
P
la

n
o

 d
e 

D
es

en
vo

lv
im

en
to

 p
ar

a 
o

 V
al

e 
d

o
 J

eq
u

it
in

h
o

n
h

a 
   

D
es

en
vo

lv
im

en
to

 p
ro

d
u

ti
vo

 e
 m

ei
o

 a
m

b
ie

n
te

3

Plano de 
Desenvolvimento 
para o Vale do 

Jequitinhonha 
Desenvolvimento produtivo e meio ambiente

Convênio 4020000680 – FJP/PROC nº 047/16, firmado entre Cemig Geração e  Trans missão  
S. A. (Cemig GT) e Fundação João Pinheiro, em 13.04.2016, tendo como objeto a  cooperação 
técnica entre os Partícipes para o desenvolvimento de projeto de  pesquisa que  contenha 
as diretrizes, as estratégias e as propostas de alcance  territorial para  estruturação do Plano 
de Desenvolvimento para o Vale do  Jequitinhonha (PDVJ), no intuito de  subsidiar a 
atuação da Cemig GT na Usina Hidrelétrica de Irapé junto aos agentes sociais, privados e 
públicos nos territórios do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha.



Belo Horizonte
Fundação João Pinheiro

2017

Plano de 
Desenvolvimento 
para o Vale do 
Jequitinhonha 



Plano de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha2

GOVERNADOR
Fernando Damata Pimentel

SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Helvécio Miranda Magalhães Júnior

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

PRESIDENTE
Roberto do Nascimento Rodrigues

VICE-PRESIDENTE
Daniel Lisbeni Marra Fonseca

DIRETORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
Ana Paula Salej Gomes

DIRETORIA DE ESTATÍSTICA E INFORMAÇÕES  
Júnia Maria Barroso Santa Rosa

DIRETORIA DE ESTUDOS EM CULTURA, TURISMO  
E ECONOMIA CRIATIVA
Bernardo Novais da Mata Machado

DIRETORIA DE INFORMAÇÃO TERRITORIAL  
E GEOPLATAFORMAS
Daniel Lisbeni Marra Fonseca

ESCOLA DE GOVERNO PROFESSOR PAULO NEVES  
DE CARVALHO
Letícia Godinho de Souza

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO  
E FINANÇAS (DPGF)
Josiane Vidal Vimieiro

CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S. A.

DIRETOR-PRESIDENTE
Bernardo Afonso Salomão de Alvarenga 

DIRETOR DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO
Franklin Moreira Gonçalves

SUPERINTENDENTE DE GESTÃO AMBIENTAL DA GERAÇÃO 
E TRANSMISSÃO
Enio Marcus Brandão Fonseca

GERENTE DE LICENCIAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL DA 
GERAÇÃO E TRANSMISSÃO
Wilson Roberto Grossi

REPRESENTANTE TÉCNICO 
Humberto Ribeiro Mendes Neto
Tarciana Lima Cirino



3

Plano de 
Desenvolvimento 
para o Vale do 
Jequitinhonha 

Convênio 4020000680 – FJP/PROC nº 047/16, firmado entre Cemig Geração e 
Transmissão S. A. (Cemig GT) e Fundação João Pinheiro, em 13.04.2016, tendo 
como objeto a cooperação técnica entre os Partícipes para o desenvolvimento 
de projeto de pesquisa que contenha as diretrizes, as estratégias e as propostas 
de alcance territorial para estruturação do Plano de Desenvolvimento para 
o Vale do Jequitinhonha (PDVJ), no intuito de subsidiar a atuação da Cemig 
GT na Usina Hidrelétrica de Irapé junto aos agentes sociais, privados e públicos 
nos territórios do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha.



Plano de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha4

VOLUME 1 
Estratégias e ações

VOLUME 2
Demografia e atividades econômicas principais:  
estudos de base

VOLUME 3
Desenvolvimento produtivo e meio ambiente

VOLUME 4
Educação, saúde, assistência social, cultura  
e segurança pública

VOLUME 5
Infraestrutura, logística e finanças municipais

VOLUME 6
Oficinas participativas: registro técnico e documental

ALMANAQUE
Obra de divulgação com a síntese das propostas e 
do processo participativo de elaboração do Plano de 
Desenvolvimento para o Vale do Jequitinhonha

F981p Fundação João Pinheiro
 Plano de desenvolvimento para o Vale do Jequitinhonha /  
  Fundação João Pinheiro. Belo Horizonte, 2017.
 6 v.: il.

  1. Planejamento regional – Vale do Jequitinhonha (MG). 2. 
Desenvolvimento regional – Vale do Jequitinhonha (MG). 
Alto Jequitinhonha – Médio/Baixo Jequitinhonha 
I. Título.

CDU: 711.2 (815.1-0 Vale do Jequitinhonha)

Sinais convencionais
... Dado numérico não disponível.
.. Não se aplica dado numérico.
-  Dado numérico igual a zero não resultante  

de arredondamento.

Imagem da capa: Aquarela de Wagner Bottaro,  
Belo Horizonte, 2017. Acervo Fundação João Pinheiro.

Plano de 
Desenvolvimento 
para o Vale do 
Jequitinhonha 



Plano de 
Desenvolvimento 
para o Vale do 
Jequitinhonha 
Volume 3
Desenvolvimento produtivo e meio ambiente



EQUIPE TÉCNICA

COORDENAÇÃO GERAL
Maria Luiza de Aguiar Marques

COORDENAÇÃO TÉCNICA
Alexandre Queiroz Guimarães 
Fátima Beatriz Carneiro Teixeira P. Fortes
Maria Izabel Marques do Valle
Raimundo de Sousa Leal Filho

COORDENAÇÃO EXECUTIVA
Erika Gisselle Pessôa Santos da Paixão 
Elaine Soares Rodrigues

MARCO CONCEITUAL
Maria Marta Martins Araújo

PRINCIPAIS ATIVIDADES ECONÔMICAS: MODELO 
PARA IDENTIFICAÇÃO

Caio Cesar Soares Gonçalves
Carla Cristina Aguilar de Souza
Raimundo de Sousa Leal Filho - Coordenador

DEMOGRAFIA
Olinto José Oliveira Nogueira 

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO E MEIO AMBIENTE
Alexandre Queiroz Guimarães – Coordenador
Eduardo Teixeira Leite 
Estevão de Almeida Vilela
Fernando Martins Prates
Juliana Minardi de Oliveira
Marco Paulo Vianna Franco
Maria Aparecida Sales Santos
Nelson Antônio Quadros Vieira Filho
Patrícia Albano Mauricio da Rocha
Priscilla de Souza da Costa Pereira  

DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Educação

Ágnez de Lelis Saraiva
Helena Teixeira Magalhães Soares
Juliana de Lucena Ruas Riani – Coordenadora
Silma de Souza Evangelista

Saúde
Daniela Goes Paraiso Lacerda
Danielle Ramos de Miranda Pereira
Fátima Beatriz Carneiro Teixeira P. Fortes – 
Coordenadora
Luiza de Marilac Souza
Maria José Nogueira

Assistência Social
Maria de Fátima Almeida Barbosa Gomes – 
Coordenadora 
Marly Canassa
Vera Lígia Costa Westin 

Cultura 
Graciela Teixeira Gonzalez
Maria do Carmo de Andrade Gomes
Marta Procópio de Oliveira
Mônica Barros de Lima Starling – Coordenadora

Segurança Pública
Amanda Matar de Figueiredo
Camila Costa Cardeal
Eduardo Cerqueira Batitucci – Coordenador
Karina Rabelo Leite Marinho
Luís Felipe Zilli
Marcus Vinícius Gonçalves da Cruz

INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 
Rede de cidades

Altamir Abreu Fialho
Carla Cristina Aguilar de Souza
Délio Araújo Cunha
Denise de Almada Horta Madsen
Maria das Graças Duarte Lemos
Maria Izabel Marques do Valle – Coordenadora
Patrícia Albano Mauricio da Rocha
Paulo Frederico Hald Madsen
Sálvio Ferreira de Lemos

Habitação
Raquel de Mattos Viana

Saneamento
Denise Helena França Marques Maia

Acessibilidade e mobilidade
Altamir Abreu Fialho
Elaine Soares Rodrigues – Coordenadora

Energia
Elaine Soares Rodrigues

Informação e comunicação
Elaine Soares Rodrigues – Coordenadora
Marconi Martins Laia

FINANÇAS MUNICIPAIS
Isabella Virginia Freire Biondini – Coordenadora
João Batista Rezende

GOVERNANÇA
José Osvaldo Guimarães Lasmar

CONSULTORIA DE APOIO 
Arnaldo Freitas de Oliveira Júnior (CEFET/MG) -  
Meio Ambiente
Carlos Henrique de Melo (QVCS) - Saneamento
Clélio Campolina Diniz (PCRH/Fapemig) -  
Marco Conceitual 
Daniela Tomich (Locale) - Acessibilidade e 
Mobilidade
Eduardo Magalhães Ribeiro (UFMG/ICA/MOC) - 
Agropecuária e Meio Ambiente
Fausto Weimar Acerbi Júnior (UFLA) - Silvicultura
Flávia Maria Galizoni (UFMG/ICA/MOC) - 
Agropecuária e Meio Ambiente
João Antônio de Paula (Cedeplar/UFMG) -  
Marco Conceitual
João Valdir Alves de Souza (Polo Jequitinhonha/
UFMG) 
José Euclides Alhadas Cavalcanti (pesquisador 
visitante/Fapemig) - Turismo



José Francisco Soares (pesquisador visitante/
Fapemig) - Educação 
José Roberto Pereira (UFLA) - Capacidade 
Institucional
Lilian Valim (pesquisador visitante/Fapemig) - Saúde 
Márcio Simeoni (Polo Jequitinhonha/UFMG) 
Marco Aurélio Costa (Ipea) - Rede de Cidades
Maria Clara Sousa Mendes - Assistência Social
Maria das Dores Pimentel Nogueira (Polo 
Jequitinhonha/UFMG) 
Mateus de Moraes Sevilha (UFVJM) - Cultura
Osias Batista Neto (Locale) - Acessibilidade e 
Mobilidade
Roberto Luis Monte-Mor (Cedeplar/UFMG) -  
Rede de Cidades
Vanessa Lima Caldeira Franceschini (pesquisador 
visitante/Fapemig) - Educação
Vera Lúcia Voll (PCRH/Fapemig) - Agropecuária

ENTREVISTAS DE CAMPO E OFICINAS PARTICIPATIVAS 
Equipe de Apoio da FJP

Alessandra Antônia Rodrigues de Almeida
Fernando Antônio Rodrigues
Júnia Alves de Lima
Lívia Cristina Rosa Cruz
Luzia Oliva Barros
Marco Antônio Peroni

Consultoria de apoio às oficinas
Associação Imagem Comunitária (AIC)
Maria Alice de Lima Gomes Nogueira  
(Polo Jequitinhonha/UFMG) 

Logística e realização dos eventos
Mundo das Ideias (MI3) 

ESTAGIÁRIOS
Andrei Gomes Santana Pereira
Arthur Braga Góes
Camila Costa Cardeal - bolsista/CNPq
Danielle Ribeiro Oliveira Diniz
Elise Hungaro da Cunha
Franciane Carla de Almeida (UFLA)
Isabela Prímola Magalhães Zenatelli Campos
Izabelle Maria Santos Cária
Joyce Ribeiro Colares
Larissa Pereira
Luca Gonzalez Pereira
Luiza Castellani 
Mariana Marcatto do Carmo
Tania Mara de Faria Santos  
Vinicius Eustáquio Evangelista

APOIO ADMINISTRATIVO
Clédia Barreto de almeida
Fernando Antônio Rodrigues de Paula
Graciela Teixeira Gonzalez
João Maria de Lima
Júlia Mara Perdigão Alves
Kellem Cristina Rodrigues 
Thayna Guedes Nunes

REVISÃO DOS PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS 
Agda Mendonça
Ana Paula da Silva
Heitor Vasconcelos Corrêa Dias
Marília Andrade Ayres Frade

COMUNICAÇÃO
Bárbara Andrade Correia da Silva
Débora Cristina de Oliveira Drumond e Souza
Fabricio Goulart dos Santos Silva
Leandro Augusto Neves
Olívia Bittencourt – Coordenadora
Wagner Bottaro (aquarelas do Vale do Jequitinhonha)

COORDENAÇÃO EDITORIAL
Maria Luiza de Aguiar Marques
Maria Marta Martins Araújo



Plano de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha8

Apresentação



9

É com grande satisfação que a Fundação João Pinheiro (FJP), em parceria com a Companhia Energética 
de Minas Gerais (CEMIG), torna pública esta obra, em seis volumes elaborados ao longo do processo de 
construção do Plano de Desenvolvimento para o Vale do Jequitinhonha (PDVJ). O objetivo do PDVJ 
é orientar e promover o desenvolvimento integrado e sustentável dos territórios do Alto e do Médio/Baixo 
Jequitinhonha. Visa ainda contribuir enquanto instrumento técnico de planejamento, para a elaboração 
de planos de desenvolvimento para os demais territórios do estado de Minas Gerais, criados em 2015.

A informação e o conhecimento aprofundados da realidade são fundamentais para a efetividade das 
políticas públicas, a transparência das intervenções, a inclusão e o controle social. E é a partir dessa 
importante premissa que se decidiu pela publicação integral e cuidadosa dos estudos técnicos e docu-
mentos do PDVJ, facilitando, assim, a sua consulta e pesquisa por parte dos gestores públicos estaduais 
e municipais, dos atores locais, dos pesquisadores e da população em geral.

A construção do PDVJ envolveu um grande número de pesquisadores da FJP e de especialistas externos 
e contou com a participação da população, em consonância com o processo de mobilização empreen-
dido por meio dos Fóruns Regionais realizados pelo Governo do Estado em 2015. Foi elaborado com 
base nas orientações elencadas no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI 20I6-2017), 
especialmente, no tocante à implantação de um novo modelo de desenvolvimento para Minas Gerais, 
no qual o crescimento caminha juntamente com a redução das desigualdades sociais, maior equilíbrio 
regional e no aprofundamento da democracia. (PMDI, 2015-2027).

Vencida, contudo, esta primeira etapa, cabe, agora, garantir que as ações aqui propostas sejam imple-
mentadas, o que só será possível a partir da criação de um arranjo de Governança para este PDJV, o que 
pressupõe um protagonismo, ainda maior, do Governo Estadual, por meio da Secretaria Extraordinária 
de Desenvolvimento Integrado e Fóruns Regionais (SEEDIF) e, no âmbito local, dos Colegiados Execu-
tivos dos Fóruns Regionais, com a participação efetiva dos gestores e atores locais.

Roberto do Nascimento Rodrigues 
Presidente  

Fundação João Pinheiro 
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Este volume apresenta as dimensões Desenvolvimento Produtivo e Meio Ambiente do Diagnós-
tico Propositivo do Plano de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha (PDVJ), cujo obje-
tivo é subsidiar a ação do Governo do Estado de Minas Gerais com vistas ao desenvolvimento 
dos territórios do Alto Jequitinhonha e do Médio/Baixo Jequitinhonha, constituídos por 25 e 34 
municípios, respectivamente.

O volume está organizado em sete seções. A primeira analisa a economia do Jequitinhonha face 
às mudanças recentes. A segunda apresenta a situação geral da organização da economia nos ter-
ritórios e microterritórios da região. A terceira seção faz uma análise da agropecuária, com ênfase 
na agricultura familiar. A quarta traça um diagnóstico da indústria extrativa mineral na região, 
sua representatividade, mapeamento de substâncias e os impactos e conflitos decorrentes da 
atividade. A quinta seção analisa a oferta, a área turística e aspectos da demanda, da comercia-
lização e da gestão referentes aos principais destinos e circuitos turísticos locais. A sexta seção 
apresenta características ambientais e proposições de políticas públicas para o desenvolvimento 
sustentável. A seção final sintetiza os principais gargalos e desafios e lista políticas consideradas 
prioritárias para impulsionar a economia da região.
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17Introdução: as economias do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha face às mudanças recentes

Mudanças profundas vêm caracterizando a eco-
nomia e a sociedade brasileiras desde a Consti-
tuição de 1988, que lançou as bases para a con-
solidação de um Estado de bem-estar social no 
Brasil, apesar de a legislação trabalhista e a pre-
vidência rural datarem de períodos anteriores. 
A estabilização em 1994, por sua vez, livrou o 
país do impasse que o paralisava desde o início 
dos anos 1980, iniciando o que, acreditava-se, 
seria um novo ciclo de crescimento econômico. 
Apesar das dificuldades que hoje marcam a 
economia brasileira, os avanços galgados nas 
décadas de 1990 e 2000 não podem ser subes-
timados. Essas mudanças influenciaram profun-
damente a situação econômica dos territórios 
do Jequitinhonha.

O principal avanço foi a expansão e a melhoria 
das políticas sociais, que passaram a alcançar 
grandes parcelas da população. Primeiro, o 
programa Bolsa Família representou enorme 
impacto na redução da extrema pobreza e nas 
condições de vida de milhões de famílias. Des-
tacam-se também programas como a expansão 
da previdência rural e do Benefício de Proteção 
Continuada, que garantiram uma renda básica a 
idosos e deficientes, com forte impacto nas eco-
nomias locais e no acesso a serviços bancários 
e a outros serviços. Segundo, políticas na área 

de educação resultaram no crescimento da fre-
quência à escola, no aumento dos níveis de alfa-
betização, em pequena melhoria na qualidade e 
no maior acesso aos ensinos técnico e superior. 
Terceiro, ocorreram melhorias na área de saúde 
e assistência social. Essas políticas foram com-
plementadas pela significativa valorização do 
salário mínimo, que contribuiu para a redução 
da desigualdade e para a melhoria de renda de 
parcelas mais pobres da população.

Várias políticas tiveram impactos sobre a agricul-
tura familiar. O Programa Nacional de Fortaleci-
mento da Agricultura Familiar (PRONAF) viabi-
lizou a expansão no crédito agrícola. O Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), com a 
exigência de que pelo menos 30% da merenda 
escolar fosse adquirido de agricultores fami-
liares, propiciou garantia de demanda e maior 
segurança para os agricultores envolvidos. O 
mesmo aconteceu com o Programa de Aqui-
sição de Alimentos (PAA). Melhorias ocorreram 
também em relação ao acesso de pequenos 
produtores à assistência técnica. A essas ações 
somam-se programas como o Brasil sem Miséria, 
que transferiu recursos a fundo perdido para 
famílias mais carentes, e o programa Luz para 
Todos, ambos importantes para reter os agricul-
tores no campo.

Introdução: as economias do Alto 
e do Médio/Baixo Jequitinhonha 
face às mudanças recentes 

1
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No Jequitinhonha, essas políticas ajudaram a 
fortalecer o comércio local, pois representaram 
elevação do poder de compra e foram combi-
nadas com outras ações. Algumas cidades bene-
ficiaram-se do efeito polarizador para criar um 
comércio mais sofisticado, como são os casos de 
Diamantina, Araçuaí e Almenara. 

Outro conjunto de mudanças, também essen-
cial, foi verificado na área educacional. A criação 
da Universidade Federal dos Vales do e Mucuri 
(UFVJM), em 2005, com a abertura de diversos 
cursos em Diamantina e Teófilo Otoni, expandiu 
sensivelmente as possibilidades de acesso ao 
ensino superior. Na mesma linha, destaca-se a 
criação, em 2008, do Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas 
Gerais (IFNMG), que, atualmente, possui campus 
em Almenara, Araçuaí e Diamantina. Uma terceira 
direção, a expansão da Universidade Estadual de 
Montes Claros (UNIMONTES), também contribuiu 
para ampliar as oportunidades educacionais. Por 
fim, houve crescimento de faculdades privadas e 
de ensino à distância, aumentando as oportuni-
dades para formação de nível superior.

Outra mudança diz respeito ao fortalecimento 
da capacidade empresarial. Instituições como o 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (SEBRAE) têm ampliado sua atuação, 
colaborando para a melhor capacitação das 
empresas e para o estímulo ao empreendedo-
rismo. As associações comerciais se fortaleceram 
em vários municípios, trazendo cursos, promo-
vendo a formalização e contribuindo para modi-
ficar o perfil do comércio. 

Mudanças mais propriamente produtivas tam-
bém ocorreram. Uma delas foi a expansão da ativi-
da de mineradora, principalmente com a extração 
do granito, da grafita e do lítio, principalmente no 
Médio Jequitinhonha. Essas atividades passaram 
a representar significativa geração de empregos 

e de receitas em muitos municípios. A atividade 
cafeeira também continuou a ser importante 
fonte de dinamismo e de geração de empregos, 
diretos e indiretos. 

Na área de infraestrutura, o Pro-Acesso permitiu o 
asfaltamento de estradas, a abertura e a melhoria 
de oportunidades econômicas para a população 
de muitos municípios. Esses avanços ilustram, junto 
à persistência de muitas dificuldades, o potencial 
que melhores estradas têm para promover avanços 
na economia e nas condições de vida. 

Destaca-se ainda o conhecimento mais amplo da 
região por parte das autoridades públicas esta-
duais. Um marco foi a elaboração, em 2005, do 
Plano de Desenvolvimento Integrado e Susten-
tável da Mesorregião dos Vales do Jequitinhonha 
e Mucuri (PLANOMESO), fruto de parceria entre 
fóruns locais e agências de desenvolvimento. 
Outro marco foram os Territórios da Cidadania, 
criados pelo Governo Federal em 2008. Diag-
nósticos elaborados pelo Instituto de Desenvol-
vimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais 
(IDENE), pela Secretaria de Estado de Desen-
volvimento e Integração do Norte e Nordeste 
de Minas Gerais (SEDINOR) e pela Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Regional, Política 
Urbana e Gestão Metropolitana (SEDRU) também 
ampliaram o conhecimento das necessidades 
e prioridades locais1.  Esses diagnósticos apon-
taram direções, mas não foram seguidos por 
um conjunto coordenado de ações capaz de 
enfrentar os principais gargalos.

Alterações ocorreram também no campo demo-
gráfico, incluindo a aceleração do êxodo rural, 
a queda das taxas de fecundidade e os altos 
índices de emigração, principalmente de jovens 
e de indivíduos em idade ativa, que contribuem 

1  Os referidos estudos foram importantes fontes para a elaboração 

deste documento.
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para a baixa densidade populacional e para a alta 
taxa de dependência da região2.  Essa dinâmica 
está em parte relacionada à incapacidade das 
atividades econômicas em absorver a população 
e encadear um ciclo sustentável de desenvolvi-
mento econômico (PLANOMESO, 2005, p. 46).

Ademais, efeitos negativos vêm ocorrendo no 
clima e no meio ambiente, com o agravamento 
da escassez de água, redução na vazão dos rios 
e o secamento de muitos córregos. A falta de 
água é um problema drástico em muitos muni-
cípios, comprometendo a qualidade de vida e as 
perspectivas de desenvolvimento produtivo. É 
crescente o número de comunidades e municí-
pios dependentes de abastecimento por meio de 
caminhões-pipa.

Enfim, é importante destacar que, embora o 
avanço das políticas sociais tenha contribuído 
para melhoras nos indicadores sociais (GON-
ÇALVES et al., 2014), não foi acompanhado pela 
desconcentração econômica e pela redução das 
desigualdades entre as regiões do estado. O 
desempenho dos territórios em estudo foi insu-
ficiente para retirá-los do patamar mais baixo de 
participação no Produto Interno Bruto (PIB) esta-
dual. Por trás desse processo, destaca-se a timidez 
das políticas públicas para enfrentar dificuldades 
estruturais que comprometem a possibilidade de 
desenvolvimento.

A elaboração do Plano de Desenvolvimento 
do Vale do Jequitinhonha constitui uma sinali-
zação positiva na direção de amenizar e reverter 
esse quadro. Governos progressistas, comprome-
tidos com a redução das desigualdades sociais, 
tendem a apoiar políticas voltadas ao desenvol-
vimento de regiões mais pobres. É nessa direção 
que o presente diagnóstico pretende contribuir.

2  Há alguns indicadores de que esse êxodo populacional esteja em 

parte se revertendo, como explorado adiante.

Introdução: as economias do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha face às mudanças recentes
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Esta seção pretende fazer uma caracterização 
geral da atividade econômica dos territórios Alto 
e Médio/Baixo Jequitinhonha e seus microterritó-
rios. A primeira parte contém os dados do PIB3 e 
do PIB per capita, bem como a evolução recente 
do Valor Adicionado (VA). A segunda, apresenta 
a distribuição da ocupação entre categorias, posi-
ções e atividades econômicas. A terceira parte traz 
informações da atividade produtiva e do emprego 
formal e informal, destacando subsetores e pro-
dutos locais. Como não há dados desagregados 
disponíveis de Valor Adicionado em nível muni-
cipal, procurou-se identificar os segmentos mais 
relevantes em cada atividade para se obter um 
perfil aproximado da produção econômica. 

Para tal mapeamento, foram utilizadas comple-
mentarmente as seguintes pesquisas do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): Pes-
quisa Agrícola Municipal (PAM), Pesquisa Pecuária 
Municipal (PPM) e Produção da Extração Vegetal e 
da Silvicultura (PEVS) para 2014, além da Relação 
Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério 

3  Produto Interno Bruto (PIB) é igual à soma do Valor Adicionado 

(agropecuária, indústria, serviços) e impostos sobre produtos.

do Trabalho e Emprego (MTE) e de estatísticas de 
exportações. Dados do Censo Agropecuário 2006 
e do Censo Demográfico 2010 foram também 
incorporados, apesar da defasagem, por trazerem 
informações sobre a agricultura familiar, sobre pro-
dutos sem cobertura nas pesquisas agropecuárias 
anuais e sobre o emprego informal. 

A exposição da composição do PIB e da ocupação 
nos microterritórios evidenciou um perfil distinto 
entre as estruturas formais, fortemente associado 
à geração de valor agregado e às ocupações sem 
vínculo, que ressaltou a grande movimentação na 
informalidade. Os registros de emprego do Censo 
Demográfico 2010, além de abrangerem um con-
tingente muito superior ao apresentado na RAIS, 
apresentaram uma distribuição que refletiu melhor 
a dinâmica na região. Assim, ainda que esta seção 
não tenha o intuito de aprofundar a análise do 
emprego, indicadores gerais de ocupação tendem 
a apontar especificidades na estrutura produtiva. 
Como apresentado a seguir, a relevância das ocu-
pações informais e para o autossustento no Alto e 
Médio/Baixo Jequitinhonha é substancial, o que 
requer foco diferenciado nas iniciativas de estí-
mulo à atividade produtiva.

Caracterização da 
estrutura produtiva

2
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2.1 
PIB, PIB PER CAPITA E 
ATIVIDADES ECONÔMICAS

Os territórios Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha 
apresentam baixo PIB per capita e respondem por 
diminuta parcela do PIB de Minas Gerais. Em 20144, 
o PIB per capita do Alto Jequitinhonha equivalia a 
43,3% do PIB médio per capita de Minas Gerais e o 
do Médio/Baixo, a 31,3%. Todos os microterritórios 
da região apresentaram PIB per capita abaixo de 

4  Último dado disponível do PIB dos Municípios/IBGE, divulgado com 

45% do estadual. Os dois territórios responderam 
juntos por apenas 1,4% do PIB de Minas Gerais e 
por 3,9% de sua população. A agropecuária desses 
territórios respondeu por 4,1% do total estadual, 
o setor serviços por 1,7% e a indústria por apenas 
0,5% (tabela 2.1). A participação da Administração 
Pública no PIB do Alto e Médio/Baixo Jequiti-

Minas Gerais e 
territórios de 
desenvolvimento

PIB  
(R$ mil)

PIB per 
capita (R$)

Participação no total do estado (%) 

PIB PIB per 
capita

VA 
Agrope-cuária

VA 
Indústria

VA 
Serviços População

Minas Gerais 516.634 24.917 100 100 100 100 100 100

Alto e Médio/Baixo  
Jequitinhonha

7.170 8.964 1,4 36 4,1 0,5 1,7 3,9

Alto Jequitinhonha 3.343 10.791 0,6 43,3 2,7 0,2 0,7 1,5

Médio/Baixo Jequitinhonha 3.827 7.808 0,7 31,3 1,4 0,3 1 2,4

Caparaó 9.520 13.498 1,8 54,2 4,2 0,9 2,2 3,4

Central 4.559 17.855 0,9 71,7 2,8 0,7 0,8 1,2

Mata 30.819 18.723 6 75,1 4,6 4,8 6,7 7,9

Metropolitano 212.735 34.629 41,2 139 3,6 47,9 40,4 29,6

Mucuri 4.972 11.136 1 44,7 2 0,4 1,2 2,2

Noroeste 15.410 23.071 3 92,6 12,2 2,1 2,8 3,2

Norte 20.566 12.381 4 49,7 6,2 2,8 4,6 8

Oeste 28.571 22.386 5,5 89,8 7,4 5,9 5,4 6,2

Sudoeste 12.492 20.583 2,4 82,6 6,4 1,7 2,5 2,9

Sul 51.973 24.194 10,1 97,1 12,9 7,8 10,5 10,4

Triângulo Norte 45.984 35.826 8,9 143,8 15,6 8 8 6,2

Triângulo Sul 26.600 35.328 5,1 141,8 10,7 6,2 4,4 3,6

Vale do Aço 18.353 22.367 3,6 89,8 1,4 4,9 3,3 4

Vale do Rio Doce 9.736 12.840 1,9 51,5 3 0,8 2,4 3,7

Vertentes 17.175 22.534 3,3 90,4 2,9 4,5 3 3,7

Tabela 2.1: Produto Interno Bruto (PIB) e Produto Interno Bruto per capita, segundo territórios de 
desenvolvimento – Minas Gerais – 2014 – Participação no total do estado (%)

Fontes: PIB dos Municípios, Diretoria de Estatísticas e Informações (Direi)/FJP,  Diretoria de Pesquisas (DPE), Coordenação de Contas Nacionais - CONAC/
IBGE Elaboração: Fundação João Pinheiro.

defasagem de dois anos.
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nhonha alcançou 36,0%, extremamente elevada 
comparativamente à relação de 13,9% observada 
para o estado; no Alto, essa participação foi de 
30,5% e, no Médio/Baixo, de 40,7%.

A parcela do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha 
no PIB mineiro passou de 1,23% em 2010 para 
1,39% em 2014. Desagregando-se por territó-

rios, a participação do Médio/Baixo manteve-se 
praticamente constante em 0,7% e a do Alto 
passou de 0,53% em 2010 para 0,65% em 2014. 
Esses acréscimos estão associados ao desem-
penho local da agropecuária, cuja participação 
no estado passou de 1,35% para 2,72%, influen-
ciado pelo crescimento da produção silvícola de 
carvão vegetal de eucalipto (tabela 2.2). 

Caracterização da estrutura produtiva

PIB/VA

Participação no PIB e nos valores adicionados de Minas Gerais (%)

Alto Jequitinhonha Médio/Baixo Jequitinhonha

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

PIB 0,53 0,54 0,56 0,57 0,65 0,70 0,69 0,70 0,70 0,74

VA agropecuária 1,35 1,27 1,43 1,68 2,72 1,33 1,33 1,35 1,24 1,40

VA indústria 0,19 0,18 0,20 0,19 0,21 0,25 0,26 0,26 0,26 0,28

VA serviços 0,72 0,72 0,72 0,72 0,74 0,99 0,96 0,95 0,96 0,99

Tabela 2.2: Participação do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha no Valor Adicionado VA 
(agropecuária, indústria e serviços) e no PIB de Minas Gerais – 2010-2014

Fontes: PIB dos Municípios, Diretoria de Estatísticas e Informações (Direi)/FJP,  Diretoria de Pesquisas (DPE), Coordenação de Contas Nacionais (CO-
NAC)/IBGE Elaboração: Fundação João Pinheiro

2.2 
OCUPAÇÃO: POSIÇÃO, 
CATEGORIAS E ATIVIDADES 
ECONÔMICAS

Os dados de ocupação apresentados pelo Censo 
Demográfico 2010 incluem informações sobre 
posições de ocupação que permitem observar 
especificidades da dinâmica de produção nos 
territórios de desenvolvimento. Para o Médio/
Baixo Jequitinhonha, constatou-se a mais baixa 
proporção de empregados com carteira entre os 
territórios de Minas (18,0% dos ocupados). No 
Alto Jequitinhonha, a proporção foi também das 
menores (26,9%). A média estadual correspondeu 
a 46,3%. Considerando-se os empregados sem 
carteira, o Médio/Baixo apresentou a maior relação 
(34,2%) e o Alto, 30,3%, uma relação também bas-
tante superior à de 20,7% observada no estado 
(tabela 2.3). Outra peculiaridade no Alto e Médio/
Baixo Jequitinhonha foram as elevadas proporções 
de trabalhadores na produção para autoconsumo, 

destacadamente as maiores entre os territórios de 
desenvolvimento. No Alto, 14,4% dos ocupados 
encontravam-se nessa categoria, no Médio/Baixo, 
15,0%, e no estado, 3,2%.

Considerando-se apenas o emprego formal, 
verificou-se na região um percentual de 10,5% de 
ocupação na agropecuária, de 11,2% na indústria 
e de 78,3% nos serviços. A Administração Pública 
respondia por 35,3% do emprego com vínculo 
na região (29,4% no Alto e por 40,6% no Médio/
Baixo). Nos dados do Censo, em que se consi-
deram todas as posições de ocupação e categorias 
de emprego, a participação da agropecuária foi 
muito mais representativa (39,5%), a dos serviços 
foi bem menor (43,7%) e a da indústria um pouco 
maior (13,6%) (tabela 2.4).
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Minas Gerais 9.265 46,3 6,4 20,7 1,4 3,2 2,0 20,0

Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha 314 21,7 8,9 32,6 2,7 14,7 1,1 18,2

Alto Jequitinhonha 130 26,9 9,3 30,3 1,9 14,4 1,5 15,6

Médio/Baixo Jequitinhonha 184 18,0 8,6 34,2 3,3 15,0 0,8 20,1

Caparaó 310 28,2 7,7 31,7 2,2 5,7 1,6 22,9

Central 108 39,0 8,7 27,9 1,3 2,6 1,6 18,9

Mata 720 46,7 6,6 20,5 1,2 2,1 2,6 20,3

Metropolitano 2.840 57,2 5,7 14,6 1,0 0,9 1,9 18,7

Mucuri 172 26,6 8,4 31,2 2,3 9,1 1,5 21,0

Noroeste 305 39,2 7,6 24,5 2,1 4,1 2,3 20,2

Norte 669 27,4 9,2 28,9 2,6 10,5 1,4 19,9

Oeste 616 48,9 5,1 21,9 1,1 1,5 2,2 19,3

Sudoeste 289 44,5 4,5 23,4 1,4 1,8 1,9 22,6

Sul 1.009 47,2 5,0 20,3 1,2 1,9 2,2 22,2

Triângulo Norte 615 50,1 6,2 18,5 1,1 1,1 2,7 20,4

Triângulo Sul 355 53,4 5,8 17,3 0,9 1,1 1,9 19,7

Vale do Aço 327 48,2 6,4 20,0 1,3 3,5 1,9 18,7

Vale do Rio Doce 299 29,4 8,4 30,1 2,0 6,3 1,8 22,2

Vertentes 315 43,7 7,8 20,2 1,4 4,5 1,8 20,7

Tabela 2.3: Estrutura de ocupados, segundo a categoria e posição na ocupação – Minas Gerais e 
territórios de desenvolvimento – 2010   

Fonte: Censo Demográfico, 2010/IBGE. Elaboração: Fundação João Pinheiro

Desagregando-se as atividades, verifica-se que a 
grande participação da agropecuária nos dados 
censitários de emprego deve-se à agricultura 
que, no Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha, está 
concentrada na produção familiar, predominan-
temente fundamentada na subsistência. A par-

cela da construção civil foi mais que o dobro da 
verificada no segmento formal, indicando ele-
vada informalidade também nesse setor. Nos 
serviços, os dados censitários mostram maior 
peso das atividades de comércio, de serviços 
domésticos e de ensino.
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Atividades e setores

Alto e Médio/Baixo 
Jequitinhonha Alto Jequitinhonha Médio/Baixo Jequitinhonha

RAIS 2014 Censo 2010 RAIS 2014 Censo 2010 RAIS 2014 Censo 2010
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Ocupados total 76 100,0 314 100,0 36 100,0 130 100,0 40 100,0 184 100,0

Agropecuária 8 10,5 124 39,5 5 13,3 48 37,0 3 8,0 76 41,2

Agricultura 2 2,3 100 31,7 1 3,5 38 29,4 0 1,2 61 33,3

Silvicultura e 
exploração vegetal

3 3,9 5 1,6 3 7,5 4 2,9 0 0,6 1 0,6

Pecuária 3 4,3 19 6,1 1 2,2 6 4,7 2 6,1 13 7,1

Outras atividades da 
agropecuária

0 0,0 0 0,1 0 - 0 0,0 0 0,0 0 0,2

Indústria 9 11,2 43 13,6 5 12,5 19 14,7 4 10,1 24 12,9

Extrativa mineral 2 2,4 3 1,1 0 0,7 1 0,7 2 3,9 2 1,3

Transformação 4 5,2 14 4,3 3 7,2 7 5,3 1 3,4 7 3,6

Construção civil 3 3,5 24 7,6 2 4,5 11 8,1 1 2,6 13 7,2

Siup 0 0,1 2 0,6 0 0,1 1 0,5 0 0,2 1 0,7

Serviços 59 78,3 137 43,7 27 74,3 60 45,8 33 82,0 78 42,2

Comércio 16 21,3 38 11,9 8 23,1 16 12,2 8 19,8 22 11,7

Administração pública 27 35,3 18 5,7 11 29,4 8 6,0 16 40,6 10 5,4

Alojamento e 
alimentação

2 2,8 7 2,1 1 3,0 3 2,1 1 2,6 4 2,1

Ensino 2 2,9 20 6,3 2 4,5 9 6,8 1 1,4 11 6,0

Saúde 3 3,9 8 2,4 2 4,5 3 2,6 1 3,3 4 2,2

Atividades profissionais 1 1,4 3 1,0 1 1,4 2 1,3 1 1,5 2 0,8

Serviços domésticos 0 0,0 27 8,5 0 0,0 12 9,1 0 0,0 15 8,0

Demais atividades de 
serviços

8 10,6 18 5,8 3 8,3 7 5,7 5 12,7 11 5,9

Caracterização da estrutura produtiva

Tabela 2.4: Ocupação e distribuição percentual entre as atividades econômicas – Alto e Médio/Baixo 
Jequitinhonha – 2010-2014 

Fontes: RAIS/MTE e Censo Demográfico, 2010/IBGE. Elaboração: Fundação João Pinheiro

As subseções seguintes aprofundam a caracteri-
zação econômica geral dos territórios do Alto e do 
Médio/Baixo Jequitinhonha com base nos dados 
do PIB e da ocupação, com ênfase principalmente 
na agropecuária e na indústria, visto que o cenário 
prevalecente nos serviços, com o forte peso da 

Administração Pública, é um traço comum em 
toda a região, assim como a alta participação da 
construção civil. Serão focalizadas na indústria 
principalmente os segmentos de transformação e 
de extração mineral, atividades mais encadeadas 
à produção agropecuária e minerária local.
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2.3 
ATIVIDADE PRODUTIVA:  
ALTO JEQUITINHONHA

O Alto Jequitinhonha tem uma economia diversifi-
cada, em que se observam, além da agropecuária, 
com realce para a cafeicultura e a silvicultura, a 

indústria madeireira e moveleira, algumas con-
fecções e produção têxtil, serviços educacionais, 
turismo e um comércio mais desenvolvido.

Minas Gerais, Jequitinhonha, Alto 
Jequitinhonha e microterritórios

Valor Adicionado (R$mil)

Im
po

st
os

 (R
$m

il)

PIB  
(R$mil)

PIB per 
capita 
(R$)

Pop (mil 
hab.)
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gr
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a

Serviços
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A
dm

. P
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Minas Gerais 25.586 130.897 297.670 71.892 62.481 516.634 24.917 20.734

Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha 1.053 631 5.143 2.578 342 7.170 8.964 800

Alto Jequitinhonha 696 270 2.199 1.020 178 3.343 10.791 310

Capelinha 286 110 807 380 64 1.266 10.582 120

Diamantina 410 160 1.392 640 114 2.077 10.923 190

Participação do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha, do Alto Jequitinhonha e dos microterritórios nas atividades e no PIB de Minas Gerais

Minas Gerais 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha 4,1 0,5 1,7 3,6 0,5 1,4 36,0 3,9

Alto Jequitinhonha 2,7 0,2 0,7 1,4 0,3 0,6 43,3 1,5

Capelinha 1,1 0,1 0,3 0,5 0,1 0,2 42,5 0,6

Diamantina 1,6 0,1 0,5 0,9 0,2 0,4 43,8 0,9

 Participação dos microterritórios nos valores adicionados e no PIB do Alto Jequitinhonha

Alto Jequitinhonha 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Capelinha 41,0 40,6 36,7 37,2 35,7 37,9 98,1 38,6

Diamantina 59,0 59,4 63,3 62,8 64,3 62,1 101,2 61,4

 Composição do PIB de Minas Gerais, do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha, do Alto Jequitinhonha e dos microterritórios

Minas Gerais 5,0 25,3 57,6 13,9 12,1 ..

Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha 14,7 8,8 71,7 36,0 4,8

Alto Jequitinhonha 20,8 8,1 65,8 30,5 5,3 ..

Capelinha 22,6 8,7 63,8 30,0 5,0 ..

Diamantina 19,7 7,7 67,0 30,8 5,5 ..

Fonte: Censo Demográfico, 2010/IBGE.  
Elaboração: Fundação João Pinheiro

Tabela 2.5: PIB, PIB per capita, Valor Adicionado por atividade (agropecuária, indústria e serviços), 
impostos, população, participação e composição setorial do PIB de Minas Gerais, do Alto e Médio/
Baixo Jequitinhonha e microterritórios – 2014   
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Na composição do PIB do território em 2014, 
65,8% foram referentes ao Valor Adicionado da 
produção de serviços, 20,8% ao da agropecuária 
e 8,1% ao da indústria. Impostos sobre produtos 
tiveram parcela de 5,3%. Entre os microterritórios 
do Alto, o de Diamantina deteve 62,1% do PIB e o 
de Capelinha, 37,9%. 

Nos serviços, a participação da Administração 
Pública (46,4%) foi preponderante, o que foi 
constatado não apenas no Alto, mas também no 
Médio/Baixo e Jequitinhonha e microterritórios. O 
comércio no território é principalmente represen-
tado pelo varejo de combustíveis e pelo atacado e 
varejo de alimentos e de bebidas (tabela 2.5).  

A silvicultura gerou a maior parcela do Valor Adicio-
nado da agropecuária no Alto Jequitinhonha. Na 
pecuária, a criação de bovinos e a produção de leite 
foram mais relevantes e, na agricultura, evidenciou-se 
o cultivo de café (municípios Capelinha, Turmalina, 
Itamarandiba, Minas Novas e Diamantina).

A cafeicultura é central para o desenvolvimento da 
economia do território e está principalmente con-
centrada no município de Capelinha. Responde 
por milhares de empregos e é considerada de 
grande potencial. Vale destacar também o grande 
crescimento da produção de morango no entorno 
de Diamantina nos últimos dez anos.

A construção civil e a produção e distribuição de 
eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana 
participaram mais no VA da indústria. Os principais 
segmentos da transformação foram o de alimentos 
e bebidas, têxtil, madeira, produtos de minerais 
não metálicos e lapidação. A indústria de alimentos 
foi mais proeminente nos municípios de Capelinha 
(torrefação e moagem de café), Serro e Coluna (lati-
cínios) e Turmalina (rações e laticínios). A produção 
mais destacada de minerais não metálicos (arte-
fatos de cerâmica e de barro) ocorreu em Turma-
lina, e a lapidação de gemas, em Diamantina.

A atividade madeireira se destacou por gerar 
muitos empregos. A madeira produzida local-
mente é considerada de qualidade e tem ampla 
possibilidade de utilização na construção civil. 
Ressalta-se também a presença de um polo 
moveleiro no município de Turmalina, com grande 
emprego de mão de obra e produção de arte-
fatos de alta qualidade. Há, segundo lideranças 
na região, a possibilidade de aprofundar e desen-
volver uma cadeia produtiva do eucalipto, partindo 
da produção de mudas e estimulando o encami-
nhamento do produto para a indústria madeireira 
e moveleira. A produção de produtos de madeira 
está também muito presente nos municípios de 
Capelinha e Itamarandiba. Produção têxtil e de 
confecções se evidencia no município de Gouveia. 
A extrativa mineral, por sua vez, obteve partici-
pação pouco expressiva no território, destacando-
se a produção de granito (municípios Gouveia e 
Senador Modestino Gonçalves). 

