: Fazenda Catelda/Parque Estadual do Rio Verde Grande 

 

Entenda o conflito4 

A partir dos anos 2000, o Governo do Estado de Minas Gerias criou o Parque Estadual Verde 

Grande com desapropriação de uma área de cerca de 25.700 hectares, na confluência do Rio 

Verde Grande com o Rio São Francisco. Os vazanteiros retomaram, em 2011, a Fazenda 

Catelda com área de 5.800 hectares, e seus proprietários, posteriormente, ajuizaram Ação de 

Reintegração de Posse contra a comunidade. A referida fazenda havia sido desapropriada pelo 

IEF para composição do Parque Estadual Verde Grande. Mais tarde, ações foram promovidas 

em desfavor da Agropecuária Catelda S/A e do IEF sob acusação de terem se utilizado da 

propriedade e de cargos públicos para causar danos ao erário mineiro. Em 2014 construiu-se 

um acordo entre a SEMAD, CIMOS, SPU e INCRA com uma proposta de transformação de 

5.286,12 hectares do parque em Espaço Territorial Especialmente Protegido (ETEP) para 

manutenção sustentável da comunidade que já residia na área antes da criação do referido 

parque. As famílias permanecem na área denominada Fazenda Catelda, que corresponde ao 

seu território tradicional. Até a presente data não existe ordem judicial de desocupação do 

imóvel. 

Estágio da regularização  

O território tradicional não está reconhecido. 

 

Ações em andamento 

A. Ficou previsto que a Superintendência do Patrimônio da União – SPU finalizaria o 

levantamento das terras da União para serem disponibilizadas ao INCRA para o processo de 

regularização fundiária. 

Este projeto não foi formalizado. No entanto, ficou um acordo de que ao serem concluídos os 

estudos pela UNIMONTES, a SPU receberia o produto final, que é a identificação do 

território da comunidade tradicional ou quilombo. A SPU está trabalhando no trecho de 

Pirapora a Manga visando a identificação das áreas indubitáveis. Esta identificação é parte 

fundamental para que este órgão e demais atuem de forma mais célere quando questionado 

acerca de interesse da União em diversas ações como reintegração de posse, usucapião e 

                                            
4 Dados fornecidos pelo movimento 
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retificações de áreas. Este estudo, por si só, não garante a regularização das comunidades na 

área da União e não deve ser confundido como aval da SPU para ocupações ou retomadas, 

uma vez que a destinação de bens da União segue critérios bastante rigorosos e particulares de 

cada caso. 

 

 
Reunião da Mesa de Diálogo na Comunidade Quilombola de Pau Preto – Manga – 07/11/2017 

 

 
Reunião da Mesa de Diálogo na Comunidade Quilombola de Pau Preto – Manga – 07/11/2017 
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Reunião da Mesa de Diálogo na Comunidade Quilombola de Pau Preto – Manga – 07/11/2017 

 

 
Reunião da Mesa de Diálogo na Comunidade Quilombola de Pau Preto – Manga – 07/11/2017 
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Reunião da Mesa de Diálogo na Comunidade Quilombola de Pau Preto – Manga – 07/11/2017 

 

 
Reunião da Mesa de Diálogo na Comunidade Quilombola de Pau Preto – Manga – 07/11/2017 
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1.4 COMUNIDADE QUILOMBOLA DE PRAIA 

 O conflito é tratado pela Mesa de Diálogo 

 

Dados Gerais 

Município: Matias Cardoso 

Número de famílias: aproximadamente 150 

Nº da Ação de Reintegração de Posse: 0024.15.180486-1 

Empresa(s) envolvida(s) no conflito: Companhia Vale do Médio São Francisco Ltda – 

FAREVASF  

Nome do imóvel: Fazendas Salinas e Retiro  

 

Entenda o conflito5 

Com a chegada dos fazendeiros à região, portadores dos títulos cedidos pelo Estado de Minas 

Gerais por meio da RURALMINAS, os direitos das famílias foram confrontados. Em 2015, 

os membros da comunidade ocuparam as Fazendas Salinas e Retiro, tidas como propriedade 

da empresa Companhia Vale do Médio São Francisco Ltda – FAREVASF. 

 

Estágio da regularização  

Trabalhos de regularização fundiária ainda não iniciados pelo INCRA/MG6. 

A comunidade é autorreconhecida como comunidade remanescente de quilombo, reconhecida 

e certificada pelo Ministério da Cultura – Fundação Cultural Palmares.  

Está inserida no projeto “Dinâmicas socioambientais na bacia média do Rio São Francisco 

mineiro”, mas o Relatório Antropológico ainda não foi elaborado.  

 

Ações em andamento 

A. Na reunião do dia 18/02/2016 ficou pactuado que a Advocacia Geral do Estado – AGE 

e a RURALMINAS fariam o levantamento completo da documentação no período em que 

teria ocorrido a suposta distribuição irregular de terras pelo Estado. 

 

B. A SEDPAC informou, em janeiro de 2017, que a Superintendência de Povos e 

Comunidades Tradicionais faria uma consulta junto à Secretaria de Estado de Educação – 

SEEMG para verificar o andamento da solicitação feita pelos quilombolas para reativação da 

escola. 

 

C. Na reunião do dia 18/04/2016, ficou acordado que a SEDPAC dialogaria com a 

SEDESE sobre a possibilidade de apoio a organização da coleta seletiva no município. 

                                            
5 Dados fornecidos pelo movimento 
6 Dados fornecidos pelo Incra 
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1.5 FAZENDA MARILÂNDIA (MACHADO/MANGA JAPURÉ) 

 O conflito é tratado pela Mesa de Diálogo 

 

Dados Gerais 

Município: Manga 

Número de famílias: aproximadamente 84 

Nº da Ação de Reintegração de Posse: 002403982125-1 

Empresa(s) envolvida(s) no conflito: empresário Walter Santana Arantes – proprietário da 

rede Supermercados BH 

Nome do imóvel: Fazenda Marilândia/ área denominada Baixa Funda 

 

Entenda o conflito7 

A Fazenda Marilândia, de 2.212 hectares, foi adquirida pelo empresário Walter Santana 

Arantes. O imóvel é conhecido como parte de terra de ausentes e desconhecidos, com indícios 

de terra devoluta, ainda continua em nome do antigo proprietário Talhes Dias Chaves. Em 

1988, cerca de 60 famílias ocuparam a área denominada Baixa Funda, dentro do imóvel. 

Foram 12 despejos sofridos desde a primeira ocupação. Atualmente existem dois grupos de 

famílias acampados. A última desocupação, por força de determinação judicial, ocorreu no 

ano de 2016. Após a desocupação, as famílias retornaram à área e reconstruíram suas 

moradias. Apesar da reocupação, até a presente data, o suposto proprietário não requereu 

novo mandado de reintegração e posse. 

 

Estágio da regularização  

Em 2012, foi realizado o Laudo Antropológico dos quilombos de Brejo São Caitano, 

Bebedouro, Justa I e II, cerca de 80% dessas terras faz parte desses territórios. 

 

Ações em andamento 

A. Na reunião do dia 29/11/2016 ficou acordado que seriam feitas as discussões 

necessárias pela Mesa de Diálogo visando dar andamento aos assuntos referentes ao 

levantamento da Cadeia Dominial do imóvel pela SEDA. Apuração de alternativas para a 

solução do conflito por meio da compra de parte da área pelo INCRA, em caso de manifesto 

interesse do proprietário. Compromisso dos moradores de não permitir a expansão da área 

ocupada. Compromisso dos proprietários em permitir a permanência pacífica da ocupação. 

