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Os empreendimentos de grande magnitude têm provocado sérias
transformações no espaço e, ao mesmo tempo, expõem territórios e
populações a vulnerabilidades e riscos sem precedentes. Atualmente,
a forma de apropriação do espaço é cada vez mais predatória ao ponto
de colocar os territórios e as pessoas em risco. Assim, questionamos:
Seria possível pensar uma vida segura no planeta? Nós, humanos,
queremos garantir nossa vida na terra, repleta de mordomias, sem
qualquer risco de prejuízo a essa condição de mordomia. Queremos
o milagre, mas, sem merecê-lo e, isso é o que revela a relação de
ganância e estupidez que, conforme Stephen Howking, são o que
acabará com a vida na terra.
Não queremos mudar nosso modo de viver, nossos valores. O que
isso nos inspira a pensar? Que sentimos fascinados pelo mundo das
coisas; dos produtos industrializados; fascinados pela modernidade
etc. esquecemos a essência da vida: a de que sem o chão, não se
constrói nem se garante a segurança da casa. Ou seja, a casa é o
planeta e os hábitos modernos simplesmente partem do princípio da
exploração dos bens naturais até sua exaustão, esquecem o planeta.
Este livro vem contribuir com esse debate trazendo diferentes
trabalhos de autores envolvidos com a temática dos Riscos, que
ainda constituem desafios a investigadores e profissionais diversos,
como a identificação de riscos e sua gestão, uma vez que vários
países promovem políticas econômicas cada vez mais ameaçadoras
à segurança das pessoas e sistemas vivos. Cada capítulo traz uma
contribuição ao debate dos riscos, os quais podem se manifestar em
forma de inundações em áreas urbanas, riscos socioambientais em
comunidades pesqueiras, necessidade de implantação de unidades
de conservação para amenizar riscos, dentre outros. Quem dera
pudéssemos dizer “esta é uma obra de ficção”, mas, ao contrário,
são aspectos reais de diferentes situações que expõem os territórios
e as pessoas a riscos. Esperamos oferecer ao leitor uma contribuição
aos estudos desse tema e desejamos uma boa leitura.
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Em 2014, Fritjof Capra já nos dizia que há soluções para os principais
problemas do nosso tempo e, acrescentava, que algumas delas são, inclusive,
simples. Entretanto, essas soluções, segundo ele, exigem mudanças em nossa
percepção, pensamentos e valores. Por sua vez, em entrevista a Larry King,
apresentador do programa Larry King Live, na emissora CNN, de acordo
com o The hearty soul, Stephen Howking, famoso físico, reconhecido a nível
mundial, falecido em 2018, afirmou que “ganância e estupidez são o que acabará
com a raça humana”.
Tomando como ponto de partida essas afirmações, nos preocupamos em
discutir a temática dos riscos sociais, econômicos e espaciais em função de
grandes empreendimentos, que têm promovido sérias transformações no
espaço em função da forma de apropriação do espaço e, consequentemente,
destruição de territórios. Nesta abordagem, questionamos o caráter natural de
acontecimentos que exigem, inclusive, uma avaliação mais ampla no sentido
de perceber que, além do caráter natural, há o quesito Uso do Território como
uma maneira de agravar as condições de riscos.
Um tsunami, um deslizamento de terras em função de chuva forte,
inundação de áreas urbanas por conta de elevação de níveis de rios e córregos,
por exemplo, constituem fenômenos naturais, mas, ainda assim, como o
dissemos, devemos questionar o caráter natural de muitos acontecimentos
de gravidade alta. Isso significa que podemos questionar até que ponto um
evento natural é, sozinho, responsável por tragédias a ele atribuídas. Por
exemplo, o que era ou não natural nos deslizamentos de terra da área serrana
do Rio de Janeiro, Brasil, em 2010? O que era ou não natural no rompimento
da barragem da Samarco em Mariana-MG em 2015? E no rompimento da
barragem de rejeitos em Brumadinho-MG, em 2019? Como explicar que
somente as causas naturais sejam responsáveis pelos incêndios florestais em
Portugal como as recentes ocorrências? E na devastação causada pelo tsunami
no Japão em 2011, ou o terremoto que causou aquele terrível tsunami que
devastou milhares de vidas no dia 26 de dezembro de 2004 na Tailândia?
7

Ou seja, se em todos esses acontecimentos houve participação da natureza,
é fato que em todos esses fenômenos houve sempre decisões humanas que
agravaram as consequências.
Assim são os grandes empreendimentos. Tomam decisões que poderão afetar
milhares de pessoas que muitas vezes nem sequer têm o conhecimento de que
estão submetidas aos efeitos catastróficos das decisões. Pior ainda, é o fato de
que os empreendedores que são responsáveis pelas obras serem, ao mesmo tempo,
negligentes quanto à segurança das pessoas e dos lugares, por conta de ganância
e estupidez, ou seja, ganância e estupidez marcam a forma de apropriação do
espaço o que, consequentemente, coloca os Territórios em Risco.
Isso constitui, portanto, parte das reflexões contidas nesta obra que
ora apresentamos, que é fruto dos trabalhos apresentados no III Simpósio
Ibero-Afro-Americano de Riscos (SIAAR), realizado na Universidade Federal
de Uberlândia, em junho de 2019, em parceria com a Riscos - Associação
Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança. Os capítulos que compõem a obra
aprofundam aspectos da temática que são de vital importância na atualidade,
porque expõem, de maneira científica, os Territórios em Risco.
Uberlândia/MG, Brasil, novembro de 2020
Vicente de Paulo da Silva
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Resumo: Perante panoramas repletos de contradições entre a necessidade da preservação
da natureza e a garantia da integridade humana surgiram algumas indagações
referentes a duas comunidades rurais localizadas na Área de Proteção Ambiental
(APA) do rio Pandeiros, inserida no município de Bonito de Minas - MG.
O município apresenta Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
(IDHM) baixo, evidenciando a vulnerabilidade social da população. O
IDHM influencia diretamente na capacidade de resposta a riscos. A população
estudada convive com a ocorrência de seca e estiagem, pois está inserida na
região do semiárido brasileiro. O presente estudo é de cunho exploratório
e por meio de revisão bibliográfica, entrevistas e aplicação de questionários
semiestruturados objetivou compreender a influência da implantação da APA
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nas condições de vulnerabilidade das comunidades estudadas. A criação da
APA intensificou a vulnerabilidade da população devido à piora dos hábitos
alimentares, a criminalização de práticas de subsistência, além da invisibilização de conhecimentos tradicionais que durante séculos direcionam o manejo
sustentável da biodiversidade preservando-a de geração a geração.
Palavras‑chave: Vulnerabilidade social, APA Pandeiros, território.