Microterritório Capelinha

A atividade econômica do microterritório de Cape-
linha é caracterizada pela grande extensão da pro-
dução de eucalipto e pelo cultivo de café e ainda 
pela pecuária leiteira e produção de mel. A indústria 
é pouco expressiva em termos de representação 
no PIB e tem suas principais fontes na fabricação de 
laticínios, como extensão da produção de leite, no 
beneficiamento de pedras e o no setor madeireiro. 

O Valor Adicionado da agropecuária corres-
pondeu 22,6% do PIB do microterritório em 2014 
(tabela 2.6). A principal contribuição veio da sil-
vicultura, com a produção de carvão vegetal. 
Naquele ano, foram produzidas 548,9 mil tone-
ladas de carvão vegetal de eucalipto, 298,8 mil 
metros quadrados de lenha de eucalipto e 479,1 
mil metros quadrados de madeira em tora, equi-
valentes a 10,6%, 4,3% e 3,9% do total do estado, 
respectivamente (Produção da Extração Vegetal 
e da Silvicultura - PEVS/IBGE, 2014).
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Especificação (em R$mil)
Participação (%)

no PIB do 
microterritório

no total do Alto 
Jequitinhonha

no total de Minas 
Gerais

PIB 1.266.126 100,0 37,9 0,2

Valor Adicionado 1.202.480 95,0 38,0 0,3

Agropecuária 285.544 22,6 41,0 1,1

Indústria 109.590 8,7 40,6 0,1

Serviços 807.346 63,8 36,7 0,3

Administração Pública 379.803 30,0 37,2 0,5

Impostos 63.646 5,0 35,7 0,1

PIB per capita (R$) 10.582 .. 98,1 42,5

População (mil habitantes) 119.653 .. 38,6 0,6

Tabela 2.6: PIB, PIB per capita, Valor Adicionado por atividade (agropecuária, indústria e serviços), 
impostos, população, e composição setorial do PIB do microterritório de Capelinha e participação nos 
totais respectivos do Alto Jequitinhonha e de Minas Gerais – 2014   

Fontes: PIB dos Municípios, Direi/FJP, CONAC/IBGE Elaboração: Fundação João Pinheiro

Na pecuária, destacou-se a produção de bovinos. 
Entre os produtos de origem animal, o leite foi o 
mais representativo. Também se evidenciaram a 
produção de suínos, de aves e de ovos de galinha. 
A produção de mel, expressiva no microterritório, 
correspondeu a 2,6 do volume e a 3,8% do valor 
de produção total de Minas Gerais (Pesquisa 
Pecuária Municipal - PPM/IBGE, 2014). A pro-
dução de queijo e requeijão foi outro segmento 
importante na produção de origem animal 
(Censo Agropecuário, 2006).

O valor de produção do café correspondeu a 
82,4% do VP agrícola local (PAM/IBGE, 2014). 
Além do café, destacaram-se, com peso bem 
menor no VP agrícola, a cana-de-açúcar (6,8%), 
mandioca (3,4%), milho (2,1%), abacaxi (2,0%) e 
feijão (1,6%) (PAM/IBGE, 2014). 

Segundo dados de 2014 referentes à ocupação 
formal da RAIS, a agropecuária representou 
21,3% do total de ocupados de Capelinha. Con-
siderando-se o emprego formal na agropecuária, 
as atividades de silvicultura e de exploração flo-
restal ocuparam 70,0% das vagas. A ocupação na 
agricultura equivaleu a 27,6%, sendo 23,6% do 

cultivo de café; a pecuária ocupou apenas 2,4% 
do emprego da agropecuária.  

Nas informações do Censo Demográfico 2010, a 
participação da agropecuária no emprego total foi 
de 40,0%; sendo 34,0% na agricultura, com peso 
também destacado para o cultivo de café (21,2%). 
A participação da silvicultura foi pouco expressiva 
(2,7% do emprego total), inferior à da pecuária 
(3,3%), conforme mostrado na tabela 2.7.

Em 2014, a participação do Valor Adicionado indus-
trial no PIB do microterritório Capelinha equivaleu 
a 8,7% (tabela 2.6). A construção civil obteve a par-
cela mais representativa, bem superior às partici-
pações da produção e distribuição de eletricidade, 
gás, água, esgoto; da limpeza urbana (SIUP) e da 
indústria de transformação. Nesta última, o maior 
destaque foi a indústria de alimentos e bebidas, 
com a torrefação e moagem de café, laticínios e 
preparação do leite e a fabricação de alimentos 
para animais. Também relevantes foram as indús-
trias da madeira (serrarias e móveis) e de produtos 
de minerais não metálicos (artefatos de cerâmica e 
barro cozido). A contribuição da extrativa mineral 
(exploração de granito) foi inexpressiva.
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O emprego formal da RAIS contabilizou 16,3% 
das ocupações no setor industrial em 2014. Entre 
as atividades da indústria, a transformação con-
centrou na ocupação (62,5%), destacando-se os 
segmentos de fabricação de minerais não metá-
licos, alimentos, bebidas, madeira e mobiliário. 
Construção civil e extrativa mineral empre-
garam, respectivamente, 35,2% e 1,4% do total 
de ocupados (tabela 2.7).

O Censo Demográfico indicou participação de 
15,3% da indústria no emprego total, bastante pró-

xima da verificada no emprego formal, porém com 
distribuição bastante diferenciada. Apresentou a 
construção civil como o maior empregador da ativi-
dade, com 48,3% das vagas, à frente da indústria de 
transformação (45,1%), na qual se evidenciou a pro-
dução de alimentos e bebidas (17,9%) (tabela 2.7). 

No microterritório de Capelinha, os serviços cor-
responderam a 63,8% do PIB em 2014, sendo 
30,0% referentes à Administração Pública (tabela 
2.6). No VA dos serviços, a Administração Pública 
obteve 47,0%. 

Atividades e setores

Ocupação no microterritório de Capelinha

RAIS 2014 Censo 2010

(pessoas) (% do total) (% da 
atividade) (pessoas) (% do total) (% da 

atividade)

Ocupados total (1) 13.571 100,0 51.134 100,0

Agropecuária 2.894 21,3 100,0 20.433 40,0 100,0

Agricultura 798 5,9 27,6 17.388 34,0 85,1

Silvicultura e exploração 
vegetal

2.026 14,9 70,0 1.362 2,7 6,7

Pecuária 70 0,5 2,4 1.674 3,3 8,2

Outras atividades da 
agropecuária

- - - 9 0,0 0,0

Indústria 2.214 16,3 100,0 7.849 15,3 100,0

Extrativa mineral 31 0,2 1,4 154 0,3 2,0

Transformação 1.383 10,2 62,5 3.543 6,9 45,1

Construção civil 782 5,8 35,3 3.794 7,4 48,3

Siup 18 0,1 0,8 358 0,7 4,6

Serviços 8.465 62,4 100,0 21.741 42,5 100,0

Comércio 2.885 21,3 34,1 6.290 12,3 28,9

Administração pública 3.440 25,3 40,6 2.138 4,2 9,8

Alojamento e alimentação 260 1,9 3,1 679 1,3 3,1

Ensino 123 0,9 1,5 3.290 6,4 15,1

Saúde 338 2,5 4,0 1.255 2,5 5,8

Atividades profissionais 267 2,0 3,2 638 1,2 2,9

Serviços domésticos - - - 4.449 8,7 20,5

Demais atividades de 
serviços

1.152 8,5 13,6 3.002 5,9 13,8

Tabela 2.7: Ocupação e distribuição percentual entre as atividades econômicas – Microterritório 
Capelinha 2010/2014 

Fonte: RAIS/MTE e Censo Demográfico, 2010/IBGE. Elaboração Fundação João Pinheiro
(1) Inclui atividades mal especificadas
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Os serviços representaram 62,4% dos empregos 
formais de 2014 e as maiores participações vieram 
da Administração Pública (25,3%) e do comércio 
(21,3%). Neste último, destacaram-se o varejo de 
ferragens, madeira e material de construção, de ali-
mentos e também de autopeças. Na coleta censi-
tária, a preponderância da ocupação em serviços foi 
do comércio (28,9%), seguida por serviços domés-
ticos (20,5%) e ensino (15,1%). A Administração 
Pública empregou 9,8% na atividade (tabela 2.7).

Microterritório Diamantina

A economia do microterritório de Diamantina, assim 
como a do micro Capelinha, possui grande extensão 
de cultivo de eucalipto. A produção de bovinos, a de 
leite e a de laticínios são também relevantes. Sua 
indústria tem parte associada à extração de gra-
nito, de manganês e de pedras preciosas, e parte 
na transformação, destacada pela estamparia e tex-
turização. Sede da Universidade Federal do Vale do 
Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) e polo de atrativos 
turísticos, a microrregião têm atividades diversifi-
cadas de serviços. No PIB local, a maior participação 
é do VA dos serviços; 67,0% do total em 2014. A par-
cela do VA da agropecuária no PIB nesse ano foi de 
19,7% e de 7,7% a do VA da indústria (tabela 2.8).

A silvicultura predomina na atividade agrope-
cuária, seguida pela pecuária e pela agricultura. 
Conforme a PEVS, o valor da produção da silvicul-
tura local em 2014 equivaleu a 10,1% do VP da sil-
vicultura de Minas Gerais. Em volume, os maiores 
cultivos foram de lenha de eucalipto (919 mil m³), 
carvão vegetal de eucalipto (650 mil toneladas) 
e madeira em tora (5,5 mil m³), que correspon-
deram a, respectivamente, 13,4%, 12,5% e 0,05% 
do total do estado. Houve também extrativismo 
de lenha (25,5 mil m³) e de carvão vegetal (1,2 
mil toneladas) que corresponderam a 1,8% do VP 
da extração vegetal de Minas Gerais. A coleta de 
sempre-vivas tem grande importância socioeco-
nômica na geração local de emprego e renda. São 

utilizadas no artesanato e decoração e têm espaço 
no mercado externo. Em 2014, foram expor-
tadas 52,6 toneladas de sempre-vivas (US$345,6 
milhões Free on Board - FOB) (Ministério da Indús-
tria, Comércio Exterior e Serviços - MDIC, 2014).

A produção pecuária é bastante expressiva e distri-
bui-se entre rebanhos e produtos de origem animal. 
Destacam-se a produção de efetivos de bovinos, 
leite e subprodutos do leite, como queijo, requeijão. 
A produção de mel está entre as maiores do estado 
(230,9 toneladas em 2014, que equivaleram a 6,0% 
do total estadual). Em menor destaque, há a pecuária 
de suínos e de aves, ovos de galinha e aquicultura 
(tilápia e carpa) (PPM/IBGE, 2014).

A produção vegetal é mais modesta, com des-
taque para os cultivos de cana-de-açúcar, milho, 
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PIB 2.077.051 100,0 62,1 0,4

Valor Adicionado 1.962.563 94,5 62,0 0,4

Agropecuária 410.094 19,7 59,0 1,6

Indústria 160.477 7,7 59,4 0,1

Serviços 1.391.991 67,0 63,3 0,5

Administração 
Pública

640.146 30,8 62,8 0,9

Impostos 114.488 5,5 64,3 0,2

PIB per capita (R$) 10.923 .. 101,2 43,8

População 
(habitantes)

190.147 .. 61,4 0,9

Tabela 2.8: PIB, PIB per capita, Valor Adicionado 
por atividade (agropecuária, indústria e 
serviços), impostos, população, e composição 
setorial do PIB do microterritório de Diamantina 
e participação nos totais respectivos do Alto 
Jequitinhonha e de Minas Gerais – 2014

Fontes: PIB dos Municípios, DIREI/FJP, CONAC/IBGE. Elaboração: 
Fundação João Pinheiro
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café, batata-inglesa, mandioca, feijão, cebola, 
urucum, alho, tomate e, entre produtos bene-
ficiados, aguardente de cana e farinha de man-
dioca. Observou-se a produção de diversas frutas: 
banana, morango, laranja, abacaxi, manga, mara-
cujá, goiaba e tangerina (PAM/IBGE, 2013 e Censo 
Agropecuário 2006).

A agropecuária correspondeu a 8,5% do total do 
emprego formal. Considerando-se o emprego total 
censitário, a contribuição da agropecuária foi de 
35,1%. No total do emprego formal da agropecuária, 

a pecuária teve o maior número de ocupações 
(38,7% da atividade agropecuária). Nos dados do 
emprego total da atividade no Censo, a agricultura 
empregou mais (75,1%), sendo 38,5% em lavouras 
não especificadas, 13,7% na horticultura e 8,4% no 
cultivo de milho. A participação da silvicultura foi de 
35,6% no emprego formal e de apenas 8,7%  da ati-
vidade agropecuária de acordo com os dados censi-
tários (tabela 2.9).

De acordo com a distribuição do emprego formal, 
a indústria ocupou 10,2% das vagas totais; 53,6% 

Tabela 2.9: Ocupação e distribuição percentual entre as atividades econômicas − 
Microterritório Diamantina − 2010/2014

Fonte: RAIS/MTE e Censo Demográfico, 2010/IBGE. Elaboração Fundação João Pinheiro
(1) Inclui atividades mal especificadas

Atividades e setores

Ocupação no microterritório de Diamantina

RAIS 2014 Censo 2010

(pessoas) (% do total) (% da 
atividade) (pessoas) (% do total) (% da 

atividade)

Ocupados total (1) 22.631 100,0 79.237 100,0

Agropecuária 1.921 8,5 100,0 27.798 35,1 100,0

Agricultura 495 2,2 25,8 20.883 26,4 75,1

Silvicultura e exploração 
vegetal 683 3,0 35,6 2.428 3,1 8,7

Pecuária 743 3,3 38,7 4.468 5,6 16,1

Outras atividades da 
agropecuária - - - 19 0,0 0,1

Indústria 2.304 10,2 100,0 11.266 14,2 100,0

Extrativa mineral 220 1,0 9,5 763 1,0 6,8

Transformação 1.235 5,5 53,6 3.400 4,3 30,2

Construção civil 846 3,7 36,7 6.799 8,6 60,3

Siup 3 0,0 0,1 304 0,4 2,7

Serviços 18.415 81,4 100,0 37.983 47,9 100,0

Comércio 5.470 24,2 29,7 9.648 12,2 25,4

Administração pública 7.204 31,8 39,1 5.677 7,2 14,9

Alojamento e alimentação 824 3,6 4,5 2.048 2,6 5,4

Ensino 1.498 6,6 8,1 5.546 7,0 14,6

Saúde 1.308 5,8 7,1 2.129 2,7 5,6

Atividades profissionais 248 1,1 1,3 1.031 1,3 2,7

Serviços domésticos 3 0,0 0,0 7.412 9,4 19,5

Demais atividades de serviços 1.860 8,2 10,1 4.492 5,7 11,8
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delas na transformação, 36,7% na construção 
civil e 9,5% na extrativa mineral. Os segmentos 
têxteis, vestuário, calçados e acessórios predomi-
naram na transformação (45,7%), a fabricação de 
produtos de minerais não metálicos contribuiu 
com 16,3%, móveis de madeira com 12,7%, e ali-
mentos e bebidas com 12,1%.

Segundo o Censo, a ocupação na construção civil 
correspondeu a 60,3% do total da indústria, e a 
transformação a 30,2%, com destaque para os 
setores de têxteis, vestuário, calçados e acessó-
rios e de alimentos e bebidas. A extrativa mineral 
teve 6,8% das vagas (tabela 2.9).

O Valor Adicionado dos serviços do microterri-
tório de Diamantina respondeu por 67,0% do PIB, 
sendo 30,8% referentes à Administração Pública. 
No VA total dos serviços, a Administração Pública 
representou 46,0% (tabela 2.8). No comércio, 
evidenciaram-se o varejo de alimentos (super-
mercados), automóveis, combustíveis, eletrodo-
mésticos, materiais de construção e; no atacado, 
leite, laticínios e bebidas. A implantação e o cres-
cimento da universidade no município de Dia-
mantina tiveram fortes impactos na construção 
civil e em nichos do comércio e serviços locais. 
Ali o turismo se destaca devido à presença de 
patrimônio histórico e de oportunidades para o 
turismo natural/ecológico. 

Na distribuição do emprego formal, a ocupação 
nos serviços equivaleu a 81,4% do total; 31,8% 
da Administração Pública e 24,2% do comércio. 

O ensino registrou 6,6%, com destaque para o 
ensino superior de graduação (5,0%). 

Os dados censitários registraram menor contri-
buição dos serviços na geração total de emprego 
(47,9%) e, dentro deste setor, uma contribuição 
maior dos serviços domésticos e de ensino 
(19,5% e 14,6%, respectivamente) e menor da 
Administração Pública (14,9%). A ocupação no 
comércio (25,4%) foi próxima à indicada para o 
emprego formal (tabela 2.9).

2.4  
ATIVIDADE PRODUTIVA: 
MÉDIO/BAIXO JEQUITINHONHA

O PIB do Médio/Baixo Jequitinhonha em 2014 
dividiu-se em 9,4% do VA da agropecuária; 9,4% 
do VA da indústria; 76,9% do VA dos serviços e 
4,3% dos impostos. O microterritório Pedra Azul 
deteve a maior parte do PIB (21,9%) para 19,0% 
da população, resultando também no maior PIB 
per capita; 15,0% superior ao PIB per capita médio 
do território. Jacinto registrou o menor PIB e a 
menor população, correspondentes, respecti-
vamente, a 7,1% e a 7,6% do total do território 
(tabela 2.10). 

No Valor Adicionado dos serviços, a Adminis-
tração Pública representou 52,9%. No comércio, 
segundo em participação nos serviços, desta-
cou-se o varejo de combustíveis e o atacado  
de bebidas.
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Minas Gerais, Alto e  
Médio/Baixo Jequitinhonha, 
Médio/Baixo Jequitinhonha e 
microterritórios

Valor Adicionado (1.000.000 R$)

Im
po

st
os

PI
B 

(1
.0

00
.0

00
 R

$)

PIB per 
capita 
(R$)

Pop.
(1.000 
hab.)

A
gr

op
ec

uá
ri

a

In
dú

st
ri

a

Serviços

Total Adm. 
Pública

Minas Gerais 25.586 130.897 297.670 71.892 62.481 516.634 24.917 20.734

Alto e Médio/Baixo 
Jequitinhonha

1.053 631 5.143 2.578 342 7.170 8.964 800

Médio/Baixo Jequitinhonha 358 361 2.943 1.558 164 3.827 7.808 490

Almenara 50 63 508 240 28 649 8.599 76

Araçuaí 65 82 651 350 33 831 7.501 111

Felisburgo 53 22 325 192 13 414 6.909 60

Itaobim 82 48 656 357 37 823 7.250 113

Jacinto 34 29 201 122 7 271 7.328 37

Pedra Azul 73 118 601 298 46 838 8.980 93

Participação do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha, Médio/Baixo Jequitinhonha e microterritórios nos valores adicionados, 
no PIB, PIB per capita e na população de Minas Gerais (%)

Minas Gerais 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Alto e Médio/Baixo 
Jequitinhonha

4,1 0,5 1,7 3,6 0,5 1,4 36 3,9

Médio/Baixo Jequitinhonha 1,4 0,3 1 2,2 0,3 0,7 31,3 2,4

Almenara 0,2 0 0,2 0,3 0 0,1 34,5 0,4

Araçuaí 0,3 0,1 0,2 0,5 0,1 0,2 30,1 0,5

Felisburgo 0,2 0 0,1 0,3 0 0,1 27,7 0,3

Itaobim 0,3 0 0,2 0,5 0,1 0,2 29,1 0,5

Jacinto 0,1 0 0,1 0,2 0 0,1 29,4 0,2

Pedra Azul 0,3 0,1 0,2 0,4 0,1 0,2 36 0,4

 Participação dos microterritórios nos valores adicionados, no PIB, no PIB per capita e na população do Médio/Baixo 
Jequitinhonha (%)

Médio/Baixo Jequitinhonha 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Almenara 14,0 17,3 17,3 15,4 17,1 17,0 110,1 15,4

Araçuaí 18,2 22,7 22,1 22,5 20,0 21,7 96,1 22,6

Felisburgo 14,9 6,1 11,1 12,3 8,0 10,8 88,5 12,2

Itaobim 22,9 13,2 22,3 22,9 22,6 21,5 92,9 23,2

Jacinto 9,6 8,1 6,8 7,8 4,2 7,1 93,8 7,6

Pedra Azul 20,3 32,6 20,4 19,1 28,0 21,9 115,0 19,0

Tabela 2.10: PIB, PIB per capita, Valor Adicionado por atividade (agropecuária, indústria e serviços), 
impostos, população, participação e composição setorial do PIB de Minas Gerais, do Alto e Médio/
Baixo Jequitinhonha e microterritórios – 2014

(Continua)
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Minas Gerais, Alto e  
Médio/Baixo Jequitinhonha,  

Médio/Baixo Jequitinhonha e 
microterritórios

Valor Adicionado (1.000.000 R$)

Im
po

st
os

PI
B 

(1
.0

00
.0

00
 R

$)

PIB per 
capita 
(R$)

Pop.
(1.000 
hab.)

A
gr

op
ec

uá
ri

a

In
dú

st
ri

a

Serviços

Total Adm. 
Pública

Composição do PIB do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha e microterritórios

Minas Gerais 5,0 25,3 57,6 13,9 12,1 100 ..

Alto e Médio/Baixo 
Jequitinhonha

14,7 8,8 71,7 36,0 4,8 100

Médio/Baixo Jequitinhonha 9,4 9,4 76,9 40,7 4,3 100 .. ..

Almenara 7,7 9,6 78,3 37,0 4,3 100 .. ..

Araçuaí 7,9 9,9 78,3 42,1 3,9 100 .. ..

Felisburgo 12,9 5,3 78,6 46,3 3,2 100 .. ..

Itaobim 10,0 5,8 79,7 43,3 4,5 100 .. ..

Jacinto 12,6 10,7 74,1 44,8 2,5 100 .. ..

Pedra Azul 8,7 14,1 71,8 35,6 5,5 100 .. ..

Fontes: PIB dos Municípios, DIREI/FJP, CONAC/IBGE Elaboração: Fundação João Pinheiro

(Conclusão)

Tabela 2.10: PIB, PIB per capita, Valor Adicionado por atividade (agropecuária, indústria e serviços), 
impostos, população, participação e composição setorial do PIB de Minas Gerais, do Alto e Médio/
Baixo Jequitinhonha e microterritórios – 2014

Microterritório Almenara

No microterritório de Almenara, destaca-se, 
como principal atividade geradora de valor, a 
mineração de granito no município Mata Verde. 
A transformação representa pouco em geração 
de Valor Adicionado e suas maiores participa-
ções correspondem à fabricação de produtos de 
minerais não metálicos, concentrada no muni-
cípio de Almenara, aos segmentos de estru-
turas de concreto e aos artefatos de cimento e 
de cerâmica. Observa-se também a fabricação 
de laticínios, principalmente no município de 
Bandeira, e torrefação de café em Mata Verde 
e Rubim. Apesar da pequena representação 
no PIB, a bovinocultura, a fruticultura e a hor-
ticultura são relevantes na região. Os serviços 
representam a maior parte do PIB (78,3% em 
2014, sendo 37,0% referentes à Administração 

Pública). O VA da indústria representou 9,6% do 
PIB e a agropecuária, 7,7%. A participação dos 
impostos correspondeu a 4,3% (tabela 2.11).

A pecuária é predominante na agropecuária, em 
que se destacam a criação de bovinos, produção 
de leite e derivados (PAM/IBGE, 2014 e Censo 
Agropecuário 2006). Os cultivos vegetais mais 
representativos são os de mandioca, café, cana-de-
açúcar, coco-da-baía, feijão, cacau, milho e as frutas: 
banana, abacaxi e laranja (PAM/IBGE, 2014). Entre 
os produtos agrícolas não cobertos pelas pesquisas 
anuais, o último Censo Agropecuário (2006) eviden-
ciou a farinha de mandioca e a aguardente de cana.

A agropecuária ocupou 8,65% das vagas totais do 
emprego formal, com destaque para a criação de 
bovinos (8,2% do emprego formal total). A agricul-
tura empregou apenas 0,4% no total do emprego 
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Especificação (em R$mil)
Participação (%)

no PIB do 
microterritório

no total do Médio/
Baixo Jequitinhonha

no total de Minas 
Gerais

 PIB 649.377 100,0 17,0 0,1

Valor Adicionado 621.227 95,7 17,0 0,1

Agropecuária 50.111 7,7 14,0 0,2

Indústria 62.662 9,6 17,3 0,0

Serviços 508.454 78,3 17,3 0,2

Administração Pública 239.981 37,0 15,4 0,3

Impostos 28.149 4,3 17,1 0,0

PIB per capita (R$) 8.599 .. 110,1 34,5

População (mil habitantes) 75.520 .. 15,4 0,4

Tabela 2.11: PIB, PIB per capita, Valor Adicionado por atividade (agropecuária, indústria e serviços), 
impostos, população, e composição setorial do PIB do microterritório de Almenara e participação nos 
totais respectivos do Médio/Baixo Jequitinhonha e de Minas Gerais – 2014

Fontes: PIB dos Municípios, DIREI/FJP, CONAC/IBGE Elaboração: Fundação João Pinheiro
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formal.  Já os dados do Censo Demográfico 2010, 
apontaram participação de 34,0% da agrope-
cuária no total do emprego. A agricultura regis-
trou 70,1% das vagas na atividade, evidenciando-
se a lavoura não especificada, a horticultura e o 
cultivo de café. A pecuária representou 9,6% do 
total (tabela 2.12).

Na formação do VA industrial do PIB do micro-
território de Almenara, as maiores participações 
originam-se da construção civil e da produção e 
distribuição de eletricidade, gás, água e esgoto; e 
da limpeza urbana (SIUP) (tabela 2.11).

Na indústria extrativa, o granito foi a principal subs-
tância e, em menor escala, areia e cascalho. Na 
atividade de transformação, cuja participação foi 
bastante reduzida no VA industrial, evidenciou-se a 
fabricação de produtos de minerais não metálicos, 
que incluiu a fabricação de estruturas pré-moldadas 
de concreto, artefatos de cimento e de artefatos de 
cerâmica e barro cozido. Também relevante, o seg-
mento alimentar indicou a fabricação de laticínios, 
produtos de panificação e torrefação e moagem de 
café. Com menor participação, registrou-se a fabri-
cação de artigos de serralheria e os serviços de usi-
nagem, tornearia e solda.

No emprego formal, segundo a RAIS, a indústria 
ocupou 10,9% das vagas totais em 2014. Consi-
derando-se a estrutura da atividade industrial, a 
construção gerou 63,9% dos empregos. A trans-
formação tinha 23,2% dos trabalhadores com vín-
culo, com maiores participações da produção de 
produtos de minerais não metálicos e da fabricação 
de alimentos e bebidas. A extrativa teve 4,2% do 
emprego industrial. 

As informações do Censo Demográfico não se 
mostraram muito diferentes. O emprego da indús-
tria correspondeu a 12,3% da ocupação total. 
Tomando-se apenas as vagas na indústria, 61,1% 
dos empregos foram da construção civil e 30,0% 
da transformação, destacando-se a fabricação de 
alimentos e bebidas e de artigos do vestuário e 
acessórios. A extrativa mineral ocupou 2,5% das 
vagas (tabela 2.12).

A participação predominante da Administração 
Pública no VA dos serviços acompanha a tendência 
dos demais microterritórios da região. O comércio 
tem a segunda maior participação, com maior 
destaque o varejo de alimentos (supermercados), 
combustíveis, automóveis, motocicletas, produtos 
farmacêuticos, eletrodomésticos, gás liquefeito de 
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Atividades e setores

Microterritório de Almenara

RAIS 2014 Censo 2010

(pessoas) (% do total) (% da  
atividade) (pessoas) (% do total) (% da 

atividade)

Ocupados total (1) 7.478 100,0 29.382 100,0

Agropecuária 642 8,6 100,0 9.976 34,0 100,0

Agricultura 27 0,4 4,2 6.990 23,8 70,1

Silvicultura e exploração 
vegetal - - - 68 0,2 0,7

Pecuária 615 8,2 95,8 2.822 9,6 28,3

Outras atividades da 
agropecuária - - - 96 0,3 1,0

Indústria 818 10,9 100,0 3.623 12,3 100,0

Extrativa mineral 34 0,5 4,2 91 0,3 2,5

Transformação 190 2,5 23,2 1.088 3,7 30,0

Construção civil 523 7,0 63,9 2.214 7,5 61,1

Siup 71 0,9 8,7 230 0,8 6,3

Serviços 6.021 80,5 100,0 14.539 49,5 100,0

Comércio 1.693 22,6 28,1 4.372 14,9 30,1

Administração pública 2.850 38,1 47,3 1.728 5,9 11,9

Alojamento e alimentação 175 2,3 2,9 743 2,5 5,1

Ensino 200 2,7 3,3 1.928 6,6 13,3

Saúde 388 5,2 6,4 751 2,6 5,2

Atividades profissionais 164 2,2 2,7 416 1,4 2,9

Serviços domésticos 1 0,0 0,0 2.426 8,3 16,7

Demais atividades de serviços 550 7,4 9,1 2.175 7,4 15,0

Tabela 2.12: Ocupação e distribuição percentual entre as atividades econômicas – 
Microterritório de Almenara 2010/2014

Fonte: RAIS/MTE e Censo Demográfico, 2010/IBGE. Elaboração Fundação João Pinheiro.
(1) Inclui atividades mal especificadas

Microterritório Araçuaí

A atividade econômica no microterritório de 
Araçuaí tem presença expressiva da extração 
mineral de lítio e de granito. A produção de 
eucalipto, juntamente com a pecuária de 
bovinos, é o segmento mais representativo 
na agropecuária. A produção de serviços, com 
destaque para a Administração Pública, con-
centra o valor do PIB da região. Em 2014, o VA 
dos serviços equivaleu a 78,3%; desse percen-
tual, 42,1% referentes ao VA da Administração 
Pública. As contribuições do VA da indústria e 
do VA da agropecuária equivaleram, respecti-
vamente, a 9,9% e 7,9% (tabela 2.13). 

petróleo (GLP), material de construção, e o atacado 
de bebidas. As atividades profissionais, científicas e 
técnicas, e dos serviços de intermediação financeira 
aparecem em seguida. 

Segundo dados do emprego formal da RAIS, os ser-
viços predominaram com 80,5% das vagas totais. 
Em relação ao emprego total dos serviços, a Admi-
nistração Pública gerou 47,3% e o comércio, 28,1%. 
Quanto ao emprego total no levantamento cen-
sitário, a participação dos serviços foi bem menor 
(49,5%). Entre as atividades de serviços, as maiores 
contribuições foram verificadas no comércio (30,1%), 
serviços domésticos (16,7%), ensino (13,3%) e Admi-
nistração Pública (11,9%) (tabela 2.12).
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Silvicultura, pecuária e agricultura agregaram, 
nessa ordem, as maiores participações na agro-
pecuária do microterritório. Na silvicultura, 
observou-se a produção de eucalipto; lenha 
(46,1 mil metros quadrados), carvão vegetal 
(13,9 mil toneladas) e madeira em tora (64,0 mil 
metros quadrados). Os segmentos da pecuária 
de bovinocultura e de produtos de origem 
animal (leite, queijo e requeijão) vieram em 
seguida. Com menor representatividade no 
Valor Adicionado, foram apontados os rebanhos 
de suínos e de aves e a produção de mel. A aqui-
cultura produziu as espécies tilápia, tambaqui, 
curimatã (ou curimbatá) e carpa (PPM/IBGE, 
2014 e Censo Agropecuário 2006).

Abacaxi, mandioca, cana-de-açúcar e banana 
tiveram os maiores valores da produção agrí-
cola. Também foram representativos os valores 
de produção do feijão, do milho, do café e da 
manga (PAM/IBGE). 

A agropecuária teve participação de 3,2% no total 
do emprego formal. Entre os subsetores, a maior 
ocupação foi da pecuária (63,9%). A silvicultura 
ocupou 21,5% e a agricultura, 14,6%. Na estrutura 

do emprego do Censo, a agropecuária gerou 46,0% 
da ocupação. Considerando-se a composição da 
ocupação entre os subsetores, a maior veio da agri-
cultura (88,0%), com evidência da lavoura não espe-
cificada, horticultura e os cultivos de café, de milho 
e de cana-de-açúcar. A participação da pecuária na 
ocupação correspondeu a 11,1% (tabela 2.14).

O Valor Adicionado da indústria representou 9,9% 
do PIB de Araçuaí em 2014 (tabela 2.13). A maior 
participação originou-se da construção civil. Em 
seguida, destacou-se a extração mineral. A prin-
cipal substância, o lítio, é extraído pela Compa-
nhia Brasileira de Lítio (CBL) na mina Cachoeira, 
localizada no município Araçuaí. Houve extração 
de outras substâncias minerais; granito, gemas 
(pedras preciosas e semipreciosas), areia, cascalho 
e pedras para construção. A atividade gerou expor-
tações de US$ 2,7 milhões (FOB), sendo 82,8% 
de granito, 16,0% de pedras preciosas e 1,2% de 
quartzo, segundo dados de 2014 do Ministério da 
Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MIDIC).

O segmento de minerais não metálicos, principal 
atividade da transformação, distribuiu-se na pro-
dução de estruturas pré-moldadas de concreto, 

Tabela 2.13 PIB, PIB per capita, Valor Adicionado por atividade (agropecuária, indústria e serviços), 
impostos, população, e composição setorial do PIB do microterritório de Araçuaí e participação nos 
totais respectivos do Médio/Baixo Jequitinhonha e de Minas Gerais – 2014

Fontes: PIB dos Municípios, DIREI/FJP, CONAC/IBGE Elaboração: Fundação João Pinheiro

Especificação (em R$mil)
Participação (%)

no PIB do 
microterritório

no total do Médio/
Baixo Jequitinhonha

no total de Minas 
Gerais

PIB 831.499 100,0 21,7 0,2

Valor Adicionado 798.656 96,1 21,8 0,2

Agropecuária 65.284 7,9 18,2 0,3

Indústria 81.978 9,9 22,7 0,1

Serviços 651.394 78,3 22,1 0,2

Administração Pública 349.705 42,1 22,5 0,5

Impostos 32.843 3,9 20,0 0,1

PIB per capita (R$) 7.501 .. 96,1 30,1

População (habitantes) 110.845 .. 22,6 0,5
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Tabela 2.14: Ocupação e distribuição percentual entre as atividades econômicas – 
Microterritório de Araçuaí 2010/2014

Fonte: RAIS/MTE e Censo Demográfico, 2010/IBGE. Elaboração Fundação João Pinheiro.
(1) Inclui atividades mal especificadas

Atividades e setores

Ocupação no microterritório de Araçuaí 

RAIS 2014 Censo 2010

(pessoas) (% do total)
(% da 

atividade)
(pessoas) (% do total)

(% da 

atividade)

Ocupados total (1) 10.839 100,0 43.104 100,0

Agropecuária 349 3,2 100,0 19.848 46,0 100,0

Agricultura 51 0,5 14,6 17.468 40,5 88,0

Silvicultura e exploração vegetal 75 0,7 21,5 162 0,4 0,8

Pecuária 223 2,1 63,9 2.194 5,1 11,1

Outras atividades da agropecuária - - - 24 0,1 0,1

Indústria 1.120 10,3 100,0 5.786 13,4 100,0

Extrativa mineral 546 5,0 48,8 868 2,0 15,0

Transformação 268 2,5 23,9 1.911 4,4 33,0

Construção civil 305 2,8 27,2 2.737 6,3 47,3

Siup 1 0,0 0,1 270 0,6 4,7

Serviços 9.372 86,5 100,0 15.992 37,1 100,0

Comércio 1.842 17,0 19,7 3.980 9,2 24,9

Administração pública 3.443 31,8 36,7 2.187 5,1 13,7

Alojamento e alimentação 186 1,7 2,0 703 1,6 4,4

Ensino 162 1,5 1,7 2.532 5,9 15,8

Saúde 222 2,0 2,4 876 2,0 5,5

Atividades profissionais 202 1,9 2,2 339 0,8 2,1

Serviços domésticos - - - 3.057 7,1 19,1

Demais atividades de serviços 3.315 30,6 35,4 2.318 5,4 14,5

artefatos de cimento, concreto, gesso e ainda no 
aparelhamento de placas e execução de trabalhos 
em pedras (mármore, granito, ardósia e outras). 
Houve pequena participação da produção de 
alimentos e bebidas (padaria, confeitaria, panifi-
cação e fabricação de aguardente de cana), têx-
teis (acessórios e peças de vestuário) e madeira 
(artigos de carpintaria).

A ocupação na indústria representou 10,3% 
do total do emprego formal da RAIS em 2014 e 

13,4%, de acordo com o Censo Demográfico, em 
2006. Na RAIS, a construção civil correspondeu a 
27,2% do emprego industrial, a extrativa mineral a 
48,8% e a transformação, a 23,9%. A fabricação de 
produtos de minerais não metálicos, a produção 
de alimentos e bebidas e o segmento de têxteis, 
vestuário e calçados tiveram participação na trans-
formação de, respectivamente, 43,7%, 16,0% e 
14,6%. O Censo indicou 47,3% de empregos indus-
triais para a construção civil. A transformação, com 
33,0% dos empregos da indústria, evidenciou a 
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fabricação de açúcar e de artigos de vestuário e 
acessórios. A extrativa mineral, que representou 
metade do emprego formal da indústria, consti-
tuiu apenas 15,0% no Censo (tabela 2.14).

Depois da Administração Pública, que representa 
isoladamente o maior valor na produção de ser-
viços, destacam-se as atividades imobiliárias e 
comércio. Nessa categoria, predominam o varejo 
de combustíveis e de alimentos. Com menor 
representação, menciona-se o atacado de gás 
e de pedras (mármores e granitos) e o varejo de 
produtos farmacêuticos.

Em Araçuaí, os serviços responderam por 86,5% 
do emprego formal total. A maior ocupação foi 
na Administração Pública (31,8% das vagas dos 
serviços). O comércio formal empregou 17,0% e a 
administração técnica profissional, 27,2%.

A estrutura do Censo foi bem diversa. Os serviços 
representaram 37,1% do emprego total. Na ativi-
dade, o maior número de empregos foi no comércio 
(24,9%). Serviços domésticos e de ensino ocuparam, 
respectivamente, 19,1% e 15,8%. A Administração 
Pública, maior empregadora no segmento formal, 

teve apenas 13,7% de participação dos empregos 
no levantamento censitário (tabela 2.14).

Microterritório Felisburgo

A criação de bovinos e a produção de leite são as 
principais atividades econômicas do microterri-
tório de Felisburgo. A participação da indústria 
é a menor na composição do PIB entre os micro-
territórios do Jequitinhonha (Alto e Médio/
Baixo). A transformação tem maior represen-
tação na fabricação de ração e suplementos 
para nutrição animal. O PIB do microterritório 
tem forte concentração no VA dos serviços e a 
maior participação da Administração Pública 
entre os microterritórios (78,6% e 46,3%, respec-
tivamente, em 2014). Os VAs da agropecuária e 
da indústria tiveram contribuições respectivas 
de 12,9% e 5,3%. Foi de 3,2% a parcela dos 
impostos (tabela 2.15).

De acordo com dados de 2014, o Valor Adicio-
nado da agropecuária constituiu 12,9% do PIB 
do microterritório Felisburgo (tabela 2.15). As 
maiores participações na atividade foram, nessa 
ordem, da pecuária, agricultura, silvicultura e 

Fontes: PIB dos Municípios, DIREI/FJP, CONAC/IBGE Elaboração: Fundação João Pinheiro

Especificação (em R$mil)
Participação (%)

no PIB do 
microterritório

no total do Médio/
Baixo Jequitinhonha

no total de Minas 
Gerais

PIB 414.063 100,0 10,8 0,1

Valor Adicionado 400.876 96,8 10,9 0,1

Agropecuária 53.476 12,9 14,9 0,2

Indústria 22.107 5,3 6,1 0,0

Serviços 325.293 78,6 11,1 0,1

Administração 
Pública

191.534 46,3 12,3 0,3

Impostos 13.187 3,2 8,0 0,0

PIB per capita (R$) 6.909 .. 88,5 27,7

População (habitantes) 59.932 .. 12,2 0,3

Tabela 2.15: PIB, PIB per capita, Valor Adicionado por atividade (agropecuária, indústria e serviços), 
impostos, população, e composição setorial do PIB do microterritório de Felisburgo e participação nos 
totais respectivos do Médio/Baixo Jequitinhonha e de Minas Gerais – 2014
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pequena parcela da pesca e aquicultura. Nos 
rebanhos, predominou a criação de bovinos. 
Houve também criação de galináceos, equinos e 
de suínos. Entre os produtos de origem animal, 
destacaram o leite, queijo e requeijão (PPM/IBGE, 
2014 e Censo Agropecuário 2006).

Na produção agrícola, obteve maior participação 
do cultivo de banana. Outras culturas representa-
tivas foram cana-de-açúcar, feijão, mandioca, café, 
milho (grão e espiga) e produtos como farinha 
de mandioca e aguardente de cana. Além da 
banana, cultivaram-se frutas como manga, mara-
cujá, laranja, abacaxi e tangerina. O carvão vegetal 
e lenha foram produzidos, tanto na silvicultura 
quanto na extração vegetal (PAM/IBGE, 2014 e 
Censo Agropecuário 2006).

O emprego formal na agropecuária em Felis-
burgo representou 21,9% do total. A participação 
da pecuária foi a maior na atividade (81,8%; 
sendo 81,0% referentes à criação de bovinos). A 
agricultura empregou apenas 16,7%; 16,3% no 
cultivo de frutas. No Censo, a agropecuária foi 
muito mais representativa na geração total de 
empregos (42,6%). A agricultura participou com 
72,2% da atividade, com representação substan-
cial da lavoura não especificada (36,1%), horti-
cultura (15,4%) e cultivo de mandioca (9,7%). 
Na pecuária, com 25,5%, teve maior destaque a 
criação de bovinos (tabela 2.16).

O Valor Adicionado da indústria representou, em 
2014, 5,3% do PIB do microterritório Felisburgo, 
sendo as maiores participações provenientes 
da construção civil e da produção e distribuição 
de eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza 
urbana (SIUP) (tabela 2.15). A participação da 
transformação foi pequena, com predomi-
nância da fabricação de alimentos para animais. 
Menores contribuições vieram dos produtos de 
padaria, confeitaria e fabricação de cachaça (ali-
mentos e bebidas), dos artefatos de cerâmica e 

barro cozido, artefatos de cimento, e estruturas 
pré-moldadas de concreto (produtos de mine-
rais não metálicos) e de artigos de carpintaria e 
produção de móveis.

Na indústria extrativa mineral, também com 
pequena representação no VA industrial, a prin-
cipal atividade foi a extração de granito. Também 
houve pequena exploração de outros minerais 
não metálicos, areia e cascalho.

O emprego formal industrial correspondeu a 
apenas 4,4% do total. Distribuiu-se entre transfor-
mação (61,0%), com destaque para a fabricação 
de alimentos e bebidas, construção civil (31,1%) 
e extrativa mineral (7,9%).

O emprego censitário registrou participação 
maior da indústria no emprego total (11,3%). 
A construção civil foi a subatividade com maior 
ocupação (55,8%). A transformação participou 
com 34,0%, sendo as principais contribuições de 
alimentos e bebidas (especialmente laticínios e 
alimentos para animais), confecção e vestuário 
e produtos de minerais não metálicos (produtos 
cerâmicos) (tabela 2.16).

O Valor Adicionado dos serviços, em 2014, cons-
tituiu 78,6% do PIB do microterritório Felisburgo, 
sendo 46,3% do VA da Administração Pública 
(tabela 2.15). Destacou-se no comércio o varejo 
de combustíveis, eletrodomésticos, produtos far-
macêuticos, alimentos (varejo e atacado), mate-
riais de construção e vestuário.