Solicitação à POLÍCIA MILITAR de levantamento de ações do órgão na área e apuração. A 

Mesa de Diálogo ficou responsável por verificar eventuais áreas a serem adjudicadas pelo 

Estado no município de Manga. Disponibilização do Processo Administrativo de Compra da 

Área (já baixado) pelo INCRA à Mesa de Diálogo. 

                                            
7 Dados fornecidos pelo movimento 
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Reunião da Mesa de Diálogo na Fazenda Marilândia – Manga – 07/11/2017 

 

 
Reunião da Mesa de Diálogo na Fazenda Marilândia – Manga – 07/11/2017 
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Reunião da Mesa de Diálogo na Fazenda Marilândia – Manga – 07/11/2017 

 

 
Reunião da Mesa de Diálogo na Fazenda Marilândia – Manga – 07/11/2017 
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Visita da Mesa de Diálogo à casa de morador da Fazenda Marilândia – Manga – 07/11/2017 

 

 
Visita da Mesa de Diálogo à casa de morador da Fazenda Marilândia – Manga – 07/11/2017 
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Destroços das casas após o despejo sofrido pelos de moradores da Fazenda Marilândia – Manga – 07/11/2017 

 

 
Visita da Mesa de Diálogo à casa de morador da Fazenda Marilândia – Manga – 07/11/2017 
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1.6 COMUNIDADES VEREDEIRAS DE POÇÃOZINHO E ALEGRE 

 

Dados Gerais 

Município: Januária 

Número de famílias: aproximadamente 130 

Nº da Ação de Reintegração de Posse: não informado 

Empresa(s) envolvida(s) no conflito: MEI Empreendimentos Imobiliários Ltda – Empresa 

do Grupo Plantar 

Nome do imóvel: Parque Estadual Serra das Araras 

 

Entenda o conflito8 

Em 2014, cerca de 130 famílias deram início à retomada do território, de 12 mil hectares, 

expropriados durante a década de 1980 por duas empresas do setor siderúrgico florestal de 

Minas Gerais: Rima e Plantar. A empresa do Grupo Plantar, após ser denunciada por crimes 

ambientais, foi chamada para celebrar um Termo de Ajustamento de Conduta – TAC junto ao 

Ministério Público, com o objetivo de criar uma Unidade de Conservação – UC, visto que a 

empresa deveria fornecer compensação aos danos constatados, especialmente erosão e 

assoreamento de veredas localizadas em áreas de antigos projetos florestais. A área deve ser 

destinada à ampliação do Parque Estadual Serra das Araras. 

 

Estágio da regularização  

Não informado. 

  

                                            
8 Dados fornecidos pelo movimento 
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1.7 COMUNIDADE QUILOMBOLA NATIVOS DO ARAPUIM 

 O conflito é tratado pela Mesa de Diálogo 

 

Dados gerais 

Município: Verdelândia 

Número de famílias: aproximadamente 300 

Nº da Ação de Reintegração de Posse: 0024.10.125818-4 

Empresa(s) envolvida(s) no conflito: Fazenda Morro Preto Ltda 

Nome do imóvel: Fazenda Dinizlândia/Morro Preto 

 

Entenda o conflito9 

O Quilombo Nativos do Arapuim é composto pelas Comunidades Limeira, Boavistinha, Boa 

Sorte e Vista Alegre. Com a chegada dos fazendeiros, os povos foram “empurrados” para as 

margens do Rio Arapuim. Entre 2007 e 2013 concentraram os esforços para inserir a 

comunidade no convênio firmado entre o INCRA, o Governo de Minas Gerais e a 

UNIMONTES com o objetivo de elaborar o Relatório Antropológico. Os representantes da 

comunidade ocuparam 2 hectares da Fazenda Torta/Morro Preto. Os quilombolas fizeram a 

retomada de um imóvel com área cerca de 400 hectares, mas foi cumprida a liminar com a 

ordem de retirada das famílias. A fazenda em questão foi adquirida por outra pessoa. Em 

2014, cerca de 50 famílias retornaram à área, mas foram expulsos posteriormente. No mesmo 

ano os quilombolas fizeram a retomada de um imóvel com área de cerca de 400 hectares de 

propriedade do espólio Névio Figueiredo. Até a presente data o representante não judicializou 

a ocupação. Em reunião na Mesa de Diálogo, houve negociação para intermediar acordo entre 

os quilombolas e o arrendatário da Fazenda Torta. O arrendatário da Fazenda Torta afirma 

que só destina a área se o Governo Estadual comprar e pagar o imóvel, já o arrendatário João 

Fábio Dias continua disposto a resolver o conflito, de forma a atenuar a pena em processo 

criminal que responde na justiça. 

 

Estágio da regularização  

Relatório Antropológico em elaboração pela equipe do INCRA10. 

 

Ações em andamento 

A. Na reunião do dia 17/08/2016 ficou acordado que o advogado atual do proprietário 

entrará em contato com os antigos proprietários para juntamente com o advogado da 

Associação Quilombola das Comunidades Nativas do Arapuim, construírem um Termo de 

Acordo. Foi estabelecido o prazo de até o dia 02/09/2016 para que a minuta fosse apresentada 

em reunião da Mesa de Diálogo.

                                            
9 Dados fornecidos pelo movimento 
10 Dados fornecidos pelo Incra 
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2 NÚCLEO TERRITORIAL PLANALTO 

 

2.1 TERRA INDÍGENA TUXÁ – ALDEIA SETSOR BRAGAGA 

 O conflito é tratado pela Mesa de Diálogo 

 

Dados Gerais 

Município: Buritizeiro 

Número de famílias: aproximadamente 60 

Nº da Ação de Reintegração de Posse: não informado 

Empresa(s) envolvida(s) no conflito: EPAMIG – Empresa de Pesquisa Agropecuária do 

Estado de Minas Gerais 

Nome do imóvel: Fazenda Santo Antônio 

 

Entenda o conflito11 

Em 23 de novembro de 2015, o povo indígena Tuxá ocupou a fazenda Santo Antônio (área 

total de 6.525,26 hectares) no Município de Buritizeiro MG, imóvel adquirido pelo Estado de 

Minas Gerais, por meio de adjudicação judicial em processo de execução fiscal, no ano de 

2007.   A fazenda foi cedida pela SEPLAG em 2008 para a EPAMIG com interveniência da 

SEAPA com a proposta de instalação de um campo de pesquisa agropecuário que não teve 

êxito. Moradores próximos nos relataram (em visita in loco) que no ano de 2015 antes da 

ocupação do Povo Indígena Tuxá, era realizada a exploração das áreas de pastagem através de 

arrendamento para terceiros, bem como a exploração ilegal de madeira e o plantio de 

eucalipto.  

 

Estágio da regularização 

Estudos antropológicos realizados pela FUNAI. 

 

Ações em andamento 

A. Na reunião do dia 01/1/2015 as lideranças do Povo Indígena Tuxá foram recebidas na 

Cidade Administrativa (Mesa de Diálogo) onde puderam expor a situação do grupo que foi 

atingido pela construção da Usina Hidrelétrica de Itaparica desde meados da década de 60. 

Expropriados do seu território migraram para Pirapora MG vivendo em um contexto urbano 

onde sempre foram perseguidos por realizarem os seus rituais sagrados. Orientados pelo 

sagrado, o grupo retomou a área em voga. (Termo retomada utilizado a fim de externalizar a 

relação que o grupo tem com a terra no plano espiritual).    

B. Foi realizado desde então um processo de negociação com o Povo indígena Tuxá em 

parceria com a FUNAI que disponibilizou técnicos para realização de levantamento de dados 

                                            
11 Dados fornecidos pelo movimento 
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(etnográficos) antropológicos do grupo na referida ocupação com o propósito de subsidiar as 

negociações seguintes.  