Abstract: Given the contradictions between the need to protect nature and the need
to secure human integrity, some questions arose regarding two rural communities in the Pandeiros River Environmental Protection Area (APA),
located in Bonito de Minas-MG. The municipality has a low Municipal
Human Development Index (MHDI), highlighting the social vulnerability
of the population. The MHDI directly influences risk responsiveness. The
population studied lives in drought conditions because the municipality is
in the Brazilian semi-arid region. This study is exploratory in nature, and
through a literature review, interviews, and the application of semi-structured
questionnaires it aimed to understand how establishing an APA influenced
the vulnerability conditions of the communities studied. The creation of the
APA intensified the vulnerability of the population as their eating habits worsened, subsistence practices were criminalized, and the traditional knowledge
disppeared that had for centuries governed the sustainable management of
biodiversity, preserving it from generation to generation.
Keywords: Social vulnerability, Pandeiros APA, territory.
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Introdução
Na atualidade a população mundial está cada vez mais exposta aos riscos, quer
sejam naturais ou gerados por ações humanas. A concepção e formulação de conceitos
como perigo, risco, vulnerabilidade, dentre outros, é decorrente da existência dos
seres humanos e da necessidade de preservação da vida. O risco é definido como a
“[...] percepção de um perigo possível, mais ou menos previsível por um grupo social ou
por um indivíduo que tenha sido exposto a ele” (Veyret, 2007, p. 24). Na perspectiva
da cuidado com a vida humana que depende da qualidade do meio em todos os
aspectos, inclusive o simbólico, o estudo da vulnerabilidade se faz essencial.
A humanidade sempre esteve exposta ao risco, onde inicialmente sua existência
era atribuída somente a ocorrência de fenômenos naturais que poderiam ser
previstos e/ou amenizados devido aos progressos tecnológicos. Entretanto o avanço
das ciências e sua utilização criaram novos riscos, tornando a sociedade moderna
cada vez mais vulnerável (Veyret, 2007). A junção entre ciência e técnica dar-se-á
sob o estímulo do mercado, tal união o fortaleceu, tornando-o global. A inovação
tecnológica impulsionada pela ciência acarretou mudanças na maneira de se
perceber e gerir a economia, a política, o meio ambiente e a própria sociedade. A
leitura de mundo passou a ser subordinada a um novo período chamado de meiotécnico-cientifico informacional (Santos, 2012).
Nesse novo período não houve somente a transformação do sistema de produção,
da concepção do consumo, da percepção ambiental e social, existiu também uma
modificação na compreensão da saúde e consequentemente da vulnerabilidade. De
acordo com Freitas e Porto ‘‘[...] tantos avanços científicos, econômicos e materiais não
ocorrem sem gerar problemas: parece que a outra face de nossa época de intensa criação e
produção é a própria destruição’’ (Freitas e Porto, 2006, p. 17). A propensão que uma
dada população tem de ser afetada no âmbito material e imaterial quando exposta
ao risco, quer seja de origem natural ou antrópica, é denominada de vulnerabilidade
social (Mendes e Tavares, 2011).
A inexistência ou precário acesso à renda passou a não ser o único elemento levado
em consideração para a constatação da vulnerabilidade social, passando também a ser
associada conforme Carmo e Guizardi (p.3, 2018) ‘‘[...] às fragilidades de vínculos afetivo115

relacionais e desigualdade de acesso a bens e serviços públicos’’. Conforme Porto ‘‘[...] os sistemas
sócio-técnico-ambientais concentraram energias, matérias e informações que podem se tornar
perigosos à saúde humana, individual ou coletiva, e aos ecossistemas’’ (Porto, 2007, p.87).
Os riscos associados à exploração e degradação dos ecossistemas a nível global cria um
panorama totalmente desfavorável para a sobrevivência digna, com acesso e acessibilidade
a qualidade de vida e justiça ambiental. O contexto, fruto das relações existentes e de como
o território é gerido interfere diretamente na capacidade de enfrentar o risco, tornando a
população e o indivíduo mais ou menos vulnerável (Lima, 2016).
Diante disso em meados da década de 1960 surgiram os movimentos ecológicos,
que conceberam o ser humano não somente como parte do todo, mas em especial,
como ser dependente da natureza. No Brasil somente no ano 2.000 visando à
preservação da diversidade biológica, a promoção do desenvolvimento sustentável e
a proteção das comunidades tradicionais criou-se o Sistema Nacional de Unidade de
Conservação (SNUC). O SNUC é uma estratégia de ordenamento territorial que
atua na esfera municipal, estadual e federal (BRASIL, 2000). A implantação de uma
UC é um grande empreendimento que visa conservar e/ou preservar os recursos
naturais e para isso se altera a dinâmica de uso e ocupação do solo influenciando
diretamente elementos culturais, políticos e socioeconômicos. Ocorre nessas áreas
uma profunda transformação na configuração do território podendo diminuir ou
aumentar as vulnerabilidades da população que ali já residia.
Perante panoramas repletos de contradições entre a necessidade da preservação
da natureza e a garantia da integridade humana surgiram algumas indagações
referentes a uma porção do município de Bonito de Minas- MG. A área está
localizada no Norte de Minas Gerais e parte do seu território foi transformada
em 1995 em Área de Proteção Ambiental (APA) devido à importância biológica
contida na área. Apesar da diversidade biológica evidente, o município apresenta
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) baixo, evidenciando a
vulnerabilidade social da população. O IDHM baixo influencia diretamente na
capacidade de resposta das populações expostas a riscos.
No caso específico da área eles convivem com a ocorrência de seca e estiagem,
pois estão inseridos na região do semiárido brasileiro. As sociedades contemporâneas
‘‘[...] são mais sensíveis que no passado às ‘‘flutuações’’ meteorológicas que se traduzem
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em efeitos sobre o turismo, no custo dos produtos agrícolas, no transporte’’ (Veyret,
2007, p.13). As secas e estiagens ocorrem em algumas regiões brasileiras devido à
irregularidade e distribuição da precipitação ao longo do ano associada à alta taxa
de evapotranspiração. Assim a população exposta à configuração socioeconômica e
climática supracitada demostra alto nível de vulnerabilidade.