A participação dos serviços no total do emprego 
formal foi de 73,8%. A Administração Pública 
representou 57,4% dos serviços e o comércio, 
23,7%. Na distribuição censitária das ocupações, 
a participação dos serviços equivaleu a 42,3%. 
Entre os subsetores, serviços domésticos repre-
sentaram 23,1%; comércio, 22,2%; Administração 
Pública, 15,9%; e ensino, 13,3% (tabela 2.15).
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Tabela 2.16: Ocupação e distribuição percentual entre as atividades econômicas – 
Microterritório de Felisburgo 2010/2014

Fonte: RAIS/MTE e Censo Demográfico, 2010/IBGE. Elaboração Fundação João Pinheiro 
(1) Inclui atividades mal especificadas

Atividades e setores

Ocupação no microterritório de Felisburgo 

RAIS 2014 Censo 2010

(pessoas) (% do total) (% da 
atividade) (pessoas) (% do total) (% da 

atividade)

Ocupados total (1) 4.044 100,0 24.180 100,0

Agropecuária 885 21,9 100,0 10.294 42,6 100,0

Agricultura 148 3,7 16,7 7.437 30,8 72,2

Silvicultura e exploração 
vegetal 12 0,3 1,4 160 0,7 1,6

Pecuária 724 17,9 81,8 2.624 10,9 25,5

Outras atividades da 
agropecuária 1 0,0 0,1 73 0,3 0,7

Indústria 177 4,4 100,0 2.737 11,3 100,0

Extrativa mineral 14 0,3 7,9 93 0,4 3,4

Transformação 108 2,7 61,0 930 3,8 34,0

Construção civil 55 1,4 31,1 1.527 6,3 55,8

Siup - - - 187 0,8 6,8

Serviços 2.983 73,8 100,0 10.234 42,3 100,0

Comércio 707 17,5 23,7 2.275 9,4 22,2

Administração pública 1.713 42,4 57,4 1.625 6,7 15,9

Alojamento e 
alimentação 53 1,3 1,8 631 2,6 6,2

Ensino 70 1,7 2,3 1.362 5,6 13,3

Saúde 160 4,0 5,4 562 2,3 5,5

Atividades profissionais 90 2,2 3,0 224 0,9 2,2

Serviços domésticos - - - 2.360 9,8 23,1

Demais atividades de 
serviços 190 4,7 6,4 1.195 4,9 11,7

Caracterização da estrutura produtiva

Em Felisburgo, os serviços responderam por 
73,8% do emprego formal total da RAIS em 
2014. Entre as atividades de serviços, a Adminis-
tração Pública empregou mais (57,4%), seguida 
do comércio (23,7%).

Conforme os dados censitários, os serviços repre-
sentaram 42,3% do emprego total. Na atividade, 
o maior número de empregos foi nos serviços 
domésticos (23,1%) e no comércio (22,2%). A 
Administração Pública e o ensino ocuparam, res-
pectivamente, 15,9% e 13,3% do emprego total 
dos serviços (tabela 2.16).

Microterritório Itaobim

A parcela do Valor Adicionado da agropecuária 
representou 10,0% do PIB do microterritório Itaobim, 
em 2014, e foi a maior entre os microterritórios do 
Médio/Baixo Jequitinhonha (tabela 2.17). A maior 
contribuição foi proveniente da silvicultura, seguida 
pela pecuária e, por fim, pela agricultura. Apenas 
uma pequena fração veio da pesca e da aquicultura. 

A produção de madeira em tora de eucalipto para 
papel e celulose gerou o maior valor da produção 
da silvicultura. Menores participações vieram da 
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produção de madeira em tora de eucalipto para 
outras finalidades, lenha e carvão vegetal de 
eucalipto (PEVS/IBGE, 2014).

A participação da agropecuária no emprego 
formal foi de apenas 5,0%. As maiores foram da 
criação de bovinos na pecuária e dos cultivos 
de café e de frutas na agricultura. No Censo, 
a participação da agropecuária no emprego 
foi quase dez vezes superior (45,6%), com 
destaque para 40,8% da agricultura. Lavouras 
diversas, horticultura, café, mandioca e milho 
foram os cultivos com maior número de ocu-
pações (tabela 2.18).

Na pecuária, a maior parte do Valor Adicionado 
foi referente à criação de bovinos, incluindo pro-
dutos leite, queijo e requeijão. Também contri-
buíram a criação de aves, a produção de ovos 
de galinha, bem como a produção de mel. Uma 
pequena parcela da produção agropecuária 
registrou a produção de pesca e aquicultura 
com as espécies carpa, tilápia e tambaqui (PPM/
IBGE, 2014; CENSO AGROPECUÁRIO, 2006).

O café foi o principal produto agrícola. Também 
tiveram relevância a produção de mandioca, 
de cana-de-açúcar, de feijão e de milho. A pro-
dução de frutas é tradicional e bastante diversi-
ficada na região, destacando-se manga, banana, 
laranja e abacaxi. Outras frutas também foram 
produzidas, como marmelo, tangerina, mamão 
e limão (PAM/IBGE, 2014).

O Valor Adicionado da indústria representou 
5,8% do PIB do microterritório Itaobim em 
2014 (tabela 2.17). A construção civil e a pro-
dução de energia elétrica, água, gás e esgoto 
civil compuseram a maior parte da atividade. 
A participação da extrativa mineral foi repre-
sentada pela exploração de granito ,de gesso e 
de caulim. Foram exportadas em 23,8 mil tone-
ladas de granito em 2014, correspondente a 
US$ 5,3 milhões (FOB) (MDIC, 2014).

A produção da transformação foi predominante-
mente da indústria de alimentos e bebidas, espe-
cialmente da fabricação de laticínios. Verificou-se 
pequena parcela da fabricação de produtos de 

Especificação (em R$mil)

Participação (%)

no PIB do 
microterritório

no total do Médio/
Baixo Jequitinhonha

no total de Minas 
Gerais

PIB 822.700 100,0 21,5 0,2

Valor Adicionado 785.683 95,5 21,5 0,2

Agropecuária 82.110 10,0 22,9 0,3

Indústria 47.841 5,8 13,2 0,0

Serviços 655.733 79,7 22,3 0,2

Administração Pública 356.609 43,3 22,9 0,5

Impostos 37.017 4,5 22,6 0,1

PIB per capita (R$) 7.250 .. 92,9 29,1

População (habitantes) 113.469 .. 23,2 0,5

Tabela 2.17: PIB, PIB per capita, Valor Adicionado por atividade (agropecuária, indústria e serviços), 
impostos, população, e composição setorial do PIB do microterritório de Itaobim e participação nos 
totais respectivos do Médio/Baixo Jequitinhonha e de Minas Gerais – 2014

Fontes: PIB dos Municípios, DIREI/FJP, CONAC/IBGE Elaboração: Fundação João Pinheiro



43

minerais não metálicos (artefatos de cerâmica e 
barro cozido e de outros produtos de concreto, 
cimento, fibrocimento, gesso).

A contribuição da indústria no emprego total 
com vínculo correspondeu a 8,0%, conforme a 
RAIS de 2014. Na atividade industrial, a maior par-
ticipação foi da transformação (53,3%), especial-
mente do segmento de minerais não metálicos 
(27,6%). A extrativa mineral teve participação de 
28,8% e a construção civil, de 17,7%.

O emprego total censitário teve participação de 
12,5% da indústria. Na atividade, a maior ocu-
pação foi na construção civil (59,8%). A trans-

formação empregou 25,3%, com destaque para 
produtos de minerais não metálicos, alimentos 
e bebidas, vestuário, acessórios e produtos e 
móveis de madeira. O percentual de empre-
gados da extrativa mineral na indústria foi de 
9,5% (tabela 2.18).

O Valor Adicionado dos serviços do microterri-
tório Itaobim constituiu 79,7% do PIB e o VA da 
Administração Pública, 43,3% (tabela 2.17). No 
comércio, segunda maior participação da ati-
vidade, as principais contribuições vieram do 
varejo de combustíveis, de produtos alimentí-
cios, de eletrodomésticos, áudio e vídeo, e do 
segmento atacadista de bebidas.

Atividades e setores

Ocupação microterritório de Itaobim 

RAIS 2014 Censo 2010

(pessoas) (% do total)
(% da 

atividade)
(pessoas) (% do total)

(% da 
atividade)

Ocupados total (1) 7.195 100,0 40.406 100,0

Agropecuária 357 5,0 100,0 18.429 45,6 100,0

Agricultura 165 2,3 46,2 16.477 40,8 89,4

Silvicultura e exploração vegetal 4 0,1 1,1 219 0,5 1,2

Pecuária 188 2,6 52,7 1.690 4,2 9,2

Outras atividades da agropecuária - - - 43 0,1 0,2

Indústria 576 8,0 100,0 5.046 12,5 100,0

Extrativa mineral 166 2,3 28,8 477 1,2 9,5

Transformação 307 4,3 53,3 1.277 3,2 25,3

Construção civil 102 1,4 17,7 3.019 7,5 59,8

Siup 1 0,0 0,2 273 0,7 5,4

Serviços 6.265 87,1 100,0 15.199 37,6 100,0

Comércio 1.865 25,9 29,8 4.417 10,9 29,1

Administração pública 3.391 47,1 54,1 1.991 4,9 13,1

Alojamento e alimentação 315 4,4 5,0 729 1,8 4,8

Ensino 44 0,6 0,7 2.122 5,3 14,0

Saúde 260 3,6 4,2 683 1,7 4,5

Atividades profissionais 41 0,6 0,7 214 0,5 1,4

Serviços domésticos 1 0,0 0,0 2.803 6,9 18,4

Demais atividades de serviços 348 4,8 5,6 2.240 5,5 14,7

Fonte: RAIS/MTE e Censo Demográfico, 2010/IBGE. Elaboração Fundação João Pinheiro 
(1) Inclui atividades mal especificadas

Tabela 2.18: Ocupação e distribuição percentual entre as atividades econômicas –
Microterritório de Itaobim 2010/2014

Caracterização da estrutura produtiva
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Os serviços ocuparam 87,1% dos empregos 
com vínculo formal em 2014, sendo 47,1% na 
Administração Pública e 25,9% no comércio. 
O emprego total censitário teve participação 
de 37,6% dos serviços, menos da metade cap-
tada pela RAIS. Na atividade, comércio, serviços 
domésticos, ensino, e Administração Pública 
empregaram, respectivamente, 29,1%, 18,4%, 
14,0% e 13,1% (tabela 2.18).

Microterritório Jacinto

A participação do Valor Adicionado da agrope-
cuária no PIB do microterritório Jacinto equivaleu a 
12,6% em 2014 (tabela 2.19). A pecuária de bovinos 
e a produção de leite predominaram na atividade. 
Além de bovinos, Jacinto registrou os maiores 
rebanhos de caprinos, de ovinos e de bubalinos do 
Médio/Baixo; com representação menor, verificou-
se a criação de suínos e de aves. A atividade de 
pesca e aquicultura, com pequena participação, 
apresentou as espécies carpa, curimatã (ou curim-
batá), tambaqui, pacu e patinga (PPM/IBGE, 2014).

O emprego formal da agropecuária, 15,6% do 
total, mostrou-se concentrado na criação de 

bovinos. Na estrutura do emprego censitário, a 
agropecuária ocupou 45,0% do total. Na atividade, 
a maior contribuição foi da agricultura (69,5%), 
especialmente das lavouras não especificadas, cul-
tivo de mandioca, de café e horticultura. A partici-
pação de 28,8% da pecuária deveu-se, em grande 
parte, à criação de bovinos (tabela 2.20).

A produção de mandioca foi a segunda maior do 
Médio/Baixo e o principal produto agrícola em 
Jacinto. Com menor parcela no Valor Adicionado, 
contribuíram feijão, milho, cana-de-açúcar, coco-
da-baía, café e banana (PAM/IBGE, 2014). 

O VA da indústria representou, em 2014, 10,7% no 
PIB do microterritório Jacinto (tabela 2.19). A pro-
dução industrial concentrou-se na extração mineral 
de grafite. A exploração é realizada pela empresa 
Nacional de Grafite em sua planta no município 
Salto da Divisa. O microterritório exportou 7,1 
milhões de toneladas da substância em 2014, isto 
é, US$ 8,3 milhões (FOB) (MDIC, 2014). 

A indústria alimentar foi o principal segmento 
da indústria da transformação, que teve partici-
pação mínima no microterritório, com fabricação 

Especificação (em R$mil)

Participação (%)

no PIB do 

microterritório

no total do Médio/

Baixo Jequitinhonha

no total de Minas 

Gerais

PIB 271.458 100,0 7,1 0,1

Valor Adicionado 264.544 97,5 7,2 0,1

Agropecuária 34.184 12,6 9,6 0,1

Indústria 29.108 10,7 8,1 0,0

Serviços 201.252 74,1 6,8 0,1

Administração Pública 121.573 44,8 7,8 0,2

Impostos 6.914 2,5 4,2 0,0

PIB per capita (R$) 7.328 .. 93,8 29,4

População (habitantes) 37.044 .. 7,6 0,2

Tabela 2.19: PIB, PIB per capita, Valor Adicionado por atividade (agropecuária, indústria e serviços), 
impostos, população, e composição setorial do PIB do microterritório de Jacinto e participação nos 
totais respectivos do Médio/Baixo Jequitinhonha e de Minas Gerais – 2014

Fontes: PIB dos Municípios, DIREI/FJP, CONAC/IBGE Elaboração: Fundação João Pinheiro
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de laticínios, de alimentos para animais e de pro-
dutos de padaria e confeitaria.

Na ocupação formal, a participação do emprego 
industrial foi de 9,3% em 2014. Na atividade, 
80,8% dos empregos pertenceram à atividade 
extrativa mineral, 17,3% à transformação, des-
tacando-se a fabricação de alimentos e bebidas e 
a de produtos de minerais não metálicos.

A participação do emprego industrial no total cen-
sitário foi próxima da observada para o emprego 
formal (11,4%), porém com distribuições diversas. 

A principal contribuição para a atividade foi 
da construção civil (55,5%). Na transformação 
(25,0%), as maiores participações foram de ali-
mentos e bebidas, artigos do vestuário e aces-
sórios e móveis. A extrativa mineral representou 
9,3% do emprego industrial (tabela 2.20).

Em 2014, a parcela do Valor Adicionado dos ser-
viços no PIB do microterritório Jacinto equivaleu a 
74,1% e a da Administração Pública, a 44,8% (tabela 
2.12). Os principais segmentos do comércio foram o 
varejo de combustíveis, de alimentos, matérias de 
construção, vestuário e produtos farmacêuticos.

Atividades e setores

Ocupação microterritório de Jacinto 

RAIS 2014 Censo 2010

(pessoas) (% do total) (% da 
atividade) (pessoas) (% do total) (% da 

atividade)

Ocupados total (1) 2.248 100,0 14.122 100,0

Agropecuária 351 15,6 100,0 6.357 45,0 100,0

Agricultura 3 0,1 0,9 4.417 31,3 69,5

Silvicultura e exploração 
vegetal - - - 25 0,2 0,4

Pecuária 348 15,5 99,1 1.831 13,0 28,8

Outras atividades da 
agropecuária - - - 84 0,6 1,3

Indústria 208 9,3 100,0 1.615 11,4 100,0

Extrativa mineral 168 7,5 80,8 150 1,1 9,3

Transformação 36 1,6 17,3 403 2,9 25,0

Construção civil 4 0,2 1,9 897 6,4 55,5

Siup - - - 165 1,2 10,2

Serviços 1.690 75,2 100,0 5.923 41,9 100,0

Comércio 257 11,4 15,2 1.734 12,3 29,3

Administração pública 1.267 56,4 75,0 653 4,6 11,0

Alojamento e 
alimentação 8 0,4 0,5 244 1,7 4,1

Ensino 8 0,4 0,5 894 6,3 15,1

Saúde 43 1,9 2,5 357 2,5 6,0

Atividades profissionais 14 0,6 0,8 99 0,7 1,7

Serviços domésticos - - - 1.134 8,0 19,1

Demais atividades de 
serviços 93 4,1 5,5 808 5,7 13,6

Fonte: RAIS/MTE e Censo Demográfico, 2010/IBGE. Elaboração Fundação João Pinheiro 
(1) Inclui atividades mal especificadas

Tabela 2.20: Ocupação e distribuição percentual entre as atividades econômicas –  
Microterritório de Jacinto 2010/2014

Caracterização da estrutura produtiva
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A participação dos serviços no emprego formal 
foi de 75,2% em 2014. A Administração Pública 
empregou mais pessoas com vínculo (75,0%), 
seguida pelo comércio (15,2%). A configuração 
do emprego censitário indicou 41,9% de partici-
pação dos serviços na ocupação. Os subsetores 
que mais empregaram foram comércio (29,3% do 
total dos serviços), serviços domésticos (19,1%), 
ensino (15,1%) e Administração Pública (11,0%) 
(tabela 2.20).

A produção agrícola, segunda maior parcela do VA 
agropecuário, teve diversos produtos na pauta, 
evidenciando-se o café, a mandioca, a cana-de- 
-açúcar e a banana. Com menor parcela de 
contribuição, houve cultivos de tomate, feijão, 
urucum, milho e as frutas: tangerina, laranja, 
maracujá, manga e abacaxi (PAM/IBGE, 2014).

A parte da silvicultura na produção agrope-
cuária foi também representativa, destacando-
se o carvão vegetal, a madeira e a lenha de 
eucalipto (PEVS/IBGE, 2014).

No total do emprego formal em 2014, a agro-
pecuária representou 7,5%. Entre os subsetores, 

Microterritório Pedra Azul

Em 2014, o Valor Adicionado da agropecuária 
constituiu 8,7% do PIB do microterritório Pedra 
Azul (tabela 2.21). A maior representação veio 
da pecuária de bovinos e de leite. Também 
nesse segmento, contribuíram a produção de 
queijo, requeijão e de manteiga, além de outros 
efetivos, como caprinos, equinos, aves e suínos 
(Censo Agropecuário 2006 e PPM/IBGE, 2014).

o principal foi a pecuária de criação de bovinos, 
que empregou 53,3%. As atividades de maior 
ocupação na agricultura, que empregou 18,7%, 
foram os cultivos de café e de frutas (tabela 2.22).

A ocupação no Censo apontou participação de 
33,3% da agropecuária no total. Na atividade, 
a principal fonte de ocupação foi a agricultura 
(78,1%), especialmente com lavouras não espe-
cificadas (45,9%), horticultura e os cultivos de 
milho, café e mandioca. A pecuária teve contri-
buição de 17,0% e a silvicultura, de 4,6%.

A produção industrial em Pedra Azul é a mais 
expressiva entre os microterritórios do Médio/Baixo 

Especificação (em R$mil)

Participação (%)

no PIB do 

microterritório

no total do Médio/

Baixo Jequitinhonha

no total de Minas 

Gerais

PIB 837.558 100,0 21,9 0,2

Valor Adicionado 791.526 94,5 21,6 0,2

Agropecuária 72.660 8,7 20,3 0,3

Indústria 117.730 14,1 32,6 0,1

Serviços 601.136 71,8 20,4 0,2

Administração Pública 298.245 35,6 19,1 0,4

Impostos 46.032 5,5 28,0 0,1

PIB per capita (R$) 8.980 .. 115,0 36,0

População (habitantes) 93.270 .. 19,0 0,4

Tabela 2.21: PIB, PIB per capita, Valor Adicionado por atividade (agropecuária, indústria e serviços), 
impostos, população, e composição setorial do PIB do microterritório de Pedra Azul e participação nos 
totais respectivos do Médio/Baixo Jequitinhonha e de Minas Gerais – 2014

Fontes: PIB dos Municípios, DIREI/FJP, CONAC/IBGE Elaboração: Fundação João Pinheiro
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Jequitinhonha em razão, tanto à extração mineral, 
quanto ao segmento da transformação. O Valor 
Adicionado industrial representou 14,1% do 
PIB do microterritório em 2014 (tabela 2.21). 
Juntamente com o microterritório Jacinto, 
Pedra Azul registrou a maior participação na 
indústria extrativa mineral do Baixo/Médio 
Jequitinhonha. A atividade distribuiu-se entre 
extração de grafita e a extração e beneficia-
mento de granito. A exploração de grafita 
foi realizada pela Nacional Grafite na planta 
localizada no município Pedra Azul. Em 2013, 

o microterritório exportou, em volume, 54,3 
milhões de toneladas de granito, correspon-
dente a US$ 9,8 milhões (FOB), 6,2 milhões de 
toneladas de grafite, o equivalente a US$ 5,8 
milhões, e 0,3 milhão de toneladas de már-
more; US$ 0,1 milhão (FOB) (MDIC, 2014).

A atividade transformação constituiu uma par-
cela significativa da indústria, tendo como prin-
cipal ramo a indústria química (produção de 
concentrados de lítio). Outro segmento impor-
tante foi a fabricação de laticínios.

Atividades e setores

Ocupação microterritório de Pedra Azul

RAIS 2014 Censo 2010

(pessoas) (% do total)
(% da 

atividade)
(pessoas) (% do total)

(% da 

atividade)

Ocupados total (1) 7.970 100,0 32.854 100,0

Agropecuária 595 7,5 100,0 10.943 33,3 100,0

Agricultura 111 1,4 18,7 8.546 26,0 78,1

Silvicultura e exploração 
vegetal 156 2,0 26,2 508 1,5 4,6

Pecuária 328 4,1 55,1 1.864 5,7 17,0

Outras atividades da 
agropecuária - - - 25 0,1 0,2

Indústria 1.105 13,9 100,0 4.882 14,9 100,0

Extrativa mineral 642 8,1 58,1 787 2,4 16,1

Transformação 432 5,4 39,1 1.061 3,2 21,7

Construção civil 31 0,4 2,8 2.833 8,6 58,0

Siup - - - 201 0,6 4,1

Serviços 6.272 78,7 100,0 15.722 47,9 100,0

Comércio 1.494 18,7 23,8 4.813 14,6 30,6

Administração pública 3.500 43,9 55,8 1.798 5,5 11,4

Alojamento e 
alimentação 310 3,9 4,9 726 2,2 4,6

Ensino 62 0,8 1,0 2.211 6,7 14,1

Saúde 258 3,2 4,1 893 2,7 5,7

Atividades profissionais 69 0,9 1,1 271 0,8 1,7

Serviços domésticos 4 0,1 0,1 2.933 8,9 18,7

Demais atividades de 
serviços 575 7,2 9,2 2.077 6,3 13,2

Fonte: RAIS/MTE e Censo Demográfico, 2010/IBGE. Elaboração Fundação João Pinheiro 
(1) Inclui atividades mal especificadas

Tabela 2.22: Ocupação e distribuição percentual entre as atividades econômicas –  
Microterritório de Pedra Azul − 2010/2014

Caracterização da estrutura produtiva
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A distribuição do emprego formal registrou 
13,9% das ocupações na indústria. Entre as ativi-
dades industriais, a extrativa mineral empregou 
o maior número de pessoas (58,1%). A transfor-
mação empregou 39,1%, com destaque para 
produtos químicos, de minerais não metálicos e 
alimentos e bebidas.

A participação da indústria no emprego cen-
sitário (14,9%) foi praticamente equivalente à 
do emprego formal da RAIS. A construção civil 
empregou mais na atividade (58,0%). A trans-
formação ocupou 21,7%, com participações 
mais expressivas dos segmentos de alimentos e 
bebidas, confecção, vestuário e calçados e pro-
dução de minerais não metálicos. A extrativa 
mineral também teve grande participação na 
ocupação (16,1%) (tabela 2.22).

O Valor Adicionado da atividade serviços em Pedra 
Azul equivaleu a 71,8% do PIB local (tabela 2.21). 
Na composição da atividade, o VA da Adminis-
tração Pública correspondeu a 49,6%. A parcela do 
comércio na produção de serviços foi a maior entre 
os microterritórios do Médio/Baixo. Nesse seg-
mento, evidenciou-se o varejo de combustíveis. 
Também tiveram destaque o varejo de alimentos, 
eletrodomésticos, materiais de construção, móveis 
e produtos farmacêuticos.

A estrutura percentual do emprego formal total 
da RAIS registrou participação de 78,7% dos 
serviços. Na atividade, 55,8% das ocupações 
concentraram-se na Administração Pública. O 
comércio teve 23,8% dos vínculos formais. Con-
forme a distribuição censitária das ocupações, 
a contribuição dos serviços foi de 47,9%. Con-
siderando-se separadamente a composição do 
emprego nos serviços, as maiores participações 
vieram do comércio (30,6%), dos  serviços domés-
ticos (18,7%), do ensino (14,1%) e  da Adminis-
tração Pública (11,4%) (tabela 2.22).
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Setor 
agropecuário

3

3.1  
INTRODUÇÃO

Para a compreensão do setor agropecuário nos 
territórios do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha, 
será necessário um breve painel da região em 
estudo, sob o foco das atividades produtivas. A 
primeira e clara diferenciação se faz com base 
na situação dos territórios – porções alta, média 
e baixa do vale do Rio Jequitinhonha. Existem 
diferenciações geográficas e históricas que resul-
taram na formação social e na ocupação atual 
com características próprias. A partir das defi-
nições físicas, de clima, solo, biomas e recursos 
hídricos, a ocupação humana se formou em dife-
rentes situações.

No Alto Jequitinhonha, a ocupação se dá pela 
descoberta de minerais na região, sobressaindo 
o ouro de aluvião em Minas Novas, e o diamante 
no Distrito Diamantino, nos primórdios do século 
XVII. Com o declínio das atividades minerárias, 
os moradores das comunidades remanescentes 
foram se articulando para suprir as suas necessi-
dades e também prover um comércio incipiente 
e regional. Alguns produtos eram exportados, 
como o algodão. O Médio/Baixo Jequitinhonha 
teve a sua ocupação original em função da insta-
lação de postos de vigia e cobranças de impostos, 

do intenso movimento de minerais preciosos e 
mercadorias, que deram origem a várias cidades, 
incluindo os atuais municípios de Jequitinhonha, 
Almenara, Joaíma e Salto da Divisa. Com isso, as 
comunidades se formaram a partir da concessão 
de glebas para os servidores da coroa e sua vizi-
nhança, criando assim uma estrutura fundiária 
diferente daquela formada no Alto e, por con-
sequência, uma ocupação também específica. 
Se essas diferenciações são importantes na defi-
nição das condições de ocupação, não menos o 
são as diferenciações internas, especialmente 
quanto à agricultura familiar. 

O conceito de “agricultura familiar” é um desafio 
constante para os estudiosos do setor. Nem tanto 
pela dificuldade de esclarecer os princípios e modos 
comuns aos agricultores familiares, mas pela com-
plexidade das suas diferenciações internas, defini-
doras, em última instância, da inclusão de parcelas 
de agricultores familiares nas políticas públicas e 
de seu sucesso nas ações. A disponibilidade dos 
recursos fundiários, hídricos e climáticos de cada 
agricultor são aspectos fundamentais para essa 
diferenciação. Quanto à disponibilidade de recursos 
fundiários, os agricultores familiares podem ser dis-

Setor agropecuário
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tribuídos em quatro categorias: Independentes, 
Suficientes, Insuficientes e Sem Recurso. 

Os agricultores independentes, assim chamados 
na literatura, conseguem, com a terra que pos-
suem, suprir de maneira autônoma a maioria de 
suas necessidades, desde o cultivo dos gêneros 
básicos e a criação pecuária à atividades de trans-
formação. Conseguem, assim, obter excedentes 
suficientes para armazenar e fornecer ao comércio 
local e ser independentes em relação à maioria 
das influências externas, configurando um cam-
ponês idealizado e autossuficiente. Os agricul-
tores com recurso fundiário suficiente pouco se 
diferenciam dos primeiros, entretanto, seus exce-
dentes são menores e suscetíveis a influências 
externas, como limitações de acesso, fatores cli-
máticos, políticas equivocadas, etc. Seria a “agri-
cultura de subsistência”, em sua essência. 

Os agricultores com recurso fundiário insufi-
ciente, por sua vez, são forçados sempre a buscar 
recursos complementares em outras atividades, 
entre outras estratégias de complementação 
de renda. Extremamente vulneráveis a fatores 
externos ao seu estabelecimento e à sua comu-
nidade, podem ser reconhecidos pelo nome de 
minifúndios. Por fim, a população agricultora 
sem-terra, que procura a cada ano reproduzir a 
sua subsistência, reside nas comunidades rurais 
ou nos pequenos municípios, oferecendo o seu 
trabalho para os produtores e empresários local-
mente ou fora de sua região5. 

Em relação à geografia, os moradores do Alto 
Jequitinhonha convivem com áreas de matas 
remanescentes da mata atlântica, especialmente 
nas encostas das grotas, onde se situam as comu-
nidades, e nas chapadas predomina o cerrado, rico 

5  Quanto à disponibilidade do recurso hídrico, os agricultores podem 

também ser distribuídos nas mesmas quatro categorias, o que vai 

definir grandemente a adaptabilidade da família ao seu meio.

em diversidade e propício a atividades extrativas. 
O recurso hídrico é relativamente bem distribuído 
e as chuvas são intensas na estação chuvosa. Os 
moradores do Médio/Baixo Jequitinhonha, por 
sua vez, convivem em um cenário mais árido, com 
estações secas e chuvosas mais marcantes. Os 
solos em maioria são mais arenosos e aparecem 
muitos cursos d’água intermitentes. No Baixo/
Jequitinhonha o relevo é mais suave, desapa-
recem as chapadas e surgem vastas áreas de pla-
nícies, hoje pastagens, que antes eram ocupadas 
pela mata atlântica e pelos índios botocudos.

Também as relações políticas e sociais da agricul-
tura familiar são definidoras de especificidades. 
A princípio, a relação com a grande propriedade 
marca localmente a dependência das famílias, seja 
por subordinação, em consequência da necessi-
dade da oferta de trabalho e de moradia, seja de 
troca de produtos e serviços ou compadrio. Dessa 
forma, constroem-se as relações de subordinação 
social e econômica e os “currais eleitorais” que 
tanto marcam a política local e regional. Segundo, 
as relações sociais das famílias de agricultores em 
seus territórios também são uma marca de seu 
modo de vida e representam uma estratégia de 
enfrentamento das dificuldades, de solidarie-
dade, de comunicação e de coletividade na dis-
cussão de projetos e de sua execução. Nesse sen-
tido, as associações comunitárias; de produtores, 
de moradores, culturais, de jovens, de mulheres; 
frequentes nas comunidades da região, repre-
sentam uma forma usual de alavancar as condi-
ções de vida e de produção locais.

3.2   
CARACTERÍSTICAS GERAIS DO 
SETOR AGROPECUÁRIO

Estudos e avaliações condizentes com o quadro 
atual do setor agropecuário ficam, de modo geral, 
comprometidos devido à defasagem do último 
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Censo Agropecuário, referente a 2006. O Censo 
contém uma cobertura ampla dos estabeleci-
mentos agropecuários e das atividades agrope-
cuárias desenvolvidas, abrangendo informações 
detalhadas sobre as características do produtor, 
características do estabelecimento, economia e 
emprego, pecuária, lavoura e agroindústria, entre 
outras informações, não contempladas em esta-
tísticas mais recentes. 

Assim, foram também utilizadas informações 
mais atualizadas (2010-2014) das pesquisas Pro-
dução Agrícola Municipal (PAM), que investiga os 
principais produtos oriundos de lavouras tempo-
rárias e permanentes da agricultura, e Produção 
Pecuária Municipal (PPM), que divulga informa-
ções sobre os efetivos dos rebanhos e a produção 
da pecuária. Ambas são também realizadas pelo 
IBGE, disponibilizadas anualmente, porém com 
restrições de informações sobre o perfil dos pro-
dutores e amplitude da pauta produtiva.

Para minimizar as limitações da PAM e da PPM, 
utilizou-se o banco de dados da Empresa de 
Assistência Técnica e Extensão Rural (EMA-
TER-MG) referente à safra 2015/2016. Os dados, 
na forma de relatórios, contêm informações 
acerca da área cultivada e em formação, a pro-
dução e a produtividade, o número de produ-
tores familiares e não familiares, e a participação 
da produção da agricultura familiar no total 
produzido de cada produto cultivado ou animal 
criado nos municípios estudados. As informa-
ções do Censo 2006 serão utilizadas principal-
mente para destacar as condições da agricul-
tura familiar, dada a importância do tipo de 
empreendimento na região. 

3.2.1 Número e área dos estabelecimentos 
agropecuários

No Censo Agropecuário de 2006, foram identi-
ficados 551.621 estabelecimentos agropecuá-  

rios6  em Minas Gerais, sendo que 437.320 (79,3%) 
pertenciam a agricultores familiares e 114.301 
(20,7%) a agricultores não familiares (tabela 3.1). 

O contingente de agricultores familiares no 
estado ocupava uma área de 8,8 milhões de hec-
tares, ou seja, 26,7% da área total ocupada pelos 
estabelecimentos agropecuários. De outro lado, 
os estabelecimentos não familiares, apesar de 
representarem 20,7% do total dos estabeleci-
mentos, ocupavam 73,3% da área total.

Os territórios Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha 
continham 9,7% (53.304) do total dos estabeleci-
mentos agropecuários do estado e ocupava 8,2%  
(2,7 milhões de ha) da área total. Os estabeleci-
mentos familiares correspondiam a 84,6% do 
total de estabelecimentos agropecuários e os não 
familiares equivaliam a 15,4%. Quanto à área, os 
estabelecimentos familiares ocupavam 31,5% da 
área total (média de 19,1 ha) e os não familiares 
ocupavam 68,5% (área média de 227,2 ha). Tais 
resultados revelam uma desigual distribuição 
no acesso às terras na região, caracterizada, nos 
termos definidos por Hoffmann e Ney (2010), pela 
grande proporção da área total ocupada por uma 
pequena proporção dos estabelecimentos. No 
Alto Jequitinhonha, os municípios que apresen-
taram o maior número absoluto de estabeleci-
mentos familiares foram: Minas Novas, com 2.772 
estabelecimentos (83,5% do total de estabeleci-
mentos agropecuários); Chapada do Norte, com 
1.879 (86,6%); Itamarandiba, com 1.757 (89,0%); 
Serro, com 1.261 (83,6%); Capelinha, com 1.137 
(84,4%); e Diamantina, com 1.099 (87,8%). 

6  O Censo Agropecuário de 2006 considerou como estabelecimento 

agropecuário “toda unidade de produção dedicada, total ou par-

cialmente, a atividades agropecuárias, florestais e aquícolas, subor-

dinada a uma única administração: a do produtor ou a do adminis-

trador. Independentemente de seu tamanho, de sua forma jurídica 

ou de sua localização em área urbana ou rural, tendo como obje-

tivo a produção para subsistência e/ou para venda, constituindo-se 

assim numa unidade recenseável” (IBGE, 2012, p. s/n).

Setor agropecuário
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Territórios/microterritórios

Estabelecimentos (%) Área (%) Área Média (ha)

Familiar Não Familiar Familiar Não Familiar Familiar Não Familiar

Minas Gerais 79,3 20,7 26,7 73,3 20,2 212,1

Alto e Médio/Baixo 
Jequitinhonha 84,6 15,4 31,5 68,5 19,1 227,2

Alto Jequitinhonha 85,5 14,5 27,2 72,8 11,1 174,3

Capelinha 85,5 14,6 34,9 65,2 9,7 106,2

Diamantina 85,5 14,5 23,7 76,4 12,3 234,6

Médio/Baixo Jequitinhonha 84,0 16,0 33,0 67,0 24,1 257,0

Almenara 66,4 33,6 24,1 75,9 46,1 287,4

Araçuaí 90,3 9,7 52,3 47,7 19,3 163,5

Felisburgo 78,4 21,6 20,6 79,4 28,8 401,7

Itaobim 88 12 57,6 42,4 18,4 99,6

Jacinto 77,1 22,9 20,5 79,5 30,2 394

Pedra Azul 80,5 19,5 29,9 70,1 30,9 299,2

Tabela 3.1: Área média e participação da agricultura familiar e não familiar no total dos 
estabelecimentos e da área, segundo microterritórios do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha –  
Minas Gerais – 2006

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 2006.  
Elaboração CEPP/FJP

No Médio/Baixo Jequitinhonha destacaram-se: Ara-
çuaí, com 2.217 estabelecimentos (88,5% do total 
de estabelecimentos agropecuários); Berilo, com 
1.754 (95,7%); Francisco Badaró, com 1.210 (88,5%); 
Itinga, com 1.214 (87,2%); Virgem da Lapa, com 
1.715 (92,7%); Jequitinhonha, com 1.478 (78,3%); 
Caraí, com 2.268 (86,6%); Novo Cruzeiro, com 2.926 
(88,1%); e Comercinho, com 1.058 (88,5%). 

3.2.2 Estrutura fundiária

Nos territórios de desenvolvimento do Alto e do 
Médio/Baixo Jequitinhonha o acesso à terra é um 
dos temas que merece atenção e estudo, visto 
que, segundo Ney e Hoffmann (2003), o capital 
físico é a variável mais importante para explicar 
a conformação da renda na agricultura. Os dados 
do Censo Agropecuário de 2006 apontaram, no 
entanto, elevada desigualdade fundiária, caracte-
rizada pela enorme proporção da área total agrí-

cola ocupada pelos estabelecimentos com área 
maior ou igual a 100 hectares. 

Como mostram os gráficos 3.1 e 3.2, a estrutura 
fundiária no Alto Jequitinhonha era mais pulve-
rizada: cerca de 90,3% das propriedades tinham 
menos de 100 hectares, sendo que 62,3% pos-
suíam área inferior a 10 hectares. Propriedades 
entre 100 e 200 hectares representaram apenas 
2,3% do total dos estabelecimentos da região, 
enquanto 2,2% delas detinham área superior 
a 200 hectares. Cabe notar ainda que 5,3% dos 
produtores desse território seenquadravam na 
condição de “produtor sem área”7 (superando o 
percentual estadual de 2,7%).

7  De acordo com o IBGE, no Censo Agropecuário 2006, identificada 

a existência de atividade de criação/produção agrícola de pessoal 

empregado no mesmo estabelecimento, em área não sujeita à 

administração do produtor/proprietário. Esse produtor empregado 

foi considerado como um Produtor Sem Área (IBGE, 2012).
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Gráfico 3.1: Distribuição do número de estabelecimentos agropecuários por grupos de área nos 
territórios de desenvolvimento do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha – 2006

Gráfico 3.2: Distribuição da área dos estabelecimentos agropecuários por grupos de área nos 
territórios de desenvolvimento do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha – 2006

Fonte: Censo Agropecuário, 2006/IBGE.  
Elaboração: Fundação João Pinheiro.

Fonte: Censo Agropecuário, 2006/IBGE.
Elaboração Fundação João Pinheiro
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Em relação à distribuição da área ocupada8,  
observou-se que no Alto Jequitinhonha a pro-
porção da terra ocupada por propriedades com 
menos de 10 hectares correspondia a apenas 5,4% 
da área total ocupada pelos estabelecimentos 
agropecuários. Para as propriedades de área infe-
rior a 100 hectares, a proporção de área ocupada 
representou cerca de 30,0% do total. Já os esta-
belecimentos com mais de 200 hectares tiveram 
40,9% da área com ocupação agropecuária.

O Médio/Baixo Jequitinhonha, por outro lado, mos-
trou uma estrutura fundiária relativamente mais 
concentrada: 38,5% dos estabelecimentos possuíam 
área inferior a 10 hectares e um percentual de 8,3% 
tinham área superior a 200 hectares, superando a 
proporção do estado (5,5%) e do Alto Jequitinhonha 
(2,2%) nessa categoria. O percentual de produtores 
sem área no Médio/Baixo era de 6,3%. As proprie-
dades com menos de 10 hectares ocupavam apenas 
1,7% da área agrícola total, enquanto as com mais de 
200 hectares detinham aproximadamente 63,3%. 

Em síntese, nos territórios do Alto e do Médio/Baixo 
Jequitinhonha a propriedade da terra manteve-se 
muito concentrada entre os grandes agricultores e, 
ao mesmo tempo, com alta proporção de proprie-
dades pequenas, com área inferior a 10 hectares.

3.2.3 Condição do produtor em relação às terras 

A análise da distribuição das categorias do pro-
dutor com relação às terras permite que as polí-
ticas agrárias sejam tratadas com base em variá-
veis representativas das necessidades de cada 
produtor rural, de acordo com as suas condições 

8  Cabe notar que a área total ocupada pela agropecuária difere 

do somatório dos dados referentes à área dos estabelecimentos 

agropecuários por grupos de área, pois o IBGE, para garantir 

a confidencialidade das informações censitárias, não divulga 

os dados das unidades territoriais onde existem menos de 3 

(três) informantes. Dessa forma, os resultados apresentados, 

possivelmente subestimados, devem ser vistos com cautela.

de posse e uso da terra, uma vez que essas con-
dicionantes

[...] podem atuar sobre o fluxo de capital do 
produtor e, por conseguinte, no sistema tec-
nológico adotado. Um aspecto a ser conside-
rado é o fato do produtor, na condição de par-
ceiro e arrendatário, (ou posseiro) ter pouco 
estímulo para adoção de processos tecno-
lógicos mais eficientes. Um dos motivos dos 
desestímulos do produtor na condição de par-
ceiro e arrendatário é não ter a posse defini-
tiva. Os resultados econômicos conquistados 
pelo agricultor são reduzidos em função do 
pagamento de renda ao proprietário (NETO; 
GOMES, 20049 apud ALVES, 2011).

A tabela 3.2 mostra a distribuição percentual do 
número e da área total dos estabelecimentos 
agropecuários segundo a condição do produtor10. 
Nos territórios do Alto e do Médio/Baixo Jequi-
tinhonha, 86,3% eram proprietários, 0,9% eram 
arrendatários, 2,5% eram parceiros e 10,4% eram 
ocupantes. A prática de arrendamentos por agri-
cultores ocorreu mais no Médio/Baixo Jequiti-
nhonha, especialmente no microterritório de Felis-
burgo, onde 6,3% dos estabelecimentos estavam 

9  NETO, A.; GOMES, A. 2004. A dinâmica da modernização agrícola no 

Brasil e no estado de Minas Gerais: 1985-1995. MPC 01-05. Dispo-

nível em: <http://www.ichs.ufop.br/conifes/anais/MPC/mpc0105.

htm>. Acesso em: jul. 2017. 

10  A categorização desta condição deriva da indagação sobre a área e 

a composição das terras do estabelecimento, ou seja: se constituído 

por terras próprias (propriedade do produtor); terras concedidas por 

órgão fundiário (sem título definitivo, tais como: título de domínio ou 

concessão de uso, título de ocupação colonial, título provisório etc.); 

terras arrendadas (propriedade de terceiros que estava sendo explo-

rada pelo produtor, mediante pagamento, previamente ajustado, 

de uma quantia fixa, em dinheiro ou sua equivalência em produtos); 

terras em parceria (propriedade de terceiros que estava sendo explo-

rada pelo produtor, mediante pagamento de parte da produção 

– meia, terça, quarta, etc. – previamente ajustado entre as partes); 

terras ocupadas (propriedade pertencente a terceiros, pela qual o 

produtor nada pagava pelo seu uso – ocupação, posse ou cessão). As 

categorias derivadas previstas foram: proprietário de terras próprias; 

assentado sem titulação definitiva; arrendatário; parceiro e ocupante.
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Territórios e microterritórios

Condição do produtor

% de proprietários % de arrendatários % de parceiros % de ocupantes

Estab. Área Estab. Área Estab. Área Estab. Área

Minas Gerais 88,7 94,9 2,7 2,4 2,4 0,6 6,2 2,1

Alto e Médio/Baixo 
Jequitinhonha 86,3 95,2 0,9 0,3 2,5 1,3 10,4 3,2

Alto Jequitinhonha 90,6 90,2 0,5 0,4 2,9 4,4 6,0 4,9

Capelinha 90,4 85,6 0,3 0,2 2,1 0,4 7,1 13,8

Diamantina 90,7 92,4 0,8 0,5 3,6 6,3 4,9 0,7

Médio/Baixo Jequitinhonha 83,6 97,0 1,1 0,2 2,2 0,2 13,1 2,6

Almenara 95,3 98,5 0,4 0,4 0,2 0,0 4,1 1,2

Araçuaí 90,6 96,5 0,2 0,4 0,6 0,2 8,5 2,9

Felisburgo 66,1 95,9 6,3 0,1 1,1 0,1 26,5 4,0

Itaobim 74,9 94,5 0,5 0,4 6,0 0,7 18,5 4,4

Jacinto 96,5 99,6 0,2 0,0 0,2 0,0 3,0 0,3

Pedra Azul 87,5 97,5 0,3 0,1 1,3 0,1 10,9 2,2

Tabela 3.2: Distribuição percentual do número e da área total dos estabelecimentos agropecuários 
segundo a condição do produtor – Minas Gerais, territórios e microterritórios – 2006

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 2006. Elaboração CEPP/FJP

nessa condição. A parceria ocorreu, sobretudo, no 
microterritório de Itaobim, com o envolvimento 
de 6,0% do total de estabelecimentos. Cabe notar 
que no Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha a pro-
porção de estabelecimentos arrendados (0,9%) 
era bastante inferior à média estadual de 2,7%.