 

C. Na reunião do dia 13/09/2016 a FUNAI se comprometeu a negociar com os indígenas 

a desintrusão da área pelos não índios no prazo de 18/10/2016, bem como a oferta, pelo 

Governo de Minas, de uma área de 500 hectares, menor que a reivindicada pelos ocupantes da 

fazenda. A Advocacia Geral do Estado ficou incumbida de buscar judicialmente a 

reintegração de posse, caso a FUNAI não consiga a desintrusão no prazo estabelecido ou a 

não aceitação da proposta. 

 

D. Em 31/01/2017 a Mesa de Diálogo pactuou com a comunidade que apresentaria 

alternativas para solução do conflito, e solicitou ao Povo Indígena Tuxá, na pessoa de cacique 

Anália, uma proposta para ser discutida juntamente com a proposta da Mesa de Diálogo. 

E. A proposta dos indígenas é de regularização fundiária da área pelo   Estado, 

garantindo a reprodução social do Povo Tuxá Setsor Bragaga na fazenda Santo Antônio, sua 

sobrevivência e sua luta pela preservação do cerrado, pela manutenção da sua cultura e suas 

tradições. 

 

 

 
Visita da Mesa de Diálogo à Terra Indígena Tuxá – Manga – 06/11/2017 
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Visita da Mesa de Diálogo à Terra Indígena Tuxá – Manga – 06/11/2017 

 

 

 

 
Visita da Mesa de Diálogo à Terra Indígena Tuxá – Manga – 06/11/2017 
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Visita da Mesa de Diálogo à Terra Indígena Tuxá – Manga – 06/11/2017 

 

 
Visita da Mesa de Diálogo à Terra Indígena Tuxá – Manga – 06/11/2017 
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2.2 CORAÇÃO DE JESUS – CONTRA A CAPTAÇÃO DE ÁGUA NO RIO PACUÍ 

 

Dados Gerais 

Município: Montes Claros  

Número de famílias: não informado 

Nº da Ação de Reintegração de Posse: não se aplica 

Empresa(s) envolvida(s) no conflito: COPASA 

Nome do imóvel: bacia do Rio Verde Grande e bacia do Rio Pacuí/ Rio do Juramento 

 

Entenda o conflito12 

A implantação de grandes monoculturas de eucalipto nas nascentes dos córregos que formam 

o Rio do Juramento, onde está a barragem da COPASA, associado com outorgas 

comprometeu significativamente a capacidade de recarga dos aquíferos e a vazão média nos 

períodos de seca do Rio do Juramento, comprometendo o armazenamento de água da 

barragem que abastece a cidade de Montes Claros. Por outro lado, o Rio Pacuí vem sofrendo 

dos mesmos impactos e a COPASA elaborou um projeto de captação de água na calha do Rio 

Pacuí exatamente no local que ainda o rio mantém uma lâmina d’água mínima no período da 

seca. Em andamento uma grande mobilização dos moradores da bacia do Pacuí para que a 

COPASA suspenda a obra que está em fase de projeto. 

Ações em andamento 

A COPASA informou que foi implementado o Programa Pró Mananciais. O programa visa 

ações de proteção e preservação ambiental com o objetivo de recuperar os recursos naturais 

do Rio Pacuí que estão sendo utilizados para abastecimento de moradores da cidade de 

Montes Claros. Dentre as ações desenvolvidas é possível destacar: cercamento de nascentes, 

cercamento e plantio de mudas nativas em Mata Ciliar e bacias de contenção de enxurradas 

(bolsões).  

 

 

  

                                            
12 Dados fornecidos pelo movimento 
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NÚCLEO TERRITORIAL ALTO RIO PARDO  

 

2.3 COMUNIDADE GERAIZEIRA DE VEREDA FUNDA – ASSENTAMENTO 

AGROEXTRATIVISTA  

 

Dados Gerais 

Município: Rio Pardo de Minas 

Número de famílias: aproximadamente 65 

Nº da Ação de Reintegração de Posse: não se aplica 

Empresa(s) envolvida(s) no conflito: não se aplica 

Nome do imóvel: Projeto de Assentamento Agroextrativista – PAE Veredas Vivas 

 

Entenda o conflito13 

Antes mesmo da implantação do Projeto de Assentamento Agroextrativista – PAE Veredas 

Vivas, a comunidade Vereda Funda iniciou a ocupação e gestão do território tradicional 

organizando a ocupação das áreas de chapada com moradias e atividades de beneficiamento 

de frutas, padaria e de café de “chacra”, além de um centro de formação. Atualmente está 

sendo implantando o assentamento agroextrativista, mas o INCRA cortou o convênio de 

assessoria técnica por meio do Centro de Agricultura Alternativa – CAA em parceria com o 

Sindicato de Trabalhadores Rurais de Rio Pardo de Minas. Existem diversas experiências e 

iniciativas inovadoras de gestão ambiental, produtiva e econômica que contam com o apoio 

da Rede Sociotécnica do Alto Rio Pardo onde participam organizações de ensino, pesquisa e 

extensão com a UFMG, Embrapa Cerrados, Cenargen, IFN Salinas, CAA, STRs, etc.  

 

Estágio da regularização 

A área já está regularizada pelo Incra. 

 

Observações importantes 

A comunidade Vereda Funda tem como propósito demonstrar uma proposta concreta de 

reconversão agroextrativista, bem como correta destinação de terras públicas. 

 

 

                                            
13 Dados fornecidos pelo movimento 
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Reunião da Mesa de Diálogo no Centro de Formação Veredas Vivas com as Comunidades de Riachinho, Aurora, 

Batalha, Santana, Vereda Funda, entre outras – Rio Pardo de Minas – 10/11/2017 

 

 
Reunião da Mesa de Diálogo no Centro de Formação Veredas Vivas com as Comunidades de Riachinho, Aurora, 

Batalha, Santana, Vereda Funda, entre outras – Rio Pardo de Minas – 10/11/2017 
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Reunião da Mesa de Diálogo no Centro de Formação Veredas Vivas com as Comunidades de Riachinho, Aurora, 

Batalha, Santana, Vereda Funda, entre outras – Rio Pardo de Minas – 10/11/2017 

 

 
Visita da Mesa de Diálogo à cooperativa de mulheres, no Assentamento Agroextrativista – PAE Veredas Vivas – 

Rio Pardo de Minas – 10/11/2017 
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Visita da Mesa de Diálogo à cooperativa de mulheres, no Assentamento Agroextrativista – PAE Veredas Vivas – 

Rio Pardo de Minas – 10/11/2017 

 

 
Visita da Mesa de Diálogo à cooperativa de mulheres, no Assentamento Agroextrativista – PAE Veredas Vivas – 

Rio Pardo de Minas – 10/11/2017 
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Visita da Mesa de Diálogo à cooperativa de mulheres, no Assentamento Agroextrativista – PAE Veredas Vivas – 

Rio Pardo de Minas – 10/11/2017 

 

 
Reunião da Mesa de Diálogo no Centro de Formação Veredas Vivas com as Comunidades de Riachinho, Aurora, 

Batalha, Santana, Vereda Funda, entre outras – Rio Pardo de Minas – 10/11/2017 
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2.4 COMUNIDADE DA BARRA DE SANTA MARIA 

 

Dados Gerais 

Município: Rio Pardo de Minas 

Número de famílias: aproximadamente 65 famílias 

Nº da Ação de Reintegração de Posse: 0018929-79.2010.8.13.0556 

Empresa(s) envolvida(s) no conflito: COOSARP – Cooperativa de Silvicultura e 

Agropecuária do Alto Rio Pardo Ltda 

Nome do imóvel: Fazenda Aurora 

 