Metodologia
O presente estudo é de cunho exploratório e teve como objetivo compreender
em quais contextos a implantação da APA intensificou a vulnerabilidade social das
comunidades Amescla e Água Doce por meio de revisão bibliográfica e documental,
observação in loco, entrevistas e aplicação de questionários semiestruturados.
A APA do rio Pandeiros encontra-se inserida na porção territorial de três cidades
Norte mineiras, sendo elas Januária, Cônego Marinho e Bonito de Minas (fig. 1).
A abrangência territorial da APA é muito extensa, contendo 3.904.911 km² e
apresenta uma população de 9.673 habitantes (IBGE, 2015). Diante dessa situação
foi necessário diminuir o recorte da área para o desenvolvimento do estudo. A escolha
do município se deu por uma análise socioeconômica, sendo escolhida a cidade que
apresentou menor nível do IDHM. A cidade de Bonito de Minas apresentou o índice
mais baixo, com o valor de 0, 537, se aproximando do menor IDHM nacional, com
o valor de 0, 529 na cidade de São João das Missões (PNUD, 2015).
Após a escolha do município foram selecionadas duas comunidades para compor
o universo do estudo, sendo elas Água Doce e Amescla (fig. 1). Apesar de ambas
serem comunidades rurais apresentam características diferentes. A comunidade Água
Doce está localizada a vinte quilômetros de distância de Bonito de Minas, possui uma
melhor infraestrutura em relação à comunidade Amescla se tratando da qualidade
da via de acesso, das habitações, além da existência de uma quadra poliesportiva e
uma escola que oferece vagas para o fundamental I e II. A comunidade Amescla
está localizada a dezasseis quilômetros da área urbana de Bonito de Minas. A estrada
de acesso à comunidade é precária e mesmo assim as crianças precisam se deslocar
diariamente para estudar, pois na comunidade não há escola.
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Fig. 1 - Localização das Comunidades Amescla e Água Doce: 1) Drenagem; 2) APA do
rio Pandeiros; 3) Municípios; 4) Comunidades (Fonte dos dados cartográficos: ZEE.
Elaboração cartográfica: Daniella S. de Mendonça, 2015).
Fig. 1 - Location of the Amescla and Freshwater Communities: 1) Drainage; 2) Pandeiros River
APA; 3) Municipalities; 4) Communities (Source of the cartographic data: ZEE. Mapmaking:
Daniella S. de Mendonça, 2015).

O estudo proposto analisou dados quantitativos e qualitativos de algumas
variáveis, como: idade, gênero, renda, escolaridade, condições de moradia e hábitos
alimentares. Todas as famílias residentes na área de estudo compuseram o universo
da pesquisa, sendo um total de 24 famílias. Dos 130 moradores sessenta são do
gênero feminino e setenta do gênero masculino. A maior parcela da população
estudada é composta por adultos, que correspondem a 48% da população total,
seguido de jovens com 42% e por último idosos que correspondem somente a 10%
dos moradores.
Foram realizadas campanhas de campo, com observação in loco, entrevistas,
além da aplicação de questionário semiestruturado com intuito de fazer a coleta dos
dados primários. A campanha de campo é imprescindível para a leitura do objeto
de pesquisa, sendo ferramenta importantíssima para o pesquisador conseguir “[...]
identificar e obter provas a respeito de objetivos sobre os quais os indivíduos não têm
consciência, mas que orientam seu comportamento” (Lakatos, 2009, p. 79). A coleta
dos dados primários foi essencial para fazer análises com abordagem social, pois
geraram dados qualitativos e quantitativos das comunidades estudadas. O método
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qualitativo “[...] permite desvelar processos sociais ainda pouco conhecidos referentes a
grupos particulares” (Minayo, 2008, p. 57), no caso da pesquisa, duas comunidades
rurais, que possuem história social, onde os próprios são atores das relações relatadas.
Para realizar a coleta de dados foi selecionado um representante de cada família
residente nas comunidades Amescla e Água Doce com idade igual ou superior a 18
anos. Os questionários aplicados foram divididos em quatro blocos. No primeiro
bloco foi investigado o número de pessoas que residem no domicílio, além do
gênero, idade, escolaridade, situação trabalhista e renda familiar. Com esses dados
foi possível traçar o perfil socioeconômico de cada família e calcular a renda per
capita. No segundo bloco foram levantadas questões sobre acesso ao saneamento
básico (descarte de lixo e acesso à água potável) e infraestrutura das residências,
evidenciando o acesso a serviços públicos.
No terceiro bloco foram levantados dados sobre a dependência do uso dos
recursos hídricos da vereda para consumo humano e dessedentação de animais, da
retirada de argila e palhas de buriti para a construção de casas, além da utilização
das áreas circundantes que possuem solo mais úmido propício para prática da
agricultura de subsistência. Entender a dinâmica agrícola foi de suma importância
para a compreensão dos hábitos alimentares e concepção do morador em relação a
qualidade de vida dos familiares. No último bloco foi investigado se a população
sabia que residia em uma UC e se os moradores sabiam o que era e qual objetivo
de uma APA.
Foram feitas entrevistas para investigar como a população se sentia residindo
na área que foi transformada em Unidade de Conservação, além dos impactos e
dificuldades enfrentadas no cotidiano. A pesquisa bibliográfica e a análise documental
de dados secundários demográficos, socioeconômicos e ambientais oriundos de bases
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) nortearam os eixos centrais da pesquisa.
Tabelas e gráficos foram confeccionados para melhor entendimento e análises dos
dados por meio do fichamento e sistematização da informação.
As entrevistas e questionários só foram aplicados após a aprovação do projeto
(CAAE 45890015.1.000.5146) submetido ao Comitê de Ética da Universidade
Estadual de Montes Claros – UNIMONTES. Para coleta dos pontos foi utilizado
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o GPS Garmin modelo eTrex 20 e o software ArcGiz 9.1 e para geração dos
mapas houve a utilização do Sistema de Informações Geográficas (SIG). Com a
utilização de SIG como suporte para o desenvolvimento da pesquisa, é possível “[...]
compreender melhor uma região, possibilitando, assim, o fornecimento de subsídios para
uma futura tomada de decisões” (Fitz, 2008, p. 25).