A proporção de estabelecimentos explorados por 
ocupantes no Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha 
(10,4%) era superior à média de 6,2% do estado 
em 2006. Produtores na condição de ocupantes 
estiveram mais presentes no Médio/Baixo Jequi-
tinhonha (em 13,1% dos estabelecimentos). Os 
microterritórios em que os ocupantes aparecem 
em maior proporção são: Felisburgo (26,5% do 
total de estabelecimentos), Itaobim (18,5%) e 
Pedra Azul (10,9%). O microterritório com maior 
proporção de áreas ocupadas é o de Cape-
linha, com 13,8% da área dos estabelecimentos 
em regime de posse. No Alto, a proporção de 

ocupantes foi de 6,0%, em uma área que cor-
respondeu a 4,9% da área total dos estabeleci-
mentos agropecuários.

3.2.4 Utilização das terras

A tabela 3.3 indica que, em 2006, os estabeleci-
mentos agropecuários do Alto e Médio/Baixo 
Jequitinhonha ocupavam cerca de 2,2 milhões 
de hectares de áreas aproveitáveis11, 80,6% da 

11  A Lei Federal nº 8.629/1993, em seu artigo 10, considera áreas não 

aproveitáveis aquelas ocupadas por construções e instalações, 

excetuadas as destinadas a fins produtivos, como estufas, viveiros, 

sementeiros, tanques de reprodução e criação de peixes e outros 

semelhantes; as áreas comprovadamente imprestáveis para qualquer 

tipo de exploração agrícola, pecuária, florestal ou extrativa vegetal; as 

áreas sob efetiva exploração mineral; as áreas de efetiva preservação 

permanente e demais áreas protegidas por legislação relativa à con-

servação dos recursos naturais e à preservação do meio ambiente. O 

Censo Agropecuário não computa as áreas com exploração mineral 

e não diferencia as construções e benfeitorias com fins produtivos.

Setor agropecuário
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área total ocupada pelos estabelecimentos. No 
estado, esse percentual era de 83,4%.

O Médio/Baixo Jequitinhonha apresentou a 
maior proporção de área aproveitável (83,5%).No 
Alto, essa proporção equivaleu a 72,5%. A área 
aproveitável média dos estabelecimentos rurais 
do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha foi de 41,26 
ha, cerca de 9 ha abaixo da área média estadual 
(50,02 ha). As áreas médias aproveitáveis nos 
estabelecimentos agropecuários dos microter-
ritórios de Diamantina (31,64 ha), Araçuaí (27,51 
ha), Itaobim (20,75 ha) e de Capelinha (17,90 ha) 
foram bastante inferiores à média dos dois ter-
ritórios (41,26 ha) e à média estadual (50,02 ha).

3.2.5 Pessoal ocupado na atividade 
agropecuária

O Censo Agropecuário de 2006 registrou a pre-
sença de 1,9 milhões de pessoas ocupadas12 
nos estabelecimentos agropecuários de Minas 
Gerais, das quais 1,2 milhões estavam vinculadas 
à agricultura familiar – cerca de 60,0% do pessoal 

12  O Censo Agropecuário 2006 considerou como pessoal ocupado no 

estabelecimento “todas as pessoas que trabalharam em atividades 

agropecuárias ou em atividades não agropecuárias de apoio às ati-

vidades agropecuárias, como motorista de caminhão, cozinheiro, 

mecânico, marceneiro, contador e outros, bem como os produtores 

ou administrador de explorações comunitárias, juntamente com as 

pessoas que tinham laços de parentesco com eles e que estiveram 

trabalhando no estabelecimento, no período de referência”.

Territórios e 
microterritórios
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Minas Gerais 551.621 33.083.722 27.590.061 5.493.660 83,4 50,0 16,6 9,9

Alto e 
Médio/Baixo 
Jequitinhonha

52.337 2.678.204 2.159.176 519.027 80,6 41,2 19,4 9,9

Alto 
Jequitinhonha 20 373 707 879 513 260 194 619 72,5 25,2 27,5 9,5

Capelinha 9.560 226.802 171.096 55.706 75,4 17,9 24,5 5,8

Diamantina 10.813 481.077 342.164 138.913 71,1 31,6 28,9 12,8

Médio/Baixo 
Jequitinhonha 31.964 1.970.324 1.645.916 324.408 83,5 51,49 16,4 10,1

Almenara 2.707 344.099 303.242 40.857 88,1 112 11,9 15,1

Araçuaí 10.580 352.225 291.019 61.206 82,6 27,5 17,4 5,8

Felisburgo 4.244 464.059 383.702 80.356 82,7 90,4 17,3 18,9

Itaobim 7.886 201.801 163.605 38.197 81,1 20,7 18,9 4,8

Jacinto 2.111 239.230 213.385 25.845 89,2 101,1 10,8 12,2

Pedra Azul 4.436 368.911 290.964 77.947 78,8 65,6 21,1 17,6

Tabela 3.3: Número de estabelecimentos, área utilizada e percentual de utilização das terras nos 
estabelecimentos agropecuários por tipo de aproveitamento − microterritórios do Alto Jequitinhonha 
e do Médio/Baixo Jequitinhonha – Minas Gerais – 2006

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 2006. Elaboração CEPP/FJP
Nota: (1) inclui áreas com lavouras, pastagens, matas e/ou florestas naturais (exclusive área de preservação permanente e as em sistemas agroflores-
tais), florestas plantadas com essências florestais, sistemas agroflorestais e terras degradadas.
(2)  inclui área com matas e/ou florestas naturais destinadas à preservação permanente ou reserva legal, lagos, tanques, açudes, construções, benfei-
torias, caminhos, e terras inaproveitáveis (pântanos, areais, pedreiras, encostas íngremes etc.).
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Territórios e microterritórios

Número médio de pessoas ocupadas (com 14 anos e mais de idade)

Por estabelecimento Por 100 ha de área

Total Familiar Não familiar Total Familiar Não familiar

Brasil 3,0 2,6 5,1 5,0 15,4 1,7

Minas Gerais 3,3 2,5 6,1 5,5 12,6 2,9

Alto e Médio/Baixo 
Jequitinhonha 2,9 2,7 4,4 5,7 14,1 1,9

Alto Jequitinhonha 3,1 2,8 5,1 8,9 24,8 2,9

Capelinha 3,2 2,8 5,7 13,7 29,2 5,4

Diamantina 3,0 2,7 4,6 6,6 21,8 1,9

Médio/Baixo Jequitinhonha 2,8 2,6 3,9 4,6 11,0 1,5

Almenara 3,1 2,5 4,2 2,4 5,5 1,5

Araçuaí 2,9 2,8 3,6 8,7 14,6 2,2

Felisburgo 2,8 2,4 4,1 2,5 8,3 1,0

Itaobim 2,8 2,7 3,5 10,0 14,8 3,5

Jacinto 2,8 2,5 4,0 2,5 8,3 1,0

Pedra Azul 2,7 2,4 4,3 3,3 7,7 1,4

Tabela 3.4: Número médio de pessoas ocupadas por estabelecimento agropecuário e por 100 ha de 
área, segundo conjunto dos territórios do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha,  
Minas Gerais e Brasil – 2006

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 2006. Elaboração CEPP/FJP

ocupado no setor e média de 2,5 pessoas por 
estabelecimento rural (tabela 3.4). Os estabele-
cimentos não familiares ocupavam 719.953 pes-
soas, 38,0% da mão de obra, com uma média de 
6,1 pessoas (tabela 3.4). 

No Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha foram 
registradas 168.751 pessoas ocupadas em esta-
belecimentos agropecuários (8,9% do total do 
estado), com uma média de 2,9 pessoas ocu-
padas. Na agricultura familiar, havia 131.118 
pessoas vinculadas, o que correspondeu a 
cerca de 78,0% do pessoal ocupado total, supe-
rando amplamente a média estadual (62,0%). 
A agricultura familiar ocupava, em média, 2,7 
pessoas por estabelecimento, enquanto a agri-
cultura não familiar ocupava, em média, 4,4 
pessoas. Os resultados revelam também que a 
média para o Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha 
era de 5,7 pessoas ocupadas a cada 100 ha de 

área total. Nos estabelecimentos familiares, 
essa média era bem maior: 14,1 pessoas por 
100 ha de área total.

Quanto ao sexo, observa-se que no Alto e Médio/
Baixo Jequitinhonha a maioria das pessoas ocu-
padas em estabelecimentos agropecuários eram 
homens, que representaram 63,7% do total e 
64,4% do total no caso dos com 14 anos e mais 
de idade (gráfico 3.3). O número de mulheres foi 
de 61.332, correspondendo a 36,3% do total e 
a 35,6% daquelas com 14 anos e mais. Entre as 
crianças e adolescentes ocupadas, 46,1% eram 
mulheres. Ademais, cabe notar que no Alto e 
Médio/Baixo Jequitinhonha, em todos os critérios 
considerados (gráfico 3.3), os índices de inserção 
econômica das mulheres em estabelecimentos 
agropecuários eram superiores aos observados 
para o estado e para o país. Vale destacar a ocu-
pação de 11.961 crianças e adolescentes nos dois 

Setor agropecuário



Plano de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha60

69,5 

30,5 

70,4 

29,6 

56,1 

43,9 

72,1 

27,9 

72,8 

27,2 

56,5 

43,9 

63,7 

36,3 

64,4 

35,6 

53,9 
46,1 

0,0 

10,0 

20,0 

30,0 

40,0 

50,0 

60,0 

70,0 

80,0 

H M H M H M 

Total ocupados 14 anos e mais 15 anos e mais crianças e 
adolescentes 

crianças e 
adolescentes 

Pe
ss

oa
l o

cu
pa

do
 e

m
 e

st
ab

el
ec

im
en

to
s 

ag
ro

pe
cu

ár
io

s 
(%

) 

Brasil Minas Gerais Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha 

Gráfico 3.3: Distribuição percentual do pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários por sexo 
e categorias de idade – Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha, Minas Gerais e Brasil – 2006

territórios, o que correspondeu a 7,1% do total de 
ocupados nos estabelecimentos agropecuários e 
a 14,6% do total de crianças e adolescentes ocu-
pados pelo setor em Minas Gerais. Nos estabele-
cimentos familiares, as crianças e adolescentes 
representavam 7,7% do total de ocupados.

3.2.6 Disponibilidade de recursos hídricos e 
áreas irrigadas nos estabelecimentos

A proporção de estabelecimentos no Alto e Médio/
Baixo Jequitinhonha sem recursos hídricos era 
superior à média do estado em 2006. Segundo 
o Censo, 66,1% dos estabelecimentos rurais da 
região tinham declaração de disponibilidade 
de recursos hídricos (77% no estado). No Alto 
Jequitinhonha, menos de 60% dos estabele-
cimentos declararam ter água, sendo que no 
micro de Capelinha esse percentual foi inferior a 
50%. Em Diamantina, a proporção foi de 68,3%. 
Já no Médio/Baixo Jequitinhonha, com exceção 
de Araçuaí, em que apenas metade dos estabe-
lecimentos possuía recursos hídricos, os outros 
microterritórios apresentaram proporção supe-
rior a 70%, sendo a maior em Almenara (91,2%). 

Por sua vez, 13,8% dos estabelecimentos do Alto 
Jequitinhonha e 11,4% do Médio/Baixo decla-
raram ter áreas irrigadas (tabela 3.5). 

3.3  
PRODUÇÃO VEGETAL  
E ANIMAL 

As considerações que se seguem sobre a pro-
dução agropecuária dos territórios do Alto e do 
Médio/Baixo Jequitinhonha decorrem de aná-
lise das pesquisas da Produção Agrícola Muni-
cipal (PAM) e da Produção da Pecuária Municipal 
(PPM), publicados pelo IBGE.

3.3.1 Produção agrícola

Em 2014, o valor da produção alcançado pela 
agricultura dos territórios do Alto e Médio/Baixo 
Jequitinhonha foi de R$ 309,3 milhões, 3,6% a 
mais que o obtido no ano anterior, o que corres-
pondeu a 1,2% do total da produção estadual. 
Observa-se, no entanto, perda de participação 
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Minas Gerais//territórios/

microterritórios

Estabelecimentos Área

Total

Recursos hídricos (%)
Com áreas 

irrigadas (%)

Total irrigada

com 

declaração

sem 

declaração
(mil ha) (%)

Minas Gerais 551.621 77,8 22,2 8,8 33.084 1,6

Alto e Médio/Baixo 
Jequitinhonha 53.304 66,1 33,9 12,3 2.678 2,5

Alto Jequitinhonha 20.373 58,8 41,2 13,8 708 8,5

Capelinha 9.560 48,2 51,8 11,8 227 8,9

Diamantina 10.813 68,3 31,7 15,5 481 8,3

Médio/Baixo Jequitinhonha 32.931 70,6 29,4 11,4 1.970 0,4

Almenara 2.707 91,2 8,8 8,9 344 0,2

Araçuaí 10.580 50,3 49,7 13,0 352 0,8

Felisburgo 4.244 74,4 25,6 11,6 464 0,3

Itaobim 8.853 81,0 19,0 14,9 202 1,1

Jacinto 2.111 82,8 17,2 1,8 239 0,0

Pedra Azul 4.436 76,2 23,8 6,7 369 0,3

Tabela 3.5: Estabelecimentos com declaração de existência de recursos hídricos e com áreas irrigadas, 
Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha e microterritórios – 2006

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 2006. 
Elaboração CEPP/FJP

no total da produção agrícola do estado no 
período 2010-2014, com decréscimo tanto da 
área colhida, que caiu de 1,9% (em 2010) para 
1,4% (em 2014), como do valor da produção, que 
passou de 1,4% para 1,2% (tabela 3.6). 

No período 2010-2014, a participação das lavouras 
temporárias na composição do valor da produção 
agrícola do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha 

decresceu de 51,9% para 42,7%. Por outro lado, a 
participação das culturas permanentes aumentou, 
no mesmo período, de 48,1% para 57,3% (tabela 
3.7). Nota-se que no estado, durante o mesmo 
período, as lavouras temporárias predominaram 
na composição do valor da produção agrícola.

A participação dos territórios e microterritórios 
do Alto e do Médio/Baixo no total do valor da 

Ano

Lavoura Temporária Lavoura Permanente Total agrícola

Área Colhida Valor Produção Área Colhida Valor Produção Área Colhida Valor da 
Produção

2010 1,7 1,4 2,3 1,5 1,9 1,4

2011 1,7 1,1 2,3 1,5 1,8 1,3

2012 1,6 1,1 2,1 1,4 1,7 1,2

2013 1,2 0,9 1,9 1,6 1,4 1,2

2014 1,3 0,9 1,9 1,6 1,4 1,2

Tabela 3.6: Percentuais da participação da produção agrícola dos territórios do Alto e do Médio/
Baixo Jequitinhonha na área colhida e no valor da produção agropecuária estadual – Minas 
Gerais, 2010-2014

Fonte: IBGE, PAM 2010-2014. Elaboração CEPP/FJP

Setor agropecuário
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produção e da área colhida das lavouras tem-
porárias e permanentes do conjunto da região é 
mostrada nas tabelas 3.7 a 3.11. O destaque foi 
a concentração das culturas permanentes, tanto 
em termos de valor da produção como de área 
colhida, nos microterritórios de Capelinha e de 
Itaobim, somando aproximadamente 57,8% e 
68,1% dos respectivos valores totais da região. 
No caso das culturas temporárias, destacou-se a 
concentração, tanto em termos de valor da pro-
dução, como de área colhida, no microterritório 
de Diamantina (cerca de um terço dos totais do 
Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha).

Quanto à área colhida das lavouras temporárias, 
foram verificados acréscimos apenas nos microter-
ritórios de Araçuaí e de Itaobim; aproximadamente 
3,9% e 4,2%, respectivamente entre 2010 e 2014. 
Os demais microterritórios apresentaram diminui-
ções em relação ao ano de 2010, com realce para o 
microterritório de Capelinha (-12,4%) (gráfico 3.4). 

Minas 
Gerais,Territórios 
e Microterritórios

Lavouras Temporárias Lavouras Permanentes

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

Minas Gerais 54,6 53,1 54,6 62,2 56,5 45,4 46,9 45,4 37,8 43,5

Alto e 
Médio/Baixo 
Jequitinhonha

51,9 45,3 49 47,3 42,7 48,1 54,7 51,0 52,7 57,3

Alto 
Jequitinhonha 53,5 52,1 51,4 47,3 41,8 46,5 47,9 48,6 52,7 58,2

Capelinha 35,4 35,3 34,7 21,1 16,7 64,6 64,7 65,3 78,9 83,3

Diamantina 70,3 69,5 70,7 75,0 71,6 29,7 30,5 29,3 25,0 28,4

Médio/Baixo 
Jequitinhonha 54,4 44,6 50,5 50,8 46,9 45,6 55,4 49,5 49,2 53,1

Almenara 64,2 56,1 58,8 56,2 55,2 35,8 43,9 41,2 43,8 44,8

Araçuaí 88,9 88,8 85,2 89,3 79,9 11,1 11,2 14,8 10,7 20,1

Felisburgo 33,7 26,0 41,7 38,4 30,6 66,3 74,0 58,3 61,6 69,4

Itaobim 33,3 27,6 35,3 41,5 30,9 66,7 72,4 64,7 58,5 69,1

Jacinto 90,4 88,0 88,3 86,7 89,5 9,6 12,0 11,7 13,3 10,5

Pedra Azul 53,2 36,8 43,6 36,4 40,1 46,8 63,2 56,4 63,6 59,9

Tabela 3.7: Participação das lavouras temporárias e permanentes no valor da produção agrícola dos 
territórios e microterritórios do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha –  
Minas Gerais − 2010-2014 (em %)

Fonte: IBGE, PAM 2010-2014. 
Elaboração CEPP/FJP

Territórios e 
microterritórios

Anos

2010 2011 2012 2013 2014

Alto e Médio/Baixo 
Jequitinhonha 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Alto Jequitinhonha 39,6 43,1 46,9 46,6 41,6

Capelinha 12,6 14,9 17,0 10,7 9,0

Diamantina 27,0 28,2 29,9 36,0 32,6

Médio/Baixo 
Jequitinhonha 60,4 56,9 53,1 53,4 58,4

Almenara 8,1 8,5 7,2 6,9 7,5

Araçuaí 10,4 12,7 9,6 11,8 14,3

Felisburgo 5,1 5,0 4,8 5,6 4,7

Itaobim 8,3 10,4 12,7 12,7 12,0

Jacinto 9,0 8,7 7,6 6,6 7,7

Pedra Azul 19,6 11,6 11,1 9,8 12,2

Tabela 3.8: Participação dos territórios e 
microterritórios do Alto e do Médio/Baixo 
Jequitinhonha no valor da produção regional 
das lavouras temporárias – Minas Gerais − 
2010-2014 (em %)

Fonte: IBGE, PAM 2010-2014.
Elaboração CEPP/FJP
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Territórios e 
Microterritório

Anos

2010 2011 2012 2013 2014

Alto e Médio/Baixo 
Jequitinhonha 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Alto Jequitinhonha 44,9 44,1 45,8 44,0 39,3

Capelinha 13,5 14,5 14,8 9,3 9,0

Diamantina 31,4 29,6 31 34,6 30,3

Médio/Baixo 
Jequitinhonha 55,1 55,9 54,2 56 60,7

Almenara 6,9 6,4 5,1 6,8 6,3

Araçuaí 11,2 12,1 10,7 9,8 14,8

Felisburgo 5,7 6,3 5,9 7,1 5,7

Itaobim 9,1 11,2 13,5 14 12,2

Jacinto 7,7 7,4 6,8 7,9 7,1

Pedra Azul 14,5 12,4 12,2 10,5 14,5

Tabela 3.9: Participação dos territórios e 
microterritórios do Alto e do Médio/Baixo 
Jequitinhonha na área colhida regional das 
lavouras temporárias – 2010-2014 (em %)

Fonte: IBGE, PAM 2010-2014. 
Elaboração CEPP/FJP

O gráfico 3.5 demonstra que, comparativamente 
ao ano de 2010, constataram-se no período 2010-
2014 incrementos de 1,1% ao ano no valor de pro-
dução das lavouras temporárias do microterritório 

de Araçuaí e de 2,0% no de Itaobim. Os demais 
microterritórios apresentaram redução do valor 
da produção em relação a 2010, chegando a 17,2% 
em Pedra Azul e a 14,3% em Capelinha.

A participação dos territórios e microterritórios 
do Alto e do Médio/Baixo no total do valor da 
produção e da área colhida das lavouras per-
manentes do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha 
é mostrada nas tabelas 3.10 e 3.11, respectiva-
mente. As culturas permanentes concentraram-
se nos microterritórios de Capelinha e de Itaobim, 
tanto em termos de valor da produção como de 
área colhida, que juntos respondem por 57,8% e 
68,1% dos respectivos valores totais da região.

O gráfico 3.5 demonstra que, comparativamente 
ao ano de 2010, constataram-se no período 2010-
2014 incrementos de 1,1% ao ano no valor de pro-
dução das lavouras temporárias do microterritório 
de Araçuaí e de 2,0% no de Itaobim. Os demais 
microterritórios apresentaram redução do valor 
da produção em relação a 2010, chegando a 17,2% 
em Pedra Azul e a 14,3% em Capelinha.

Gráfico 3.4: Variação da área colhida das lavouras temporárias, segundo microterritórios do Alto e do 
Médio/Baixo Jequitinhonha – 2010-2014 (em %)
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Gráfico 3.5: Variação do valor da produção das lavouras temporárias, segundo microterritórios do Alto 
e do Médio/Baixo Jequitinhonha – Minas Gerais, 2010-2014

Fonte: IBGE, PAM 2010-2014. 
Elaboração CEPP/FJP

Territórios e 
microterritórios

Anos

2010 2011 2012 2013 2014

Alto e Médio/Baixo 
Jequitinhonha 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Alto Jequitinhonha 40,5 35,9 46,0 50,1 46,7

Capelinha 27,1 24,7 33,2 38,5 36,3

Diamantina 13,4 11,2 12,9 11,6 10,4

Médio/Baixo 
Jequitinhonha 59,5 64,1 54,0 49,9 53,3

Almenara 5,3 6,0 5,3 5,2 4,9

Araçuaí 1,5 1,5 1,7 1,4 2,9

Felisburgo 11,7 12,9 7,0 8,7 8,6

Itaobim 19,6 24,7 24,0 17,3 21,5

Jacinto 1,1 1,1 1,1 1,0 0,7

Pedra Azul 20,3 18,0 14,9 16,5 14,6

Territórios e 
microterritórios

Anos

2010 2011 2012 2013 2014

Alto e Médio/Baixo 
Jequitinhonha 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Alto Jequitinhonha 39,5 40,3 45,2 45,2 45,2

Capelinha 27,6 28,5 32,3 33,3 34,0

Diamantina 12,0 11,8 13,0 11,9 11,2

Médio/Baixo 
Jequitinhonha 60,5 59,7 54,8 54,8 54,8

Almenara 5,5 5,5 6,1 6,3 6,4

Araçuaí 1,4 1,3 1,6 1,4 1,9

Felisburgo 3,5 3,6 3,6 4,0 4,2

Itaobim 31,4 32,6 29,6 27,5 28,1

Jacinto 1,0 1,0 0,6 0,7 0,7

Pedra Azul 17,7 15,7 13,2 14,9 13,5

Tabela 3.10: Participação dos territórios e 
microterritórios do Alto e do Médio/Baixo 
Jequitinhonha no valor da produção regional 
das lavouras permanentes –2010-2014 (em %)

Tabela 3.11: Participação dos territórios e 
microterritórios do Alto e do Médio/Baixo 
Jequitinhonha na área colhida regional das 
lavouras permanentes – 2010-2014 (em %)

Fonte: IBGE, PAM 2010-2014.
 Elaboração CEPP/FJP

Fonte: IBGE, PAM 2010-2014. 
Elaboração CEPP/FJP

A participação dos territórios e microterritórios 
do Alto e do Médio/Baixo no total do valor da 
produção e da área colhida das lavouras per-

manentes do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha 
é mostrada nas tabelas 3.10 e 3.11, respectiva-
mente. As culturas permanentes concentraram-
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Gráfico 3.6: Variação da área colhida das lavouras permanentes, segundo microterritórios do Alto e do 
Médio/Baixo Jequitinhonha – Minas Gerais, 2010-2014 (em %)

se nos microterritórios de Capelinha e de Itaobim, 
tanto em termos de valor da produção como de 
área colhida, que juntos respondem por 57,8% e 
68,1% dos respectivos valores totais da região.

Em termos da área colhida das lavouras perma-
nentes, quanto à variação no período 2010 a 2014, 
descrita no gráfico 3.6, apenas o microterritório de 
Araçuaí apresentou crescimento (2,8%). Para os 
microterritórios Capelinha e Felisburgo, a variação 
ficou próxima de zero, assim como observado 
para o total do estado. No território do Alto Jequi-
tinhonha como um todo, observou-se retração de 
1,7%, e de 7,2% para o Médio/Baixo, com decrés-
cimos mais acentuados para os microterritórios 
Jacinto (-12,8%), Pedra Azul (-11,2%), Itaobim 
(-7,5%) e Diamantina (-6,4%).

No que se refere ao valor da produção, foram 
constatados incrementos de, respectivamente, 
20,5% ao ano para as lavouras permanentes 
do microterritório de Araçuaí, de 10,2%, no de 
Capelinha, de 4,9%, no de Itaobim, e de 0,5% 
no de Almenara. Os demais microterritórios 
apresentaram redução do valor da produção 
em relação a 2010 (gráfico 3.7).

Em 2015, a produção de mandioca (111.849 
toneladas) e de marmelo (95 toneladas) no Alto 
e Médio/Baixo Jequitinhonha foram as de par-
ticipação mais destacada nos respectivos totais 
produzidos no estado, 13,1% e 20,3% respectiva-
mente. Outras participações relevantes em nível 
estadual foram as de banana (4,1%) e de manga 
(4,5%) (tabela 3.12).

Fonte: IBGE, PAM 2010-2014. 
Elaboração CEPP/FJP
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No Alto Jequitinhonha, a produção de café cor-
respondeu a 53,2% do total dos dois territórios, 
a de milho (69,0%), batata-inglesa (100,0%) e 
a de maracujá (60,4%). No Médio/Baixo, con-
centraram-se as produções de arroz em casca 
(59,6% do total do Alto e Médio/Baixo Jequiti-
nhonha), cana-de-açúcar (53,6%), feijão (69,1%), 
mandioca (80,9%), tomate (82,4%), abacaxi 
(73,9%), banana (90,4%), laranja (66,1%), limão 
(88,6%), manga (91,7%) e de marmelo (73,7%).

3.3.2 Produção pecuária

No que se refere à pecuária, os efetivos de reba-
nhos do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha per-
deram participação no total estadual em 2014 
comparativamente a 2010. O valor total da pro-
dução dos produtos de origem animal (R$ 231,5 
milhões), incluindo leite, ovos de galinha e de 
codorna, mel de abelha, casulos do bicho da seda 
e lã, correspondeu a 2,3% do total da produção 
estadual, com destaque para a produção de leite 
e de mel. Pode-se observar que a participação 
do valor da produção de mel cresceu enquanto 
a participação no valor da produção estadual de 
leite manteve-se estável (tabela 3.13).

O gráfico 3.8 mostra a variação em efetivos dos 
rebanhos dos territórios e microterritórios do 
Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha no período 
2010-2014. De modo geral, observa-se que os 
plantéis de bovinos, suínos, caprinos e aves da 
região, decresceram 1,3%, 3,6%, 6,8% e 1,9% ao 
ano, respectivamente. 

Em 2014, o microterritório de Diamantina con-
centrou os maiores efetivos bovinos (19,1% do 
total de 1,2 milhões de cabeças da região), 27,1% 
das vacas ordenhadas,19,8% dos suínos e 31,6% 
dos galináceos (tabela 3.14). A segunda posição 
em relação ao efetivo de bovinos foi ocupada 
pelo microterritório de Felisburgo (17,8% do 
total dos dois territórios), seguido pelo de Alme-
nara (16,2%) e o de Jacinto (14,7%). Em relação 
às vacas ordenhadas (280.559 cabeças) destaca-
ram-se os microterritórios de Almenara (14,3%), 
Pedra Azul (14,3%) e Jacinto (13,9%).

Do efetivo total de suínos da região (112.246 
cabeças), 17,6% estavam concentrados no micro-
território de Itaobim e outros 13,9% no de Jacinto. 
Do efetivo de caprinos (7.312 cabeças), o micro-
território de Jacinto detinha 23,6% do plantel do 

Gráfico 3.7: Variação do valor da produção das lavouras permanentes, segundo microterritórios do 
Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha – Minas Gerais - 2010-2014 (em %)

Fonte: IBGE, PAM 2010-2014. 
Elaboração CEPP/FJP
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Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha, enquanto 
o de Araçuaí concentrava 18,2%.

A produção de leite dos territórios do Alto e do 
Médio Baixo Jequitinhonha é concentrada nos 

microterritórios de Diamantina (45,6% do total) e 
de Pedra Azul (11,2%). O valor da produção lei-
teira regional em 2014 foi de R$ 221,4 milhões, 
2,4% do total do valor da produção estadual. O 
gráfico 3.9 mostra a variação da produção entre 
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Alto e Médio/Baixo 
Jequitinhonha 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Alto Jequitinhonha 40,4 53,2 46,4 30,9 19,1 69,0 100 17,6 26,1 9,6 33,9 11,4 8,3 60,4 26,3

Capelinha 16,1 38,1 10,0 7,1 5,5 13,3 - 13,6 15,3 1,0 12,7 11,4 - 2,4 -

Diamantina 24,2 15,2 36,4 23,8 13,7 55,7 100 4,0 10,9 8,6 21,2 - 8,3 58,0 26,3

Médio/Baixo 
Jequitinhonha 59,6 46,8 53,6 69,1 80,9 31,0 - 82,4 73,9 90,4 66,1 88,6 91,7 39,6 73,7

Almenara - 7,8 7,0 9,5 10,4 3,6 - - 1,8 2,1 3,7 - - 6,1 -

Araçuaí 4,3 1,1 13,2 7,3 8,2 3,1 - - 65,9 21,0 18,2 14,3 26,4 - -

Felisburgo - 1,3 6,3 10,5 11,5 1,8 - 4,0 0,3 47,2 1,5 57,1 11,3 7,3 -

Itaobim 37,3 28,5 14,9 11,5 25,0 10,7 - 4,0 1,9 12,1 22,3 8,6 44,8 - 52,6

Jacinto - 0,4 2,8 9,4 13,3 3,7 - - 0,8 0,9 1,0 - - - -

Pedra Azul 18,0 7,7 9,4 20,9 12,4 8,1 - 74,4 3,2 7,0 19,3 8,6 9,2 26,1 21,1

Participação do 
Alto e Médio/Baixo 
em Minas Gerais

0,7 1,2 0,6 1,4 13,1 0,5 0,5 0,3 3,0 4,1 0,6 0,1 4,5 2,2 20,3

Tabela 3.12: Participação dos territórios e microterritórios do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha 
na quantidade produzida, segundo produtos selecionados em relação ao Jequitinhonha e ao estado 
de Minas Gerais − 2015 (%)

Fonte: IBGE, PAM 2015. 
Elaboração CEPP/FJP

Ano

Efetivos Valor da Produção

Bovinos
Vacas 

ordenhadas
Suínos Galináceos Caprinos Leite Mel

2010 5,5 4,9 2,6 1,1 8,2 2,4 12,3

2011 5,5 5,2 2,7 0,9 8,4 2,6 19,1

2012 5,5 5,2 2,6 0,9 7,7 2,4 14,2

2013 5,4 5,2 2,3 0,9 7,8 2,2 15,6

2014 5,0 4,8 2,2 0,8 7,9 2,4 13,8

Tabela 3.13: Participação da produção pecuária dos territórios do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha 
no efetivo de rebanhos e no valor da produção agropecuária estadual, por tipo de produção animal – 
Minas Gerais, 2010-2014 (em %)

Fonte: IBGE, PPM 2010-2014. 
Elaboração CEPP/FJP
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2010 e 2014, indicando um aumento da pro-
dução na região de 4,9% ao ano a partir de 2010. 
Os maiores aumentos foram verificados nos 
microterritórios de Capelinha (18% ao ano), Pedra 
Azul (16,3% ao ano), Felisburgo (15,1%), Araçuaí 
(13,5%) e de Itaobim (13,1%). Em Diamantina, em 
contrapartida, o aumento foi de apenas 0,2%.

A produção de mel é concentrada nos microter-
ritórios de Diamantina (58,8% do total da região) 
e de Capelinha (27,6%). Em 2014, o valor da pro-
dução do mel do Alto e do Médio/Baixo Jequiti-

nhonha foi de R$ 4,2 milhões, correspondendo 
a 13,8% do total da produção estadual (tabela 
3.13). O gráfico 3.8 indica que o aumento da pro-
dução na região foi de 7,7% ao ano a partir de 
2010, com os maiores aumentos tendo verificado 
nos microterritórios de Itaobim (19% ao ano) e de 
Capelinha (17,5% ao ano) (gráfico 3.10). 

Em 2014, o valor da produção de ovos do Alto e do 
Médio/Baixo Jequitinhonha foi de R$ 5,8 milhões 
e correspondeu a 0,7% do total da produção 
estadual. A produção estava concentrada nos 

Gráfico 3.8: Variação dos efetivos da pecuária, segundo microterritórios do Alto e do Médio/Baixo 
Jequitinhonha –2010-2014 (em %)

Fonte: IBGE, PPM 2010-2014. Elaboração CEPP/FJP
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Ano

Efetivos Valor da Produção

Bo
vi

no
s

Va
ca

s 
or

de
nh

ad
as

Su
ín

os

G
al

in
ác

eo
s

Ca
pr

in
os

Le
it

e

M
el

O
vo

s

Alto e Médio/Baixo 
Jequitinhonha 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Alto Jequitinhonha 22,6 32,2 29,7 49,6 12,4 52,9 86,4 58,7

Capelinha 3,5 5,1 9,9 18,1 6,4 7,3 27,6 11,8

Diamantina 19,1 27,1 19,8 31,6 6,1 45,6 58,8 46,9

Médio/Baixo 
Jequitinhonha 77,4 67,8 70,3 50,4 87,6 47,1 13,6 41,3

Almenara 16,2 14,3 12,6 11,2 10,4 8,7 0,9 6,0

Araçuaí 9,6 8,2 13,4 9,6 18,2 5,7 8,4 7,8

Felisburgo 17,8 10,6 8,5 5,7 9,0 7,1 0,8 4,2

Itaobim 8,6 7,1 17,6 13,0 11,0 6,7 1,1 11,9

Jacinto 14,7 13,2 13,9 7,9 23,6 7,6 0,1 4,2

Pedra Azul 10,6 14,3 4,2 3,0 15,2 11,2 2,2 7,2

Tabela 3.14: Participação dos territórios e microterritórios do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha na 
produção pecuária regional – 2014

Fonte: IBGE, PPM 2010-2014. Elaboração CEPP/FJP

microterritórios de Diamantina (46,9% do total da 
região), Itaobim (11,9%) e Capelinha (11,8%).

3.3.3 Informações complementares sobre a 
produção da agricultura familiar 

Na busca de superar as limitações dos dados ofi-
ciais disponíveis, buscou-se informações comple-
mentares sobre a produção da agricultura familiar. 
Uma importante fonte foram os relatórios dispo-
nibilizados pela Empresa de Assistência Técnica 
Rural (EMATER-MG) referentes à safra 2015/2016 
(dados primários ainda não publicados). Os relató-
rios contêm informações acerca da área cultivada, 
produção e produtividade, número de produtores 
familiares e não familiares e participação da agri-
cultura familiar no total produzido. Acredita-se 
que essas informações complementam e conso-
lidam os principais aspectos da atividade agrícola 
nos dois territórios. 

Na tabela 3.15 consta a área ocupada pelas prin-
cipais lavouras. No Alto Jequitinhonha, a mono-
cultura do eucalipto se impõe, com quase 180 mil 
hectares ocupados (93,8% da área ocupada por 
eucalipto nos dois territórios do Jequitinhonha), 
que correspondem a aproximadamente 35,0% 
da área aproveitável do território. Fruto de incen-
tivos governamentais implementados a partir da 
década de 1970, a monocultura do eucalipto foi 
disseminada na região em função da demanda 
do carvão vegetal pelas usinas siderúrgicas. Além 
das extensas monoculturas do eucalipto, desta-
cam-se no Alto Jequitinhonha as áreas ocupadas 
pelo café (10.942 ha) e pelo milho (8.776 ha).

Outros produtos de destaque na região são a cana-
-de-açúcar e a mandioca, produtos tradicionais, 
que, ao lado do milho, são os principais sustentá-
culos das atividades agrícolas e pecuárias familiares. 
Ademais, sua transformação atende às necessi-
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Gráfico 3.9: Variação do valor da produção de leite, segundo microterritórios do Alto e do  
Médio/Baixo Jequitinhonha – Minas Gerais − 2010-2014 (em %)

Gráfico 3.10: Variação do valor da produção de mel, segundo microterritórios do Alto e do  
Médio/Baixo Jequitinhonha – 2010-2014 (em %)

dades de complementação da renda e de armaze-
namento. O arroz e o feijão apresentam áreas cul-
tivadas relativamente modestas frente às demais 
culturas da região. O feijão, no entanto, representa 
um importante item da dieta alimentar regional. Já 
a área ocupada pela olericultura é expressiva, ocu-
pando, na maior parte dos casos, as melhores terras 
das propriedades. São produtos particularmente 
atingidos pelos programas governamentais de 
segurança alimentar. Enfim, merece destaque a fru-

ticultura, que também representa boas alternativas 
de beneficiamento e comercialização.

A tabela 3.16 apresenta o número de produtores 
e o percentual de produtores familiares de cada 
produto, e a tabela 3.17 apresenta a produção 
total e o percentual da produção familiar dos 
produtos agrícolas. Com relação ao eucalipto, 
dos 2.395 produtores identificados na região, 
68% são familiares e produziram aproximada-
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mente 5,5 milhões estere de madeira em 2016 
(apenas 28% da produção total). Não obstante, 
constata-se que a produção familiar de eucalipto 
é muito expressiva. O café é outro produto cuja 
parcela maior de sua produção é realizada por 
produtores não familiares. Na safra 2015/2016, 
foram produzidas quase 290 mil toneladas, das 
quais 38% foram produzidos por agricultores 
familiares. Os demais produtos, no entanto, apre-
sentam predominância absoluta da agricultura 
familiar, tanto em número de produtores quanto 
na produção.

No que se refere à atividade pecuária no Alto e no 
Médio/Baixo Jequitinhonha, a bovinocultura de 
leite se destaca, com um rebanho total de 105.760 
vacas em ordenha. Outra atividade em destaque 
é a apicultura, especialmente no Alto Jequiti-
nhonha. Na suinocultura, predomina a criação ao 
modo caipira. A presença da piscicultura também 
é expressiva, sendo que se contabilizaram 111.000 
m2 de tanques escavados para a criação de peixes, 
concentrados no Alto Jequitinhonha (106.000 m2). 
Destaca-se Leme do Prado, que conta com 400 m3 

ou 59,3% do volume total. Já a caprinocultura, a 

Produtos
Área ocupada em hectares

Alto Médio/Baixo Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha

Café 10.942 6.114 17.056

Cana-de-açúcar 5.837 5.792 11.629

Eucalipto 179.647 11.868 191.515

Mandioca 2.062 6.593 8.655

Arroz 32 320 352

Feijão 1.120 4.746 5.866

Milho 8.776 13.849 22.625

Olericultura 1.800 678 2.478

Fruticultura 706 1.644 2.350

Tabela 3.15: Área ocupada pelos principais produtos agrícolas nos territórios do Alto e do  
Médio/Baixo Jequitinhonha – 2015/2016

Fonte: Emater-MG

Fonte: Emater-MG

Principais produtos

Número de produtores

Alto Médio/Baixo Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha

Total % fam. Total % fam. Total % fam.

Café 1.901 70,6 2.643 97,4 4.544 86,2

Cana-de-açúcar 3.455 84,4 6.439 90,1 9.894 88,1

Eucalipto 2.010 69,2 385 60,5 2.395 67,8

Mandioca 4.478 96,9 8.078 97,8 12.556 97,5

Feijão 1.603 98,3 5.008 99,5 6.611 99,2

Milho 8.701 90,6 15.879 97,3 24.580 94,9

Horta 3.329 94,7 2.486 99 5.815 96,6

Frutas 2.055 89,8 2.036 91,7 4.091 90,7

Tabela 3.16: Número de produtores total e percentual de produtores familiares dos principais produtos 
agrícolas nos territórios do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha – 2015/2016
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Produtos Unidade

Produção

Alto Médio/Baixo Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha

Total % fam. Total % fam. Total % fam.

Café Toneladas 155.749 27,1 131.364 50,8 287.113 37,9

Cana-de-açúcar Toneladas 146.462 73,9 190.370 79,5 336.832 77,1

Eucalipto Steres 5.434.941 28,9 130.625 8,3 5.565.566 28,4

Mandioca Toneladas 9.949 95,4 49.105 97,6 59.054 97,2

Amendoim Toneladas 20 95 18 100 38 98,2

Arroz Toneladas 91 100 11 100 102 100

Feijão Toneladas 952 82,2 1.877 96,8 2.830 91,9

Milho Toneladas 21.612 83,4 9.661 93,9 31.273 86,6

Tabela 3.17: Produção total e percentual da agricultura familiar principais produtos agrícolas nas 
porções alta, média e baixa dos territórios do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha – 2015/2016

Fonte: Emater-MG

ovinocultura e a suinocultura tecnificada são de 
menores dimensões (tabela 3.18).

Com relação à proporção da presença de agri-
cultores familiares no total de produtores nos 
municípios, observa-se que apenas a piscicul-
tura de tanques rede e o confinamento bovino 
apresentam percentuais abaixo de 50% de par-
ticipação da agricultura familiar no Alto Jequiti-
nhonha (tabela 3.19). Nas demais atividades, a 
participação da agricultura familiar é majoritária.

A produção pecuária nos territórios e a partici-
pação da agricultura familiar são apresentadas na 
tabela 3.20. Observa-se também a predominância 
da produção da agricultura familiar em todos os 
produtos, exceto no confinamento bovino.

3.3.4 Comercialização da agricultura familiar13 

A comercialização é um dos mais importantes 
pontos de estrangulamento enfrentados pelos 
agricultores familiares do Alto e Médio/Baixo Jequi-

13  Seção elaborada com base no documento denominado “Ter-

ceiro Relatório da Assessoria”, de 8 de maio 2017, preparado pelo 

Núcleo de Pesquisa e Apoio à Agricultura Familiar do Instituto de 

Ciências Agrárias – ICA/UFMG (Contrato FUNDEP/UFMG – PDVJ/ 

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO).

tinhonha. Estudo do Núcleo de Pesquisa e Apoio à 
Agricultura Familiar do ICA/UFMG, realizada em 21 
municípios do Alto Jequitinhonha em 2013, iden-
tificou sete importantes canais de comercialização 
da agricultura familiar: o Programa Nacional de 
Alimentação Escolar/PNAE, o Programa de Aqui-
sição de Alimentos/PAA, os supermercados, as 
próprias comunidades, os intermediários, as feiras 
livres e, por fim, os canais diversos (bares, associa-
ções comunitárias, porta em porta, encomendas, 
mercearias, turistas, entre outros). De acordo com 
o mesmo estudo, os produtos beneficiados pela 
indústria doméstica rural, como os derivados de 
cana, mandioca e milho, têm cinco canais principais 
para venda: feiras livres e comunidades rurais, no 
varejo; casas de comércio e “mercadantes” (inter-
mediários que têm pontos fixos de vendas nos mer-
cados de algumas cidades), programas públicos de 
compras diretas e atacadistas de outras regiões.

Dados do Censo de 2006 (tabela 3.21) mostram que 
grande parte da venda de produtos beneficiados 
era feita nos mercados locais e informais. O autocon-
sumo, as vendas diretas e os intermediários absorvem 
quase toda a produção da indústria doméstica14.  