Entenda o conflito14 

Na década de 80, parte do território da comunidade tradicional geraizeiras de Barra de Santa 

Maria (Fazenda Aurora com área de 4.108 hectares), situada no município de Rio Pardo de 

Minas foi repassado à empresa Gerdau Aços Longos, através de celebração de Contrato de 

Arrendamento de Terras Devolutas. Quando findou o prazo do referido contrato, no ano de 

2007, o mesmo imóvel foi repassado a uma cooperativa de silvicultores, através de novo 

contrato de arrendamento de terras públicas. Em 2010, foi ajuizada Ação Popular para anular 

o referido contrato, visto que tanto a Constituição Federal como a Constituição do Estado de 

Minas Gerais não mais permitem a destinação de terras públicas a outros fins senão ao Plano 

Nacional de Reforma Agrária e criação de unidades de conservação. Em decisão liminar foi 

determinado o bloqueio dos bens de todos os que participaram do contrato ilegal e a proibição 

de desenvolvimento de qualquer atividade no imóvel. Em data recente a COOSARP decidiu 

devolver cerca de 3.000 hectares ao Estado de Minas Gerais, comprometendo-se a devolver o 

restante da área em um prazo de 18 meses. A proposta aguarda manifestação da Advocacia 

Geral do Estado – AGE. 

 

Estágio da regularização  

Não informado.  

                                            
14 Dados fornecidos pelo movimento 
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2.5 COMUNIDADE DE SANTANA/RIACHINHO 

 

Dados Gerais 

Município: Rio Pardo de Minas 

Número de famílias: aproximadamente 80 famílias 

Nº da Ação de Reintegração de Posse: 0181997-21.2011.8.13.0024 

Empresa(s) envolvida(s) no conflito: Rio Dourado Empreedimentos Rurais Ltda 

Nome do imóvel: Fazenda Santana 

 

Entenda o conflito15 

Na década de 80, parte do território da comunidade tradicional geraizeira de 

Santana/Riachinho (Fazenda Santana com área de cerca de 1.400 ha), situada no município de 

Rio Pardo de Minas foi repassado à empresa Rio Dourado Empreendimentos Rurais Ltda, 

através de celebração de Contrato de Arrendamento de Terras Devolutas. Quando findou o 

prazo do referido contrato, no ano de 2008. As comunidades tradicionais geraizeiras Santana e 

Riachinho, ao tomar conhecimento da expiração do contrato, fizeram a retomada do seu 

território tradicional. A Rio Dourado, por sua vez, ajuizou ação possessória em face da 

comunidade. A referida ação encontra-se tramitando perante o Juízo da Vara Agrária e, 

recentemente, a empresa foi intimada a manifestar sobre a pretensão no prosseguimento do 

feito.  

 

Estágio da regularização  

Não informado.  

                                            
15 Dados fornecidos pelo movimento 
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2.6 COMUNIDADE DE RAIZ 

 

Dados Gerais 

Município: Rio Pardo de Minas 

Número de famílias: aproximadamente 40 

Nº da Ação de Reintegração de Posse: não informado 

Empresa(s) envolvida(s) no conflito: Replasa Reflorestadora 

Nome do imóvel: Cabeceiras da Caiçara e do Nogueira 

 

Entenda o conflito16 

Os territórios das comunidades tradicionais geraizeiras de Raiz, situada no município de Rio 

Pardo de Minas e diversas comunidades tradicionais geraizeiras dos municípios de Fruta de 

Leite, Novo Horizonte e Salinas foram objeto de processos de grilagem, por meio de 

celebração de contratos possivelmente ilegais de arrendamento de terras devolutas e 

retificação da área. Tais processos de grilagem foram judicializados e encontram-se em fase 

avançada de construção de acordos entre as partes para a solução dos conflitos. 

Estágio da regularização  

Não informado.  

                                            
16 Dados fornecidos pelo movimento 
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2.7 COMUNIDADE DE SOBRADO 

 

Dados Gerais 

Município: Rio Pardo de Minas 

Número de famílias: não informado 

Nº da Ação de Reintegração de Posse: não informado 

Empresa(s) envolvida(s) no conflito: não informado 

Nome do imóvel: não informado 

 

Entenda o conflito17 

O conflito teve início no ano 2000 quando pessoas de fora iniciaram atividades de 

desmatamento e produção de carvão de cerrado, em uma área conhecida pelos geraizeiros do 

Sobrado como Cabeceiras da Caiçara e do Nogueira, bem como atividades de gradagem e 

plantio de pasto. As águas escassearam por consequência dos desmatamentos. As propostas 

de luta nas arenas municipais podem, em médio prazo, incidir em leis como mais uma 

ferramenta de luta a ser mobilizada pelas comunidades tradicionais pela reapropriação das 

terras devolutas ou terras públicas inseridas em seus territórios.  

Estágio da regularização  

Não informado. 

 
Reunião da Mesa de Diálogo, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Pardo com as Comunidades de 
Moreira, Baixa Grande, Sobrado, Santa Maria, Santa Bárbara, Bonito, Raiz, Água Boa II, entre outras – Rio 

Pardo de Minas – 10/11/2017 

                                            
17 Dados fornecidos pelo movimento 



 

52 

 
Reunião da Mesa de Diálogo, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Pardo com as Comunidades de 
Moreira, Baixa Grande, Sobrado, Santa Maria, Santa Bárbara, Bonito, Raiz, Água Boa II, entre outras – Rio 

Pardo de Minas – 10/11/2017 

 

 
Reunião da Mesa de Diálogo, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Pardo com as Comunidades de 
Moreira, Baixa Grande, Sobrado, Santa Maria, Santa Bárbara, Bonito, Raiz, Água Boa II, entre outras – Rio 

Pardo de Minas – 10/11/2017 
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Reunião da Mesa de Diálogo, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Pardo com as Comunidades de 
Moreira, Baixa Grande, Sobrado, Santa Maria, Santa Bárbara, Bonito, Raiz, Água Boa II, entre outras – Rio 

Pardo de Minas – 10/11/2017 

 

 
Reunião da Mesa de Diálogo, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Pardo com as Comunidades de 
Moreira, Baixa Grande, Sobrado, Santa Maria, Santa Bárbara, Bonito, Raiz, Água Boa II, entre outras – Rio 

Pardo de Minas – 10/11/2017  
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2.8 COMUNIDADE DE BOM JESUS 

 

Dados Gerais 

Município: São João do Paraíso 

Número de famílias: não informado 

Nº da Ação de Reintegração de Posse: não informado 

Empresa(s) envolvida(s) no conflito: não informado 

Nome do imóvel: não informado 

 

Entenda o conflito18 

As empresas reflorestadoras de terras arrendadas pelo Governo de Minas Gerais, cujos 

contratos estavam vencendo, fizeram propostas de reativação da monocultura de eucalipto 

tendo como principal argumento o risco de apagão florestal frente à demanda por madeira, 

lenha, celulose e carvão. Por outro lado, o desrespeito com as comunidades tradicionais que 

passaram a viver encurraladas nas grotas e impedidas de retirar o sustento nas áreas de 

chapadas e carrasco, com a promoção de devastações ambientais das áreas de cerrado. As 

famílias que lutam pela proteção do território sofrem pressões.  

Estágio da regularização  

Não informado.  