A implantação de UC e o fortalecimento da vulnerabilidade socioeconômica
de comunidades tradicionais
A criação das UC’s justifica-se pela necessidade de preservar áreas naturais que
exercem papel essencial para a qualidade de vida, sobrevivência e o desenvolvimento
material e imaterial da sociedade atual e futura. As Unidades de Conservação se
tornaram uma ferramenta para o ordenamento territorial, onde se limita ou proíbe
a utilização/exploração dos recursos naturais segundo a categoria implantada.
Nas UC’s categorizadas como Área de Proteção Ambiental (APA) devem ser
implantados projetos guiados pelos ideais do desenvolvimento sustentável, onde a
legislação ambiental vigente no Estado visa à aplicação de um planejamento e gestão
ambiental criada para garantir o bem-estar das populações humanas e a preservação
e/ou melhoramento das condições ecológicas.
O modelo de UC’s adotado no Brasil mantém o Estado como base central da criação
e gestão de UC’ seguindo a linha do preservacionismo com “[...] estratégia coercitiva e
punitiva, de regulação e controle, para evitar a utilização dos recursos naturais das áreas a
serem protegidas das atividades humanas” (Cunha, 2007, p. 63). Para o Estado, pensar em
gestão territorial/ambiental utilizando o viés do preservacionismo é menos complexo,
pois a natureza possui a sua própria dinâmica de regeneração e equilíbrio ambiental,
onde “[...] les ressources biologiques, de par leur essence même, sont renouvelables lorsqu’elles
sont gérées correctement et offrent à la nature la capacité de s’adapter à des conditions
changeantes” (McNeely, 2011, p. 5).
Raramente o Estado leva em conta os possíveis impactos negativos que a
implantação de uma UC pode causar no modo de vida das comunidades locais, onde
estas habitualmente vivem em sintonia com o meio e acabam preservando áreas naturais
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devido a sua relação com a natureza (Diegues, 2008). As UC’s são consideradas “[...]
instrumentos do modelo desenvolvimentista que reproduzem o padrão de exclusão das
populações residentes em seu território” (Vianna, 1998, p. 188). Essas populações “[...]
criaram modos de vida particulares que envolvem grande dependência dos ciclos naturais, de
tecnologias patrimoniais, simbologias, mitos e até de uma linguagem especifica, como sotaques
e inúmeras palavras de origem indígena e negra” (Diegues, 2008, p. 18).
A necessidade de transformar uma parcela do município de Bonito de Minas em
Unidade de Conservação segundo relato dos entrevistados não partiu da população
local, onde não houve a participação da mesma na implantação da APA. Doze dos
vinte e quatro entrevistados não sabem o que é uma Área de Proteção Ambiental
e quinze não tem conhecimento que o local onde residem foi transformado em
UC. Os doze entrevistados que souberam definir o que era uma APA evidenciaram
a importância da mesma para a conservação dos elementos naturais, entretanto
deixaram explícito que a criação da APA impactou negativamente o cotidiano
deles, pois tiveram que mudar a maneira como se relacionavam com o meio. Os
entrevistados relataram que todo o material utilizado na construção das moradias
conforme os saberes tradicionais é retirado da vereda, por exemplo, a argila contida
no solo hidromórfico, a palha e o caule das folhas do buriti (fot. 1).

Fot. 1 - Trecho da vereda Água Doce
(Fotografia de Daniella S. de
Mendonça, 2015).
Photo 1 - Stretch of the Água Doce path
(Photography by Daniella S. de
Mendonça, 2015).
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Por mais que os ecossistemas das veredas estejam presentes na área ocupada há
séculos pelos veredeiros, hoje denominada APA, elas se enquadram na categoria
de Áreas de Proteção Permanente (APP), por possuírem elementos biológicos
altamente frágeis e necessários para garantir o regime hidrológico regional e o bom
funcionamento do ecossistema supracitado. Tal categoria acaba interferindo de
maneira negativa na reprodução cultural e sobrevivência de populações tradicionais
por ter o uso restrito. Observa-se um trecho da vereda Água Doce (fot. 1), localizada
na APA do rio Pandeiros, é notório a sua conservação e a presença de buritis, solo
hidromórfico, vegetação rasteira e arbustiva. A vereda é categorizada como área de
proteção permanente (APP) devido à legislação vigente e que tal feito não é uma
imposição de órgãos governamentais gestores de UC, no caso da área de estudo o
Instituto Estadual de Florestas (IEF).
Nas veredas existe uma grande diversidade biológica configurando um exuberante
ecossistema que apresenta alto nível de fragilidade e possuem uma legislação específica
para sua conservação. Tal legislação proíbe a retirada dos materiais já mencionados
impossibilitando a construção e reforma de casas. Um dos motivos para a criação
da APA do rio Pandeiros é a marcante presença de veredas, são ambientes típicos
do Cerrado, que se encontram em áreas com ocorrência de nascentes, contribuindo
para a perenidade e a regularidade dos cursos d’água, atuam como bacias coletoras,
pois funcionam como vias de drenagem. Vereda quer dizer vale raso ou cabeceira de
cursos d’ água onde ocorrem alinhamentos ou concentrações de palmeiras Buriti,
onde formam um extenso corredor da fauna e da flora integrando ecossistemas
(Boaventura, 2007). Observa-se uma criança que reside na comunidade Amescla se
alimentando com o fruto do buriti que ela mesma coletou na mata (fot. 2).
Os povos tradicionais pressionados pelo sistema capitalista e pela criação das UC’s
praticam o tão cobiçado desenvolvimento sustentável, conceito tão almejado e quase
‘‘inatingível’’ pelas ditas sociedades mais ‘‘evoluídas’’ e desenvolvidas. A organização
econômica de povos tradicionais, como os veredeiros, não se enquadra no sistema
econômico vigente, apresentam “[...] um tipo de organização econômica e social com
reduzida acumulação de capital, que não utilizam força de trabalho assalariada e cujas
famílias estejam envolvidas em atividades econômicas de pequena escala, como agricultura,
pecuária, extrativismo e artesanato” (Gomes, 2012, p. 256 apud Costa, 2005).
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Fot. 2 - Morador da comunidade
Amescla se alimentando do fruto do
Buriti (Fotografia de Daniella S. de
Mendonça, 2015).
Photo 2 - A resident of the Amescla
community eating the fruit of the buriti
palm (Photography by Daniella S. de
Mendonça, 2015).