14  Existem indicações de que as vendas para mercados institucional 

cresceram na década iniciada em 2010, embora dados consoli-

dados ainda não estejam disponíveis.
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A venda para cooperativas, indústrias integra-
doras e mercados institucionais absorvia parcela 
ínfima da produção de farinha de mandioca, fubá 
de milho, queijo e requeijão, rapadura, aguardente 
de cana e goma ou tapioca. Outra característica 

desses mercados é a sazonalidade. Nos períodos 
de entressafra, os produtores têm dificuldade em 
obter os insumos necessários, o que implica maior 
dificuldade de se encontrar nas feiras determinados 
tipos de produtos.

Tipo de pecuária

Territórios

Alto Jequitinhonha Médio/Baixo Jequitinhonha. Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha

Total % familiar Total % familiar Total % familiar

Bovinocultura de leite 6.319 81,7 7.380 87,3 13.699 84,7

Confinamento bovino 7 42,9 0 0,0 7 42,9

Suinocultura caipira 1.975 93,0 736 86,8 2.711 91,3

Suinocultura 
tecnificada 1 0,0 175 97,7 176 97,2

Apicultura 797 92,3 337 92,0 1.134 92,2

Avicultura de corte 
caipira 5.804 90,6 6.445 92,8 12.249 91,7

Avicultura de postura 
caipira 5.569 87,9 2.393 93,8 7.962 89,7

Piscicultura tanque 
escavado 470 78,5 19 100,0 489 79,3

Piscicultura tanque 
rede 29 44,8 10 90,0 39 56,4

Caprinocultura 0 0,0 6 83,3 6 83,3

Ovinocultura 1 0,0 16 68,8 17 64,7

Tabela 3.19: Pecuária: número total de produtores e percentual de agricultores familiares nos 
territórios do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha – 2016

Fonte: Emater-MG

Tipo de pecuária Unidade
Territórios

Alto Médio/Baixo Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha

Bovinocultura de leite Vacas ordenhados 56.478 49.282 105.760

Confinamento bovino Nº cabeças 1.400 0 1.400

Suinocultura caipira Nº matrizes 4.945 3.606 8.551

Suinocultura tecnificada Nº matrizes 260 971 1.231

Apicultura Nº colmeias 25.292 3.830 29.122

Avicultura de corte caipira Nº cabeças 215.100 177.712 392.812

Avicultura de postura caipira Nº cabeças 74.890 55.900 130.790

Piscicultura tanque escavado M2 106.000 5.000 111.000

Piscicultura tanque rede M3 515 160 675

Caprinocultura Nº cabeças 0 120 120

Ovinocultura Nº cabeças 50 465 515

Tabela 3.18: Tamanho do rebanho nos territórios do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha – 2016

Fonte: Emater-MG
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Destino

Produto

Farinha de 

mandioca

Fubá de 

milho

Queijo e 

requeijão
Rapadura

Aguardente 

de cana

Goma ou 

tapioca

Cooperativas, indústrias, 
empresas integradoras ou 
mercados institucionais

0,2  -   8,0 - 0,2 -

Intermediários 31,9 34,4 56,2 9,6 56,0 8,3 

Venda direta ao consumidor 28,5 7,0 31,4 53,4 25,3 85,0 

Não vendido 38,0 54,7 1,4 28,9 0,4 6,5 

Não informado (1) 1,5 3,9 3,0 8,1 18,1 0,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Tabela 3.21: Destino da produção por produtos da agroindústria rural, segundo valor da produção, 
territórios do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha − 2006

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 2006. 
(1) dados não divulgados refrentes a unidades territoriais onde existem menos de 3 (três) informantes

Tipo de pecuária Unidade

Territórios

Alto Jequitinhonha Médio/Baixo Jeq. Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha

Total % familiar Total % familiar Total % familiar

Bovinocultura de leite 1000 l 95.679 73,5 64.049 82,4 159.728 77

Confinamento bovino kg 366 10,5 0 366 10,5

Suinocultura caipira t 1.604 92 2.288 82,4 3.892,20 86,4

Suinocultura 
tecnificada t 514 0 461 92,9 976,4 43,9

Apicultura kg 900.735 85,2 96.690 72,8 997.425 84

Avicultura de corte 
caipira kg 327 94,7 108.194 72,8 108.522 72,9

Avicultura de postura 
caipira Dz. ovos 664.233 89 380.608 91 1.044.841 89,7

Piscicultura tanque 
escavado m2 115 76,7 5,2 69,2 121 76,4

Piscicultura tanque 
rede m3 61 56,5 12 100 74 63,5

Caprinocultura kg 0 0 3,8 0 3,8 0

Ovinocultura kg 1 0 20,5 0 22 0

Tabela 3.20: Produção pecuária total e participação dos agricultores familiares nos territórios do Alto e 
do Médio/Baixo Jequitinhonha – 2016

Fonte: Emater-MG

Os produtos hortícolas têm as feiras livres como prin-
cipal canal de comercialização e, mais recentemente, 
os programas de compras institucionais. O mel, ven-
dido geralmente pela associação de apicultores, tem 
pouco espaço nas prateleiras dos supermercados e, 

apesar dos esforços para entrar nos mercados insti-
tucionais, acaba sendo, em grande parte, vendida 
para os intermediários. Já o artesanato é, em geral, 
vendido nas associações, em feiras regionais e nacio-
nais e/ou em eventos especializados.



75Setor agropecuário

3.3.4.1 Feiras livres

As feiras livres constituem importante canal de 
comercialização dos produtos da agricultura 
familiar e espaço de relações sociais e identidade 
cultural, fazendo parte da cultura do Vale do 
Jequitinhonha15. Do ponto de vista econômico, 
as feiras representam a principal fonte de renda 
monetária de grande parte dos agricultores fami-
liares, sendo para muitos a única oportunidade 
de vendas. As feiras livres têm custos de transação 
reduzidos e contam, muitas vezes, com apoio das 
Prefeituras Municipais no custeio do transporte. 
Ademais, as receitas geradas nas feiras con-
vergem para gastos no comércio urbano, criando 
um círculo virtuoso de negócios que dinamiza a 
economia dos municípios (RIBEIRO et al., 2013).

Do ponto de vista alimentar, as feiras livres possibi-
litam, em municípios com forte presença de popu-
lação rural, um abastecimento com “pegada curta” 
(o alimento é deslocado por distâncias muito 
pequenas desde o produtor até o consumidor). 
Com isso, as feiras viabilizam a construção de afi-
nidades e soberania alimentar e fortalecem as 
identidades territoriais. Isto é ainda mais forte em 
produtos que passam por processamento, como é 
o caso dos derivados de cana, mandioca e milho.

Na maioria dos municípios do Jequitinhonha, 
as feiras livres acontecem aos sábados, em mer-
cados públicos onde os agricultores expõem 
livremente a produção, que geralmente é sufi-
ciente para abastecer entre 15 e 45% da popu-
lação total dos municípios (RIBEIRO, 2007). Há 
grande diversidade em termos de tamanho das 
feiras, número de pontos de venda, presença 
de agricultor familiar feirante, tipos de produtos 
ofertados, forma de exposição dos produtos, 
infraestrutura e suporte ao feirante e até quanto 

15  As feiras representam manifestações de sociabilidade, expressão 

das culturas e dos costumes locais.

à existência ou não de associações de feirantes 
(indicativo de sua organização e de represen-
tação em sua defesa).

Pesquisa do ICA/UFMG dos anos de 2009 e 
2013, realizada em feiras livres de 26 muni-
cípios do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha, 
mostra que, em média, 12,2% dos agricultores 
familiares vendem nas feiras livres. Os dados 
da pesquisa mostram também a relevância da 
indústria doméstica rural, que tem presença em 
30,1% dos pontos de vendas das feiras. O estudo 
observa ainda que nos municípios onde a orga-
nização da agricultura familiar é mais sólida os 
agricultores negociam apoios com prefeituras, 
sistemas de assistência técnica rural, supermer-
cados e bancos. Com isso, conseguem muitas 
vezes abrir novos canais de vendas e contribuir 
para o aperfeiçoamento de programas públicos 
voltados para a comercialização. 

Por fim, o estudo do ICA/UFMG indica a neces-
sidade de atuação regional na formulação de 
programas para a melhoria e a consolidação das 
feiras livres, abrangendo aspectos estruturais, 
legais e institucionais. Além disso, a necessidade 
de ações de assistência técnica e extensão rural 
para fortalecimento da agricultura familiar, res-
peitando as peculiaridades sociais, econômicas, 
agrícolas e ambientais de cada município.

3.3.5 Silvicultura

A forte presença da atividade econômica da sil-
vicultura no território do Alto Jequitinhonha jus-
tifica uma análise criteriosa dos seus impactos 
na composição de um plano para o desenvol-
vimento integrado dos territórios do Alto e do 
Médio/Baixo Jequitinhonha. Fez-se necessário, 
portanto, o levantamento de dados e informa-
ções para análises quantitativas e qualitativas 
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acerca do papel da silvicultura na organização 
socioeconômica da região, incluindo seus bene-
fícios e prejuízos à população e aos ecossistemas 
locais. Pretendeu-se, em um primeiro momento, 
compor uma visão integrada da silvicultura 
para, em um segundo momento, propor polí-
ticas públicas que resultem em um desenvolvi-
mento territorial sustentável em sentido amplo, 
incluindo as dimensões sociais, ambientais e 
questões mais específicas relacionadas à geração 
de empregos, ao uso e posse da terra e à exaustão 
de solos e dos recursos hídricos. 

A silvicultura é, como destacado, uma das prin-
cipais atividades econômicas do Alto Jequiti-

nhonha. De acordo com dados da Universidade 
Federal de Lavras (UFLA), a produção florestal 
no Alto e no Médio/Baixo Jequitinhonha corres-
ponde a uma área plantada de 268.201,46 ha, 
cerca de 16% do total do estado e 3,5% do total 
nacional (mapas 3.1 e 3.2). O território do Alto 
Jequitinhonha concentra a maior parte dessa 
área, com destaque para os municípios de Itama-
randiba, Carbonita, Minas Novas e Turmalina. 

Os maiores demandantes da produção local são 
as indústrias consumidoras de carvão vegetal, 
em especial as siderúrgicas, seguidas pelos pro-
dutores de papel e celulose. As maiores plan-
tações de eucalipto pertencem a empresas 

Mapa 3.1: Áreas de florestas plantadas nos municípios do Alto Jequitinhonha e porcentagem da área 
plantada em relação à área do município – 2015

Fonte: Laboratório de Estudos e Projetos em Manejo Florestal da Universidade Federal de Lavras – LEMAF/UFLA.
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Mapa 3.2: Áreas de florestas plantadas nos municípios do Médio/Baixo Jequitinhonha e porcentagem 
da área plantada em relação à área do município – 2015

Fonte: Laboratório de Estudos e Projetos em Manejo Florestal da Universidade Federal de Lavras – LEMAF/UFLA.

associadas à cadeia produtiva do aço, como 
a Aperam Bioenergia e a ArcelorMittal Bio-
florestas. Há ainda uma menor demanda por 
madeira em tora para a indústria moveleira, a 
construção civil e outros produtos. Nessa área, 
destaca-se o município de Itamarandiba, com 
extensa área plantada e alto valor de produção, 
principalmente de carvão vegetal (mapa 3.1). 
Em geral, o Imposto sobre Operações relativas 
à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte Interestadual e Inter-
municipal e de Comunicação (ICMS) arreca-
dado pela atividade é bastante reduzido.

A partir dos anos 1960 e 1970, houve a intro-
dução das plantações de eucalipto no lugar da 

vegetação nativa das chapadas16, com a subs-
tituição do cerrado com base no discurso do 
“grande vazio” caracterizado por esse bioma, 
ou ainda pelas áreas arbitrariamente taxadas à 
época como pastagens degradadas. Tal modifi-
cação na organização socioespacial local acar-
retou grandes perdas para essa população, cuja 
atividade está historicamente ligada ao extrati-
vismo e à pecuária de subsistência, em regimes 
comunitários de uso e posse da terra, usufruindo 
da biodiversidade característica do cerrado.

16  De acordo com Calixto (2006), as chapadas do Vale Jequitinhonha 

são “áreas de relevo altiplano, utilizadas em comum pelas comu-

nidades rurais para extração de frutos, lenha, plantas medicinais e 

criação de gado em regime de ‘solta’”.
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Foi justamente o caráter comunitário do regime 
de uso e posse das terras das chapadas que 
levaram à sua classificação pelo estado como 
“terras devolutas”, então apropriadas e cedidas ao 
grande capital agrário para a formação dos dis-
tritos florestais. Trata-se de aproximadamente 18 
mil ha de terras arrendadas pelo poder público 
a empresas privadas17 nos territórios em análise, 
sendo que 5 mil ha desse total estão vinculados 
a contratos de cessão de terras já expirados e 
que ainda não foram devolvidos ao estado. Se 
incluirmos municípios do norte de Minas pró-
ximos ou adjacentes aos territórios estudados, o 
montante de terras cedidas a particulares sobe 
para 250 mil ha, com 75% dessa área associada 
a contratos de cessão de terras já vencidos. Tais 
fatos tornam premente a questão dos benefícios 
e prejuízos associados à renovação da cessão 
dessas terras. Segundo a diretriz do Plano de 
Desenvolvimento Integrado e Sustentável do 
Jequitinhonha e Mucuri: área mineira, de 2014, é 
necessário “rever a histórica política de concessão 
de terras devolutas à produção de eucalipto, no 
sentido de estabelecer maior democratização de 
acesso à terra rural”.

Em relação à capacidade da silvicultura de 
geração de empregos e distribuição de renda, 
Calixto, Ribeiro e Silvestre (2006) afirmam, com 
base nos dados do Censo Agropecuário de 
1996, que o setor apresenta baixa intensidade 
de mão de obra em relação à área que ocupa, 
principalmente se comparado à agricultura 
familiar. Tal cenário se agrava acentuadamente 
ao se levar em conta apenas as grandes pro-
priedades. Segundo os autores, propriedades 
com mais de 100 ha gerariam uma ocupação 
para cada 64,5 ha plantados; tal proporção para 

17  A cessão de terras iniciada nos anos 1970 serviu como incentivo 

inicial à produção florestal na região, que desde então viu uma ele-

vada expansão das plantações de eucalipto associadas a proprie-

dades particulares não necessariamente advindas de tais contratos, 

o que explica uma ocupação hoje de quase 270 mil hectares.

propriedades com menos de 100 ha seria de 
uma ocupação para cada 4 ha plantados (dados 
para o ano de 1995, na chamada Microrregião 
Homogênea de Capelinha). Calixto (2002) ana-
lisou a geração de emprego pelas empresas 
reflorestadoras e seus resultados apontam que 
a absorção de mão de obra local se deu princi-
palmente na década de 1970, quando chegou a 
empregar quatro mil pessoas em toda a região. 
Com a mecanização intensiva ocorrida nas 
últimas décadas, a capacidade empregadora 
do setor recuou para apenas um quarto desse 
montante. Ainda, segundo dados do Ministério 
do Trabalho e Emprego de 2013 (Relação Anual 
de Informações Sociais – RAIS), as atividades 
relacionadas às florestas plantadas e às ativi-
dades de apoio à produção florestal contabi-
lizaram cerca de 2.700 postos de trabalho nas 
regiões em estudo. 

Destacam-se, por fim, o baixo efeito de trans-
bordamento local e a baixa agregação de valor 
na cadeia produtiva da silvicultura, dado que 
o carvão vegetal e as toras de madeiras são 
escoados com pouco ou nenhum processamento 
local que efetivamente gere renda à população. 
Tampouco as divisas geradas com a venda desses 
produtos ficam na região, ao mesmo tempo que 
os recursos arrecadados como impostos e trans-
feridos aos municípios são também muito limi-
tados. Por outro lado, há diversas externalidades 
negativas, que incluem os sérios problemas 
ambientais e os impactos negativos do trans-
porte do produto sobre as estradas locais18. 

18  São inúmeras as notícias relativas ao descontentamento da popu-

lação local com o tráfego de carretas para o escoamento da pro-

dução florestal, chegando a ser tópico de reunião da Comissão de 

Transporte, Comunicação e Obras Públicas da Assembleia Legisla-

tiva de Minas Gerais (ALMG) em setembro de 2015. A Cia. Suzano 

de Papel e Celulose foi alvo de protestos contra a deterioração da 

BR-167 em março de 2015 <http://www.gazetadearacuai.com.

br/noticia/4128/protesto_fecha_trecho_da_br-367_no_jequiti-

nhonha__desde_segunda-feira/>, Acesso em: 18 out. 2016.
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3.4  
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A 
AGRICULTURA FAMILIAR

As políticas agrícolas públicas federais tiveram 
um desenvolvimento importante nas últimas 
décadas. Até 1995, o Brasil não contava com 
uma política nacional para a agricultura familiar. 
Em 1995, em resposta às mobilizações organi-
zadas pelos agricultores familiares, conhecidas 
como “Grito da Terra Brasil”, criou-se o Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Fami-
liar (PRONAF), com uma linha de crédito diferen-
ciada para esse setor, dando origem, nos anos 
subsequentes, a um conjunto de políticas desti-
nadas a estimular a geração de renda e melhorar 
o uso da mão de obra familiar. Posteriormente, 
outro marco para o fortalecimento das unidades 
familiares de produção foi a sanção da Lei da 
Agricultura Familiar (Lei Federal nº 11.326/2006), 
que estabeleceu as diretrizes para a formulação 
da Política Nacional da Agricultura Familiar e 
Empreendimentos Familiares Rurais.

Com a implantação do PRONAF, as políticas 
públicas voltadas especificamente para esse 
público passaram a ter, também, uma perspec-
tiva estratégica fundamentada na segurança 
alimentar e na inclusão social, com foco terri-
torial e não apenas municipal. No ano de 2003, 
o Governo Federal, por meio do Ministério 
do Desenvolvimento Agrário (MDA), passou a 
adotar a abordagem territorial como estratégia 
de implementação de políticas públicas, visando 
ao combate à pobreza, à redução das desigual-
dades, à inclusão produtiva, ao fortalecimento 
da agricultura familiar e ao seu protagonismo 
no desenvolvimento rural. Essas estratégias se 
expressam no Programa Nacional de Desen-
volvimento Sustentável de Territórios Rurais 
(PRONAT), no Programa Territórios da Cidadania 
e no Plano Brasil Sem Miséria. 

O Programa dos Territórios Rurais foi criado pelo 
Governo Federal e desenvolvido desde 2003 
pela Secretaria do Desenvolvimento Territo-
rial do Ministério do Desenvolvimento Agrário 
(SDT/MDA), para promover o planejamento, a 
implementação e a gestão social do processo 
de desenvolvimento sustentável dos territórios 
rurais, bem como apoiar iniciativas territoriais 
que contribuam para o fortalecimento, a dina-
mização e a diversificação de suas economias 
(BRASIL, 2005b). Os Territórios Rurais são base 
dos Territórios da Cidadania, lançados em 2008 
pelo Governo Federal, contando com a partici-
pação dos estados, do município e da população 
local e buscando a integração das ações para pro-
mover o desenvolvimento econômico e a univer-
salização dos programas básicos de cidadania. 

Em cada território é formado um Conselho Territo-
rial, composto por representantes das três esferas 
governamentais e da sociedade, que define um 
Plano de Desenvolvimento e uma agenda pac-
tuada de ações. Foram definidos conjuntos de 
municípios unidos pelas mesmas características 
econômicas e ambientais e que tenham identi-
dade e coesão social, cultural e geográfica. Maiores 
que o município e menores que o estado, os terri-
tórios conseguem demonstrar, de uma forma mais 
nítida, a realidade dos grupos sociais, das ativi-
dades econômicas e das instituições (Ministério do 
Desenvolvimento Agrário – MDA/SDT)19. 

Outro quesito importante é a formação de conse-
lhos de desenvolvimento rural sustentável para a 
execução das linhas de crédito do PRONAF, espe-
cialmente após a criação da linha de infraestru-
tura e serviço aos municípios, pois era exigência 
para que o município recebesse essa linha de 
financiamento. A finalidade dos conselhos é de 
coordenar; na órbita Federal, Estadual e Muni-

19  A área em estudo abriga três Territórios da Cidadania: Alto, Médio 

e Baixo Jequitinhonha.
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cipal; as ações inerentes ao desenvolvimento 
rural, bem como acompanhar a execução dos 
programas de desenvolvimento da agricultura 
familiar e da reforma agrária. Nos territórios do 
Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha, a maioria 
dos municípios possuem o Conselho Municipal 
de Desenvolvimento Rural (CMDRS)20.  

No âmbito do PRONAF, cabe destacar, ainda, 
outras ações específicas de apoio aos agricultores 
familiares, como o Programa de Garantia Preços 
para a Agricultura Familiar (PGPAF), o Garantia-
-Safra (GS) e o PRONAF Mais Alimentos. Outros 
programas federais relevantes para a agricultura 
familiar brasileira são:

 • Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), 
Lei Federal nº 10.696, de 2 de julho de2003, 
que utiliza mecanismos de comercialização 
que favorecem a aquisição direta de 
produtos de agricultores familiares ou de 
suas organizações, estimulando os processos 
de agregação de valor à produção;

 • Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE), Lei Federal nº 11.947 de junho de 2009, 
que visa à compra de produtos alimentícios 
da agricultura familiar para serem servidos 
nas escolas da Rede Pública de Ensino. O 
PNAE prevê o uso de no mínimo 30% dos 
recursos repassados pelo Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE).

O estado de Minas Gerais também vem imple-
mentando mecanismos de apoio aos agricultores 
familiares, por meio de políticas próprias, de leis e, 
principalmente, da criação da Secretaria de Desen-
volvimento Agrário (SEDA), em 2016. Dentre as ações 
do governo mineiro em apoio à agricultura familiar 

20  No Alto Jequitinhonha, os municípios de Alvorada de Minas, Coluna, 

Materlândia, Santo Antônio do Itambé e Serra Azul de Minas não 

informam a criação do seu Conselho. No território Médio/Baixo 

Jequitinhonha, todos os municípios informam ter o CMDRS.

destacam-se as política voltadas para o acesso à água 
e à comercialização, a política de apoio à regulari-
zação fundiária dos estabelecimentos rurais e o pro-
grama de produção assistida, com a qualificação da 
Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER). 

Quanto às leis aprovadas, cabe destacar:

 • Lei Estadual n° 21.156, de 17 de janeiro 
de 2014, que instituiu a Política Estadual 
de Desenvolvimento Rural Sustentável da 
Agricultura Familiar;

 • Lei Estadual nº 19.978, de 28 de dezembro 
de 2011, que assegura ao produtor rural 
da agricultura familiar isenção do ICMS de 
produtos agroindustriais nas operações 
internas. Esse tratamento diferenciado ocorre 
por intermédio da cooperativa ou associação 
da agricultura familiar;

 • Lei Estadual nº 19.476, de 2011, que dispõe 
sobre a habilitação sanitária especifica para 
estabelecimento agroindustrial rural de 
pequeno porte.

3.4.1 O PRONAF e sua atuação na região

A seguir são apresentadas as informações sobre 
créditos do PRONAF nos territórios do Alto e do 
Médio/Baixo Jequitinhonha nos últimos anos. As 
tabelas 3.21 e 3.22 discriminam os créditos de 
custeio e de investimento, referentes às safras 
de 2014/2015 e de 2015/2016. A tabela 3.23, por 
sua vez, compara os totais de cada safra, discrimi-
nados por microterritório e território. 

Na tabela 3.22, referente aos financiamentos 
para custeio e investimento da safra 2014/2015, 
observa-se uma nítida maioria de contratos e 
valores destinados a investimentos. Os contratos 
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Microterritórios e territórios
Pronaf Custeio Pronaf Investimento

Contratos Valor (R$) Contratos Valor (R$)

Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha 1.203 16.438.900 20.120 115.227.467

Alto Jequitinhonha 518 6.476.478 7.495 44.325.685

Capelinha 51 980.297 3.882 21.095.972

Diamantina 467 5.496.180 3.613 23.229.713

Médio/Baixo Jequitinhonha 685 9.962.422 12.625 70.901.782

Almenara 80 978.844 1.142 11.477.264

Araçuaí 184 2.319.703 3.152 20.599.530

Felisburgo 72 1.131.666 1.088 8.529.275

Itaobim 210 3.886.257 3.898 14.261.896

Jacinto 60 533.182 1.246 6.926.635

Pedra Azul 79 1.112.770 2.099 9.107.184

Microterritórios e territórios
Pronaf Custeio Pronaf Investimento

Contratos Valor (R$) Contratos Valor (R$)

Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha 2.074 27.852.655 38.146 184.249.441

Alto Jequitinhonha 401 4.743.572 6.954 33.601.299

Capelinha 60 883.376 3.713 17.441.213

Diamantina 341 3.860.196 3.241 16.160.086

Médio/Baixo Jequitinhonha 636 9.182.755 12.119 58.523.422

Almenara 97 1.498.702 1.039 6.163.019

Araçuaí 169 2.083.782 2.870 17.627.351

Felisburgo 86 1.314.118 1.416 8.484.933

Itaobim 139 2.445.422 3.701 12.821.889

Jacinto 65 950.783 1.234 6.763.311

Pedra Azul 80 889.948 1.859 6.662.919

Tabela 3.22: Créditos do PRONAF nos territórios do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha, segundo 
destinação, microrregião e município – Safra 2014/2015

Tabela 3.23: Créditos do PRONAF segundo territórios e microterritórios do Jequitinhonha − Safras 
2014-2015 e 2015-2016 − (%)

Fonte: Emater-MG

Fonte: Emater-MG

na modalidade de investimento representam 94,4% 
do número de contratos e 87,5% do valor finan-
ciado nessa safra. O montante de recursos rece-
bidos pelos municípios ultrapassa, para a maioria 
deles, o valor de um milhão de reais para o atendi-
mento às unidades familiares rurais. Nos territórios 
do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha destaca-se 

Itamarandiba, com o maior volume de recursos 
tanto para custeio como para investimento. Na 
safra 2015/2016, conforme a tabela 3.23, o compor-
tamento dos custeios e investimentos é semelhante 
ao do ano agrícola anterior, pois permanece o pre-
domínio do investimento e a liderança do muni-
cípio de Itamarandiba no montante financiado.
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Territórios/Microterritórios
Total safra 14/15 Total safra 15/16 % 16/15

Contratos Valor (R$) Contratos Valor (R$) Contratos  Valor  

Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha 23.643 150.988.249 23.114 125.649.150 97,8 83,2

Alto Jequitinhonha 8.013 50.802.163 7.355 38.344.871 91,8 75,5

Capelinha 3.933 22.076.269 3.773 18.324.588 95,9 83

Diamantina 4.080 28.725.894 3.582 20.020.282 87,8 69,7

Médio/Baixo 15.630 100.186.086 15.759 87.304.279 100,8 87,1

Almenara 1.222 12.456.108 1.136 7.661.721 93 61,5

Araçuaí 3.336 22.919.233 3.039 19.711.133 91,1 86

Felisburgo 1.160 9.660.941 1.502 9.799.051 129,5 101,4

Itaobim 6.428 37.470.034 6.844 34.865.412 106,5 93

Jacinto 1.306 7.459.817 1.299 7.714.095 99,5 103,4

Pedra Azul 2.178 10.219.954 1.939 7.552.867 89 73,9

Tabela 3.24: Total de contratos e valores financiados pelo PRONAF nos municípios dos Territórios do 
Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha, segundo Territórios, Microterritórios, nas safras 14/15, 15/16 em 
percentuais

Fonte: Emater-MG

O número de contratos e os montantes anuais finan-
ciados nas safras 2014/2015 e 2015/2016, por território 
e microterritório do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha, 
estão dispostos na tabela 3.24. Não se observam, para 
a região, alterações significativas, permanecendo 
valores praticamente semelhantes no número de con-
tratos. Entretanto, observam-se variações expressivas 
na distribuição por microterritórios.

Outra ação importante do PRONAF é a linha de 
Compra com Doação Simultânea (CDS), pela qual 
os agricultores, organizados em entidades civis 
habilitadas pelo PRONAF (DAFs jurídicas), ofe-
recem seus produtos que, uma vez adquiridos, 
são doados para entidades assistenciais,  escolas, 
creches e famílias em situação de risco alimentar 
(tabela 3.25).

Ano Nº de municípios Nº de entidades 
proponentes

Número de 
contratos Valor (R$) Quantidades  

(em kg)

2009 8 10 246 3.202.884,26 1.178.169

2010 15 18 489 3.774.954,94 2.044.152

2011 10 10 364 3.122.614,86 1.602.671

2012 5 5 161 1.163.004,65 760.481

2013 0 0 0 - -

2014 1 1 32 157.500,00 90.078

2015 0 0 0 - -

Total 24* 38* 1,292 11.420.958,71 5.675.551

Tabela 3.25: Informações acerca de contratos com entidades representantes de produtores 
familiares, assentados de reforma agrária e populações quilombolas no mecanismo Compra com 
Doação Simultânea – CDS – nos municípios dos territórios do Alto Jequitinhonha e do Médio/Baixo 
Jequitinhonha, no período de 2009 a 2015

Fonte: CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento: Relatório Gerencial do Termo de Cooperação MDS/MDA/CONAB – 2009 a 2015 
* A soma não corresponde ao total, pois algumas entidades participam em mais de um ano.
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Ano
Nº de 

municípios

Nº de 
entidades 

proponentes

Territórios/
microterritórios/
municípios

Contratos 
(número) Valores (R$)

Alto Jequitinhonha

Capelinha

Aricanduva 207 21.114

Leme do Prado 68 9.010

Turmalina 251 39.780

Veredinha 192 27.030

Diamantina

Diamantina 62 6.324

Itamarandiba 119 14.875

Senador Modestino 
Gonçalves

187 20.315

Serro 141 15.045

Médio/Baixo Jequitinhonha

Araçuaí

Araçuaí 1046 106.692

Caraí 43 4.386

Comercinho 822 83.844

Coronel Murta 188 19.176

Jose Gonçalves de Minas 128 19.890

Novo Cruzeiro 219 26.095

Virgem da Lapa 442 42.670

Felisburgo

Joaíma 92 8.500

Jacinto

Santo Antônio do Jacinto 82 10.795

Pedra Azul

Aguas Vermelhas 309 31.518

Cachoeira de Pajeú 294 29.988

Divisa Alegre 53 4.845

Divisópolis 281 26.435

Medina 679 64.855

Pedra Azul 300 29.155

Total (23 municípios) 6.205 662.337

Tabela 3.26: Valores do benefício Garantia-Safra 
pagos em 2016, referentes a safra 2015/2016, 
nos territórios do Alto e do Médio/Baixo 
Jequitinhonha, por município

Fonte:http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-garantia/aportes-
financeiros-dos-agricultores-prefeituras-municipais-e-governos

Foram efetivados quase 1.300 contratos entre 2009 
e 2014 em 24 municípios, que envolveram 38 enti-
dades proponentes e compras no valor total de R$ 
11.420.958,71, referentes a 5.675 toneladas de ali-
mentos. Pode-se observar, ainda, o recuo a partir 
do ano de 2013. Isso se deve, em grande parte, 
ao fato de ter sido modificada a lei de sanidade 
dos alimentos, extensiva aos produtos comercia-
lizados nessa linha do PRONAF.

Essas 5,7 mil toneladas de alimentos adquiridas 
dos agricultores familiares e distribuídas a grupos 
populacionais em situação de risco alimentar pro-
cura abarcar a diversidade de produtos caracterís-
tica da agricultura familiar. Para a execução dessa 
política, 38 organizações civis representativas 
foram mobilizadas e habilitadas nos 24 municípios 
onde atuou a linha de comercialização CDS. São, 
em sua maioria, representantes de agricultores 
familiares, mas também de assentamentos de 
reforma agrária e de um território quilombola.

O seguro rural Garantia-Safra é uma ação do 
PRONAF para agricultores familiares que se 
encontram em municípios sistematicamente 
sujeitos a perdas de safra devido à seca ou ao 
excesso de chuvas. As informações para os muni-
cípios dos territórios do Alto e do Médio/Baixo 
Jequitinhonha relativas às inscrições de produ-
tores com perdas na safra 2016, referentes a safra 
2015/2016, foram  apresentadas na tabela 3.26.

3.4.2 Assistência Técnica e Extensão Rural 
(ATER)

A ATER tem como objetivo assistir os agricultores 
familiares, articulando com os órgãos de pesquisa 
os processos de transferência de tecnologia para 
o aumento da renda e da qualidade de vida dos 
agricultores. Além da participação da EMATER, a  
ATER é realizada junto aos agricultores familiares 
por intermédio de um conjunto de organizações 
não governamentais, selecionadas por meio de 
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chamadas públicas, que também podem incluir 
as universidades. Algumas linhas de crédito do 
PRONAF exigem projetos de assistência técnica.

Em nível nacional, para ampliar e qualificar os 
serviços de ATER junto ao Sistema Brasileiro de 
Assistência Técnica e Extensão Rural, o Governo 
Federal criou a Agência Nacional de Assistência 
Técnica e Extensão Rural ANATER, que tem 
como uma de suas funções articular o Sistema 
Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural 

com o Sistema Nacional de Pesquisa Agrope-
cuária coordenado pela Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA).

As tabelas 3.27 e 3.28 mostram a composição da 
equipe técnica da EMATER-MG nos territórios do 
Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha, em 2016. 
São 12 agrônomos ou equivalentes de nível supe-
rior (cinco no Alto Jequitinhonha e sete no Médio/
Baixo Jequitinhonha) e 52 técnicos agropecuários 
de nível médio. Estão presentes também na região 

Território/
microterritórios Municípios

Equipe técnica
Unidade 
Regional - 
UREGI

Agropecuário Bem-Estar Social

Nível superior Nível médio Nível superior Nível médio

Alto Jequitinhonha 5 20 4 2

Capelinha

Aricanduva 1 Capelinha

Alvorada de Minas 1 Diamantina

Capelinha 2 2 Capelinha

Chapada do Norte 1 Capelinha

Leme do Prado 1 Capelinha

Minas Novas 1 Capelinha

Turmalina 1 Capelinha

Veredinha 1 Capelinha

Diamantina

Carbonita Diamantina

Coluna Diamantina

Couto de Magalhães de Minas 1 Diamantina

Datas 1 1 Diamantina

Diamantina 1 2 1 Diamantina

Felício dos Santos 1 Diamantina

Gouveia 1 Diamantina

Itamarandiba 1 1 Diamantina

Presidente Kubitschek 1 Diamantina

São Gonçalo do Rio Preto 1 Diamantina

Senador Modestino Gonçalves 1 Diamantina

Serro 1 1 Diamantina

Santo Antônio do Itambé 1 Diamantina

Serra Azul de Minas 1 Diamantina

Rio Vermelho 1 Diamantina

Materlândia 1 Guanhães

Tabela 3.27: Presença da EMATER -MG nos municípios do território do Alto Jequitinhonha, equipe 
técnica e unidade regional – 2016

Fonte: <http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-creditorural/evolu%C3%A7%C3%A3o-do-pronaf>.  
Mais informações em: <http://www.mda.gov.br/sitemda/tags/anater>
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Território/microterritórios Municípios

Equipe técnica
Unidade 
Regional - 
UREGI

Agropecuário Bem-Estar Social

Nível superior Nível médio Nível superior Nível médio

Médio/Baixo Jequitinhonha 7 32 1 1

Almenara

Almenara 1 3 1 Almenara

Bandeira 1 Almenara

Jordânia Almenara

Mata Verde 1 Almenara

Rubim 1 Almenara

Araçuaí

Araçuaí 1 2 1 Salinas

Coronel Murta 1 Salinas

Berilo 1 Capelinha

Francisco 
Badaró

1 Capelinha

Itinga 1 Almenara

Jenipapo de 
Minas

1 Capelinha

José Gonçalves 
de Minas

1 Capelinha

Virgem da 
Lapa

2 Salinas

Felisburgo

Felisburgo 1 Almenara

Jequitinhonha 1 Almenara

Joaíma 1 Almenara

Palmópolis Almenara

Rio do Prado 1 Almenara

Itaobim

Itaobim 1 Almenara

Caraí 1 Teófilo Otoni

Ponto dos 
Volantes

1 Almenara

Monte 
Formoso

1 Almenara

Novo Cruzeiro 1 Teófilo Otoni

Padre Paraíso 1 Almenara

Jacinto

Jacinto 1 Almenara

Santa Maria do 
Salto

1 Almenara

Santo Antônio 
do Jacinto

1 Almenara

Salto da Divisa 1 Almenara

Pedra Azul

Pedra Azul 1 Almenara

Águas 
Vermelhas

1 Salinas

Cachoeira de 
Pajeú

2 Almenara

Divisa Alegre 1 Salinas

Tabela 3.28: Presença da EMATER-MG nos municípios do território do Médio/Baixo Jequitinhonha, 
equipe técnica e unidade regional – 2016

(Continua)
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Fonte: <http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-creditorural/evolu%C3%A7%C3%A3o-do-pronaf>.  
Mais informações em: <http://www.mda.gov.br/sitemda/tags/anater>.

Tabela 3.28: Presença da EMATER-MG nos municípios do território do Médio/Baixo Jequitinhonha, 
equipe técnica e unidade regional – 2016

Território/microterritórios Municípios

Equipe técnica
Unidade 
Regional - 
UREGI

Agropecuário Bem-Estar Social

Nível superior Nível médio Nível superior Nível médio

Pedra Azul

Comercinho 1 Almenara

Divisópolis Almenara

Medina 1 Almenara

(Continua)

Microterritório Município Total Agric. 
familiar

Atendimentos em 2015

Agricultor 
Familiar % Demais 

Agricultores
Público 
Urbano Organizações

Capelinha

Aricanduva 1.200 504 42,0 0 1 0

Alvorada de Minas 600 374 62,3 1 0 13

Capelinha 2.553 1.240 48,6 4 4 62

Chapada do Norte 2.550 726 28,5 0 1 5

Leme do Prado 334 392 117,4 0 0 7

Minas Novas 4.425 666 15,1 0 3 7

Turmalina 1.793 735 41,0 0 0 8

Veredinha 740 507 68,5 0 0 4

Diamantina

Carbonita 650 279 42,9 5 4 0

Coluna 950 18 1,9 0 3 12

Couto de Magalhães 
de Minas

208 152 73,1 2 0 8

Datas 1.110 323 29,1 3 2 0

Diamantina 278 1.221 439,2 0 0 2

Felício dos Santos 800 421 52,6 0 0 1

Gouveia 950 597 62,8 3 0 4

Itamarandiba 3.500 731 20,9 4 7 7

Presidente Kubitschek 782 347 44,4 7 4 30

São Gonçalo do Rio 
Preto

366 317 86,6 3 6 3

Senador Modestino 
Gonçalves

800 607 75,9 6 3 19

Serro 1.350 545 40,4 1 1 4

Almenara

Almenara 1.935 1.154 59,6 0 3 12

Bandeira 1.107 1.011 91,3 0 5 10

Jordânia 980 305 31,1 7 8 8

Mata Verde 1.250 716 57,3 3 5 13

Rubim 700 556 79,4 2 1 0

Tabela 3.29: Atuação da EMATER-MG nos municípios dos territórios do Alto e do Médio/Baixo 
Jequitinhonha e percentual de agricultores familiares atendidos nos municípios – 2016

(Conclusão)
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Microterritório Município Total Agric. 
familiar

Atendimentos em 2015

Agricultor 
Familiar % Demais 

Agricultores
Público 
Urbano Organizações

Araçuaí

Araçuaí 4.814 1.602 33,3 5 0 8

Coronel Murta 1.100 905 82,3 0 1 3

Berilo 2.850 687 24,1 2 3 8

Francisco Badaró 1.400 445 31,8 2 1 6

Itinga 1.200 801 66,8 1 0 19

Jenipapo de Minas 902 502 55,7 8 17 10

José Gonçalves de 
Minas 1.350 549 40,7 0 0 5

Virgem da Lapa 1.250 1.001 80,1 0 0 1

Felisburgo

Felisburgo 1.100 554 50,4 3 0 6

Jequitinhonha 1.500 512 34,1 0 0 8

Joaíma 1.987 613 30,9 0 0 2

Palmópolis 1.000 219 21,9 2 0 3

Rio do Prado 1.000 500 50,0 2 1 0

Itaobim

Itaobim 2.121 811 38,2 14 6 7

Caraí 6.250 381 6,1 7 3 4

Ponto dos Volantes 871 649 74,5 7 3 2

Monte Formoso 790 504 63,8 7 2 37

Novo Cruzeiro 7.300 825 11,3 5 4 18

Padre Paraíso 2.700 602 22,3 4 0 0

Jacinto

Jacinto 950 652 68,6 0 2 5

Santa Maria do Salto 1.350 438 32,4 0 12 20

Santo Antônio do 
Jacinto 750 803 107,1 4 6 4

Salto da Divisa 360 207 57,5 3 0 4

Pedra Azul

Águas Vermelhas 1.130 926 81,9 14 0 11

Cachoeira de Pajeú 1.485 826 55,6 0 0 2

Divisa Alegre 150 150 100,0 1 0 5

Pedra Azul 1.345 802 59,6 1 0 5

Comercinho 2.020 1.034 51,2 3 1 5

Divisópolis 615 558 90,7 2 0 6

Medina 3.000 688 22,9 1 2 6

Alto e Médio/Baixo 86.551 34.190 39,5 149 125 459

Fonte: Emater-MG

(Conclusão)

Tabela 3.29: Atuação da EMATER-MG nos municípios dos territórios do Alto e do Médio/Baixo 
Jequitinhonha e percentual de agricultores familiares atendidos nos municípios – 2016
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cinco profissionais de nível superior voltados à 
área social – três no Alto Jequitinhonha e dois no 
Médio/Baixo Jequitinhonha –, incluindo formados 
em Economia Doméstica, Assistência Social e Psi-
cologia Social, entre outras graduações. No nível 
médio, atuam nos dois territórios três técnicas.

A atuação dos técnicos da EMATER-MG nos terri-
tórios está descrita na tabela 3.29. Observa-se que 
a agricultura familiar é o principal foco da atuação 
desses técnicos. Esse trabalho abrange quase 40% 
dos agricultores familiares dos territórios.

3.4.3 Escolas Família Agrícola

A existência de Escolas Família Agrícola (EFAs) nos 
territórios estudados é um fator relevante para as 
comunidades de sua área de influência. As EFAs 
são escolas comunitárias, sem fins econômicos, 
criadas a partir de associações de famílias de agri-
cultores ou instituições e/ou pessoas afins, para 
oferecer educação adequada aos seus filhos. Esse 
modelo de escola adota a Pedagogia da Alter-
nância, que consiste em alternar a formação de 
adolescentes e jovens, combinando um período 
de estudos e aprofundamentos na escola com 
outro de aplicação e questionamentos no meio 
em que os estudantes vivem21.

A Associação Mineira das Escolas Família Agrí-
cola (AMEFA), criada em 24 de julho de 1993, é 
uma Entidade Civil, sem finalidade econômica, 
que congrega 18 Associações Escolas Família 
Agrícola para a promoção educacional, coorde-
nação, animação e representação das Escolas 
Famílias Agrícolas (EFAs) do estado de Minas 
Gerais. A AMEFA foi criada porque as primeiras 
EFAs mineiras surgiram de forma dispersa e por 
iniciativas de forças sociais diversas. Devido a  
falta de uma coordenação estadual afinada com 

21  Mais informações na fonte: <http://educador.brasilescola.uol.com.

br/politica-educacional/escola-familia-agricola.htm>.

os princípios da Pedagogia da Alternância, pelo 
pouco conhecimento da metodologia e por falta 
do protagonismo das famílias, algumas EFAs 
logo perderam as características originais. Daí a 
necessidade de uma associação regional repre-
sentativa e coordenadora, discutida desde o 
início dos anos 199022. 

São 20 unidades implantadas no estado, que, 
segundo a AMEFA, atendem a 1.740 alunos 
(2015). Nos territórios estudados, existem seis 
unidades implantadas: Veredinha (Alto Jequiti-
nhonha), Araçuaí, Comercinho, Itaobim, Itinga e 
Virgem da Lapa (Médio e Baixo Jequitinhonha).