                                            
18 Dados fornecidos pelo movimento 
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2.9 PROCESSO DE GRILAGEM DE TERRAS EM TERRITÓRIO GERAIZEIRO 

 

Dados Gerais 

Município: São João do Paraíso e Indaiabira 

Número de famílias: aproximadamente 200 

Nº da Ação de Reintegração de Posse: 0008354-22.2012.8.13.0627 

Empresa(s) envolvida(s) no conflito: Replasa Reflorestadora S/A 

Nome do imóvel: Fazendas Mato dos Macacos; Paus Pretos, Brejo Grande, Tombador; 

Belém; Mariquita; Chapada das Bananeiras e Cabeceira 

 

Entenda o conflito19 

Em 2012, alguns trabalhadores do município de São João do Paraíso propuseram Ação 

Popular contra a empresa Replasa Reflorestadora S/A com o objetivo de anular Termo 

Aditivo a um Contrato de Arrendamento de Terras Devolutas que havia expirado e foi 

renovado por mais de 15 anos. A comunidade foi encurralada nos vales e grotas, cercada pela 

monocultura do eucalipto, causando processo erosivo naquelas terras e assoreamento das 

fontes e cursos d’água e secamento de diversas nascentes e córregos. O procedimento aberto 

junto à Coordenadoria Regional das Promotorias de Defesa do Patrimônio Público/MPMG e 

da ordem Econômica e Tributária visa a devolução das terras. No bojo do procedimento foi 

apresentado um projeto denominado “Proposta para o governo mineiro de destinação de terras 

públicas às comunidades tradicionais em Indaiabira e São João do Paraíso”, que tem como 

objetivo construir proposta de destinação de áreas públicas nos municípios de Indaiabira e São 

João do Paraíso para comunidades tradicionais de seu entorno, considerando a 

sustentabilidade econômica e a sustentabilidade ambiental. A Replasa Reflorestadora S/A 

arcará com os custos da execução do projeto, que depende da atuação da Secretaria de Estado 

de Desenvolvimento Agrário – SEDA.  

  

Estágio da regularização  

Não informado.  

                                            
19 Dados fornecidos pelo movimento 

http://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_resultado.jsp?listaProcessos=12000835&comrCodigo=627&numero=1
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2.10 COMUNIDADES MENINO DEUS E JACU 

 

Dados Gerais 

Município: Rubelita  

Número de famílias: não informado 

Nº da Ação de Reintegração de Posse: não informado 

Empresa(s) envolvida(s) no conflito: Florestaminas 

Nome do imóvel: Fazendas reunidas dos Gerais 

 

Entenda o conflito20 

As comunidades Menino Deus e Jacu foram expropriadas de seu território (embora não 

existam estudos técnicos mais aprofundados de caracterização da identidade étnica e nem a 

delimitação de seu território) por conta da implantação do monocultivo de eucalipto. O 

imóvel denominado “Fazendas Reunidas dos Gerais” tem área aproximada de 5 mil hectares e 

é objeto de Contrato de Arrendamento de Terras Devolutas (processo 141/84E) celebrado 

entre a empresa Florestaminas e a RURALMINAS. Apesar de o referido contrato já ter 

expirado em setembro de 2007, há forte indícios de que a totalidade da área foi grilada por 

meio de procedimento de retificação de área.  

 

Estágio da regularização 

Ainda não foram realizados estudos de caracterização da identidade étnica da comunidade 

nem a delimitação de seu território tradicional.  

                                            
20 Dados fornecidos pelo movimento 



 

57 

2.11 COMUNIDADE DE BATALHA 

 

Dados Gerais 

Município: Grão Mogol 

Número de famílias: não informado 

Nº da Ação de Reintegração de Posse: não informado 

Empresa(s) envolvida(s) no conflito: Rio Rancho Agropecuária 

Nome do imóvel: Território Tradicional de Lamarão 

 

Entenda o conflito21 

As empresas reflorestadoras de terras arrendadas pelo Governo de Minas Gerais, cujos 

contratos estavam vencendo, fizeram propostas de reativação da monocultura de eucalipto 

tendo como principal argumento o risco de apagão florestal frente à demanda por madeira, 

lenha, celulose e carvão. Por outro lado, o desrespeito com as comunidades tradicionais que 

passaram a viver encurraladas nas grotas e impedidas de retirar o sustento nas áreas de 

chapadas e carrasco, com a promoção de devastações ambientais das áreas de cerrado.  

Estágio da regularização 

Não informado.  

                                            
21 Dados fornecidos pelo movimento 
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2.12 COMUNIDADE MOREIRA 

 

Dados Gerais 

Município: Rio Pardo de Minas 

Número de famílias: aproximadamente 32 

Nº da Ação de Reintegração de Posse: não informado 

Empresa(s) envolvida(s) no conflito: Gerdau S.A 

Nome do imóvel: não informado 

 

Entenda o conflito22 

Grande parte dos territórios geraizeiros, as chapadas da comunidade Moreira foram invadidas 

pela monocultura do eucalipto. O Estado de Minas Gerais arrendou uma área de 

aproximadamente 1500 hectares, o que segundo os moradores afetou as Comunidades 

vizinhas de Vereda da Onça, São Camilo, Brejinho, Matão e Ilha das Cabras. Estas chapadas 

eram até então utilizadas por todas as comunidades. Com as áreas privatizadas, com o 

crescimento das famílias, em poucos anos as águas começaram a diminuir, comprometendo a 

vitalidade dos sistemas produtivos tradicionais e a permanência das famílias na comunidade. 

Estágio da regularização 

Não informado. 

  

                                            
22 Dados fornecidos pelo movimento 
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2.13 COMUNIDADE DE BONITO 

 

Dados Gerais 

Município: Rio Pardo de Minas 

Número de famílias: aproximadamente 150 

Nº da Ação de Reintegração de Posse: não informado 

Empresa(s) envolvida(s) no conflito: Cooperminas 

Nome do imóvel: não informado 

 

Entenda o conflito23 

Na década de 70, a RURALMINAS arrendou as terras comunais das cabeceiras dos córregos 

da comunidade rural do Bonito. Toda a micro bacia do Bonito ficou comprometida. Uma 

parte da área foi devolvida para o estado em uma troca com a GERDAU, em 2005. Em 

seguida, o ITER/MG, arrendou à Cooperminas, uma cooperativa de empresários silvicultores. 

Após o conflito com a comunidade, a área permaneceu arrendada, mas sem uso até os dias 

atuais. As cabeceiras secas estão cercadas pelo cultivo de eucalipto, já a área que a 

Cooperminas não realizou replantio está abastecendo, por meio de rede comunitária de água, 

cerca de 150 famílias em duas comunidades diferentes.  

Estágio da regularização 

Não informado. 

  

                                            
23 Dados fornecidos pelo movimento 
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2.14 COMUNIDADE ÁGUA BOA II 

 

Dados Gerais 

Município: Rio Pardo de Minas 

Número de famílias: não informado  

Nº da Ação de Reintegração de Posse: não informado 

Empresa(s) envolvida(s) no conflito: Rio Dourado 

Nome do imóvel: não informado 

 

Entenda o conflito24 

Os moradores reclamam da destruição das nascentes e áreas de extrativismo em terras 

públicas. As empresas reflorestadoras de terras arrendadas pelo Governo de Minas Gerais, 

cujos contratos estavam vencendo, fizeram propostas de reativação da monocultura de 

eucalipto tendo como principal argumento o risco de apagão florestal frente à demanda por 

madeira, lenha, celulose e carvão. Por outro lado, o desrespeito com as comunidades 

tradicionais que passaram a viver encurraladas nas grotas e impedidas de retirar o sustento nas 

áreas de chapadas e carrasco, com a promoção de devastações ambientais das áreas de 

cerrado.  

Estágio da regularização 

Não informado. 