Toda atividade econômica existente dentro de uma área delimitada para
preservação deveria ser planejada e/ou adequada às necessidades da comunidade
já fixada na área e da nova realidade territorial. O planejamento deveria ser feito
pelos órgãos responsáveis, visando acarretar o menor dano possível ao ambiente e
pelos moradores, visando abarcar os saberes e perspectivas da comunidade. O “[...]
conhecimento tradicional pode ser definido como o saber e saber-fazer, a respeito do
mundo natural, sobrenatural, gerados no âmbito da sociedade não urbana/industrial,
transmitidos oralmente de geração em geração” (Diegues, 2008, p. 179). Partindo
do princípio da soma de saberes, toda política ambiental deveria levar em conta a
população humana alocada em tais áreas, procurando ajustar às leis de preservação
a sobrevivência da população, dando-lhes as condições básicas para conservação e
disseminação da cultura.
Os indicadores sociais renda e escolaridade das comunidades tradicionais
de veredeiros Amescla e Água Doce apresentaram índices baixos. Seis dos doze
representantes entrevistados na comunidade Água Doces são analfabetos e nunca
tiveram contato com o ambiente escolar, três possuem ensino fundamental
incompleto e somente dois cursaram o ensino médio, mas não concluíram. Somente
um representante possui curso técnico. O nível de escolaridade dos representantes
entrevistados na comunidade Amescla apresentou comportamento diferente, com
quatro entrevistados analfabetos. Apesar do menor número de analfabetos em
relação à outra comunidade, nenhum entrevistado concluiu o ensino fundamental,
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onde oito representantes fizerem o ensino fundamental incompleto. O morador B,
atualmente com 52 anos de idade não concluiu o ensino fundamental e enfatiza no
seu relato os motivos por não ter continuado os estudos.
“Nós agradece meu pai, porque ele pagou foi professor para colocar dentro
de casa pra nós aprender uma coisinha, mas depois que ele não deu conta de
pagar mais, o professor foi embora e ficou nós aqui, pulando de casa em casa. Nós
caminhava quase vinte quilômetros de pé, de modo de ir para escola. Quando
voltava, de lá pra cá, já não sabia mais o que tinha feito. Esquecia no meio do
caminho. Se você ver a distância era longe. Que nem um aluno, que vai numa
distância longe, o que ele aprendeu lá, se for procurar o que ele aprendeu não
está’1 sabendo mais de nada. Vai virada de bagunça, caminha, barulho. Nós
caminhava era vinte e poucos quilômetros de distancia e não chegava em casa,
pousava na casa de um tio meu. Hoje eu agradeço o pouquinho que eu sei, pelo
menos assinar o nome, agradeço o professor que meu pai pagou” (SIC).
No relato do morador B percebe-se como a renda e o difícil acesso ao ambiente
escolar impossibilitaram a continuação dos seus estudos. Na comunidade Água
Doce encontra-se a Escola Municipal Francisco Borges Monteiro, que oferece o
ensino somente até o nono ano do ensino fundamental. Os alunos que concluem
o ensino fundamental precisam ir para a área urbana de Bonito de Minas para
então cursarem o Ensino Médio. A prefeitura disponibiliza transporte diário para
conduzir os alunos às escolas que se encontram na área rural e urbana. Devido às
longas distâncias percorridas os alunos acordam muito cedo, não tomam o desjejum
e acabam chegando cansados na escola, sendo esse um dos motivos para baixo
rendimento no processo de aprendizagem e evasão escolar.
A maioria dos responsáveis pelas crianças e adolescentes que frequentam o
ambiente escolar reconhece a importância do estudo para melhorar a qualidade de
vida. Entretanto poucos pais sequer pensam na possibilidade dos filhos cursarem o
nível superior, devido à evasão escolar, gravidez na adolescência e outras dificuldades,
como a distância e a falta de renda para manter os filhos em outra cidade. A cidade
mais próxima que oferece nível superior é Januária, que fica a 50 quilômetros de
distância da cidade de Bonito de Minas. O que se faz presente no panorama exposto
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é a falta de perspectiva. Percebe-se a naturalização do analfabetismo no relato do
entrevistado C, onde defende que “[…] você vive na cultura, na cultura antiga por
ser um sistema diferenciado, era na vivência antiga, dos mais velhos, das pessoas simples
e analfabetas, que até hoje estão aí”.
Nota-se que no contexto analisado houve grande evasão escolar, tal fenômeno
é recorrente nos países menos desenvolvidos e acaba criando um percalço no
desenvolvimento intelectual da criança. A criança que não tem acesso à educação ou
que por algum motivo não consegue prosseguir com os estudos, sente-se marginalizada
e incapaz, desenvolvendo um bloqueio que poderá marcar e influenciar os rumos da sua
vida. O sujeito que passa por tal situação poderá apresentar “[...] um comportamento de
submissão, por achar-se incapaz de desempenhar certas atividades, tornando-se, assim, presa
fácil das relações de dominação que se manifestam na vida social” (Adas, 1988, p. 16).
Das dezasseis famílias que são constituídas por membros entre dezoito e trinta
anos, somente uma possui um membro cursando o Ensino Superior. O curso
escolhido foi Engenharia Agronômica oferecido pelo Instituto Federal do Norte de
Minas Gerais (IFNMG), campus Januária. O estímulo para seguir com os estudos
veio do seio familiar. A escolha do curso se deu pela vivência e proximidade com a
agricultura de subsistência praticada pela família. O intuito da universitária segundo
o pai (técnico em contabilidade) é aprimorar o que já se sabe fazer, com uma visão
mais sustentável e inovadora. A visão de mundo atrelada à vontade do morador C
em oferecer um mundo com mais possibilidades para os filhos é maior do que as
dificuldades causadas pelas questões socioeconômicas, em especial a de manter a
filha em Januária. Normalmente a pobreza é diretamente proporcional aos índices
de analfabetismo e baixa escolaridade, assim “[...] a educação torna-se, portanto, uma
condição básica do desenvolvimento e da melhoria do nível de vida e do padrão social de
uma população” (Vasconcelos, 1982, p. 181).
Os indivíduos menos favorecidos segundo Vasconcelos (1982, p. 183) “[...]
são privados tanto dos bens materiais como da cultura da sociedade em que vivem, e
isso tem enormes implicações sociais”. São definidos como pobres, entretanto mais
vulneráveis, a parcela da população que não possuem renda familiar necessária para
atender as necessidades básicas como: alimentação, moradia, saúde, educação, lazer,
transporte, dentre outros. Entretanto, a parcela da população que não possui renda
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para subsidiar as necessidades básicas de alimentação diária é chamada de indigente.
A maneira unilateral e clássica para definir pobreza é a falta de renda. Conforme
Arrais ‘‘ a redução da pobreza equivale à redução do risco social e, por consequência,
a redução da desigualdade social’’ (Arrais, 2017, p. 34).
A sociedade que determina quais são os bens considerados mínimos para que
uma pessoa consiga sobreviver com dignidade e qualidade de vida. Não somente
a inexistência de renda interfere na aquisição de determinados bens e no acesso
a serviços, mas também a forte desigualdade social existente no Brasil. A renda
familiar per capita, resultante da soma do rendimento mensal de todos os membros
da família, dividido pelo número de moradores da residência, é a variável utilizada
para medir a pobreza na perspectiva monetária. Foram analisados os dados
monetários das famílias entrevistadas, que incluíram o rendimento total familiar,
o número de dependentes, a renda familiar per capita e o valor da renda diária por
membro familiar, dos vinte e quatro domicílios visitados (Tabela I).
Todos os domicílios que apresentaram renda familiar per capita acima de 500,00
reais recebem aposentadoria. Tal constatação evidencia que a melhor expressividade
da variável monetária não está relacionada com o grau de escolaridade, mas sim com
a dinâmica populacional, ou seja, com a presença de aposentados na residência.
O número de dependentes das aposentadorias sofre uma variação entre um a
três membros familiares. Apesar do baixo número de dependentes em relação à
realidade local, todos os entrevistados queixaram-se de que gasta grande parte da
aposentadoria com medicamentos, alimentação e auxiliando nas despesas dos filhos
e netos que residem em outros domicílios.
Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), as pessoas que vivem
com menos de 1,25 dólares por dia encontram-se abaixo da linha da pobreza. Em
conformidade com esse parâmetro, percebe-se que doze dos vinte e quatro domicílios
visitados possuem renda familiar per capita abaixo da linha da pobreza. Nove
domicílios estão situados na comunidade Amescla e somente três na comunidade
Água Doce. Tal situação é resultante em grande parte pelo baixo valor da renda
familiar per capita e elevado número de dependentes. O domicílio N apresentou
a renda mais baixa, com valor total per capita de 14,70 reais, ou seja, todos os
integrantes dessa família sobrevivem com 0,14 centavos de dólar por dia.
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Tabela I - Dados monetários das famílias entrevistadas.
Table I - Financial details of interviewed families.
RESIDÊNCIAS
VISITADAS