Em 8 de agosto de 2016, a AMEFA tornou 
pública a situação das EFAs ante a falta de 
repasse de recursos por parte do atual governo 
do estado de Minas Gerais23. Em nota, escla-
rece que “as EFAs conquistaram desde o ano 
de 2003 o direito de serem apoiadas financei-
ramente com recursos oriundos do estado por 
meio da instituição do Programa de Apoio 
Financeiro à Escola Família Agrícola do Estado 
de Minas Gerais, promulgada pela Lei Estadual 
14.614/2003 e regulamentada pela Resolução 
nº 684 de 4 de julho de 2005”. Trata-se de preo-
cupação muito procedente, uma vez que essas 
escolas se constituem em patrimônio das comu-
nidades rurais ao proverem educação básica e 
ampliada, formando gerações de pessoas ple-
namente conhecedoras dos trabalhos rurais de 
sua região e capazes de reproduzi-los. A exce-
lência é reconhecida regionalmente, atestada 
pelos resultados alcançados nos sistemas de 
avaliação escolar nacionais, incluindo o Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM)24.

22  Mais informações na fonte: <https://amefa.wordpress.com/>.

23  Fonte:< http://www.unefab.org.br/2016/08/nota-da-amefa-so-

bre-parceria-com-o.html#.V_-DbeUrLIU>.

24  Fonte: <http://www.ebc.com.br/educacao/2015/08/escolas-familia-

res-agricolas-estao-entre-melhores-instituicoes-privadas-do-pais>.
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3.4.4 Políticas e ações fundiárias: 
assentamentos reassentamentos e 
regularização

3.4.4.1 Reassentamentos ligados à Usina 
Hidrelétrica Irapé

A construção da Hidrelétrica Presidente Juscelino 
Kubitscheck, mais conhecida como Usina Irapé, 
entre os municípios de Berilo e Grão Mogol, e 
os reassentamentos decorrentes fazem parte do 
cenário da agricultura familiar nos territórios do 
Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha. 

A história da UHE Irapé teve início nos primórdios 
da década de 1960, com os primeiros estudos ener-
géticos realizados em Minas Gerais e que incluiu o 
levantamento do potencial do Rio Jequitinhonha, 
quando foi prevista, entre outras usinas, a cons-
trução de Irapé. Porém, somente em 1998 a CEMIG 
venceu a licitação de concessão de implantação 
realizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica 
(ANEEL), e com assinatura do Contrato de Con-
cessão de Uso de Bem Público ANEEL nº 14/2000. A 
inauguração e o início da operação comercial ocor-
reram em junho de 2006. A usina possui um barra-
mento com 208m de altura e potência de geração 
de 399Mw, integrados ao sistema elétrico nacional. 
Sua construção formou um reservatório que 
inundou 137,16 km², abrangendo grande parcela 
de terras agricultáveis e atingindo cerca de 1.200 
famílias que se dedicavam à agricultura familiar.

A área atingida era habitada, sobretudo, por comuni-
dades rurais tradicionais, com características e espe-
cificidades socioculturais, que incluíam forte identi-
dade com o local e formas tradicionais de apropriação 
e uso do território e dos recursos baseadas em rela-
ções de parentesco e proximidade. A população atin-
gida era ocupada, principalmente, em atividades da 
agricultura familiar, além de atividades de mineração 
de baixo impacto. Essa população sofreu com o des-
locamento compulsório e com a ruptura dos laços 

sociais baseados em relações de parentesco e vizi-
nhança, que dificultou a reprodução social e cultural 
das comunidades nos reassentamentos25. Foram 51 
comunidades atingidas, distribuídas em sete muni-
cípios situados à beira do Rio Jequitinhonha e seus 
afluentes: Botumirim, Cristália, Grão Mogol – estes à 
margem esquerda do Rio Jequitinhonha, fora, por-
tanto, dos territórios do Alto e Médio/Baixo Jequiti-
nhonha –, e Berilo, José Gonçalves de Minas, Turma-
lina e Leme do Prado, dentro dos territórios em foco. 

O reservatório inundou as terras mais férteis da 
região. Em abril de 2002, durante reunião do Con-
selho Estadual de Política Ambiental (COPAM), 
que analisou o pedido de Licença de Instalação 
(LI) da UHE Irapé, a Fundação Estadual do Meio 
Ambiente (FEAM) apontou que a Cemig ainda 
não dava tratamento adequado à questão do 
reassentamento da população em áreas que com-
provadamente pudessem assegurar a reprodução 
social e produtiva das comunidades atingidas. A 
reunião resultou na assinatura de um Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC) intermediado pelo 
Ministério Público Federal, com participação da 
FEAM, da Câmara de Infraestrutura do COPAM, da 
Comissão dos Atingidos, da Associação Quilom-
bola Boa Sorte e da Fundação Cultural Palmares.

O TAC foi considerado o melhor e mais completo 
acordo de atingidos por barragens do estado de 
Minas, tornando-se referência para outras negocia-
ções e demonstrando a capacidade de negociação 
dos representantes dos atingidos. O ponto crucial do 
acordo26 foi o acesso à terra e demais recursos pro-
dutivos necessários para que as comunidades rurais 
realizassem com dignidade seus direitos humanos, 

25  Fonte: <http://www.cemig.com.br/pt-br/a_cemig_e_o_futuro/susten-

tabilidade/nossos_programas/ambientais/ irape/Paginas/default.aspx 

e http://www.fafich.ufmg.br/gesta/irape.html>

26  Segundo a Comissão dos Atingidos pela Barragem de Irapé, em 

carta à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, do Minis-

tério Público Federal, de abril de 2004.
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sociais e econômicos27. Deve-se enfatizar que os reas-
sentamentos foram considerados prioridade pelo 
Ministério Público. As outras opções de negociação 
previstas foram: troca por outra terra, relocação na 
área remanescente ou indenização em dinheiro.

O Termo de Ajustamento de Conduta de Irapé e sua 
execução representam o mais completo acordo refe-
rente ao reassentamento de população em área rural 
já praticado no setor elétrico brasileiro, possibilitando 
ganhos expressivos para as famílias envolvidas. 
Deve-se destacar que foram alcançados apenas em 
decorrência da intensa mobilização das comuni-
dades afetadas e de seus representantes e aliados. 
Destacaram-se, nesse processo, a ONG Campo Vale, 
o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), a 
Procuradoria da República em Minas Gerais (Minis-
tério Público Federal),a Comissão dos Atingidos da 
Associação Quilombola Boa Sorte, entre outros. 

Face à pouca disponibilidade de terras nas 
mesmas condições nos municípios de origem, 
foram implantados reassentamentos fora dos 
municípios e dos territórios do Alto e do Médio/
Baixo Jequitinhonha, e a maioria ficou configu-
rada em terras de chapada, o que dificultou o 
processo de mudança por parte das famílias.

Para os reassentados que necessitaram do título de 
propriedade do imóvel para obter acesso às linhas de 
financiamento, a CEMIG emitiu um documento infor-
mando que estes já se encontram emitidos na posse 
do imóvel. Até a titulação em nome do reassentado 
e a entrega definitiva dos títulos de propriedade, a 
CEMIG arcou com os impostos relativos à proprie-
dade dos imóveis. Para a certificação dos lotes junto 
ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

27  Relatoria Nacional para o Direito Humano ao Meio Ambiente, 

Relatório da Missão ao Estado de Minas Gerais: realizada entre 01 

e 06 de agosto de 2004. Rio de Janeiro: Plataforma DhESCA Brasil. 

Março de 2006. Disponível em: <http://www.unesco.org/new/

pt/brasilia/about-this-office/networks/specialized-communities/

specialized-communities-shs/dhesca-brasil/>.

Agrária (INCRA), foi usada a modalidade de Projeto 
de Reassentamento por Barragem (PRB), e foram 
criados 28 PRBs, em 17 municípios, nos territórios 
do Alto Jequitinhonha, Médio/Baixo Jequitinhonha, 
Mucuri, Norte28 e Vale do Rio Doce (tabela 3.30). Dos 
28 reassentamentos criados, 11 estão nos Territórios 
do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha, somando 
20.524,18 hectares e abrigando 352 famílias. 

É importante ressaltar que nem todas as famílias 
que tiveram as suas propriedades atingidas pela 
UHE Irapé optaram pelo reassentamento como 
forma de indenização.

3.4.4.2 Demais reassentamentos

As ações da política nacional de reforma agrária e 
sua atuação por meio do INCRA/SR06 nos territórios 
do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha são mos-
tradas na tabela 3.31, com discriminação dos assen-
tamentos por território, microterritório e município.

Entre os 59 municípios do Alto e Médio/Baixo 
Jequitinhonha, existem assentamentos em 15, 
sendo três municípios no Alto Jequitinhonha (com 
quatro assentamentos) e outros 12 no Médio/Baixo 
(com 20 assentamentos). Esses projetos de assenta-
mento de reforma agrária na região ocupam área 
de 54.429,62 ha e totalizam 839 famílias assentadas. 
Observa-se ainda que existem duas modalidades 
de assentamentos: o Projeto de Assentamento 
(PA)29, que é o assentamento inserido no Programa 
Nacional de Reforma Agrária, que é maioria, e o Pro-

28  A Cáritas Brasileira é uma entidade de promoção e atuação social 

que trabalha na defesa dos direitos humanos, da segurança ali-

mentar e do desenvolvimento sustentável solidário. Mais informa-

ções em: <http://caritas.org.br/>

29  Obtenção da terra, criação do projeto e seleção dos beneficiários 

são de responsabilidade da União por meio do INCRA. Aporte 

de recursos de crédito, apoio à instalação, crédito de produção, 

infraestrutura básica (estradas de acesso, água e energia elétrica) 

e titulação (Concessão de Uso/Título de Propriedade) são de res-

ponsabilidade da União. Disponível em: <http://www.incra.gov.br/

assentamentosmodalidades>. Acesso em: 31 jul. 2017.
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Tabela 3.30: Projetos de Reassentamento por Barragem – PRBs – criados pelo INCRA em 18 de 
novembro de 2005 em função da UHE Irapé

Fonte: INCRA - Superintendência Regional Minas Gerais – SR 06, Assentamentos – Informações Gerais; em: http://painel.incra.gov.br/sistemas/index.
php; obtida em agosto de 2016

Território de 
Desenvolvimento Município

Nome do Projeto de 
Reassentamento por 

Barragem (PRB)

Área Famílias

(em ha) Capacidade Assentadas

Alto e Médio/Baixo 
Jequitinhonha 7 11 20.524,2 381 352

Alto Jequitinhonha

Capelinha PRB Fartura 2.484,2 35 33

Diamantina PRB Recanto Feliz 2.034,0 40 26

Itamarandiba PRB Amigos Para Sempre 455,1 15 13

PRB União do Povo 4.804,3 76 74

Leme do Prado PRB Coração de Jesus 687,5 15 15

PRB Fazenda Boa Esperança 1.933,2 21 20

PRB Mandassaia e Ventania 1.375,2 35 30

PRB Quilombo Boa Sorte 703,4 25 25

Turmalina PRB Peixe Cru 2.034,6 46 45

Médio/Baixo 
Jequitinhonha

Berilo PRB União de Todos 2.396,3 43 43

José Gonçalves de Minas PRB Coração de Maria 1.616,5 30 28

Mucuri Angelândia PRB Boa Esperança 503,0 10 10

Norte

Botumirim PRB José Antônio 2.312,9 20 19

PRB Nova Bela Vista 3.951,7 42 42

PRB Nova Vida de Irapé 3.320,5 52 49

PRB Nova Vida de Sussuarana 3.317,7 65 59

PRB Renascer 3.499,9 32 30

Cristália PRB Fazenda Boa Esperança 364,0 20 14

PRB Serrana 3.597,4 35 32

Francisco Dumont PRB Nova Esperança Rio Preto 2.535,8 45 44

Francisco Sá PRB Araras 2.694,4 40 33

Grão Mogol PRB União Nova Vida 3.359,2 40 33

PRB Vida Alegre 1.809,6 30 26

Itacambira PRB Nova Esperança de 
Itacambira 708,3 17 17

Janaúba PRB Nova Esperança 2.496,9 36 36

PRB Terra Nova 1.567,1 16 16

Montes Claros PRB Curral do Meio 1.470,0 9 9

Vale do Rio Doce Água Boa PRB Novo Horizonte 1.982,6 40 40

Outros Territórios 10 17 39.491,0 549 509

Total Geral 17 28 60.015,2 930 861
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Território/Microterritório Município Nome do assentamento Área (ha)
Famílias 

Assentadas

Data do Ato 

de Criação

Alto Jequitinhonha Capelinha

Chapada do 
Norte PA Vargem Formosa 1.203,75 30 30/09/2003

Minas Novas PA Adrião Capivari 609,85 14 02/09/1992

Sen.Mod.
Gonçalves

PA Cristo Rei 1.418,29 34 07/03/2007

PA Lagoa Bonita 1.679,23 53 11/07/1991

Médio/Baixo 
Jequitinhonha

Almenara
Almenara PA Esperança/Santa Rosa 925,26 16 07/03/2007

Rubim PA Jerusalém 1.943,69 39 30/05/2005

Felisburgo

Jequitinhonha

PE Craúno (Ruralminas) 11.090,00 N.I. 05/07/1995

PA Brejão 1.392,28 31 03/10/1997

PA Campo Novo 2.789,31 55 26/08/1998

PA Franco Duarte 7.708,46 90 08/11/2004

PA Transval 1.149,05 40 09/08/2006

Joaíma
PA Jardineira 2.036,99 33 06/11/1995

PA Guanabara 1.182,18 25 12/12/2007

Rio do Prado PA Santa Cruz 1.908,41 39 24/12/1998

Itaobim

Carai PA Futura 1.061,69 27 28/11/1997

Itaobim PA Bela Vista 1.985,38 38 05/12/2007

Novo cruzeiro PA Aruega 630,39 24 02/09/1992

Padre Paraíso
PA Córrego Comprido 1.106,60 41 24/09/1987

PA Veredas 1.197,97 26 28/11/1997

Jacinto Salto da Divisa PA Dom Luciano Mendes 1.348,18 25 26/02/2015

Pedra Azul

Medina PA Surpresa 2.310,82 34 02/07/1997

Pedra Azul

PA Aliança 5.036,04 72 19/01/1987

PA Nova Serrana 1.412,38 27 28/11/1997

PA Lagoa Dourada 1.303,42 26 09/03/2007

Tabela 3.31: Assentamentos de reforma agrária nos territórios do Alto Jequitinhonha e do  
Médio/Baixo Jequitinhonha – 2015

Fonte: http://painel.incra.gov.br/sistemas/index.php - Acesso em: 27/04/2016

jeto de Assentamento Estadual30, com apenas um 
projeto. Os PAs no modelo da reforma agrária 
têm, em sua maioria, a aquisição do recurso fun-
diário mediante desapropriação (tabela 3.31).

30  Obtenção da terra, criação do Projeto e seleção dos beneficiá-

rios são de responsabilidade das Unidades Federativas tal como 

o aporte de recursos de crédito e infraestrutura  Segundo seus 

programas fundiários; além da  possibilidade de participação da 

União no aporte de recursos relativos à obtenção de terras, Crédito 

de Apoio à Instalação e produção (PRONAF A e C) mediante con-

vênio; há a possibilidade de participação da União na contribuição  

de recursos relativos à infraestrutura básica. O INCRA reconhece os 

Projetos Estaduais como Projetos de Reforma Agrária viabilizando 

o acesso dos beneficiários aos direitos básicos estabelecidos para 

o Programa de Reforma Agrária; titulação de responsabilidade das 

Unidades Federativas. Disponível em <http://www.incra.gov.br/

assentamentosmodalidades>. Acesso em: 31 jul. 2017.

3.4.4.3 Áreas quilombolas e indígenas

É expressiva a presença dos quilombos nos ter-
ritórios estudados. Com o fim da escravidão, os 
escravos e seus descendentes foram em grande 
parte desconsiderados e esquecidos. Em uma 
sociedade elitista e racista, essa população foi se 
acomodando, seja nas bordas das cidades, no ter-
ritório onde já viviam ou em áreas remotas fora 
dos interesses econômicos da época31.

31  As informações deste item foram obtidas junto ao Centro de 

Documentação Eloy Ferreira da Silva (CEDEFES) e em suas publi-

cações Comunidades Quilombolas de Minas Gerais: entre direitos 

e conflitos, de 2013, e Comunidades quilombolas de Minas Gerais 

no século XXI – História e resistência, de 2008.
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Com o passar do tempo, essas comunidades 
foram se consolidando, seja como bairros ou 
favelas das cidades ou como bairros ou comu-
nidades rurais, com sistemas produtivos pró-
prios e reconhecidos socialmente. Tais locais 
foram chamados quilombos, mocambos, terras 
de preto e terras de santo, entre outras denomi-
nações. Assim, cerca de cinco mil comunidades 

quilombolas se formaram em todo o Brasil, con-
centrados principalmente nos estados do Pará, 
Bahia, Maranhão e Minas Gerais.

A Constituição de 1988 foi a primeira a reconhecer 
sua existência. Nela, foram inseridas duas refe-
rências aos quilombos: o direito sobre suas terras 
e a proteção das suas reminiscências históricas. 

Território/ 

Microterritório
MUNICÍPIO

Número de 

comunidades 

identificadas até 

Jun.16

Certificadas pela 

Fundação Cultural 

Palmares

Com pedido de 

titulação no INCRA

A
lto

 J
eq

ui
tin

ho
nh

a

Capelinha

Angelândia 3 2 1

Capelinha 4 1

Chapada do Norte 17 7 4

Leme do Prado 2 1 1

Minas Novas 17 8 12

Couto de Magalhães de 
Minas

2 0 0

Diamantina 5 3 3

São Gonçalo do Rio 
Preto

1 0 0

Gouveia 1 1 1

Presidente Kubitschek 1 1 1

Alto Jequitinhonha 53 24 23

M
éd

io
/B

ai
xo

 J
eq

ui
tin

ho
nh

a

Almenara Almenara 2 2 1

Araçuaí

Araçuaí 8 3 3

Berilo 22 11 8

Coronel Murta 1 1

Francisco Badaró 6 3 3

Itinga 1 1 1

Jenipapo de Minas 5 2 1

Virgem da Lapa 17 12 7

Felisburgo

Felisburgo 2 1 1

Jequitinhonha 4 1 1

Joaíma 1 1 1

Itaobim Itaobim 1 0 0

Jacinto Santo Antônio do 
Jacinto

1 0 0

Pedra Azul Medina 1 0 0

Médio/Baixo Jequitinhonha 72 38 27

Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha 125 62 50

Quadro 3.1: Comunidades quilombolas identificadas nos municípios dos territórios do Alto e do 
Médio/Baixo Jequitinhonha, certificadas pela Fundação Cultural Palmares e com pedido de titulação 
encaminhado ao INCRA – junho de 2016

Fonte: CEDEFES –Junho de 2016.
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Outros direitos específicos foram estabelecidos 
pela adesão do Brasil à Convenção 169 da Orga-
nização Internacional do Trabalho (OIT), em 2004.

O quadro 3.1 apresenta o conjunto de comuni-
dades quilombolas nos territórios do Alto e do 
Médio/Baixo Jequitinhonha. São 125 comuni-
dades identificadas como quilombolas, sendo 
53 localizadas em 10 municípios do Alto Jequi-
tinhonha e 72 em 14 municípios do território 
do Médio/Baixo Jequitinhonha. Dentre as 125 
comunidades identificadas, 62 já foram certifi-
cadas pela Fundação Cultural Palmares. Destas, 
50 possuem processo de regularização fundiária 
em curso junto ao INCRA. No entanto, cabe notar 
que, até 2016, nenhuma comunidade quilom-
bola desses territórios havia recebido o título de 
suas terras32. 

No que se refere às terras indígenas, cabe notar 
que estas, nos termos da legislação vigente 

32  O quilombo de Porto Corís, em Leme do Prado era titulado, por 

mérito dos ascendentes dos moradores atuais, e situava-se nas 

íngremes margens do rio Araçuaí. Com o enchimento da bar-

ragem da Usina de Irapé, a comunidade foi extinta pela inundação 

e seus moradores foram reassentados em uma área de chapada, 

em ambiente muito diverso daquele em que viviam.

(CF/88, Lei 6001/73 – Estatuto do Índio e 
Decreto nº 1775/96), podem ser classificadas nas 
seguintes modalidades:

 • Terras indígenas tradicionalmente ocupadas: 
são aquelas de que trata o art. 231 da Consti-
tuição Federal de 1988, direito originário dos 
povos indígenas, cujo processo de demarca-
ção é disciplinado pelo Decreto nº 1.775/96.

 • Reservas indígenas: são terras doadas por 
terceiros, adquiridas ou desapropriadas pela 
União, que se destinam à posse permanente 
dos povos indígenas. São terras que também 
pertencem ao patrimônio da União, mas não 
se confundem com as terras de ocupação 
tradicional. Existem terras indígenas, no 
entanto, que foram reservadas pelos estados-
membros, principalmente durante a primeira 
metade do século XX, que são reconhecidas 
como de ocupação tradicional.

 • Terras dominiais: são as terras de propriedade 
das comunidades indígenas, havidas, por 
qualquer das formas de aquisição do domínio, 
nos termos da legislação civil.

Município Território de desenvolvimento

Número de cadastros 

realizados

Número de 

comunidades 

identificadas até 

Jun.16

Número %

Chapada do Norte Alto Jequitinhonha 326 14,5

Minas Novas Alto Jequitinhonha 1.511 67,1

Almenara Médio/Baixo Jequitinhonha 49 2,2

Araçuaí Médio/Baixo Jequitinhonha 70 3,1

Itaobim Médio/Baixo Jequitinhonha 108 4,8

Joaíma Médio/Baixo Jequitinhonha 189 8,4

Total 2.253 100,0

Tabela 3.32: Número de processos de regularização fundiária formalizados nos territórios do Alto e do 
Médio/Baixo Jequitinhonha – 2015

Fonte: Seda. 
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 • Interditadas: são áreas interditadas pela 
FUNAI para proteção dos povos e grupos 
indígenas isolados, com o estabelecimento 
de restrição de ingresso e trânsito de 
terceiros na área. A interdição da área pode 
ser realizada concomitantemente ou não 
com o processo de demarcação, disciplinado 
pelo Decreto nº 1.775/96.

3.4.4.4 Regularização fundiária

A regularização fundiária identifica as áreas rurais 
de domínio estadual e produz a titulação dos 
domínios considerados legítimos, garantindo 
segurança jurídica aos agricultores familiares e o 
acesso às demais políticas públicas, entre elas o 
crédito rural e a assistência técnica. De modo geral, 
as áreas prioritárias são aquelas nas quais há ocor-
rência de posses passíveis de titulação, incidência 
de “grilagens” e concentração de pequenas pro-
priedades, bem como as áreas onde existam pro-
jetos de desenvolvimento territorial e local. 

Em 2011, com a deflagração da Operação Grilo33, 
o programa estadual de regularização fundiária 
rural foi paralisado. Com isso, a emissão de títulos 
sofreu grande impacto, o que contribuiu para 
agravar a situação já deficiente. Somente a partir 
de 2015 o Governo Estadual retomou o processo 
de regularização fundiária rural, com a realização 
de mutirões de recadastramento nos municípios 
mineiros. Em geral, os mutirões envolveram a rea-
lização de audiências públicas, cadastramento/
recadastramento dos demandantes, medição das 
terras, instrução processual, análise técnica, aná-
lise jurídica e emissão do título. 

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário 
(SEDA), desde a sua criação, em março de 2016, 

33  Operação da Polícia Federal em Minas Gerais, do Ministério 

Público Estadual e do Ministério Público Federal para combater a 

grilagem de terras públicas no Norte de Minas Gerais.

passou a ser o órgão responsável pela regularização 
fundiária rural no estado. A tabela 3.32 mostra o 
número de processos de regularização fundiária 
formalizados em municípios do Alto Jequiti-
nhonha e do Médio/Baixo Jequitinhonha. Nota-
se que 81,6% dos processos se concentravam em 
dois municípios do Alto Jequitinhonha.

3.5  
MOBILIZAÇÃO E 
ORGANIZAÇÃO SOCIAL  
NO CAMPO

Serão descritas, inicialmente e de forma sucinta, 
as principais entidades que atuam no meio rural 
da região. Uma primeira e muito importante 
menção é o Centro de Agricultura Alternativa 
Vicente Nica (CAV), uma associação criada a 
partir dos interesses de agricultores do muni-
cípio de Turmalina, mas com grande atuação 
na região. O CAV vem, entre outras ações, tra-
balhando para o acesso e a gestão da água, 
para a produção agroecológica e a segurança 
alimentar; para a implantação de Casas de 
Sementes Comunitárias e, também, para o pro-
grama de apoio às feiras livres. 

A Articulação Semiárido Brasileiro (ASA) é uma rede 
formada por mais de mil organizações da socie-
dade civil que atuam na gestão e no desenvolvi-
mento de políticas de convivência com a região do 
semiárido. A ASA trabalha por meio de entidades 
ligadas à agroecologia e sindicatos rurais, dentre 
outros. Importantes exemplos de ação da ASA são 
o Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC), o pro-
grama Cisternas nas Escolas, também conhecido 
como “Água de Educar,” e o projeto de Sementes 
do Semiárido ou “Sementes da Gente”.

A CÁRITAS é um organismo da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) de grande 
atuação na promoção social na defesa dos 
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direitos humanos, da segurança alimentar e 
do desenvolvimento sustentável solidário. Tem 
trabalhado em projetos de agroecologia, segu-
rança alimentar e nutricional, e economia soli-
dária, atuando junto com a ASA no Programa Um 
Milhão de Cisternas. 

Um quarto exemplo é o Instituto dos Trabalha-
dores Rurais do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha 
(ITAVALE), que situa-se no município de Medina e 
vem trabalhando o acesso aos recursos hídricos, 
ao Crédito Fundiário e à titulação das pequenas 
posses de terra. Trabalha também com arranjos 
voltados a fortalecer o cooperativismo, agregar 
valor à produção e facilitar a comercialização.

No geral, as organizações sociais nos territórios 
refletem a capacidade das comunidades de tratar 
coletivamente seus problemas, aderir a planos e 
programas, e agir juridicamente representando 
grupos de interesses. O dimensionamento da 
presença das associações nos municípios é cer-
cado de dificuldades, devido ao fato de não existir 
um banco de dados, referente às associações, 
disponível para consulta. Nesse caso, optou-se 
pela lista de organizações jurídicas portadoras da 
Declaração de Aptidão ao PRONAF – (DAP), emi-
tido sob condições estritas de representação da 
agricultura familiar e idoneidade jurídica. Assim, 
encontram-se 39 associações com DAP jurídica 
no Alto Jequitinhonha e 19 no Médio/Baixo 
Jequitinhonha. Essas associações fazem, ou já 
fizeram, operações de compra ou crédito junto 
aos órgãos federais (via PRONAF, PNAE, PAA etc.).

O desenvolvimento social e econômico das associa-
ções pode se direcionar para a formação de coope-
rativas, especialmente se, entre os objetivos da enti-
dade, estiver a educação cooperativista e ações em 
comum. Foram identificadas as cooperativas que 
atuam junto aos interesses dos agricultores fami-
liares e que são portadoras de DAPs Jurídicas. São 
elas: Cooperativa dos Apicultores do Jequitinhonha 

(COOAPIVAJE), em Turmalina; a Cooperativa dos 
Agricultores Familiares de Aricanduva(COOPAF); a 
Cooperativa Agroindustrial da Agricultura Familiar 
de Padre Paraíso e Região (COOPERAGROPAP); e a 
Cooperativa de Produtores de Leite do Baixo Jequi-
tinhonha  (COOPLEAL), em Almenara34.

Em 2016, a COOAPIVAJE conquistou o selo do Ser-
viço de Inspeção Federal (SIF), que é obrigatório 
para a venda de produtos de origem animal. Isso 
significa que o mel beneficiado no entreposto de 
Turmalina tem a sua qualidade assegurada pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (MAPA), o que permitirá a comercialização 
do mel fracionado diretamente ao consumidor, 
utilizando marca própria – “Mel Jequitinhonha”, 
para todo o território brasileiro e também para 
exportação35. Anteriormente, apicultores de 16 
municípios que fazem parte dessa cooperativa 
tinham que comercializar o mel em outros entre-
postos que já possuíam o selo. O produto da região 
era revendido com nome de outras marcas e, por-
tanto, a preços menores. O SIF foi liberado em 
fevereiro de 2016, tendendo a dar ao mel do Jequi-
tinhonha maior visibilidade, identidade própria, 
garantia de qualidade e maior agregação de valor.

Com média atual de 50 toneladas de mel comer-
cializadas por  ano, a COOAPIVAJE tem capaci-
dade de beneficiar até 156 toneladas do produto 
anualmente. A COOPIVAJE pretende investir 
primeiramente nas vendas para o varejo, nos 
grandes centros urbanos, e ao Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (PNAE). A longo prazo, 
nas exportações. Os desafios da COOPIVAJE são 
novas parcerias e outras certificações, como do 
mel orgânico e do comércio justo, que trarão 
mais segurança para permanecer no mercado.

34  Pesquisa obtida em <http://www.cavjequi.org/site/index.php?pa-

gina=7&id=363>; para uma seleção de cooperativas para capaci-

tação e treinamento.

35  Fonte: <http://www.cavjequi.org/site/index.php?pagina=7&id=505>. 

Acesso em: ago. 2016.
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Tem-se ainda a Cooperativa dos Agricultores 
Familiares e Economia Solidária de Carbonita 
(COOPAFESC), a Cooperativa dos Produtores 
Rurais do Serro Ltda (COOPERSERRO), a Coope-
rativa Agropecuária de Coluna Ltda (COOPERCO-
LUNA) e a Cooperativa dos Produtores Rurais de 
Rubim Ltda (COOPRUL). O relativo baixo número 
de cooperativas relatam as dificuldades organiza-
cionais que essas entidades enfrentam. Há exem-
plos de cooperativas que foram incapazes de se 
preservar, acarretando em significativos prejuízos 
para os produtores envolvidos.

Enfim, é importante destacar o papel do movi-
mento sindical dos trabalhadores rurais nos dois 
territórios, devido à sua representatividade laboral 
e à ação de representação dos interesses dos tra-
balhadores rurais na região. Dos 59 municípios 
incluídos nos dois territórios do Jequitinhonha (Alto 
e Médio/Baixo), 46 possuem o Sindicato dos Traba-
lhadores Rurais (STR) local. Os STRs estão ligados 
à Federação dos Trabalhadores na Agricultura do 
Estado de Minas (FETAEMG) Gerais e à Confede-
ração Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 
(CONTAG). Já os sindicatos patronais rurais, estão 
presentes em 20 municípios36, e são federados pela 
Federação da Agricultura de Minas Gerais (FAEMG).

3.6  
MANIFESTAÇÕES E PRINCIPAIS 
REIVINDICAÇÕES LIGADAS 
À AGRICULTURA FAMILIAR 
NO ALTO E MÉDIO/BAIXO 
JEQUITINHONHA

As manifestações da sociedade civil em relação a 
demandas afins à área rural e à agricultura fami-
liar ilustram temáticas críticas nos dois territórios. 
Um primeiro exemplo são as demandas de qui-

36  Possuem Sindicato Patronal Rural: Capelinha, Minas Novas, Dia-

mantina, Gouveia, Itamarandiba, Rio Vermelho, Serro, Almenara, 

Rubim, Araçuaí, Coronel Murta, Itinga, Felisburgo, Jequitinhonha, 

Joaíma, Rio do Prado, Novo Cruzeiro, Jacinto, Medina e Pedra Azul.

lombolas direcionadas ao reconhecimento da 
posse de suas terras e à regularização fundiária. 
Um segundo inclui a decretação de unidade de 
preservação em áreas com populações tradi-
cionais, visando à proteção de nascentes e do 
patrimônio genético, ao incentivo ao turismo, à 
redução do impacto da atividade carvoeira e à 
proteção aos ecossistemas com áreas de Mata 
Atlântica, campo rupestre, cerrado e mata de 
galeria37. O problema, no entanto, é que existem 
em seu interior 140 estabelecimentos rurais com 
áreas entre menos de 1 ha até 2.000 ha e que 
estão ameaçados de desapropriação38.

No Médio/Baixo Jequitinhonha, ocorreram diversas 
manifestações contra um ato de violência resul-
tante de uma disputa pela posse de terra. A deno-
minada “Chacina de Felisburgo” ocorreu em 20 de 
novembro de 2004, no acampamento Terra Prome-
tida, organizado pelo Movimento dos Sem Terra 
(MST), quando homens armados invadiram à noite 
o acampamento, mataram cinco pessoas e dei-
xaram 12 feridos graves. O grupo ainda ateou fogo 
em 27 casas e na escola que funcionava no local. O 
fazendeiro Adriano Chafik Luedy, acusado de ser o 
mandante do crime, foi condenado a 115 anos de 
prisão. Quase onze anos depois, em 26 de setembro 
de2015, a fazenda Nova Alegria, palco da chacina, 
foi desapropriada para o assentamento de famílias 
de trabalhadores rurais sem terra.

Também foram frequentes as manifestações 
decorrentes da construção de barragens na 
região. No período informado, houve manifesta-
ções em função de três barragens: a Barragem 
do Setúbal, em Jenipapo de Minas, em 2007; a 

37  Disponível em: <http://www.ief.mg.gov.br/noticias/3306-nova-cate-

goria/1756-parque-estadual-da-serra-negra->. Acesso em: 18 jul. 2016.

38  Fonte: Reportagem especial: Parque Estadual da Serra Negra: Des-

truição pela Preservação de Agosto de 2006, 2014. Disponível em: 

<http://www.itamarandibahoje.com.br/cotidiano/noticia/repor-

tagem-especial-parque-estadual-da-serra-negra-destruicao-pela-

-preservacao>. Acesso em: 18 jul. 2016.



Plano de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha98

UHE Itabeba, em Salto da Divisa, em 2010; e a 
IHE Funil, em Virgem da Lapa, em 2012.

As principais organizações mobilizadoras na 
região são o MST, a Via Campesina, a Campo 
Vale, a CÁRITAS, a Comunidade Pastoral da Terra 
(CPT), Confederação dos Trabalhadores na Agri-
cultura (COTAG) e o Movimento dos Atingidos 
por Barragens (MAB). 

Com relação à pressão dos trabalhadores em favor 
da reforma agrária, há acampamentos ou ocupa-
ções em 12 municípios dos territórios estudados. 
Os movimentos sociais apoiadores das ocupa-
ções ou acampamentos são principalmente a 
CPT, ligadas às comunidades eclesiais de base da 
igreja, e a Confederação do Movimento Sindical 
dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG).

3.7  
DEMANDAS APRESENTADAS 
NOS FÓRUNS REGIONAIS DE 
GOVERNO

No ano de 2015, o Governo Estadual constituiu 
os territórios de desenvolvimento e promoveu 
os Fóruns Regionais, espaço de debate, com a 
presença da população local, para a definição de 
prioridades. Foram colhidas diversas demandas, 
posteriormente agrupadas e priorizadas.

Os Fóruns Regionais consideram as demandas 
de todos os setores econômicos e sociais rela-
cionados ao ambiente rural dos dois territó-
rios de desenvolvimento. As demandas foram 
direcionadas principalmente à infraestrutura, 
capacitação, apoio às iniciativas de comércio e 

FÓRUM DO ALTO JEQUITINHONHA 2 ª Rodada
26 de agosto de 2015 – Diamantina

Compilado dos problemas apresentados e debatidos nos grupos temáticos

AGRICULTURA E PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

• Promoção e regularização de práticas tradicionais, com foco no extrativismo vegetal e mineral, especialmente as sempre-vivas, 
garantindo a conciliação entre conservação ambiental e agricultura tradicional. 

• Promoção da regularização fundiária e acesso à terra, tendo em vista o acesso ao crédito fundiário e com foco nos municípios de 
menor IDH, nas terras devolutas do estado, nas comunidades tradicionais, nas plantações de eucalipto e nas áreas de sempre-vivas. 

• Fomento à produção familiar, com distribuição de insumos, máquinas e sementes crioulas, valorização do agricultor que preserva o 
ambiente e ampliação do acesso à assistência técnica, com estruturação e ampliação do pessoal da EMATER, do IEF, do IMA e da E, e 
com o foco na agroindústria, na agroecologia, na piscicultura, na silvicultura, na fruticultura, nos hortigranjeiros, na produção de ração 
e na cadeia do leite. 

• Apoio à regularização dos agricultores familiares, suas organizações e seus empreendimentos, com foco na agroindústria familiar, na 
educação sanitária, na adequação da legislação à realidade e na isenção fiscal da agricultura familiar, na estruturação dos sistemas de 
inspeção municipal e na construção de unidades de beneficiamento e processamento de produtos de origem animal.

• Apoio à comercialização da agricultura familiar, principalmente por meio da implementação de pontos e feiras livres e o apoio ao 
transporte dos produtos, com foco no acesso aos mercados institucionais, no cooperativismo e no associativismo e na estruturação 
de unidades regionais de comercialização e de abate de animais. 

• Apoio à infraestrutura rural, com foco na irrigação da produção familiar, na readequação de estradas vicinais, na eletrificação, na 
habitação rural e na educação do campo como atrativo para a permanência do jovem no campo.

Quadro 3.2: Demandas priorizadas no Fórum do Território de Desenvolvimento do Alto Jequitinhonha 
de 26 de agosto de 2015, em Diamantina

Fonte: SEDA
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FÓRUM DO MÉDIO/BAIXO JEQUITINHONHA- 2ª Rodada
15 de julho de 2015 – Almenara

Compilado dos problemas apresentados e debatidos nos grupos temáticos

AGRICULTURA E PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

• Maior apoio à agricultura familiar com incentivos à produção de qualidade, apoio técnico, maior contingente de pessoal da EMATER-
MG e demais organizações de ATER, mais máquinas e implementos agrícolas no apoio aos agricultores, distribuição de sementes 
crioulas na época certa de plantio, distribuição de mudas, concessão de incentivos fiscais para insumos e implementos agrícolas, 
desburocratização das linhas de créditos e redução das taxas de juros para o produtor rural interessado; 

• Necessidade de aprimoramento do serviço de assistência técnica (EMATER) para comunidades rurais, com maior participação do 
governo do estado; necessidade de capacitação dos agentes de assistência técnica e extensão rural; 

•  Incentivo à produção agroecológica. 

• Realizar o zoneamento econômico ecológico das atividades agropecuárias no Médio/Baixo Jequitinhonha, garantindo a inclusão de 
municípios na zona do semiárido mineiro para aqueles que apresentem esse perfil. 

• Regularização fundiária e titulação da terra dos agricultores familiares, dos territórios quilombolas, dos povos e comunidades 
tradicionais e dos atingidos por barragem do Médio/Baixo Jequitinhonha; 

• Fortalecimento do crédito fundiário; 

• Revisão territorial dos órgãos com atuação regional do estado ligados à agricultura familiar, ampliando as regionais para o Médio/
Baixo Jequitinhonha da EMATER, EPAMIG, RURALMINAS, IEF, IMA, SUPRAM/SEMAD; 

• Fortalecimento do associativismo e do cooperativismo; 

• Fortalecimento da Reforma Agrária Popular com participação do Governo Estadual, em conjunto com o INCRA, e arrecadação das 
terras devolutas para destinação à reforma agrária.

Quadro 3.3: Demandas priorizadas no Fórum do Território de Desenvolvimento do Médio/Baixo 
Jequitinhonha de 15 de julho de 2015 em Almenara

desenvolvimento de negócios (incluindo as feiras 
livres), apoio às entidades associativas e coopera-
tivas; e à regularização fundiária.

3.8  
POTENCIALIDADES, DESAFIOS 
E PROPOSIÇÕES

3.8.1 Potencialidades

A agropecuária tem sido fundamental para o 
desenvolvimento econômico e social do Jequi-
tinhonha, devendo, portanto, ser reforçada e 
dinamizada, bem como ser direcionada para uma 

produção mais sustentável, de modo a atender 
a demanda de alimentos dos centros urbanos 
emergentes da região e do estado. 

A presença massiva da agricultura familiar mostra 
que ela  tem, neste contexto, papel estratégico no 
desenvolvimento rural e na superação da pobreza 
da região. O potencial estratégico da agricultura 
familiar poderá resultar de suas contribuições, 
entre outras, para a manutenção da população 
nos espaços rurais; a diversificação das econo-
mias locais, por meio da pluriatividade ou da 
agregação de valor; a preservação do patrimônio 
sociocultural da região, como a gastronomia e as 
manifestações folclóricas; a segurança alimentar, 

Fonte: SEDA
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tanto ao produzir para autoconsumo como abas-
tecimento dos mercados locais; e a adoção de sis-
temas de produção mais sustentáveis.

Entre as atividades com maiores potenciais 
destacam-se:

a) Bovinocultura: pecuária de corte e de leite, 
com tradição na região e possibilidade de 
incrementar a sua cadeia produtiva me-
diante o processamento de derivados;

b) Produção de suínos e aves;

c) Culturas temporárias e permanentes com tra-
dição na pauta produtiva da região, tais como 
mandioca, cana-de-açúcar, milho e feijão;

d) Cafeicultura: condições climáticas favorá-
veis e cultura com grande potencial para 
absorção de mão de obra;

e) Fruticultura: condições climáticas favoráveis, 
com possibilidade de contribuir para a diver-
sificação produtiva e com grande potencial 
para absorção de mão de obra, bem como 
para atrair unidades de processamento; 

f) Apicultura: grande potencial ambiental 
(flora e clima) e a existência de déficit na 
oferta nacional de mel.

3.8.2 Desafios

No Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha, os princi-
pais ou maiores desafios enfrentados pelo setor 
agropecuário estão relacionados ao uso da terra 
e da água, com a possibilidade de acirramento 
de conflitos já existentes, bem como às ques-
tões – incluindo as legais, tributárias e sanitárias 
– relacionadas à comercialização e ao beneficia-
mento da produção. Especificamente, as princi-
pais dificuldades são as seguintes:

a) Sistemas produtivos tradicionais marcados 
por baixa competitividade; 

b) Pecuária predominantemente extensiva;

c) Baixa geração de emprego na pecuária de 
corte e na silvicultura;

d) Baixo grau de beneficiamento dos produ-
tos agropecuários existentes na região – ca-
deias produtivas desarticuladas;

e) Baixa valorização dos produtos locais;

f) Dificuldades para o desenvolvimento da ca-
deia produtiva do mel;

g) Escassez de água para a agricultura, com 
possibilidade de geração de conflitos de uso;

h) Grande proporção de áreas de monocultu-
ra, especialmente as ocupadas pela silvicul-
tura;

i) Concentração de terras: eucalipto e pecuária;

j) Grande proporção de terras não regula-
rizadas;

k) Lentidão no processo de regularização das 
terras;

l) Canais de comercialização desarticulados e 
burocratizados, no caso das compras insti-
tucionais;

m) Pesquisas e assistência técnica insuficientes;

n) Incipiente organização dos produtores;

o) Dificuldade na obtenção de financiamentos 
e créditos rurais, especialmente os fundiá-
rios e para o público jovem e feminino;
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p) Precariedade da infraestrutura rodoviária, 
especialmente das estradas vicinais.

3.8.3 Proposições 

As proposições para o fortalecimento da agro-
pecuária e o desenvolvimento rural da região, 
muitas delas já apresentadas em outros planos/
programas e projetos39, são as seguintes:

a) Fortalecimento da agricultura e da pecuá-
ria regional (familiar e não familiar), com 
aprimoramento dos sistemas de produção;

b) Recuperação da capacidade de suporte das 
pastagens;

c) Estímulo a criação de pequenos animais; 

d) Fortalecimento do apoio aos apicultores, 
desde a criação dos apiários até a comerciali-
zação e certificação; 

e) Incentivo à fruticultura, com plantio diversifica-
do em sistemas sustentáveis;

f) Diversificação produtiva, com estímulo ao 
cultivo de culturas mais adaptadas à região;

g) Implantação de sistemas agroflorestais e sil-
vopastoris; 

h) Redução das áreas de monocultura, em es-
pecial da silvicultura;

i) Sensibilização dos agricultores para uso de 
práticas de conservação de solos e de recur-
sos hídricos; 

39  Como o Plano de Desenvolvimento Integrado e Sustentável do 

Mesovales Jequitinhonha e Mucuri (PLANOMESO) e o Plano de 

Ação Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos 

Efeitos da Seca de Minas Gerais (PAE/MG).

j) Utilização de sistemas alternativos de irriga-
ção e aproveitamento de barragens já cons-
truídas para pequenos projetos de irrigação;

k) Execução efetiva de ações da regularização 
fundiária; 

l) Assistência técnica aos pequenos agriculto-
res com tecnologias apropriadas;

m) Desenvolvimento de pesquisas voltadas 
para a diversificação produtiva, produção 
orgânica e sistemas agroflorestais e silvo-
pastoris; 

n) Fortalecimento das cadeias produtivas lo-
cais, com a criação de pequenas fábricas 
para processamento e/ou beneficiamento 
de frutas, mandioca, cana-de-açúcar, produ-
tos de origem animal e de outros produtos; 

o) Incentivo ao associativismo e ao coopera-
tivismo;

p) Apoio à comercialização e ao acesso ao 
crédito;

q) Complementação e melhoria da infraestru-
tura rodoviária da região.
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4.1  
INTRODUÇÃO

Este relatório é resultado de um diagnóstico pre-
liminar da mineração nos territórios do Jequiti-
nhonha (Alto e Médio/Baixo) e está dividido em três 
partes. Na primeira, buscou-se mostrar a represen-
tatividade da indústria extrativa mineral no estado, 
territórios e microterritórios do Alto e do Médio/
Baixo Jequitinhonha, em termos de emprego, arre-
cadação da Compensação Financeira pela Explo-
ração de Recursos Minerais (CFEM)40, impacto nas 
finanças municipais e exportações. 