 

 

  

                                            
24 Dados fornecidos pelo movimento 
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2.15 COMUNIDADE BAIXA GRANDE 

 

Dados Gerais 

Município: Rio Pardo de Minas 

Número de famílias: aproximadamente 46 

Nº da Ação de Reintegração de Posse: não informado 

Empresa(s) envolvida(s) no conflito: Ernandes Coelho Rocha (particular) 

Nome do imóvel: não informado 

 

Entenda o conflito25 

Os moradores reclamam da monocultura em área de recarga. As empresas reflorestadoras de 

terras arrendadas pelo Governo de Minas Gerais, cujos contratos estavam vencendo, fizeram 

propostas de reativação da monocultura de eucalipto tendo como principal argumento o risco 

de apagão florestal frente à demanda por madeira, lenha, celulose e carvão. Por outro lado, o 

desrespeito com as comunidades tradicionais que passaram a viver encurraladas nas grotas e 

impedidas de retirar o sustento nas áreas de chapadas e carrasco, com a promoção de 

devastações ambientais das áreas de cerrado.  

Estágio da regularização 

Não informado.

                                            
25 Dados fornecidos pelo movimento 
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2.16 COMUNIDADE DE MUQUÉM 

 

Dados Gerais 

Município: São João do Paraíso 

Número de famílias: não informado 

Nº da Ação de Reintegração de Posse: não informado 

Empresa(s) envolvida(s) no conflito: Bibom Mineração, Meneghetti e Florestaminas 

Nome do imóvel: não informado 

 

Entenda o conflito26 

As empresas reflorestadoras de terras arrendadas pelo Governo de Minas Gerais, cujos 

contratos estavam vencendo, fizeram propostas de reativação da monocultura de eucalipto 

tendo como principal argumento o risco de apagão florestal frente à demanda por madeira, 

lenha, celulose e carvão. Por outro lado, o desrespeito com as comunidades tradicionais que 

passaram a viver encurraladas nas grotas e impedidas de retirar o sustento nas áreas de 

chapadas e carrasco, com a promoção de devastações ambientais das áreas de cerrado. A 

atuação da empresa de mineração na região significa a descontinuidade dos cursos d’água. 

Estágio da regularização  

Não informado. 

 
Reunião da Mesa de Diálogo com as Comunidades de Muquém, Duas Barras, Buracos, Baixa do Chicão, entre 

outras – São João do Paraíso – 11/11/2017 

                                            
26 Dados fornecidos pelo movimento 
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Reunião da Mesa de Diálogo com as Comunidades de Muquém, Duas Barras, Buracos, Baixa do Chicão, entre 

outras – São João do Paraíso – 11/11/2017 

 

 
Reunião da Mesa de Diálogo com as Comunidades de Muquém, Duas Barras, Buracos, Baixa do Chicão, entre 

outras – São João do Paraíso – 11/11/2017 
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Reunião da Mesa de Diálogo com as Comunidades de Muquém, Duas Barras, Buracos, Baixa do Chicão, entre 

outras – São João do Paraíso – 11/11/2017 
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3 NÚCLEO TERRITORIAL GERAIS DA SERRA 

 

3.1 COMUNIDADE QUILOMBOLA DE PEIXE BRAVO 

 

Dados Gerais 

Município: Riacho dos Machados 

Número de famílias: não informado 

Nº da Ação de Reintegração de Posse: não informado 

Empresa(s) envolvida(s) no conflito: não informado 

Nome do imóvel: não informado 

 

Entenda o conflito27 

O território está sendo impactado pelo avanço do monocultivo do eucalipto que ameaça as 

nascentes que abastecem os Rios Vacarias e Peixe Bravo. Recentemente, grande parte do 

território foi alvo de grilagem por parte de empresas mineradoras. 

 

Estágio da regularização 

Trabalhos de regularização fundiária ainda não iniciados pelo INCRA/MG28. 

A comunidade se autorreconheceu como remanescente de quilombo, certificada pela 

Fundação Cultural Palmares. 

 
Reunião da Mesa de Diálogo com a Comunidade de Peixe Bravo – Riacho dos Machados – 09/11/2017 

                                            
27 Dados fornecidos pelo movimento 
28 Dados fornecidos pelo Incra 
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Reunião da Mesa de Diálogo com a Comunidade de Peixe Bravo – Riacho dos Machados – 09/11/2017 

 

 

 
Reunião da Mesa de Diálogo com a Comunidade de Peixe Bravo – Riacho dos Machados – 09/11/2017 

 

 



 

67 

 
Reunião da Mesa de Diálogo com a Comunidade de Peixe Bravo – Riacho dos Machados – 09/11/2017 

 

 

 
Visita da Mesa de Diálogo à escola da Comunidade de Peixe Bravo – Riacho dos Machados – 09/11/2017 
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Unidade Básica de saúde da Comunidade de Peixe Bravo – Riacho dos Machados – 09/11/2017 

 

 
Visita da Mesa de Diálogo ao Rio Peixe Bravo – Riacho dos Machados – 09/11/2017 
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Casa dos moradores da Comunidade de Peixe Bravo – Riacho dos Machados – 09/11/2017 

 

 
Reunião da Mesa de Diálogo com a Comunidade de Peixe Bravo – Riacho dos Machados – 09/11/2017 
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3.2 RDS TAMANDUÁ 

 

Dados Gerais 

Município: Riacho dos Machados 

Número de famílias: não informado 

Nº da Ação de Reintegração de Posse: não informado 

Empresa(s) envolvida(s) no conflito: não informado 

Nome do imóvel: Reserva de Desenvolvimento Sustentável – RDS Tamanduá Poções/ 

Fazenda Tapera 

 

Entenda o conflito29 

Os estudos fundiários realizados em 2002 apontaram que a maior parte dos terrenos 

destinados à criação da Reserva de Desenvolvimento Sustentável – RDS Tamanduá Poções 

são terras devolutas/públicas cujos títulos, quando os têm, apresentam indícios de grilagem. 

Em 2007, o ICMBIO realizou avaliação ambiental e socioeconômica sobre as possibilidades 

de criação de Unidades de Conservação federais de uso sustentável. Tanto o relatório 

econômico quanto o ambiental se posicionaram a favor da criação de uma Reserva 

Extrativista – Resex. Outro relatório, elaborado em 2012, propôs também a ampliação e a 

transformação da proposta original de criação de uma Resex por uma RDS. O Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Riacho dos Machados, juntamente com a Associação do 

Assentamento Nossa Senhora das Oliveiras – Fazenda Tapera vem fazendo enormes esforços 

para evitar as degradações ambientais.  

 

Estágio da regularização 

Não informado.

                                            
29 Dados fornecidos pelo movimento 
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4 NÚCLEO TERRITORIAL SERRA 

 

4.1 COMUNIDADE QUILOMBOLA MATA DOS CRIOULOS 

 O conflito é tratado pela Mesa de Diálogo 

 

Dados Gerais 

Município: Diamantina 

Número de famílias: aproximadamente 100 

Nº da Ação de Reintegração de Posse: não informado 

Empresa(s) envolvida(s) no conflito: não informado 

Nome do imóvel: Parques Estaduais do Rio Preto e do Pico do Itambé 

 

Entenda o conflito30 

Em novembro de 2010, foi realizado um estudo pelo IEF, no qual é proposta a extensão dos 

Parques Estaduais do Rio Preto e do Pico do Itambé. Este processo foi paralisado pelo 

Ministério Público – MPMG após a emissão da Certidão de Autodefinição da comunidade 

como Remanescente de Quilombo pela Fundação Cultural Palmares/Ministério da Cultura. 