RENDIMENTO
TOTAL
FAMILIAR

NÚMERO DE
DEPENDENTES

RENDIMENTO
LINHA DA
FAMILIAR PER
POBREZA – ONU (2016)
CAPITA
1,25 DÓLAR DIA
REAIS

COMUNIDADE ÁGUA DOCE
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

1.576,00
144,00
1.576,00
300,00
865,00
1.560,00
1.560,00
780,00
997,00
1.566,00
1.560,00
1.637,00

6
8
7
4
6
3
2
1
3
3
9

262,00
18,00
225,14
75,00
144,16
520,00
780,00
780,00
99,70
522,00
520,00
181,00

2,62
0.18
2,26
0,75
1,44
5,22
7,80
7,80
1,0
5,24
5,22
1,82

6
10
6
2
3
8
1
7
6
3
2

166,16
14,70
23,30
75,00
25,66
9,62
760,00
129,57
30,33
33,33
38,50

1,66
0,14
0,23
0,75
0,25
0,09
7,63
1,29
0,30
0,33
0,38

10

COMUNIDADE AMESCLA
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
X

Z

997,00
147,00
140,00
150,00
77,00
77,00
760,00
907,00
182,00
100,00
77,00

147,00

4

36,75

0,36

Fonte: Dados da pesquisa. Source: Research Data.