40  A Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais 

(CFEM) é paga por toda e qualquer pessoa física ou jurídica habilitada 

a extrair substâncias minerais para fins de aproveitamento econô-

mico. A CFEM oriunda de lavra garimpeira é isenta. A CFEM é devida 

no ato da venda do produto mineral, na transferência para utilização 

ou quando há consumo pelo próprio minerador. A CFEM é calculada 

sobre o faturamento líquido (deduzidos tributos e gastos com trans-

porte e seguro), quando o produto mineral for vendido; quando não 

ocorre a venda, porque o produto foi consumido, transformado ou 

utilizado pelo próprio minerador, o valor da CFEM é baseado na soma 

das despesas diretas e indiretas ocorridas até o momento de sua uti-

lização; o primeiro adquirente do produto mineral garimpado terá 

como base de cálculo, para o pagamento da CFEM, o valor de compra. 

As alíquotas aplicadas variam de acordo com a substância: 0,2% para 

pedras preciosas, pedras coradas lapidáveis, carbonatos e metais 

nobres; 1% para ouro; 2% para ferro, fertilizante, carvão e demais subs-

tâncias; 3% para minério de alumínio, manganês, sal-gema e potássio. 

Assim, 65% da arrecadação da CFEM ficam para o Município onde há 

extração, 23% para o estado, 9,8% para o Departamento Nacional de 

Produção Mineral (DNPM), 2% para o Fundo Nacional de Desenvolvi-

mento Científico e Tecnológico e 0,9% para o Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).

Na segunda parte, a abordagem é mais micro, des-
cendo ao nível de subsetores da indústria extra-
tiva mineral, de tipos de minerais ou substâncias e 
de municípios. Buscou-se fazer um mapeamento 
e uma hierarquização da importância desses sub-
setores, dos minerais e dos municípios minera-
dores em cada um desses territórios, com base 
em informações de emprego, reservas, arreca-
dação da CFEM, produção bruta e exportações. 
Foram incluídas também informações adicionais 
sobre as principais substâncias desse território.

A terceira parte aborda os impactos e conflitos da 
mineração na região e alguns problemas, desafios e 
ações necessárias para o desenvolvimento do setor.

4.2  
REPRESENTATIVIDADE DO SETOR

Esta seção trata de verificar a importância da 
indústria extrativa mineral do Alto e do Médio/
Baixo Jequitinhonha em relação à do estado e às 
demais atividades econômicas desses territórios. 
Como não são disponibilizados os dados de Valor 
Adicionado41 dessa indústria para municípios e 

41  O PIB municipal corresponde ao somatório do Valor Adicionado nos 
setores produtivos e dos impostos líquidos. Tal como é divulgado, no 
caso dos municípios, o Valor Adicionado é desagregado nos subsetores 
da agropecuária, indústria, Administração Pública e outros serviços.

Mineração
4
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como não foi possível ter acesso às informações 
do DNPM, também em nível municipal, sobre 
valor da produção comercializada, mão de obra 
ocupada, entre outras, recorreu-se, nesta parte, 
aos dados de emprego do Censo Demográfico 
de 2010 e da RAIS (2002 a 2013), aos dados de 
arrecadação da CFEM (2004 a 2015) e de exporta-
ções (2013 a 2015) e, para efeito de estimativa do 
peso do setor nas receitas municipais, aos dados 
da CFEM e ICMS distribuídos aos Municípios.

De início, cabe chamar a atenção para algumas 
características dos dados utilizados que 
impõem restrições, imperfeições e dificuldades 
à análise. Quanto ao emprego, os dados da RAIS 
são mais atuais, mas referem-se apenas aos 
postos formais de trabalho em uma data espe-
cífica – 31 de dezembro; já os dados do Censo, 
embora considerem o emprego total – formal 
e informal, referem-se apenas ao trabalho prin-
cipal exercido na última semana de julho de 
2010. Portanto, ambas as fontes são problemá-

ticas e, por um motivo ou outro, subestimam o 
nível de emprego no setor, sabendo-se que, no 
Alto e no Médio/Baixo, há muitas pessoas tra-
balhando na mineração informalmente e/ou 
têm essa atividade como ocupação secundária. 
Também a utilização dos valores arrecadados 
da CFEM para analisar a representatividade do 
setor nos territórios e microterritórios, como 
proxy do valor da produção, é problemática no 
sentido de isentar a lavra garimpeira e de ser 
calculada com base em percentuais diferen-
ciados por tipo de mineral. Por fim, a simulação 
do impacto do setor nas receitas municipais é 
incompleta por desconsiderar outros impostos 
e taxas além da CFEM e do ICMS distribuídos 
aos Municípios. 

4.2.1 Emprego

Tanto do ponto de vista do Valor Adicionado 
quanto do emprego, a indústria extrativa mineral 
tem reduzida representatividade nos territórios 

Tabela 4.1: Representatividade da indústria extrativa mineral no Valor Adicionado e no emprego 
formal em Minas Gerais e nos microterritórios do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha – 2013 (%)

Territórios/
Microterritórios

Valor Adicionado 
pela indústria/ 
Valor Adicionado 
total

Empregados na 
indústria/ total de 
empregados

Empregados 
da extrativa 
mineral/ 
empregados 
na indústria

Empregados na extrativa 
mineral/ total de empregados

2013 2010

Minas Gerais 30,7 25,6 5,1 1,3 1,1

Alto Jequitinhonha 10,0 12,4 5,6 0,7 0,6

Diamantina 9,8 11,1 8,9 1,0 0,8

Capelinha 10,2 14,9 1,2 0,2 0,1

Médio/Baixo Jequitinhonha 11,1 9,9 43,7 4,3 4,4

Araçuaí 11,0 11,6 51,1 5,9 6,7

Itaobim 6,3 7,7 34,0 2,6 2,6

Almenara 12,4 8,4 5,8 0,5 0,4

Felisburgo 6,3 3,8 10,5 0,4 0,2

Jacinto 11,8 10,2 60,4 6,2 5,5

Pedra Azul 16,7 14,1 62,6 8,8 9,3

Fontes: CEI/FJP (Valor Adicionado); MTE/RAIS (emprego formal)
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do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha, consi-
derando-se os dados das tabelas 4.1 e 4.2. 

Nesses territórios, o setor industrial tem peso 
relativamente pequeno no Valor Adicionado 
total (10% no Alto Jequitinhonha e 11,1% no 
Médio/Baixo Jequitinhonha) e, sendo a indús-
tria extrativa mineral um dos subsetores da 
indústria (que inclui também as indústrias de 
transformação, da construção civil e os Serviços 
Industriais de Utilidade Pública - SIUP), seu peso 
é ainda menor. Embora não se disponha dos 
dados de Valor Adicionado da indústria extrativa 
mineral em níveis infraestaduais (por Município 
ou território), a afirmação pode ser inferida dos 
dados de emprego formal (tabela 4.1) e total 
(tabela 4.2).

Em 2013, a participação da extrativa mineral no 
emprego formal total no Alto Jequitinhonha 
era de apenas 0,7%, inferior à observada para o 
estado de Minas Gerais como um todo (1,3%); 

já no Médio/Baixo Jequitinhonha, essa partici-
pação é bem mais significativa (4,3%, chegando 
a 8,8% no microterritório de Pedra Azul)42. 

O maior grau de formalização do emprego na 
indústria extrativa mineral em relação aos demais 
setores pode ser verificado, mais acentuada-
mente, no Médio/Baixo Jequitinhonha e seus 
microterritórios, onde a participação da indústria 
extrativa mineral no emprego formal (tabela 4.1) 
é bem superior à sua participação no emprego 
total (tabela 4.2), tanto quando se consideram 
todos os setores econômicos como quando se 
consideram apenas os setores industriais.

42   Note-se que, no Médio/Baixo Jequitinhonha, o emprego formal na 
extrativa mineral corresponde a parcela importante do emprego formal 
na indústria como um todo, particularmente nos microterritórios de 
Pedra Azul, Jacinto e Araçuaí. Quando se desce ao nível municipal, essa 
representatividade é grande em muitos municípios desse território.  
Por exemplo, em Pedra Azul, representava, em 2013, 91% do emprego 
industrial e 13% do emprego total; em Itinga, 91% e 22%, respectiva-
mente; em Salto da Divisa, 82% e 24%; em Medina, 71% e 16%; em 
Senador Modestino Gonçalves, 83% e 8%; em Coronel Murta, 72% e 7%.

Mineração

Tabela 4.2: Representatividade da indústria extrativa mineral na ocupação total em Minas Gerais e 
microterritórios do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha – 2010 (%)

Territórios/ Microterritórios Ocupados na indústria/total 
de ocupados

Ocupados na extrativa 
mineral/ ocupados na 
indústria

Ocupados na extrativa 
mineral/ total de ocupados 

Minas Gerais 21,5 4,3 0,9

Alto Jequitinhonha 14,7 4,8 0,7

Diamantina 14,2 6,8 1,0

Capelinha 15,3 2,0 0,3

Médio/Baixo Jequitinhonha 12,9 10,4 1,3

Araçuaí 13,4 15,0 2,0

Itaobim 12,5 9,4 1,2

Almenara 12,3 2,5 0,3

Felisburgo 11,3 3,4 0,4

Jacinto 11,4 9,3 1,1

Pedra Azul 14,9 16,1 2,4

Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 2010. Elaboração; Fundação João Pinheiro.
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Tabela 4.3: Emprego formal na indústria extrativa mineral nos territórios e microterritórios do 
Jequitinhonha – 2013

Territórios/
microterritórios

Empregados em 31/12/2013 Participação nos territórios (%)

Total Indústria
Extrativa 

Mineral
Total Indústria

Extrativa 

Mineral

Alto Jequitinhonha 35.253 4.386 245 100,0 100,0 100,0

Diamantina 22.493 2.487 222 63,8 56,7 90,6

Capelinha 12.760 1.899 23 36,2 43,3 9,4

Médio/Baixo Jequitinhonha 36.895 3.655 1.598 100,0 100,0 100,0

Pedra Azul 7.922 1.120 701 21,5 30,6 43,9

Araçuaí 9.041 1.046 534 24,5 28,6 33,4

Itaobim 6.533 500 170 17,7 13,7 10,6

Jacinto 2.300 235 142 6,2 6,4 8,9

Almenara 7.117 601 35 19,3 16,4 2,2

Felisburgo 3.982 153 16 10,8 4,2 1,0

Fonte: MTE/RAIS. Elaboração: Fundação João Pinheiro.

A tabela 4.3 mostra a distribuição do emprego 
formal na indústria e na indústria extrativa 
mineral entre os territórios e microterritórios 
do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha, apon-
tando que, no Alto, 90,6% do emprego na indús-
tria extrativa mineral concentram-se no micro-
território de Diamantina e, no Médio/Baixo, o 
emprego nesse setor concentra-se nos micro-
territórios Pedra Azul (43,9%), Araçuaí (33,4%) e 
Itaobim (10,6%)43. Pode-se verificar, ainda, pela 
tabela 4.3, que o grau de concentração espacial é 
menor nos casos do emprego formal na indústria 
como um todo e no conjunto de todos os setores. 

A tabela 4.4, fundamentada nos dados censitá-
rios de 2010 e considerando o emprego total 

43  Pelos dados de 2013, o emprego formal na indústria extrativa 

mineral no microterritório de Diamantina concentra-se nos muni-

cípios de Gouveia (53%), Diamantina (27%) e Senador Modestino 

Gonçalves (13%); no microterritório de Pedra Azul, destacam-se 

os municípios de Medina (45%) e Pedra Azul (44%); no microter-

ritório de Araçuaí, os municípios de Araçuaí (53%) e Itinga (37%); 

e no microterritório de Itaobim, os municípios de Itaobim (39%) e 

Caraí (37%). Cabe destacar ainda, no microterritório de Jacinto, o 

município de Salto da Divisa (96%).

(formal e informal), corrobora as observações 
acima: baixa participação dos territórios do 
Jequitinhonha (Alto e Médio/Baixo) no emprego 
total na indústria extrativa mineral do estado, 
com destaque para o Médio/Baixo Jequiti-
nhonha, e dentro dos territórios, concentração 
no microterritório de Diamantina e nos micro-
territórios de Pedra Azul, Araçuaí e Itaobim44. A 
tabela indica, ainda, por meio da comparação 
dos dados do Censo (emprego total) e da RAIS 
(emprego formal), um baixo grau de forma-
lização do emprego, principalmente no Alto 
Jequitinhonha; no Médio/Baixo, ele é maior e 
igual ao do estado como um todo, destacan-
do-se os microterritórios de Pedra Azul, Jacinto 
e Araçuaí. Cabe lembrar que o grau de informa-
lidade é ainda maior do que a que transparece 
dessa comparação, uma vez que os dados do 
Censo só consideram o trabalho principal.

44  Pelos dados do Censo de 2010, além dos municípios citados na 

nota anterior, destacam-se também Minas Novas, no microter-

ritório de Capelinha, Serro (Diamantina), Coronel Murta (Ara-

çuaí), Novo Cruzeiro (Itaobim), Divisa Alegre e Cacheira do Pajeú 

(Pedra Azul).
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Tabela 4.4: Ocupados na indústria extrativa mineral em Minas Gerais, territórios e microterritórios do 
Jequitinhonha em 2010 (%)

Minas Gerais/territórios, 
microterritórios

CENSO 2010 RAIS 2010

RAIS/Censo 

(%)N° de 

pessoas

Participação (%)
N° de 

pessoas

Participação (%)

em MG
no 

território
em MG

no 

território

Minas Gerais 86.735 100,0 50.027 100,00 57,7

Alto Jequitinhonha 918 1,1 100,0 173 0,4 100,0 18,8

Capelinha 153 0,2 16,7 14 0,1 8,1 9,2

Diamantina 765 0,9 83,3 159 0,3 91,9 20,8

Médio/Baixo Jequitinhonha 2.468 2,9 100,0 1.411 2,8 100,0 57,2

Almenara 92 0,1 3,7 29 0,1 2,1 31,5

Araçuaí 869 1,0 35,2 493 1,0 34,9 56,7

Felisburgo 92 0,1 3,7 6 0,0 0,4 6,5

Itaobim 477 0,6 19,3 158 0,3 11,2 33,1

Jacinto 149 0,8 6,0 109 0,2 7,7 73,2

Pedra Azul 789 0,9 32,0 616 1,2 43,7 78,1

Fontes: IBGE, Censo Demográfico 2010; MTE/RAIS. Elaboração: Fundação João Pinheiro.

O emprego no setor extrativo mineral é bem 
maior no Médio/Baixo Jequitinhonha. Conside-
rando-se o emprego total (formal e informal) em 
2010, esse território era responsável por 72,9% 
das pessoas ocupadas no setor no Alto e Médio/
Baixo Jequitinhonha, mesma parcela observada 
no caso do emprego no subsetor de não metá-
licos. Uma vez que a participação do Médio/Alto 
no total das pessoas ocupadas nos dois territórios, 
segundo o mesmo Censo de 2010, fica em torno 
de 58%, pode-se concluir por uma maior especia-
lização do Médio/Baixo no setor extrativo mineral. 
Quanto ao emprego formal, em 2013, o Médio/
Baixo apresentava um número de ocupados na 
extrativa mineral 6,5 vezes maior que o Alto Jequi-
tinhonha, enquanto o número total de ocupados 
era aproximadamente o mesmo nesses territórios.

4.2.2 Arrecadação da CFEM

Ainda quanto à representatividade do setor de 
mineração nos territórios do Alto e Médio/Baixo 
Jequitinhonha, cabe analisar os dados referentes à 

arrecadação da CFEM. De acordo com a tabela 4.5, 
a participação desses territórios na sua arrecadação 
total no estado é ínfima, atingindo, em 2015, apenas 
0,05% e 0,77% no Alto e no Médio/Baixo Jequiti-
nhonha, respectivamente. No Alto Jequitinhonha, 
destaca-se o microterritório de Diamantina e, no 
Médio/Baixo, os microterritórios de Pedra Azul, Ara-
çuaí e Jacinto45. A arrecadação da CFEM no Médio/
Baixo é bem maior que no Alto Jequitinhonha (6,8 
vezes maior em 2013 e 14,3 vezes maior em 2015), 
confirmando, mais uma vez, a preponderância do 
setor extrativo mineral no Médio/Baixo.

Embora em ritmo inferior ao do estado, a indús-
tria extrativa mineral vem crescendo significati-
vamente nos últimos anos no Alto e no Médio/
Baixo Jequitinhonha, particularmente no Médio/
Baixo e no período pós-2009. Entre 2002 e 2013, 

45  Em 2015, os municípios de maior arrecadação no Alto Jequiti-

nhonha foram Senador Modestino Gonçalves (40%), Gouveia 

(32,7%), Minas Novas (18,2%) e Diamantina (5,9%); no Médio/ Baixo 

Jequitinhonha, destacam-se os municípios de Pedra Azul (31,8%), 

Itinga (20,6%), Salto da Divisa (18,3%), Medina (7%) e Araçuaí (6,6%).
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Tabela 4.5: Arrecadação da CFEM nos territórios e microterritórios do Alto e Médio/Baixo 
Jequitinhonha – 2013-2015

Minas Gerais/territórios, 
microterritórios

R$ mil de 12/2015 * Taxa. Cresc.
Participação 

no território (%)
Participação em MG (%)

2013 2015
2015/

2013 (%)
2013 2015 2013 2015

Minas Gerais 1.418.775,3 675.486,7    100,0 100,0

Alto Jequitinhonha 693,2 365,5 -47,3 100,0 100,0 0,05 0,05

Diamantina 641,8 324,2 -49,5 92,6 88,7 0,05 0,05

Capelinha 51,4 41,3 -19,7 7,4 11,3 0,00 0,01

Médio/Baixo Jequitinhonha 4.750,0 5.221,6 9,9 100,0 100,0 0,33 0,77

Pedra Azul 2.055,9 2.111,7 2,7 43,3 40,4 0,14 0,31

Araçuaí 1.246,0 1.490,1 19,6 26,2 28,5 0,09 0,22

Jacinto 838,3 971,8 15,9 17,6 18,6 0,06 0,14

Itaobim 440,5 378,4 -14,1 9,3 7,2 0,03 0,06

Almenara 117,9 206,3 75 2,5 4,0 0,01 0,03

Felisburgo 51,2 63,3 23,5 1,1 1,2 0,00 0,01

* Valores correntes de 2013 foram atualizados pela variação do IPCA entre 12/2013 e 12/2015 (17,76%).

Gráfico 4.1: Emprego formal na indústria extrativa mineral em 31/12 do Alto e Médio/Baixo 
Jequitinhonha 
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Fonte: MTE/RAIS. Elaboração: Fundação João Pinheiro.

o número de ocupações formais nessa indústria 
cresceu 182% no Alto e 190% no Médio/Baixo 
Jequitinhonha (gráfico 4.1) e, entre 2004 e 2015, 
a arrecadação da CFEM cresceu, em termos reais, 
35,5% e 153,6% no Alto e Médio/Baixo, respecti-
vamente (gráfico 4.2).

4.2.3 Exportações

Quanto às exportações, o setor de extração 
mineral se destaca Alto e Médio/Baixo Jequiti-
nhonha, respondendo, nos últimos três anos, 
por mais de 98% do valor de suas exportações 

.

.

.

.

.
Alto  
Jequitinhonha

Médio/Baixo  
Jequitinhonha
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Gráfico 4.2: Arrecadação da CFEM no Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha – 2004-2015

Fonte: DNPM. Elaboração: Fundação João Pinheiro.
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Tabela 4.6: Exportações de produtos minerais* nos territórios e microterritórios do 
Jequitinhonha – 2013

Território/Microterritório
US$ mil Participação no território (%)

2013 2014 2015 Média 2013 2014 2015 Média

Alto Jequitinhonha 3.891,30 4.072,10 3.154,80 3.590,50 100,0 100,0 100,0 100

Capelinha - - - - - - -

Diamantina 3.891,30 4.072,10 3.154, 8 3.590,50 100,0 100,0 100,0 100

Médio/Baixo Jequitinhonha 34.064,70 32.019,20 27.390,60 31.373,50 100,0 100,0 100,0 100

Pedra Azul 20.111,90 15.666,60 13.285,50 16.182,60 48,9 48,5 51,4 51,4

Jacinto 7.749,00 8.323,80 7.296,20 7.923,20 26,0 26,6 25,3 25,3

Araçuaí 4.433,30 2.736,60 2.226,50 3.033,20 8,5 8,1 9,6 9,6

Itaobim 1.770,50 5.292,30 4.135,70 4.122,70 16,5 15,1 13,3 13,3

Almenara - - 446,9 111,7 - 1,6 0,4 0,4

Felisburgo - - - - - - - -

Fonte: MDIC. Elaboração: Fundação João Pinheiro. 
* As exportações de produtos da extração mineral corresponderam a 98,1% das exportações totais em 2013, 99,0% em 2014 e 98,9% em 2015.

totais. A tabela 4.6  mostra que o valor das expor-
tações de produtos minerais do Alto Jequiti-
nhonha, embora crescente, é muito menor que 
o do Médio/Baixo, que vem caindo. Na média do 
triênio 2013-2015, as exportações de produtos 
minerais no Médio/Baixo atingiram US$ 32,0 
milhões e, no Alto, US$ 4,5 milhões. 

O microterritório de Diamantina é responsável 
pelo valor total das exportações de produtos 
minerais do Alto Jequitinhonha, enquanto no 
Médio/Baixo destacam-se os microterritórios 
de Pedra Azul, com cerca da metade do valor 
exportado, Jacinto, com cerca de 25%, Itaobim 
(12,3% na média, com percentuais crescentes) 

Alto  
Jequitinhonha

Médio/Baixo  
Jequitinhonha
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e Araçuaí (9,6% na média, com percentuais 
decrescentes46). O valor das exportações do 
Médio/Baixo foi, na média dos três anos, 7,2 
vezes maior que o do Alto Jequitinhonha.

Em suma, os dados de Valor Adicionado, 
emprego, royalties, tributos e exportações 
analisados nesta seção apontam para uma 
baixa representatividade do setor de mine-
ração do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha, 
tanto no estado quanto nos próprios territó-
rios, principalmente no Alto. No entanto, cabe 
considerar que: 

 • as exportações (para outros países) de 
produtos minerais que representam quase a 
totalidade das exportações desses territórios, 
embora sejam pouco representativas no 
total das exportações estaduais;

 • as exportações para outras regiões e estados 
do país não são consideradas por falta 
de informações, mas sabe-se que parcela 
significativa dos minerais extraídos sai do 
Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha para 
outras regiões de Minas e para o Espírito 
Santo e outros estados, sendo daí exportada 
para outros países.

O emprego no setor é bastante representativo 
em alguns microterritórios (Pedra Azul, Jacinto 
e Araçuaí) e mais ainda em alguns municípios, 
onde responde por parcela significativa do 
emprego total (Salto da Divisa, Itinga, Medina 
e Pedra Azul). Cabe considerar que, tanto em 
termos de Valor Adicionado quanto de emprego, 
o setor de serviços é, de longe, o mais represen-

46  Considerando-se o valor médio das exportações do triênio 

2013-2015, destacam-se, no território do Alto Jequitinhonha, 

os municípios de Diamantina (64,1%) e Gouveia (35,9%). No 

Médio/Baixo Jequitinhonha, destacam-se os municípios de 

Medina (28,9%), Salto da Divisa (25,0%), Pedra Azul (18,2%), 

Caraí (9,7%) e Itinga (5,8%).

tativo no Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha.    
Assim, quando comparado com o setor agrope-
cuário, a extrativa mineral é, em muitos casos, 
mais representativa. No microterritório de Pedra 
Azul, por exemplo, o VA da indústria corres-
pondia, em 2013, a mais do que o dobro do da 
agropecuária, e do emprego formal, o dobro; a 
extrativa mineral respondia por 63% do emprego 
formal na indústria e a 8,9% do emprego total, 
enquanto o setor agropecuário respondia por 
apenas 7,1% do emprego total. Outro exemplo 
é o microterritório de Araçuaí, onde a partici-
pação da extrativa mineral no emprego formal 
total era de 5,9% e a da agropecuária, de 3,5%; 
caberia considerar também o emprego indireto 
que é gerado pela atividade mineradora, embu-
tido nas estatísticas de emprego nos setores de 
indústria de transformação, comércio e serviços.

Assim, segundo o Censo de 2010, os ocupados 
na fabricação de produtos de minerais não 
metálicos, que é um dos subsetores da indús-
tria de transformação, representam 76% e 32% 
do emprego total verificado na indústria extra-
tiva mineral do Alto e do Médio/Baixo Jequiti-
nhonha, respectivamente. 

4.3  
MAPEAMENTO DOS MINERAIS

Nesta seção, pretende-se mapear as substân-
cias minerais presentes no Alto e no Médio/
Baixo Jequitinhonha, analisando sua impor-
tância relativa e sua distribuição nos microter-
ritórios e municípios. 

Para o mapeamento dos minerais desses ter-
ritórios, foram utilizadas as informações, por 
substância e por município, de reservas de 2009 
do Anuário Mineral Brasileiro de 2010 (DNPM), 
de produção bruta de 2013 (DNPM), de arreca-
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dação da CFEM de 2013, além de informações da 
Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM) 
do 3º Inventário de Áreas Impactadas pela 
Mineração do Estado de Minas Gerais (2015), 
citações em pesquisas, livros e textos sobre o 
tema. Na análise, foram considerados ainda os 
dados de exportação de 2013 a 2015 (MDIC), 
desagregados também por produto mineral 
e por município, além dos dados de emprego 
do Censo de 2010 e da RAIS, desagregados 
por subsetor e por município. Valem aqui as 
observações feitas no início da primeira parte 
deste relatório, sobre os dados de emprego e 
da CFEM, com uma consideração adicional de 

que os dados acima são pontuais no tempo, 
cabendo, para o aprofundamento deste diag-
nóstico, a obtenção de séries desses dados, 
abarcando o período mais recente.

4.3.1 Alto Jequitinhonha

O mapeamento realizado com base nas 
fontes acima citadas mostrou a existência das 
seguintes substâncias minerais no microterri-
tório de Capelinha: areia (Veredinha, Leme do 
Prado, Minas Novas e Turmalina), argila (Turma-
lina e Veredinha), argila refratária (Turmalina), 
brita e cascalho (Minas Novas), granito (Minas 
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Alto Jequitinhonha 9 29 13 25 842 299 56 487 918 91,7 100

Capelinha 0 19 8 4 122 56 22 44 153 79,7 16,7

Minas Novas 0 19 0 0 55 39 0 16 74 74,3 8,1

Turmalina 0 0 8 4 33 6 19 8 45 73,3 4,9

Capelinha 0 0 0 0 20 0 0 20 20 100,0 2,2

Veredinha 0 0 0 0 10 7 3 0 10 100,0 1,1

Leme do Prado 0 0 0 0 4 4 0 0 4 100,0 0,4

Diamantina 9 10 5 21 720 243 34 443 765 94,1 83,3

Diamantina 0 0 0 0 324 47 18 259 324 100,0 35,3

Gouveia 5 0 5 0 175 99 11 65 185 94,6 20,2

Tabela 4.7: Ocupados na indústria extrativa mineral por subsetor nos microterritórios e 
municípios do Alto Jequitinhonha na última semana de julho de 2010

(Continua)
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Serro 0 10 0 18 97 33 0 64 125 77,6 13,6

Datas 0 0 0 0 58 46 5 7 58 100,0 6,3

Couto de Magalhães 0 0 0 0 24 0 0 24 24 100,0 2,6

Carbonita 4 0 0 0 7 7 0 0 11 63,6 1,2

Presidente Kubitschek 0 0 0 0 11 11 0 0 11 100,0 1,2

Senador Modestino Gonçalves 0 0 0 0 11 0 0 11 11 100,0 1,2

Felício Dos Santos 0 0 0 3 4 0 0 4 7 57,1 0,8

São Gonçalo Rio Preto 0 0 0 0 5 0 0 5 5 100,0 0,5

Materlândia 0 0 0 0 4 0 0 4 4 100,0 0,4

Tabela 4.7: Ocupados na indústria extrativa mineral por subsetor nos microterritórios e municípios do 
Alto Jequitinhonha na última semana de julho de 2010

Fonte: IBGE, Censo 2010. Elaboração: Fundação João Pinheiro.

(Conclusão)

Novas) e feldspato (Minas Novas). Trabalhos 
recentes citam ainda a exploração de man-
ganês (Couto de Magalhães), cianita (Minas 
Novas e Capelinha), gemas (Capelinha e Minas 
Novas), diamante (Couto de Magalhães), ouro 
(Chapada do Norte), quartzo (Minas Novas), 
ferro (Minas Novas), mica (Capelinha) e cal-
cário-dolomito (Turmalina).

No microterritório de Diamantina encon-
tram-se: ouro (principalmente em Diaman-
tina, mas também em Serro e Datas), diamante 
(principalmente em Diamantina e Serro, mas 
também em Datas e Gouveia), manganês 
(Senador Modestino Gonçalves, Gouveia, Dia-
mantina e Serro), granito (Gouveia e Diaman-
tina), quartzo (Gouveia), cianita (Itamarandiba), 
quartzito (Datas, Diamantina e Gouveia), cal-
cita (Diamantina), cromo (Alvorada de Minas), 
xisto (São Gonçalo do Rio Preto) e esteatito 
(Alvorada de Minas), além de areias indus-

triais-quartzo (Diamantina), areia (Diaman-
tina, Datas, Presidente Kubitschek e Gouveia) e 
argila (Carbonita). Trabalhos recentes apontam 
ainda a exploração de ferro (Diamantina, Serro 
e Itamarandiba) e caulim (Diamantina).

Os dados de emprego das tabelas 4.7 (Censo 
2010) e 4.8 (RAIS 2013) permitem uma primeira 
ideia da importância relativa dos minerais e dos 
municípios mineradores do Alto Jequitinhonha. 
Ambas mostram que: a) a atividade é prepon-
derante no microterritório de Diamantina e, 
neste, nos municípios de Diamantina e Gouveia; 
b) predomina a atividade no setor de minerais 
não metálicos e nele tem grande peso e maior 
dispersão no território a extração de pedra, areia 
e argila; c) há atividade de extração de pedras 
preciosas e semipreciosas em ambos os micro-
territórios, destacando-se os municípios de Tur-
malina, Diamantina e Gouveia; d) a despeito das 
diferenças de fontes e datas, os dados indicam 
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Território/Microterritório/
Município

Metálicos Não Metálicos

A
ti

vi
da

de
 d

e 
ap

oi
o Extrativa Mineral

M
an

ga
nê

s

M
et

ai
s 

pr
ec

io
so

s

Pe
dr

a,
 A

re
ia

, 
A

rg
ila

Pe
dr

as
 

pr
ec

io
sa

s

O
ut

ro
s

To
ta

l

Participação (%)

do
s 

nã
o 

m
et

ál
ic

os

no
 

Te
rr

it
ór

io

Alto Jequitinhonha 63 1 152 17 12 0 245 73,9 100,0

Capelinha 0 0 23 0 0 0 23 100,0 9,4

Minas Novas 0 0 18 0 0 0 18 100,0 7,4

Capelinha 0 0 3 0 0 0 3 100,0 1,2

Turmalina 0 0 1 0 0 0 1 100,0 0,4

Chapada do Norte 0 0 1 0 0 0 1 100,0 0,4

Diamantina 1 0 108 0 10 0 119 99,2 48,6

Gouveia 27 1 16 17 1 0 62 54,8 25,3

Diamantina 29 0 0 0 0 0 29 0,0 11,8

Senador Modestino Gonçalves 6 0 0 0 0 0 6 0,0 2,5

Couto de Magalhaes de Minas 0 0 3 0 0 0 3 100,0 1,3

São Gonçalo do Rio Preto 0 0 0 0 1 0 1 100,0 0,4

Itamarandiba 0 0 1 0 0 0 1 100,0 0,4

Carbonita 0 0 1 0 0 0 1 100,0 0,4

Felício dos Santos 63 1 129 17 12 0 222 71,2 90,6

Tabela 4.8: Emprego formal na indústria extrativa mineral nos microterritórios e municípios do 
Alto Jequitinhonha em 31 de dezembro de 2013

Fonte: MTE/RAIS 2013. Elaboração: Fundação João Pinheiro.

grande informalidade na extração dos minerais 
não metálicos, especialmente de gemas e outros 
minerais não metálicos; e) quanto aos minerais 
metálicos, há atividade de extração de metais 
preciosos e manganês (principalmente em Dia-
mantina e Senador Modestino Gonçalves).

Do ponto de vista das reservas (tabela 4.9), o 
Alto Jequitinhonha destaca-se com 79,2% das 
reservas de cianita do estado (Itamarandiba), 
98,9% das reservas de cromo (Alvorada de 
Minas), 100% das reservas de diamante primário 
(Diamantina), 66,7% das de diamante secun-
dário (Diamantina e Serro) e 69,1% das reservas 
medidas de ouro secundário (Diamantina). As 
reservas de manganês existentes no microter-

ritório são pouco representativas no estado 
e apresentam alguma relevância apenas em 
Senador Modestino.

Em 2013, entre os diversos minerais, o granito 
respondeu por 43,6% do total arrecadado de 
CFEM no território (dos quais 86,5% de Gouveia 
e 13,5% de Minas Novas), 33,1% proveio da pro-
dução de manganês (dos quais 99,9% de Senador 
Modestino Gonçalves) e 11,5% de quartzo (100% 
de Gouveia47) (tabela 4.10).

47  Os municípios de Gouveia e Diamantina são tradicionais produ-

tores de quartzo, tendo garantido por muitos anos uma parcela 

significativa do minério consumido pelas indústrias de silício 

metálico e ferrosilício de Várzea da Palma e Pirapora.
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Naquele ano, o microterritório de Diamantina foi 
responsável por 92,7% do total arrecadado no 
Alto Jequitinhonha e, entre os principais municí-
pios arrecadadores da CFEM, destacam-se Gou-
veia e Senador Modestino Gonçalves, com 49,5% 
e 33,11% do total arrecadado em 2013.48

48  Considerando-se a série de 2004 a 2015 da arrecadação da CFEM, 

à exceção do ano de 2013, o município de maior arrecadação é 

Senador Modestino Gonçalves e, até o ano de 2012, o município 

de Diamantina era o 2º com maior arrecadação.
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Capelinha Feldspato Minas Novas 34.571 0,1

Diamantina

Areia (Quartzo) Diamantina 2.058.380 1,7

Caulim Diamantina 59.090 0,4

Cianita Itamarandiba 145.036 79,2

Cromo Alvorada de Minas 675.080 98,9

Diamante Primário Diamantina 148.130 100,0 18.205 100,0

Diamante Secun-
dário

Datas 1.051.885 0,2 43.752 0,4

Diamantina 347.479.133 63,2 3.811.490 32,3

Gouveia 106.216 0,0 12.090 0,1

Serro 17.983.000 3,3 719.320 6,1

Manganês

Couto de Magalhães 30.000 0,1 39,0

Diamantina 141.552 0,5 44,5

Gouveia 205.513 0,7 22,5

Senador Modestino 
Gonçalves

336.445 1,1 36,4

Ouro (Primário)
Diamantina 38.985.741 3,8 38.385 5,1

Serro 24.933 0,0 99.733 13,2

Ouro (Secundário)
Datas 1.998.525 0,3 40 0,1

Diamantina 414.576.778 69,1 1.540 4,4

Rochas Ornam. - 
Granito

Diamantina 11.931 0,0

Rochas Ornam. - 
Quartzo

Gouveia 2.445.303 0,3

Tabela 4.9: Reserva de minerais nos microterritórios e municípios do Alto Jequitinhonha – 2009

Fonte: DNPM, Anuário Mineral Brasileiro, 2010. Elaboração: Fundação João Pinheiro.
* Diamante em quilates, ouro em kg.

Os dados de produção bruta (ROM) da tabela 
4.11 confirmam a extração de areia, brita e cas-
calho em ambos os microterritórios, a maior 
parte extraída nos municípios de Diamantina 
(areia, brita e cascalho), Datas (areia) e Senador 
Modestino Gonçalves (brita e cascalho). Esse 
último município também se destaca, como 
apontado, pela produção de manganês. Já Tur-
malina, no microterritório de Capelinha, destaca-
se pela produção de argila e argila refratária. No 



115Mineração

Tabela 4.10: Valor arrecadado da CFEM por substância e por município do Alto Jequitinhonha – 2013

microterritório de Diamantina, o município de 
Itamarandiba extrai, além de brita e cascalho, a 
cianita, e o município de Diamantina, o diamante. 
A tabela registra, ainda, a produção de rochas 
ornamentais (granito e outras) nos dois microter-
ritórios, em Alvorada de Minas e em Minas Novas. 

Quando se olha conjuntamente para os dados de 
emprego, arrecadação de CFEM e produção bruta, 
algumas discrepâncias aparecem. Por exemplo, o 
município de Gouveia não registra produção bruta 
em 2013, mas é responsável por metade da arre-
cadação de CFEM do território, devido ao granito 
e ao quartzo, e é o segundo que mais emprega 
no setor. Outro exemplo é o das gemas (pedras 

preciosas/semipreciosas), que não aparecem nos 
dados de produção e arrecadação de CFEM, mas 
têm representatividade nos dados de emprego. 

No período 2013 a 2015, as exportações de mine-
rais do Alto Jequitinhonha (tabela 4.12) se restrin-
giram ao microterritório de Diamantina e, nele, 
aos municípios de Diamantina (63,0% na média 
dos três anos) e Gouveia (39,5%). Os principais 
produtos exportados foram diamante não indus-
trial e quartzito/granito em blocos ou placas. 

Esses dados de exportação reafirmam a impor-
tância do município de Gouveia na mineração do 
Alto Jequitinhonha. 

Substância Município Microterritório  (R$)  Participação no 
território (%) 

Participação do 
município na 

substância (%)

Granito 

256.453 43,6  

Gouveia Diamantina 221.830 37,7 86,5

Minas Novas Capelinha 34.623 5,9 13,5

Manganês 

194.627 33,1  

Senador Modestino 
Gonçalves

Diamantina 194.512 33,0 99,9

Diamantina Diamantina 115 0,0 0,1

Quartzo
67.628 11,5  

Gouveia Diamantina 67.628 11,5 100,0

Minério de Manganês  
25.952 4,4  

Serro Diamantina 25.952 4,4 100,0

Areia  

19.517 3,3  

Diamantina Diamantina 10.233 1,7 52,4

Datas Diamantina 3.242 0,6 16,6

Presidente Kubitschek Diamantina 2.286 0,4 11,7

Gouveia Diamantina 1.634 0,3 8,4

Felício dos Santos Diamantina 1.047 0,2 5,4

Argila 

9.542 1,6  

Turmalina Capelinha 4.715 0,8 49,4

Carbonita Diamantina 3.768 0,6 39,5

Veredinha Capelinha 1.058 0,2 11,1

(Continua)
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Substância Município Microterritório  (R$)  Participação no 
território (%) 

Participação do 
município na 

substância (%)

Esteatito 
7.672 1,3  

Alvorada de Minas Diamantina 7.672 1,3 100,0

Cianita 
2.862 0,5  

Itamarandiba Diamantina 2.862 0,5 100,0

Argila Refratária 
2.471 0,4  

Turmalina Capelinha 2.471 0,4 100,0

Cascalho 

1.189 0,2  

Carbonita Diamantina 670 0,1 56,4

Gouveia Diamantina 303 0,1 25,5

Senador Modestino 
Gonçalves

Diamantina 216 0,0 18,2

Diamante 
399 0,1  

Diamantina Diamantina 399 0,1 100,0

Xisto 

195 0,0  

São Gonçalo do Rio 
Preto

Diamantina 195 0,0 100,0

Quartzito 
66 0,0  

Datas Diamantina 66 0,0 100,0

Diamante Industrial 
62 0,0  

Diamantina Diamantina 62 0,0 100,0

Total 588.634  100,0

Substância Microterritório Município Produção Bruta (ROM)

Areia 

Capelinha 

Veredinha 1.014

Leme do Prado 742

Minas Novas 700

Turmalina 510

Diamantina

Diamantina 48.013

Datas 25.900

Presidente Kubitschek 9.061

Argila Capelinha Turmalina 37.080

Argilas refratárias Capelinha Turmalina 12.000

Brita e cascalho

Capelinha Minas Novas 50

Diamantina

Senador Modestino Gonçalves 1.698

Diamantina 1.616

Itamarandiba 1.170

Fonte: DNPM, Anuário Mineral Brasileiro, 2010. Elaboração: Fundação João Pinheiro.
* Diamante em quilates, ouro em kg.

Tabela 4.10: Valor arrecadado da CFEM por substância e por município do Alto Jequitinhonha – 2013

Tabela 4.11: Produção bruta de minerais dos microterritórios e municípios do Alto 
Jequitinhonha – 2013

(Conclusão)

(Continua)
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Fonte: MDIC. Elaboração: Fundação João Pinheiro.

Território/
microterritório/
município

Produto
U$ mil Participação no Território

2013 2014 2015 Média 2013 2014 2015 Média

Alto Jequitinhonha 3.360,4 3.136,8 6.495,7 4.331,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Diamantina - -

Diamantina

Quartzito/granito em 
blocos ou placas - 12,7 - 4,2 - 0,4 - 0,1

Diamante não 
industrial 2.229,3 2.061,2 4.434,4 2.908,3 57,3 63,5 68,3 63,0

Gouveia 

Quartzito/granito em 
blocos ou placas 1.661,0 1.169,2 2.061,3 1.630,5 42,7 36,0 31,7 36,8

Pedras preciosas/semi 1,0 0,5 - 0,5 0,0 0,0 - 0,0

Fonte: DNPM. Elaboração: Fundação João Pinheiro.

Substância Microterritório Município Produção Bruta (ROM)

Cianita Diamantina Itamarandiba 146

Diamante Diamantina Diamantina 3.090

Manganês Diamantina
Senador Modestino Gonçalves 89.000

Serro 4.980

Outras Rochas Ornamentais Diamantina Alvorada De Minas 2.785

Rochas Ornamentais (granito) Capelinha Minas Novas 2.508

Tabela 4.11: Produção bruta de minerais dos microterritórios e municípios do Alto 
Jequitinhonha – 2013

Tabela 4.12: Exportações do Alto Jequitinhonha – 2013-2015

(Conclusão)

4.3.2 Médio/Baixo Jequitinhonha

Nos últimos anos, a extração de minerais não 
metálicos tem se concentrado no Médio Jequi-
tinhonha, principalmente na faixa a partir de 
Araçuaí, seguindo pelos municípios a nordeste 
até Pedra Azul. Essa especialização envolve, 
principalmente, a produção de grafita, granito e 
pedras preciosas e semipreciosas, além do lítio. 
O Baixo Jequitinhonha vem acompanhando esse 
movimento, com destaque para a extração de 
grafita e granito. 