Muitas pessoas migram sazonalmente a procura de serviços que possam complementar a 

renda familiar, uma vez que não têm acesso às áreas onde tradicionalmente realizavam a 

coleta de flores sempre-vivas para comercialização, principal fonte de renda.  

 

Estágio da regularização 

Relatório Antropológico concluído, restando a elaboração das demais peças técnicas do 

RTID. O território pleiteado pela comunidade apresenta sobreposição com os Parques 

Estaduais do Rio Preto e do Pico do Itambé31. 

Obtida a Certidão de Autodefinição da comunidade como Remanescente de Quilombo. 

 

Ações em andamento 

A. Na reunião do dia 07/07/2017 – ficou pactuado que a Comissão de Defesa dos Direitos 

das Comunidades Extrativistas/CODECEX faria o levantamento das demandas dos moradores 

da Comunidade Mata dos Crioulos em relação à utilização das áreas consideradas 

pertencentes a seu território ancestral. A Advocacia-Geral do Estado – AGE faria reuniões 

com o Instituto Estadual de Florestas – IEF para análise da legislação quanto a possibilidade 

de liberação do uso das áreas protegidas para a Comunidade Mata dos Crioulos. A Secretaria 

de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania – SEDPAC, a Secretaria de Estado do 

Trabalho e Desenvolvimento Social – SEDESE e a Coordenadoria de Inclusão e Mobilização 

Social – CIMUS do Ministério Público Estadual de Minas Gerais fariam um levantamento de 

                                            
30 Dados fornecidos pelo movimento 
31 Dados fornecidos pelo Incra 



 

72 

todas as políticas públicas atinentes à questão dos povos e comunidades tradicionais visando 

sua aplicabilidade neste conflito. A Secretaria de Desenvolvimento Agrário – SEDA prestaria 

apoio ao Instituto de Colonização e Reforma Agrária – INCRA no que se refere ao 

levantamento fundiário das áreas inseridas dentro do território apontado pelo Relatório 

Antropológico do INCRA como pertencentes à Comunidade Mata dos Crioulos visando sua 

regularização. Ficou na responsabilidade da Secretaria de Direitos Humanos, Participação 

Social e Cidadania – SEDPAC a convocação de representantes da Fundação Cultural 

Palmares e do órgão federal responsável pela promoção da igualdade racial, antiga SEPIR, 

para participar da próxima reunião desta Câmara. O Ministério Público Federal – MPF faria a 

formalização do pedido de arquivamento definitivo do antigo projeto de expansão dos parques 

junto ao Instituto Estadual de Florestas – IEF. A Secretaria Executiva da Mesa de Diálogo e 

Negociação, buscaria o modelo de gestão de unidade de conservação no Estado de Tocantins, 

citado na reunião, onde é feita a coleta da espécie Capim Dourado, de forma apaziguada e 

enviar cópia desta ata às Secretarias de Estado da Saúde – SESMG e da Educação – SEEMG. 

 

B. Na reunião do dia 23/08/2016 ficou acordado a construção de um Plano de manejo da 

Área de Proteção Ambiental Águas das Veredas pelo IEF – Instituto Estadual de Florestas, 

com a participação de representantes da comunidade, CODECEX, Universidades, Ministérios 

Públicos Estadual e Federal – MPF e MPMG observando as questões legais e técnicas do 

território tradicionalmente ocupado. O Plano poderia prever a celebração de Termo de 

Compromisso junto às comunidades tradicionais. Realizar o levantamento e análise das terras 

devolutas estaduais visando sua regularização junto ao Instituto de Colonização e Reforma 

Agrária – INCRA, Secretaria de Desenvolvimento Agrário – SEDA, Ministérios Públicos 

Estadual e Federal – MPF e MPMG, Comissão dos Direitos das Comunidades Extrativistas – 

CODECEX e lideranças comunitárias. Realizar o levantamento de dados para implementação 

de medidas visando a efetivação dos direitos básicos da comunidade, como educação, energia 

elétrica, tratamento de água, saúde e situação cadastral das famílias junto aos municípios, a 

ser realizado em conjunto pela Secretaria de Direitos Humanos e Participação Social e 

Cidadania – SEDPAC, Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais – CIMOS do 

Ministério Público de Minas Gerais – MPMG, Ministério Público Federal – MPF e órgãos 

públicos dos municípios envolvidos na questão. 

 

C. Na reunião do dia 28/03/2017 as comunidades e a CODECEX justificaram ausência, o 

que resultou no cancelamento dos trabalhos. Anteriormente, a Mesa de Diálogo havia feito 

várias tentativas de agendar a reunião em Diamantina. Diante das evidentes ações e 

dificuldades impostas pelas lideranças das organizações que representam as comunidades 

quilombolas, a Mesa de Diálogo retirou o conflito da pauta.   
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4.2 COMUNIDADE QUILOMBOLA VARGEM DO INHAÍ 

 O conflito é tratado pela Mesa de Diálogo 

 

Dados Gerais 

Município: Diamantina 

Número de famílias: aproximadamente 27  

Nº da Ação de Reintegração de Posse: não informado 

Empresa(s) envolvida(s) no conflito: não informado 

Nome do imóvel: Parque Nacional das Sempre-vivas 

 

Entenda o conflito32 

O território da comunidade situa-se na margem esquerda do Rio Jequitinhonha e está inserido 

dentro e na zona de amortecimento do Parque Nacional das Sempre-vivas. A comunidade foi 

fortemente influenciada pelo ciclo mais recente de extração de diamante do leito do Rio 

Jequitinhonha por meio de dragas pertencentes às grandes empresas mineradoras. Atualmente, 

a comunidade de Vargem do Inhaí está vivenciando uma situação de tensão por dois motivos 

principais: a implantação do Parque Nacional das Sempre-vivas e o cercamento de áreas por 

pessoas externas à comunidade. A lentidão no processo de regularização territorial tem trazido 

insegurança à comunidade. 

Estágio da regularização 

Relatório Antropológico concluído, restando a elaboração das demais peças técnicas do 

RTID. O território pleiteado pela comunidade apresenta sobreposição com o PARNA Sempre 

Vivas - ICMBIO33. 

Obtida a Certidão de Autodefinição da comunidade como Remanescente de Quilombo pela 

Fundação Cultural Palmares – Ministério da Cultura. 

 

  

                                            
32 Dados fornecidos pelo movimento 
33 Dados fornecidos pelo Incra 
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4.3 COMUNIDADE QUILOMBOLA DE RAIZ 

 

Dados Gerais 

Município: Presidente Kubitscheck  

Número de famílias: aproximadamente 44 

Nº da Ação de Reintegração de Posse: não informado 

Empresa(s) envolvida(s) no conflito: não informado 

Nome do imóvel: não informado 

 

Entenda o conflito34 

A comunidade pratica a agricultura em sistema de policultivos, criação de animais, coleta de 

flores sempre-vivas e artesanato de capim dourado. O uso comum e instalação de 

monoculturas de eucalipto e de pastagem comprometeu a principal fonte de renda da 

comunidade: coleta de flores sempre-vivas – especialmente o capim dourado ou “sedinha”. Os 

moradores de Raiz relatam graves impactos derivados do uso elevado de agrotóxicos 

utilizados nos monocultivos que, em ambientes de solo arenosos contaminam os lençóis 

freáticos e cursos d’água restantes que são utilizados pelas famílias para dessedentação 

humana e animal. 

Estágio da regularização 

Trabalhos de Regularização Fundiária ainda não iniciados pelo INCRA/MG35. 

A comunidade quilombola é certificada pela Fundação Cultural Palmares.  