Metade das famílias que residem na área de estudo não consegue garantir sua
alimentação, muito menos adquirir bens e serviços, inviabilizando manter as condições
mínimas de saúde e bem-estar. Diante de tal panorama é evidente que conforme a CDSS
(2010, p. 3) “[...] a estratificação social determina o acesso e uso diferenciado de cuidados de
saúde, com consequências para a promoção desigual de saúde e bem-estar, prevenção de doenças
e consecutivo recobro e sobrevivência”. Essas consequências aumentam a vulnerabilidade
do indivíduo atingindo diretamente a saúde integral, causando desequilíbrios na sua
saúde física, mental, emocional e no ambiente que o cerca.
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Nos países em desenvolvimento a parcela mais carente da população gasta quase
três quartos da sua renda na compra de alimentos (Vasconcelos, 1982). Após trinta
e três anos esse panorama não se alterou, pois segundo Freitas “[...] as famílias mais
pobres costumam gastar 60% ou mais dos seus ganhos com alimentos” (Freitas, 2015,
p. 47). A fome e pobreza presentes nas comunidades Amescla e Água Doce não
podem ser justificadas meramente como produto do baixo nível de renda per capita
e escolaridade, ela advém também da falta de democracia e da deficitária gestão
governamental, que proíbe a prática da agricultura de subsistência nas veredas, tal
proibição é pautada na legislação ambiental vigente. A quantidade e qualidade dos
alimentos ingeridos estão diretamente relacionadas com a relação que existe entre
pobreza e saúde.
A criminalização da prática agrícola dos veredeiros acaba inibindo a possibilidade
da diminuição da ocorrência da fome ou da existência de uma alimentação compatível
com as necessidades básicas de qualquer ser humano. No art. 2º da Lei n.º 9.375/86
que protege as veredas está descrito quais atividades podem ser desenvolvidas nesse
ecossistema, sendo elas: o uso da água para dessedentação de animais e consumo
doméstico, pecuária, lazer, pesquisa, dentre outros, se não acarretarem alterações
expressivas nas condições naturais do ecossistema das veredas no Estado de Minas
Gerais (BRASIL, 1986). Não é permitida a prática de agricultura a um raio de
80 metros da vereda, perante a ressalva da proibição de alteração expressiva nas
condições naturais, mesmo que seja para garantir a sobrevivência de comunidades,
quer sejam tradicionais ou não (BRASIL, 2000).
Entretanto, apesar da criminalização da prática de agricultura é inevitável a
ocorrência de agricultura de subsistência nas veredas, devido ao fator socioeconômico
da população, climático (chuvas sazonais) e o tipo de solo (mais seco e ácido)
que as circundam. A composição do solo da vereda, com presença marcante de
matéria orgânica e umidade, acaba ofertando ambiente propício para a prática da
agricultura. Os ecossistemas de veredas foram definidos como área de proteção
permanente devido à legislação vigente e que tal feito não é uma imposição de
órgãos governamentais gestores de UC. No relato de um funcionário do IEF fica
evidente a difícil tarefa da gestão de um parque marcado pela grande extensão
territorial e pela pobreza, ele afirma:
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“A vereda é APP, é área de proteção permanente, é intocável. Não é o IEF. Mas
tem o outro lado, saiu da vereda a terra não presta para ser cultivada, a terra do
cerrado é fraca. Ai você fica naquela sinuca de bico, se você deixar ele plantar na
vereda. Ele vai plantar nesse pedaço esse ano, quando o ano acabar ele vai desmatar
mais um pedaço da vereda. Daqui a pouco ele esta sem água e sem a vereda. Mas
ai você chega nessa, chega para embargar o cara, mas ele esta plantando aquele
pedacinho para dar de comer para o filho e a esposa está passando fome. Se você
tirar ele dali ele vai para cidade e lá não tem como. Geralmente esse povo só tem
um pedacinho de terra na beira da vereda, uma casinha perto da água e do outro
lado vem a lei e fala que não pode e a gente tem que cumprir” (SIC).
A teoria da implantação da APA do rio Pandeiros não condiz com a realidade
percebida, pois ‘‘Área de Proteção Ambiental’’ perante a Lei, não visa somente à
preservação dos recursos naturais, mas também assegurar o bem-estar das populações
inseridas no contexto da área preservada. Cabe ressaltar que todos os representantes
familiares entrevistados se identificaram como veredeiros devido à íntima relação
criada com o ecossistema desde criança, onde toda a sabedoria sobre o manejo da
vereda foi passado de geração a geração (fot. 3). A população que reside na APA
se enquadra no que a Lei define como povos e comunidades tradicionais e são
assegurados pelo Decreto 6.040 de 07 de Fevereiro de 2007.

Fot. 3 - Integrantes da comunidade Amescla (Fotografia de Daniella S. de Mendonça, 2015).
Photo 3 - Members of the Amescla community (Photography by Daniella S. de Mendonça, 2015).
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Observa-se parte de uma família que se reconhece como veredeiros (fot. 3),
além da questão cultural evidenciada na relação entre gerações, percebe-se a relação
homem-meio, o carro de boi – ferramenta utilizada no momento do plantio- e o
sentimento de topofilia na expressão fácil dos moradores. Apesar da pobreza e das
dificuldades enfrentadas dezassete dos vinte e quatro entrevistados relataram que
não sentem vontade de morar em outro lugar. Foram muitas as justificativas, sendo
estas alguns exemplos: ‘‘aqui é um paraíso’’; ‘‘a vivência boa é da água’’; ‘‘eu nasci e
cresci aqui, aqui é que vou morrer’’; ‘‘gosto do lugar, da natureza’’; ‘‘aqui tem buriti,
pequi e favela’’; ‘‘é negativo pensar a vida sem a vereda’’ (SIC).
As UC que não levam em consideração o fator social, a presença de
comunidades, e em especial as comunidades tradicionais, entram em choque com
o próprio Estado, que por meio do Decreto 6.040 de 07 de Fevereiro de 2007,
garante às comunidades tradicionais, o reconhecimento, a valorização e o respeito
à diversidade socioambiental e cultural. Além de garantir o acesso e acessibilidade
aos seus territórios e aos recursos naturais que, de acordo com a tradição, utilizam
para sua reprodução cultural, econômica e física, garantindo a segurança e soberania
alimentar e nutricional, praticando o desenvolvimento sustentável como promoção
da melhoria da qualidade de vida (BRASIL, 2007). Segundo Acselrad “[...] a
desigualdade ambiental pode manifestar-se tanto sob a forma de proteção ambiental
desigual como de acesso desigual aos recursos ambientais” (Acselrad, 2009, p. 73).
Após 23 anos da criação da APA do rio Pandeiros o Plano de Manejo ainda não
foi implementado. O Plano de Manejo tem o objetivo de delimitar áreas de acordo
com o uso e definir as técnicas mais viáveis para o manejo dos recursos naturais e,
caso seja necessário, a implantação de infraestrutura. O prazo máximo para que o
órgão gestor apresente um plano de manejo para a população civil e o Estado é de
cinco anos a partir da criação da UC (BRASIL, 2000). O órgão gestor encontrase numa situação paradoxal, pois comanda o ordenamento territorial de APA que
não possui legalmente os fundamentos centrais para ser administrada. Para criar
uma tensão maior ainda entre os poderes existentes no território, a comunidade
tradicional de veredeiros vive na ilegalidade, pois a sua tradição, a maneira de viver
secular (plantar, colher, construir as moradias, artesanato, dentre outros) é vista
como crime ambiental pelos orgãos fiscalizados do Estado, vivendo assim numa
trama social que os pune por viverem de forma tradicional.
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Enquanto a APA do rio Pandeiros não possuir Plano de Manejo, todas as
atividades antrópicas podem comprometer a integridade dos recursos naturais
colocando em risco as condições e os meios indispensáveis para suprir as necessidades
materiais e imateriais das comunidades tradicionais de veredeiros. O plano de
manejo é fundamental para ordenar o território e torná-lo mais equânime. Um bom
exemplo da utilização desigual do território e da força do capital é uma plantação
de monocultura de eucalipto (fot. 4) que se encontra ao lado da comunidade
tradicional de veredeiros Água Doce. O processo do desmate até a plantação das
mudas durou dois meses e meio. Sobre o ocorrido um funcionário do IEF informou
que “[...] a empresa foi multada e autuada, mas desmataram aquela área de 124.000
hectares e mais uma lá pra cima, abaixo da vereda panelas” (SIC).