                                            
34 Dados fornecidos pelo movimento 
35 Dados fornecidos pelo Incra 
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5 PRINCIPAIS REIVINDICAÇÕES 

Reivindicações Comunidade Município 

 

Suspensão de ordem judicial 

de reintegração de posse 

 

Comunidade Quilombola de      

Lapinha 

 

Matias Cardoso 

Regularização fundiária 

Comunidade Quilombola de Lapinha Matias Cardoso 

Comunidade Vazanteira da Ilha de Pau 

de Légua 
Matias Cardoso 

Comunidades Veredeiras de 

Poçãozinho e Alegre 
Januária 

Povo Indígena Tuxá Buritizeiro 

Comunidade de Barra de Santa Maria Rio Pardo de Minas 

Comunidade de Santana/Riachinho Rio Pardo de Minas 

Comunidade de Sobrado Rio Pardo de Minas 

Comunidade de Batalha Grão Mogol 

Comunidade de Bom Jesus São João do Paraíso 

Comunidades Menino de Deus e Jacu Rubelita 

Comunidade Quilombola de Peixe 

Bravo 
Riacho dos Machados 

Comunidade Quilombola Mata dos 

Crioulos 
Diamantina 

Comunidade Quilombola Vargem do 

Inhaí 
Diamantina 

Comunidade Quilombola de Raiz Presidente Kubitscheck 

Quilombo Nativos do Arapuim Verdelândia 

Comunidade Barra de Santa Maria Rio Pardo de Minas 

Comunidade de Raiz Rio Pardo de Minas 

Comunidade de Moreira Rio Pardo de Minas 

Comunidade de Bonito Rio Pardo de Minas 

Comunidade de Água Boa II Rio Pardo de Minas 

Comunidade Baixa Grande Rio Pardo de Minas 

Comunidade de Muquém São João do Paraíso 

Elaboração do Relatório 

Antropológico 

Comunidade Quilombola de Peixe 

Bravo 
Riacho dos Machados 

Comunidade Quilombola de Praia Matias Cardoso 

Construção de área de lazer Comunidade Quilombola de Lapinha Matias Cardoso 

Reconhecimento do território 

tradicional e do modo de 

vida dos moradores 

 

Comunidade Quilombola de Lapinha Matias Cardoso 

Comunidade Vazanteira de Ilha de Pau 

de Légua 
Matias Cardoso 

Comunidade Barra de Santa Maria Rio Pardo de Minas 

Comunidade de Santana/Riachinho Rio Pardo de Minas 

Comunidade de Sobrado Rio Pardo de Minas 

Comunidade de Raiz Rio Pardo de Minas 

Comunidade de Bom Jesus São João do Paraíso 

Comunidade de Batalha Grão Mogol 

Comunidade de Moreira Rio Pardo de Minas 

Comunidade de Bonito Rio Pardo de Minas 

Comunidade de Água Boa II Rio Pardo de Minas 

Povo Indígena Tuxá Buritizeiro 

Comunidade Baixa Grande Rio Pardo de Minas 
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Comunidade de Muquém São João do Paraíso 

Comunidade Vazanteira de Pau Preto Matias Cardoso 

Acesso à água potável 

Comunidade Vazanteira de Ilha de Pau 

de Légua 
Matias Cardoso 

Comunidade Quilombola de Praia Matias Cardoso 

Fazenda Marilândia Manga 

Quilombo Nativos do Arapuim Verdelândia 

Disponibilização de energia 

elétrica 

Comunidade Vazanteira de Ilha de Pau 

de Légua 
Matias Cardoso 

Comunidade Vazanteira de Pau Preto Matias Cardoso 

Comunidade Quilombola de Praia Matias Cardoso 

Comunidade de Batalha Grão Mogol 

Disponibilização de serviços 

de saúde 

Comunidade Vazanteira de Ilha de Pau 

de Légua 
Matias Cardoso 

Comunidade Quilombola de Praia Matias Cardoso 

Abertura de estradas vicinais Comunidade Vazanteira de Ilha de Pau 

de Légua 
Matias Cardoso 

Disponibilização de água 

para irrigação de lavouras 

Comunidade Vazanteira de Pau Preto Matias Cardoso 

Comunidade Quilombola de Peixe 

Bravo 
Riacho dos Machados 

Criação do PAE – Projeto de 

Assentamento 

Agroextrativista 
Comunidade Vazanteira de Pau Preto Matias Cardoso 

Melhoria da qualidade de 

transporte escolar Comunidade Vazanteira de Pau Preto Matias Cardoso 

Levantamento fundiário com 

identificação de terras 

públicas e destinação às 

comunidades tradicionais 

Comunidade Quilombola de Praia Matias Cardoso 

Fazenda Marilândia Manga 

Processo de grilagem de terras em 

território geraizeiro 
Indaiabira 

Comunidade Quilombola de Peixe 

Bravo 
Riacho dos Machados 

Comunidade Quilombola Mata dos 

Crioulos 
Diamantina 

Comunidade Quilombola Vargem do 

Inhaí 
Diamantina 

Acionar ações de proteção 

dos defensores dos direitos 

humanos no sentido de evitar 

violência contra as famílias 

de lideranças do quilombo 

Comunidade Quilombola de Praia Matias Cardoso 

Reativação de escola Comunidade Quilombola de Praia Matias Cardoso 

Aquisição da Declaração de 

Aptidão ao PRONAF – DAP Fazenda Marilândia Manga 

Construção de pequenas 

barragens nas cabeceiras e 

manutenção das já existentes 

Comunidade Geraizeira de Vereda 

Funda – PAE 
Rio Pardo de Minas 

Fiscalização para impedir o 

cárcere de animais na região 
Comunidade Geraizeira de Vereda 

Funda – PAE 
Rio Pardo de Minas 

O estado, através do Comunidade Barra de Santa Maria Rio Pardo de Minas 



 

77 

responsável pela questão 

ambiental (SISEMA) e do 

órgão responsável pela 

questão fundiária (SEDA), 

com participação das 

comunidades, operar permuta 

de área 

Comunidade de Raiz Rio Pardo de Minas 

Comunidade de Sobrado Rio Pardo de Minas 

Comunidade de Moreira Rio Pardo de Minas 

Comunidade de Bonito Rio Pardo de Minas 

Comunidade de Água Boa II Rio Pardo de Minas 

Criação (ou andamento) de 

RDS – Reserva de 

Desenvolvimento 

Sustentável 

Comunidade Vazanteira da Ilha de Pau 

de Légua 
Matias Cardoso 

Comunidade Quilombola de Peixe 

Bravo 
Riacho dos Machados 

RDS Tamanduá Riacho dos Machados 

Coração de Jesus Montes Claros 

Reavaliação (redução ou 

supressão) da taxa de esgoto 

cobrada pela Copasa, tendo 

em vista a baixa renda da 

população 

Comunidade Quilombola de Peixe 

Bravo 
Riacho dos Machados 

Reavaliação dos critérios 

para acesso à Garantia Safra 

(bens móveis e imóveis) 

Comunidade Quilombola de Peixe 

Bravo 
Riacho dos Machados 

Investigação do 

desaparecimento do valor de 

91 mil reais que seriam 

destinados a compra de um 

trator para a comunidade 

Comunidade Quilombola de Peixe 

Bravo 
Riacho dos Machados 

Suspensão imediata do 

projeto de captação de água 

pela Copasa no Rio Pacuí 

Coração de Jesus Montes Claros 

Suspensão das outorgas de 

água dos rios que formam 

Rio Juramento 

Coração de Jesus Montes Claros 

Elaboração do Relatório 

Técnico de Identificação e 

Delimitação – RTDI 

Comunidade Quilombola de Raiz Presidente Kubitscheck 
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