Fot. 4 - Área desmatada irregularmente para plantação de monocultura de eucalipto na
comunidade Água Doce (Fotografia de Daniella S. de Mendonça, 2015).
Photo 4 - Area irregularly deforested for monoculture eucalyptus plantation in the Água Doce
community (Photography by Daniella S. de Mendonça, 2015).
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A consequência da falta do Plano de Manejo vai muito além da inserção
das comunidades na dinâmica e conservação da APA, interfere diretamente na
preservação de áreas sensíveis. A falta de zoneamento acaba intensificando as
injustiças ambientais por meio da degradação do meio ambiente, como a derrubada
de hectares de cerrado (Pequi, mangaba, cagaita, manga, cajueiro, dentre outros)
para o plantio de monocultura de eucalipto. Além de impactar o solo e influenciar
a dinâmica hidrológica (infiltração e evapotranspiração) retira-se na derrubada da
mata a única possibilidade de melhoramento da alimentação e renda da comunidade.
É inevitável ressaltar que a população estudada depende dos solos encharcados das
veredas para a prática da agricultura de subsistência. Em concomitância é o mesmo
ecossistema protegido pela Lei estadual n.º 9.375/86 que não permite o uso do solo
fértil para a prática da agricultura de subsistência.
As condições de vida percebidas nas comunidades Amescla e Água Doce
ultrapassam o limite da segregação, pois nas relações de poder que ‘‘(des)estruturam’’
o território, o desconhecimento da população em relação à legislação vigente, o
analfabetismo, a criminalização das práticas tradicionais, o não acesso a terra após
a criação da APA, baixo poder aquisitivo, o aumento da fiscalização ambiental e a
brandura advinda do desconhecimento do mundo capitalista, são elementos que
aumentam a vulnerabilidade dessas comunidades e acaba por facilitar o não acesso
por parte das comunidades Amescla e Água Doce aos direitos básicos garantidos
pela Constituição Federal.

Conclusão
A criação da APA e a inexistência do Plano de Manejo interferem negativamente
na qualidade de vida da população devido à piora dos hábitos alimentares
e na repressão da relação da população com o meio, além da invisibilização de
conhecimentos tradicionais que durante séculos direcionam o manejo sustentável
das veredas preservando-as de geração a geração. Os indicadores sociais renda e
escolaridade apresentaram índices baixos demostrando assim à vulnerabilidade
social da população estudada. Diante do afastamento existente entre os gestores e a
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realidade local, a percepção em relação aos residentes se destoa da realidade, onde
a população é tida como degradadora do meio. O Estado não oferece estrutura
física e humana suficiente para criar uma sinergia em busca da construção do
diálogo e maior entendimento das dinâmicas locais. A energia despendida para a
criação da APA poderá gerar frutos positivos a partir do momento que houver a
criação e implantação do Plano de Manejo possibilitando a inserção da população
no planejamento e gestão da área, podendo então desencadear a prosperidade dos
objetivos centrais e necessários para os sujeitos envolvidos, que são a preservação
dos recursos naturais, dos conhecimentos tradicionais podendo amenizar a
vulnerabilidade na qual a população se encontra.
A falta de capital humano do IEF associada à grande extensão territorial das
áreas destinadas a preservação da biodiversidade criaram uma situação insustentável,
sendo impossível realizar uma gestão equânime do território, identificar e solucionar
todos os gargalos presentes. Como consequência da gestão deficitária advinda da
questão mencionada acima não existe o Plano de Manejo da APA do rio Pandeiros,
sendo ele essencial para o ordenamento do território e consequente ação coligada
entre o Estado/IEF e os residentes em relação os recursos naturais. Ficou evidente
que no território da APA existem três poderes: do Estado, das empresas e dos
residentes. O Estado é considerado a célula norteadora no que tange a gestão do
uso e ocupação do solo. Tal célula é ignorada pelo poder econômico soberano das
empresas monocultoras que visam à expansão da silvicultura na área estudada. Com
menor expressividade percebe-se o poder das comunidades que, devido à situação
vulnerável, não interferem nas ações das empresas e inevitavelmente se opõem ao
Estado, quando se arriscam a praticar a agricultura de subsistência.
A presença da população como fator primordial para manter a APA, pois a área
se encontrava preservada até o momento da criação da UC devido ao modo de vida
tradicional das comunidades. Estas se encontram à margem do sistema capitalista,
tanto no que tange a acumulação de capital quanto à localização geográfica. É
de suma importância ressaltar que o afastamento dos grandes centros comerciais
associado ao pequeno poder de compra dessas populações acaba induzindo a
aplicação de técnicas manuais no processo de uso e ocupação do solo, causando
impacto mínimo sobre o meio.
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Ficou evidente que a população das duas comunidades depende totalmente do
uso dos recursos naturais encontrados na APA do rio Pandeiros. A começar pela
utilização da água das veredas que é usada para consumo doméstico e para produção
de alimentos. O solo do ecossistema supracitado é muito utilizado devido à
concentração de matéria orgânica e umidade, configurando ambiente propício para
a prática da agricultura de subsistência. O extrativismo se faz muito presente, como
a coleta do buriti e do pequi, que acaba contribuindo para que haja uma melhor
nutrição diária dos moradores. Da vereda também é retirada a argila e a palha do
buriti para a construção dos domicílios, que são feitos com uma técnica secular
passada de geração a geração. Entretanto houve a proibição de algumas práticas
tradicionais, como a agricultura praticada no ‘‘brejo’’ e a utilização da argila e palhas
do buriti. Essas atividades são criminalizadas pela legislação ambiental vigente,
causando consequentemente um desconforto na população que compreende
a importância da conservação da natureza, mas que também precisa suprir suas
necessidades e realizar modificações básicas no meio para garantir a sobrevivência.
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