Detalhando por microterritório, verifica-se a exis-
tência e/ou produção das seguintes substâncias 
no Médio/Alto Jequitinhonha. No microterritório 
de Araçuaí, encontram-se: lítio (espodumênio 
e petalita, em Araçuaí e Itinga), gemas (Coronel 
Murta, Itinga), feldspato (Coronel Murta, Itinga, 
Araçuaí e Virgem da Lapa), calcita (Coronel 
Murta), granito (Itinga, Coronel Murta e Araçuaí), 
ardósia (Itinga), quartzo cristal (Araçuaí e Itinga), 
areais industriais-quartzo (Virgem da Lapa, Itinga, 
Araçuaí e Coronel Murta), xisto (Itinga e Araçuaí), 
turmalina (Coronel Murta), diamante secundário 
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Território/  microterritório/
município
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Médio/Baixo Jequitinhonha 5 36 19 152 941 249 1.066 2.256 2.468 91,4 100

Participação* (%) 35,7 55,4 59,4 86 75,9 81,6 68,6 72,8 72,9 - -

Almenara 0 4 0 0 53 0 35 88 92 95,7 3,7

Almenara 0 0 0 0 36 0 9 45 45 100 1,8

Jordânia 0 4 0 0 4 0 20 24 28 85,7 1,1

Mata Verde 0 0 0 0 13 0 6 19 19 100 0,8

Araçuaí 0 8 19 37 172 105 528 805 869 92,6 35,2

Coronel Murta 0 0 11 0 16 52 350 418 429 97,4 17,4

Araçuaí 0 8 0 37 54 12 78 144 189 76,2 7,7

Itinga 0 0 0 0 83 14 88 185 185 100,0 7,5

Virgem Da Lapa 0 0 8 0 5 27 7 39 47 83 1,9

Francisco Badaró 0 0 0 0 10 0 0 10 10 100,0 0,4

Berilo 0 0 0 0 0 0 5 5 5 100,0 0,2

Jenipapo De Minas 0 0 0 0 4 0 0 4 4 100,0 0,2

Felisburgo 0 0 0 0 64 12 16 92 92 100,0 3,7

Jequitinhonha 0 0 0 0 30 12 10 52 52 100,0 2,1

Joaíma 0 0 0 0 21 0 4 25 25 100,0 1,0

Felisburgo 0 0 0 0 6 0 0 6 6 100,0 0,2

Rio Do Prado 0 0 0 0 3 0 2 5 5 100,0 0,2

Palmópolis 0 0 0 0 4 0 0 4 4 100,0 0,2

Itaobim 0 0 0 0 246 54 177 477 477 100,0 19,3

Caraí 0 0 0 0 39 13 105 157 157 100,0 6,4

Novo Cruzeiro 0 0 0 0 128 0 0 128 128 100,0 5,2

Padre Paraíso 0 0 0 0 7 41 19 67 67 100,0 2,7

Itaobim 0 0 0 0 34 0 20 54 54 100,0 2,2

Ponto Dos Volantes 0 0 0 0 38 0 11 49 49 100,0 2,0

Monte Formoso 0 0 0 0 0 0 22 22 22 100,0 0,9

Jacinto 0 0 0 0 35 0 114 149 149 100,0 6,0

Salto Da Divisa 0 0 0 0 19 0 114 133 133 100,0 5,4

S. Antônio Jacinto 0 0 0 0 16 0 0 16 16 100,0 0,6

Pedra Azul 5 24 0 115 371 78 196 645 789 81,7 32,0

Medina 0 0 0 10 275 70 64 409 419 97,6 17,0

Divisa Alegre 0 3 0 92 9 0 7 16 111 14,4 4,5

Pedra Azul 0 0 0 0 0 0 110 110 110 100,0 4,5

Cachoeira De Pajeú 0 21 0 0 63 0 10 73 94 77,7 3,8

Águas Vermelhas 5 0 0 9 21 0 0 21 35 60 1,4

Comercinho 0 0 0 0 3 8 0 11 11 100,0 0,4

Divisópolis 0 0 0 4 0 0 5 5 9 55,6 0,4

Tabela 4.13: Ocupação na indústria extrativa mineral por subsetor nos microterritórios e 
municípios do Médio/Baixo Jequitinhonha – 2010

Fonte: IBGE, Censo 2010. Elaboração: Fundação João Pinheiro.
* Refere-se à participação do Médio/Baixo no total dos 2 territórios do Jequitinhonha (Médio/Baixo e Alto)
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(Virgem da Lapa), além de areia (Araçuaí e Virgem 
da Lapa) e argila (Araçuaí e Itinga). 

No microterritório de Pedra Azul, grafita (Pedra 
Azul e Cachoeira do Pajeú), granito (Medina, 

Cachoeira do Pajeú, Comercinho, Pedra Azul e 
Divisópolis), feldspato (Medina), areia industrial-
-quartzo (Cachoeira do Pajeú). No microterri-
tório de Almenara, grafita (Almenara e Bandeira), 
granito (Almenara, Mata Verde e Bandeira), areia 

Fonte: MTE/RAIS 2013. Elaboração: Fundação João Pinheiro.
* Refere-se à participação do Médio/Baixo no total dos 2 territórios do Jequitinhonha (Médio/Baixo e Alto)

Território/microterritório/
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Médio/Baixo Jequitinhonha 0 0 862 12 720 4 1598 99,75 100,0

Participação * (%) 0 0 85,0 41,4 98,4 100 86,7 - -

Almenara 0 0 33 0 2 0 35 100,0 2,2

Mata Verde 0 0 18 0 0 0 18 100,0 1,1

Almenara 0 0 15 0 2 0 17 100,0 1,1

Araçuaí 0 0 312 12 210 0 534 100,0 33,4

Araçuaí 0 0 176 4 101 0 281 100,0 17,6

Itinga 0 0 95 0 103 0 198 100,0 12,4

Coronel Murta 0 0 35 8 0 0 43 100,0 2,7

Virgem da Lapa 0 0 6 0 6 0 12 100,0 0,8

Felisburgo 0 0 2 0 14 0 16 100,0 1,0

Joaíma 0 0 0 0 11 0 11 100,0 0,7

Jequitinhonha 0 0 0 0 3 0 3 100,0 0,2

Felisburgo 0 0 2 0 0 0 2 100,0 0,1

Itaobim 0 0 150 0 20 0 170 100,0 10,6

Itaobim 0 0 46 0 20 0 66 100,0 4,1

Caraí 0 0 63 0 0 0 63 100,0 3,9

Ponto dos Volantes 0 0 26 0 0 0 26 100,0 1,6

Padre Paraiso 0 0 7 0 0 0 7 100,0 0,4

Novo Cruzeiro 0 0 6 0 0 0 6 100,0 0,4

Monte Formoso 0 0 2 0 0 0 2 100,0 0,1

Jacinto 0 0 5 0 137 0 142 100,0 8,9

Salto da Divisa 0 0 0 0 137 0 137 100,0 8,6

Jacinto 0 0 5 0 0 0 5 100,0 0,3

Medina 0 0 300 0 11 4 315 100,0 19,7

Pedra Azul 0 0 360 0 337 4 701 100,0 43,9

Pedra Azul 0 0 0 0 307 0 307 100,0 19,2

Cachoeira de Pajeú 0 0 31 0 0 0 31 100,0 1,9

Comercinho 0 0 9 0 19 0 28 100,0 1,7

Aguas Vermelhas 0 0 10 0 0 0 10 100,0 0,6

Divisópolis 0 0 10 0 0 0 10 100,0 0,6

Tabela 4.14: Emprego formal na indústria extrativa mineral dos microterritórios e municípios do 
Médio/Baixo Jequitinhonha – 2013
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(Almenara) e quartzo (Bandeira). No microterri-
tório de Jacinto, grafita (Salto da Divisa) e granito 
(Salto da Divisa e Jacinto). No microterritório de 
Felisburgo, granito (Jequitinhonha) e feldspato 
(Jequitinhonha). E, no microterritório de Itaobim, 
granito (Caraí, Itaobim, Padre Paraíso, Ponto dos 
Volantes, Monte Formoso), gemas (Caraí e Novo 
Cruzeiro), feldspato (Novo Cruzeiro) e areia e cas-
calho (Ponto dos Volantes).

Os dados de emprego das tabelas 4.13 e 4.14, 
desagregados por subsetor e por município, 
mostram: a) a grande predominância dos mine-
rais não metálicos na atividade extrativa do 
Médio/Baixo Jequitinhonha, constituindo a 
totalidade do emprego formal no setor; b) entre 
os minerais não metálicos, a extração de pedra, 
areia e argila tem grande peso e é bastante difun-
dida entre os municípios do território, o mesmo 
acontece com outros minerais não metálicos;  
c) a extração de pedras preciosas/semipreciosas 
aparece com peso bem menor nas estatísticas, 
que indicam um maior grau de informalidade 

nesse subsetor; d) os microterritórios de Araçuaí 
e Pedra Azul concentram mais de 2/3 da ativi-
dade do setor no território; adicionando-se o 
microterritório de Itaobim, chega-se a mais de 
4/5; o mesmo nível de concentração se verifica 
por subsetor do setor de minerais não metá-
licos; e) no microterritório de Araçuaí, destacam-
se os municípios de Coronel Murta, Araçuaí 
e Itinga em todos os subsetores, devendo-se 
acrescentar, no caso das pedras preciosas, o 
município de Virgem da Lapa; no microterritório 
de Pedra Azul, os municípios de Medina e Pedra 
Azul, que concentram a extração de não metá-
licos; e, no microterritório de Itaobim, o muni-
cípio de Caraí. 

De acordo com os dados de 2009 de reservas 
(tabela 4.15), o território do Médio/Alto Jequiti-
nhonha concentrava 95% das reservas medidas 
de grafita de Minas Gerais, sendo 61,5% em 
Jacinto (Salto da Divisa), 28,2% em Pedra Azul 
(principalmente no município de Pedra Azul) e 
5,1% em Almenara.

Substância Microterritório Município

Reserva medida

Reserva medida (t) Participação em Minas 
Gerais (%)

Areia (Quartzo)
Araçuaí

Virgem da Lapa 42.224 0,0

Araçuaí 27.697 0,0

Itinga 10.981 0,0

Pedra Azul Cachoeira de Pajeú 634.215 0,5

Calcita
Araçuaí Coronel Murta 12.289 0,1

Itaobim Caraí 157.701 1,0

Diamante Secundário Araçuaí Virgem da Lapa 2.219.410 0,4

Feldspato

Araçuaí

Itinga 7.942.136 18,7

Coronel Murta 3.108.223 7,3

Virgem da Lapa 2.048.117 4,8

Araçuaí 272.633 0,6

Felisburgo Jequitinhonha 34.453 0,1

Pedra Azul Medina 770.000 1,8

Tabela 4.15: Reserva de minerais dos microterritórios e municípios do 
Médio/Baixo Jequitinhonha – 2009

(Continua)
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Fonte: MTE/RAIS 2013. Elaboração: Fundação João Pinheiro.
* Refere-se à participação do Médio/Baixo no total dos 2 territórios do Jequitinhonha (Médio/Baixo e Alto)

Substância Microterritório Município

Reserva medida

Reserva medida (t) Participação em Minas 
Gerais (%)

Gemas (Primárias)

Almenara Almenara 642.241 8,2

Araçuaí Coronel Murta 917.716 11,7

Itaobim Caraí 2.061 0,0

Gemas (Secundárias)
Araçuaí Coronel Murta 894.342 29,9

Itaobim Caraí 2.837 0,1

Grafita

Almenara Almenara 5.329.833 5,1

Jacinto Salto da Divisa 64.918.692 61,5

Pedra Azul
Pedra Azul 29.793.054 28,2

Cachoeira de Pajeú 218.715 0,2

Lítio (Espodumênio) Araçuaí
Itinga 4.017.610 97,7

Araçuaí 93.444 2,3

Lítio (Petalita) Araçuaí
Itinga 600.533 97,4

Araçuaí 15.987 2,6

Quartzo (Cristal) Araçuaí
Araçuaí 73.900 1,7

Itinga 25.572 0,6

Rochas Ornam. - Ardósia Araçuaí Itinga 6.092.593 0,5

Rochas Ornam. - Granito 

Araçuaí

Itinga 28.049.413 1,0

Coronel Murta 12.283.561 0,5

Araçuaí 1.780.207 0,1

Felisburgo Jequitinhonha 29.124.966 1,1

Itaobim

Itaobim 219.575.845 8,1

Caraí 2.926.832 0,1

Padre Paraíso 343.115 0,0

Pedra Azul

Medina 472.540.031 17,4

Cachoeira De Pajeú 192.380.113 7,1

Comercinho 102.616.187 3,8

Pedra Azul 44.600.519 1,6

Divisópolis 1.087.828 0,0

Tabela 4.15: Reserva de minerais dos microterritórios e municípios do Médio/
Baixo Jequitinhonha – 2009

(Conclusão)

O território destaca-se, ainda, por deter 100% 
das reservas de lítio (espodumênio e petalita), 
localizadas em Araçuaí (mais de 90% em Itinga, 
mas também no município de Araçuaí), e 41% 
das reservas de granito, concentradas em Pedra 
Azul (particularmente em Medina, com 17%, e 

Cachoeira de Pajeú, com 7%) e em Itaobim (prin-
cipalmente no município de Itaobim, com 8,1%).

Além disso, o território tem grande represen-
tatividade no estado no tocante às reservas 
de feldspato (31%, principalmente em Itinga 
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e Coronel Murta), gemas primárias (20%, em 
Coronel Murta e Almenara) e secundárias (30%, 
principalmente em Coronel Murta).

Em 2013, a grafita, o granito e o lítio (minério 
de lítio, espodumênio e petalita) responderam 
por 95% da arrecadação da CFEM no Médio/
Baixo Jequitinhonha (tabela 4.16). A grafita res-
pondeu por 48% do total arrecadado (dos quais 
o município de Pedra Azul participou com 65% 
e Salto da Divisa com 35%), o granito, por 42% 
(dos quais 29% provieram do município de 
Itinga, 21,5% de Medina, 12% de Caraí e 8% de 
Araçuaí) e o lítio, por 5,3% (85% proveniente do 
município de Araçuaí) (tabela 4.16).

Vale ressaltar também que a arrecadação da 
CFEM proveniente do granito no Médio/Baixo 

Jequitinhonha foi 6,6 vezes maior que no Alto 
Jequitinhonha, embora represente a mesma 
parcela da CFEM arrecadada nos dois territórios. 
A extração de granito é difundida em todo o 
território, ou seja, encontra-se em todos os seus 
microterritórios, embora concentre-se nos de 
Araçuaí, Pedra Azul e Itaobim.

O microterritório com maior arrecadação da 
CFEM é Pedra Azul (43%), em grande parte 
devido à extração de grafita no município 
de Pedra Azul, mas também à de granito em 
Medina. A segunda maior arrecadação é do 
microterritório de Araçuaí (26,2%), a maior parte 
proveniente do granito de Itinga e de Araçuaí, 
mas também devido ao lítio de Araçuaí e Itinga. 
O microterritório de Jacinto aparece em ter-
ceiro lugar (17,6%), por causa da extração de 

Substância Município Microterritório (R$) % *

Grafita 

  1.945.107 48,2

Pedra Azul Pedra Azul 1.258.380 64,7

Salto da Divisa Jacinto 686.727 35,3

Granito 

  1.704.566 42,3

Itinga Araçuaí 498.296 29,2

Medina Pedra Azul 365.820 21,5

Caraí Itaobim 209.414 12,3

Araçuaí Araçuaí 136.897 8,0

Mata Verde Almenara 90.714 5,3

Itaobim Itaobim 69.542 4,1

Divisópolis Pedra Azul 52.659 3,1

Padre Paraíso Itaobim 45.600 2,7

Ponto dos Volantes Itaobim 44.002 2,6

Jequitinhonha Felisburgo 43.509 2,6

Coronel Murta Araçuaí 35.041 2,1

Comercinho Pedra Azul 33.378 2,0

Águas Vermelhas Pedra Azul 30.621 1,8

Jacinto Jacinto 25.143 1,5

Virgem da Lapa Araçuaí 11.317 0,7

Almenara Almenara 7.693 0,5

Cachoeira de Pajeú Pedra Azul 4.317 0,3

Pedra Azul Pedra Azul 602 0,0

Tabela 4.16: Valor arrecadado da CFEM por substância e município do Médio/Baixo 
Jequitinhonha – 2013

(Continua)
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grafita em Salto da Divisa, e o microterritório de 
Itaobim, em quarto lugar (9,3%), devido quase 
totalmente ao granito, com destaque para o 
município de Caraí.

Os dados de produção bruta em 2013 (tabela 
4.19) também mostram uma grande difusão 
no território da extração de rochas ornamen-
tais (granito e outras), mas há discrepâncias em 
relação aos dados de arrecadação da CFEM, com 

a não inclusão do microterritório de Felisburgo e 
a participação diferenciada dos microterritórios e 
municípios. Assim, por exemplo, o município de 
Itinga, que pela CFEM se destaca com a maior arre-
cadação no tocante ao granito, não aparece nos 
dados de produção desse mineral. Outro exemplo: 
o município de Araçuaí, pelos dados da CFEM, 
teria uma produção de granito bem superior à de 
Coronel Murta, mas os dados de produção mos-
tram que ela foi maior nesse último município. 

Substância Município Microterritório (R$) % *

Minério De Lítio 
  118.693 2,9

Araçuaí Araçuaí 118.693 100,0

Feldspato 

  85.134 2,1

Itinga Araçuaí 74.367 87,4

Araçuaí Araçuaí 8.116 9,5

Coronel Murta Araçuaí 2.651 3,1

Espodumênio 

  81.715 2,0

Araçuaí Araçuaí 40.898 50,1

Itinga Araçuaí 40.817 50,0

Xisto 
  44.090 1,1

Itinga Araçuaí 44.090 100,0

Petalita 
  14.463 0,4

Araçuaí Araçuaí 14.463 100,0

Pegmatito 
  13.378 0,3

Itinga Araçuaí 13.378 100,0

Areia 

  9.536 0,2

Araçuaí Araçuaí 6.395 67,1

Almenara Almenara 1.721 18,1

Virgem da Lapa Araçuaí 1.420 14,9

Argila 
  7.300 0,2

Araçuaí Araçuaí 7.300 100,0

Caulim 
  4.760 0,1

Caraí Itaobim 4.760 100,0

Quartzo 
  3.947 0,1

Virgem da Lapa Araçuaí 3.947 100,0

Água Marinha 
  750 0,0

Caraí Itaobim 750 100,0

Total 4.033.436 100,0

Tabela 4.16: Valor arrecadado da CFEM por substância e município do 
Médio/Baixo Jequitinhonha – 2013

(Conclusão)

Fonte: DNPM. Elaboração: Fundação João Pinheiro.
* Refere-se, no caso das substâncias, à sua participação no total da CFEM arrecadada no território; no caso dos municípios, à sua participação no total
 da CFEM arrecadada  da substância.
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Quanto aos demais minerais, há muitas coinci-
dências: grafita em Pedra Azul e Salto da Divisa, 
areia em Araçuaí, feldspato em Coronel Murta e 
caulim em Caraí; mas, quanto ao lítio (espodu-
mênio), a produção aparece concentrada em 
Araçuaí, enquanto, pela CFEM, o município de 
Itinga teria um peso quase igual ao de Araçuaí. 
Também no caso das gemas, cuja produção apa-
rece concentrada em Coronel Murta, não há cor-
respondência nos dados da CFEM, que acusam 
produção de pegmatitos em Itinga, quartzo em 
Virgem da Lapa e água marinha em Caraí. Cabe 
observar ainda que o município de Coronel 
Murta, que é destaque pelos dados de emprego, 
não tem o mesmo peso pelos dados da CFEM e 
da produção bruta. 

As exportações de minerais do Médio/Baixo 
Jequitinhonha no período 2013-2015 atingiram, 
em média, US$31,2 milhões (tabela 4.18), valor 
6,9 vezes maior que as do Alto Jequitinhonha. 
Mais da metade (54,8%) do valor das exporta-
ções do Médio/Baixo foram de granito, a maior 
parte cortado em blocos ou placas; a grafita par-
ticipou com 43,5% e as pedras preciosas/semi-
preciosas, com 1,6% .

Do ponto de vista espacial, metade do valor das 
exportações teve como origem o microterritório 
de Pedra Azul, com destaque para o granito em 
blocos ou placas de Medina (maior exportador de 
granito) e a grafita de Pedra Azul. O microterritório 
de Jacinto aparece em segundo lugar, devido às 
exportações de grafita de Salto da Divisa (maior 
exportador de grafita). Em terceiro lugar, está o 
microterritório de Itaobim, com exportação de gra-
nito, a maior parte de Caraí; e, em quarto lugar, o 
microterritório de Araçuaí, com as exportações de 
granito em blocos ou placas de Coronel Murta e, 
principalmente, de Itinga. Quanto às exportações 
de granito trabalhado, a maior parte teve origem 
no microterritório de Pedra Azul, nos municípios 
de Medina, Divisa Alegre e Águas Vermelhas.

Tabela 4.17: Produção Bruta de Minerais nos 
microterritórios e municípios do Médio/Baixo 
Jequitinhonha – 2013

Substância

M
ic

ro
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rr
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ór
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Município

Pr
od

uç
ão

 B
ru

ta
 

(R
O

M
)

Areia

Almenara Almenara 1.769

Araçuaí Araçuaí 21.745

Itaobim
Virgem da Lapa 7.622

Ponto dos Volantes 1.458

Areias Industriais 
(quartzo) Araçuaí

Coronel Murta 2

Virgem da Lapa 17.999

Caulim
Espodumênio

Itaobim Caraí 6.850

Araçuaí Araçuaí 44.043

Feldspato Araçuaí 
Araçuaí 2

Coronel Murta 2.400

Gemas Araçuaí Coronel Murta 8

Grafita 
Jacinto Salto da Divisa 372.691

Pedra Azul Pedra Azul 887.231

Rochas 
Ornamentais 
(granito e 
outras)

Jacinto 
Salto da Divisa 1.143

Jacinto 3.238

Almenara Mata Verde 2.509

Araçuaí 
Araçuaí 8.902

Coronel Murta 10.538

Itaobim 

Caraí 22.042

Itaobim 10.708

Padre Paraíso 2.447

Ponto dos Volantes 13.280

Pedra Azul

Cachoeira de Pajeú 2.013

Comercinho 10.295

Divisópolis 1.590

Medina 34.089

Fonte: DNPM. Elaboração: Fundação João Pinheiro.

4.3.3 As principais substâncias

Nesta parte são feitas algumas considerações 
sobre a grafita, as rochas ornamentais, o lítio e 
as pedras preciosas/semipreciosas, destacando 
aspectos relacionados às suas características, 
utilização, produção e comercialização.
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4.3.3.1 Grafita

A grafita corresponde a uma das três formas alotró-
picas do carbono – as outras são o carbono amorfo 
e o diamante. Resultantes de sua distinta estrutura 
em camadas e de sua inércia química, possui exce-
lentes condutividade elétrica e térmica, excelentes 

propriedades lubrificantes, particularmente a ele-
vada temperatura e pressão, e alta resistência a 
oxidação e durabilidade contra agressividades quí-
micas, propriedades que fazem dela material para 
muitas aplicações na indústria.  Entre essas aplica-
ções, incluem-se fabricação de tijolos e peças refra-
tárias, baterias alcalinas, aditivo na recarburação 

Território/
microterritório/
município

Produto
US$ Mil Participação no território (%)

2013 2014 2015 Média 2013 2014 2015 Média

Médio/Baixo 
Jequitinhonha 34.064,7 32.019,2 27.390,6 31.158,2 100,0 100,0 100,0 100,0

Almenara - - 446,9 149,0 0,0 0,0 1,6 0,5

Almenara Granito em 
blocos ou placas - - 96,8 32,3 0,0 0,0 0,4 0,1

Mata Verde Granito em 
blocos ou placas - - 350,0 116,7 0,0 0,0 1,3 0,4

Araçuaí 4.433,3 2.736,6 2.226,5 3.132,1 13,0 8,5 8,1 9,9

Araçuaí

Granito em 
blocos ou placas 988,9 313,8 145,2 482,6 2,9 1,0 0,5 1,5

Granito 
trabalhado 194,6 - - 64,9 0,6 0,0 0,0 0,2

Pedras preciosas/
semi 528,5 434,0 475,7 479,4 1,6 1,4 1,7 1,5

Coronel Murta Granito em 
blocos ou placas 307,9 435,4 96,6 280,0 0,9 1,4 0,4 0,9

Itinga

Granito em 
blocos ou placas 2.409,0 1.550,4 1.452,8 1.804,1 7,1 4,8 5,3 5,7

Granito 
trabalhado 0,4 - - 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Pedras preciosas/
semi 1,3 - - 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Virgem da Lapa

Granito 
trabalhado - - 55,6 18,5 0,0 0,0 0,2 0,1

Pedras preciosas/
semi 2,7 3,0 0,6 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Itaobim 1.770,5 5.292,3 4.135,7 3.732,8 5,2 16,5 15,1 12,0

Caraí Granito em 
blocos ou placas 896,1 4.660,2 3.464,7 3.007,0 2,6 14,6 12,6 9,7

Padre Paraiso Granito em 
blocos ou placas 597,2 476,9 20,9 365,0 1,8 1,5 0,1 1,2

Ponto  dos 
Volantes

Granito em 
blocos ou placas 277,1 155,2 650,1 360,8 0,8 0,5 2,4 1,2

Jacinto 7.749,0 8.323,8 7.296,2 7.789,7 22,7 26,0 26,6 25,1

Salto da Divisa Grafita 7.749,0 8.323,8 7.296,2 7.789,7 22,7 26,0 26,6 25,1

Tabela 4.18: Exportação do Médio/Baixo Jequitinhonha – 2013-2015
(Continua)

Mineração
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Território/
microterritório/
município

Produto
US$ Mil Participação no território (%)

2013 2014 2015 Média 2013 2014 2015 Média

Pedra Azul 20.111,9 15.666,6 13.285,4 16.354,6 59,0 48,9 48,5 52,5

Águas Vermelhas Granito trabalhado 779,2 27,8 - 269,0 2,3 0,1 0,0 0,9

Cachoeira de 
Pajeú

Granito em blocos 
ou placas 1.632,6 368,5 831,5 944,2 4,8 1,2 3,0 3,0

Divisa Alegre Granito trabalhado 1.407,9 - - 469,3 4,1 0,0 0,0 1,4

Medina

Granito em blocos 
ou placas 10.795,0 8.902,7 6.314,2 8.670,7 31,7 27,8 23,1 27,5

Granito trabalhado - 590,3 408,2 332,8 0,0 1,8 1,5 1,1

Pedra Azul Grafita 5.497,1 5.777,2 5.731,5 5.668,6 16,1 18,0 20,9 18,4

Tabela 4.18: Exportação do Médio/Baixo Jequitinhonha – 2013-2015
(Conclusão)

Fonte: MDIC. Elaboração: Fundação João Pinheiro.

do ferro e do aço, lubrificantes sólidos ou a base de 
óleo e água, escovas de motores elétricos, minas de 
lápis e lapiseiras, gaxetas de vedação, fitas magné-
ticas, lonas de freio e explosivos.  

Os avanços na tecnologia de purificação da grafita 
natural concederam ao produto especificações 
peculiares, tornando-o competitivo nas aplica-
ções de alta tecnologia. A grafita tornou-se um 
sinônimo de qualidade e performance nos equi-
pamentos esportivos, na nova geração de bens 
elétricos e eletrônicos. Segundo MENDO (2009), 
“uma das perspectivas para a utilização da grafita 
está na construção de asfalto eletricamente con-
dutor, com a finalidade de aquecimentos de pistas 
de alguns aeroportos e pontes em regiões frias. O 
advento do automóvel híbrido utilizando célula a 
combustível de grafita constitui a maior demanda 
futura da grafita, estimada em 100.000t/ano”. 

Os avanços tecnológicos ampliam a aplicabili-
dade e a demanda pela grafita, mas predomina 
sua utilização nos setores tradicionais, como a 
siderurgia e a indústria de refratários. De acordo 
com o Anuário Mineral Brasileiro de 2010, os 
principais setores consumidores da grafita bruta 

foram a fundição (85%) e a siderurgia (15%) e, da 
grafita beneficiada, a fundição (32,8%), refratários 
(23%), fabricação de peças para freios (19%), side-
rurgia (11,2%) e baterias (10,7%). 

Segundo Mendo (2009), “o Brasil tem 34,8% do 
total das reservas mundiais e ocupa o segundo 
lugar no mundo em reservas medida e indi-
cada”. Pelo Anuário Mineral Brasileiro de 2010, as 
reservas brasileiras de grafita estão concentradas 
em três estados – Minas Gerais, Bahia e Ceará. 
Mas Minas se destaca com 89% das reservas e 
85% do contido, sendo que, como visto, a maior 
parte delas está no Médio/Baixo Jequitinhonha, 
nos municípios de Salto da Divisa (61,5% das 
reservas do minério e 49,2% do contido), Pedra 
Azul (28,2% e 31%, respectivamente) e Alme-
nara (5,1% e 9,8%). “A melhor ocorrência gra-
fítica, bem como a maior cristalização, está no 
município de Pedra Azul” (MENDO, 2009).

Em 2007, a produção brasileira de grafita natural 
correspondeu a 7,5% da produção mundial, colo-
cando-o como terceiro maior produtor após a 
China e a Índia, responsáveis por 81,5% dela 
(MENDO, 2009). 
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Em 2013, a produção bruta de grafita foi de 887 
mil toneladas em Pedra Azul e de 372 mil tone-
ladas em Salto da Divisa. Nesse mesmo ano, a 
grafita respondeu por 48% do total arrecadado 
da CFEM no território do Médio/Baixo Jequiti-
nhonha, sendo que Pedra Azul participou com 
65% e Salto da Divisa com 35% desse total. 

A empresa brasileira Nacional Grafite Ltda. é a 
grande produtora do estado, com plantas nos 
municípios de Pedra Azul, Salto da Divisa e Itapece-
rica. Nelas, a grafita bruta de baixo teor é trans-
formada em grafita concentrada com elevados 
teores de carbono fixo, sendo que, na unidade 
de Itapecerica, há um moderno centro de pes-
quisas (MENDO, 2009). Em 2009, enquanto a 
produção comercializada de grafita benefi-
ciada do país foi de 55 mil toneladas, no valor 
de R$ 91 milhões, em Minas Gerais ela foi de 45 
mil toneladas (82%), no valor de R$ 77 milhões 
(85%). A empresa Nacional Grafite Ltda. res-
pondeu por 83,4% do valor comercializado do 
país nesse ano.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
formalizou, em maio de 2012, a assinatura de 
protocolo de intenções com a Magnesita Refra-
tários S/A, empresa internacional líder na pro-
dução de refratários na América do Sul, para a 
implantação do complexo minerador de grafita, 
em Almenara. A previsão de investimento era de 
R$ 80 milhões na unidade industrial, para uma 
produção anual de 40 mil toneladas do mineral, 
que deveria gerar 200 novos postos de trabalho. 
A exploração, prevista para ter início em 2014, 
não se efetivou.

4.3.3.2 Rochas ornamentais 

As rochas ornamentais e de revestimento com-
preendem os materiais geológicos naturais que 
podem ser extraídos em blocos ou placas, cor-
tados em formas variadas e beneficiados por 

meio de esquadrejamento, polimento, lustro, 
etc. Seus principais campos de aplicação incluem 
tanto peças isoladas, como esculturas, tampos e 
pés de mesa, balcões, lápides e arte funerária em 
geral, quanto edificações, destacando-se, neste 
caso, os revestimentos internos e externos de 
paredes, pisos, pilares, colunas, soleiras, dentre 
outros (MENDO,2009). Incluem-se como rochas 
ornamentais os granitos, os mármores, os quart-
zitos, serpentinitos, travertinos e ardósias. 

Do ponto de vista mercadológico, as rochas 
ornamentais não são commodities; seu preço, 
mesmo no caso das rochas brutas, vendidas em 
blocos, não é fixado em bolsas de mercadorias, 
dependendo da percepção de seus atributos 
estéticos e funcionais. Segundo Mendo (2009), 
“como regra geral, os produtos semiacabados, 
a exemplo das chapas polidas, agregam quatro 
vezes mais valor de comercialização que o das 
matérias-primas que lhes deram origem. Os 
produtos acabados, como tampos de pias, 
mesas e balcões, dentre outros, agregam até 10 
vezes mais valor que as suas rochas de origem”. 
Com relação aos seus impactos ambientais, em 
termos de consumo de água, energia e emissão 
de CO2 incidentes no processo produtivo, esse 
mesmo autor considera as rochas menos impac-
tantes, mais duráveis e recicláveis do que os 
seus concorrentes diretos (aço inox, alumínio, 
cerâmica, concreto, vidro, madeira, laminados e 
carpetes). Quanto ao problema dos rejeitos da 
lavra e do beneficiamento dessas rochas, eles 
podem ser aproveitados na produção de chapas 
aglomeradas ou prensadas ou como matéria- 
-prima em uso industrial.

De acordo com Mendo (2009), a partir da 
década de 1990 e com o aumento das exporta-
ções, o Brasil experimentou “um notável adensa-
mento de atividades em todos os segmentos da 
cadeia produtiva do setor de rochas ornamen-
tais e de revestimento, (que) evidenciaram uma 
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evolução qualitativa e quantitativa. Qualitativa-
mente, foi modificado o perfil das exportações, 
com as vendas de rochas processadas semia-
cabadas, representadas principalmente por 
chapas polidas de granito, bem como produtos 
acabados de ardósia e quartzitos foliados, supe-
rando em volume físico e faturamento a venda 
de rochas brutas, sobretudo blocos de granito”. 

Em 2006, o Brasil superou os tradicionais pro-
dutores europeus e tornou-se o quarto maior 
produtor e exportador de rochas ornamentais e 
de revestimento. Em 2007, foi o segundo maior 
exportador de blocos de granito e o quinto 
maior exportador de rochas processadas espe-
ciais, referente sobretudo a chapas polidas de 
granito. O país tem nos Estados Unidos o prin-
cipal destino de suas exportações de granito 
processado e é um dos maiores fornecedores de 
rochas brutas para a China, que as beneficia e 
revende. Para Mendo, em 2008, o volume físico 
das exportações chinesas de rochas processadas 
para os EUA ultrapassou o do Brasil, com ajuda 
dos granitos brasileiros “made in China”.

A crise do mercado imobiliário nos EUA, a crise 
mundial e o protagonismo chinês, aumentando 
a participação desse país nesse segmento do 
mercado internacional, vieram frustrar as expec-
tativas de elevado crescimento desse setor no 
Brasil, prevalecentes em meados da década pas-
sada. O crescimento do mercado interno pode vir 
a ser uma saída para manter o parque de bene-
ficiamento de “razoável expressão” no Sudeste e 
no Nordeste, mas, para isso, face à concorrência 
das exportações chinesas, precisará melhorar 
seus índices de produtividade e obter desone-
ração tributária do processo produtivo.

No Brasil, o setor de rochas ornamentais é essen-
cialmente integrado por micro e pequenas 
empresas, com nível de informalidade ainda 
relativamente elevado. Espírito Santo e Minas 

Gerais são os principais polos de lavra no 
Brasil e as rochas comercialmente classifi-
cadas como granitos correspondem à maior 
parte do total produzido. 

Em 2009, segundo o Anuário Mineral Brasileiro 
de 2010, as reservas medidas de rochas orna-
mentais no Brasil eram de 27.172 milhões de 
toneladas, sendo 22.357 milhões de toneladas 
(82,3%) de granito e o restante, de ardósia, are-
nito ornamental, quartzito ornamental e már-
mores. Das reservas de granito, Minas Gerais 
detinha 12,1%, dos quais cerca de 40,8% nos 
territórios do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha, 
praticamente a totalidade no Médio/Baixo, des-
tacando-se os municípios de Medina (17,4%), 
Itaobim (8,1%) e Cachoeira do Pajeú (7,1%). 
Entretanto, em termos de produção bruta 
(ROM), com dados do DNPM de 2013, os muni-
cípios que mais se destacam são Medina (34 mil 
t), Caraí (22 mil t), Ponto dos Volantes (13 mil t), 
Itaobim (10,7 mil t), Coronel Murta (10,5 mil t), 
Comercinho (10,3 mil t) e Araçuaí (8,9 mil t). Em 
2013, como visto, o granito for responsável pela 
arrecadação de R$ 1,96 milhões de CFEM no Alto 
e Médio/Baixo Jequitinhonha, sendo 87% pro-
veniente do Médio/Baixo. Os principais municí-
pios arrecadadores do Médio/Baixo foram Itinga 
(25,4%), Medina (18,7%), Caraí (10,7%), Araçuaí 
(7%) e, do Alto, Gouveia (11,3%).

4.3.3.3 Lítio

O lítio é um metal alcalino de alto potencial oxi-
dativo, sendo, na verdade, o metal mais fácil de 
sofrer corrosão. O lítio e seus compostos têm 
diversas aplicações industriais, sendo as prin-
cipais a fabricação de vidros e cerâmicas com 
resistência ao calor e de baterias (baterias de 
lítio e baterias de íon de lítio, que não se con-
fundem com as primeiras, por serem recar-
regáveis e terem alta densidade energética). 
Mas, além dessas aplicações, o lítio é utilizado 
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na fabricação de graxas lubrificantes (terceira 
maior utilização); de ligas metálicas para a pro-
dução de peças de alta performance em aviões; 
na produção de medicamentos para o trata-
mento de transtorno bipolar e depressão; e 
na indústria nuclear, como um absorvedor de 
nêutrons nas fusões nucleares, na produção de 
fluido refrigerante nos reatores nucleares e nas 
bombas nucleares. 

É essa última utilização do lítio na indústria 
nuclear que provavelmente assegura a pro-
dução desse mineral no Alto e no Médio/Baixo 
Jequitinhonha. De fato, as reservas brasileiras, 
que se encontram no microterritório de Araçuaí, 
são pequenas e o país não é grande produtor 
nem exportador. No entanto, devido à sua utili-
zação no setor nuclear, a importação do minério 
de lítio in natura é sobretaxada e a industriali-
zação, importação e exportação de minérios e 
minerais de lítio, produtos químicos derivados, 
lítio metálico e ligas de lítio são supervisionadas 
pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, via-
bilizando sua extração no Alto e no Médio/Baixo. 

A Companhia Brasileira de Lítio (CBL) é a única 
empresa sediada em território nacional a pro-
duzir concentrados de lítio destinados à fabri-
cação de compostos químicos. Na Mina da 
Cachoeira, no vale do rio Piauí, em Araçuaí, é 
extraído minério do espodumênio e, de lá, o 
minério de lítio segue para a fábrica da empresa 
no município de Divisa Alegre, onde é benefi-
ciado para obtenção de carbonato de lítio e de 
hidróxido de lítio (CTEM, 2013).

As reservas são subutilizadas, não tendo ocor-
rido incremento da lavra e do beneficiamento 
do minério associados à produção dos concen-
trados e compostos de lítio. O país não possui 
parque produtor de baterias de lítio e não se 
insere entre os maiores exportadores de com-
postos para aqueles que as fabricam, em espe-

cial China e Japão.  Mas, no início desta década, 
a CBL, única produtora nacional de compostos, 
informou já realizar, em escala laboratorial, pes-
quisas para atender a uma eventual demanda 
do mercado nacional por compostos de lítio 
com grau eletroquímico (CETEM, 2013). 

Em 2012, a Federação das Indústrias do Estado 
de Minas Gerais (FIEMG) divulgou estar desenvol-
vendo um estudo de viabilidade econômica para 
a exploração de uma jazida de lítio em área pró-
xima aos municípios de Araçuaí e Itinga e afirmou 
que já existiam negociações com investidores 
nacionais e estrangeiros, em especial japoneses 
e chineses, para a construção de uma fábrica de 
baterias no estado, com o objetivo de verticalizar 
a cadeia produtiva do lítio em Minas, passando 
pela extração, beneficiamento, transformação e 
fabricação de baterias (CETEM, 2013).

4.3.3.4 Pedras preciosas/semipreciosas

A Província Pegmatítica Leste de Minas Gerais 
- segmento da Província Pegmatítica Oriental 
do Brasil, que inclui no seu recorte geográfico a 
Mesorregião Diferenciada dos Vales do Jequiti-
nhonha e Mucuri - é considerada a mais rica área 
de concentração gemológica do país. A região 
se destaca pelo maior tamanho e uma maior fre-
quência dos corpos, menor simplicidade estru-
tural, maior variedade mineral, menor estágio 
erosivo e de alteração, estando os feldspatos 
menos alterados, o que permite seu aproveita-
mento (VERAS CONSULTORIA, s/d).

Nos territórios do Alto e Médio/Baixo Jequiti-
nhonha, encontram-se grandes quantidades de 
minerais de pegmatito – berilo, água-marinha, 
alexandrita, crisoberilo, ametista, citrino, topázio, 
turmalina, quartzo rosa, minerais de lítio, cassi-
terita, tantalita, granadas, feldspato, columbita, 
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Mapa 4.1: Granito, grafita e lítio no Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha

Elaboração: Fundação João Pinheiro.

diamante etc. De modo geral, os pegmatitos 
são de lavra de difícil racionalização, devido ao 
pequeno volume e irregularidades na minera-
lização.  A garimpagem vem sendo realizada 
há décadas, de forma predatória. Sua produção 
atual é impossível de ser avaliada, mas avalia-
se que tenha diminuído consideravelmente, 
dado que, à medida que avança a profundidade, 
aumentam as dificuldades de extração.

O Médio/Baixo Jequitinhonha concentra o maior 
potencial de extração e produção de gemas, 
particularmente nas microrregiões de Araçuaí 
e Pedra Azul. Além das gemas, são produzidos 
outros minerais próprios para uso industrial, tais 
como o feldspato, o quartzo e o espodumênio. 

Em decorrência do fato de a prospecção e a lavra 
estarem fundamentalmente voltadas na região 
para a extração de gemas, tem sido, entretanto, 
relativamente limitado o aproveitamento desses 
minerais, que em sua grande maioria acabam 
abandonados como rejeitos. 

O garimpo de pedras preciosas é realizado por 
pequenos garimpeiros e por empresas de maior 
porte, que se utilizam de dragas, tratores e des-
monte hidráulico e atuam muitas vezes sem a 
adoção de medidas de controle ambiental, gerando 
impactos ambientais negativos (ver próxima seção). 

Os minérios passíveis de lavra garimpeira são 
livremente produzidos e é praticamente impos-
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Mapa 4.2: Gemas e feldspato no Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha

Elaboração: Fundação João Pinheiro.

sível acompanhar os caminhos por onde passam. 
Grandes quantidades de pedras são extraídas em 
pequenas lavras na zona rural e são levadas para 
Teófilo Otoni, para serem beneficiadas e comer-
cializadas. No caso do diamante e do ouro, com-
pradores internacionais e nacionais transitam por 
Diamantina, levando esses minérios para centros 
de lapidação e joalheria, muitas vezes em opera-
ções não legais. Atravessadores compram a pro-
dução local de pedras preciosas e semipreciosas 
(e também o granito) em pequenos e médios 

depósitos e as direcionam para serem benefi-
ciadas em outras regiões fora do estado de Minas 
Gerais e, até mesmo, fora do país.

Dessa forma, com a presença de atravessadores 
e a inexistência de centros locais de beneficia-
mento/lapidação na região, o potencial em 
termos de emprego e renda a partir da extração 
de pedras preciosas e semipreciosas continua 
inaproveitado, deixando de se realizar interna-
mente na região.
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4.4  
IMPACTOS, CONFLITOS, 
PROBLEMAS E AÇÕES 
NECESSÁRIAS PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO SETOR

Os impactos negativos da atividade mineradora 
e os consequentes conflitos gerados por ela 
são grandes, a ponto de alguns autores quali-
ficarem-na como a mais impactante na região. 
Nos garimpos, boa parte dos empreendimentos 
não possui licença ambiental e opera sem 
preocupar-se com o controle e a recuperação 
ambiental, provocando descaracterização do 
leito e da margem dos rios, devido à remoção 
e posterior deposição da areia, argila, cascalho, 
além do desmatamento das margens, sua erosão 
e consequente assoreamento dos cursos d’água. 
As dragas das grandes empresas geram grande 
aumento dos sólidos em suspensão e dos níveis 
de turbidez das águas e, sendo de difícil decan-
tação, esses níveis continuam elevados quilô-
metros abaixo do local da lavra.

Conforme Scliar (1995):

[...] os rios e córregos servem como verda-
deiras estradas, distribuindo os efeitos da 
mineração, às vezes por centenas de quilô-
metros, [...] (impactando) as áreas ribeirinhas, 
locais privilegiados para a manutenção e 
procriação de grande quantidade de ani-
mais e vegetais, fundamentais para a preser-
vação da biodiversidade[...] Por mais que as 
empresas promovam a recuperação das mar-
gens, o canal do rio se manterá desfigurado 
por muito tempo, afetando profundamente 
todo o ecossistema regional. As lavras em 
terra firme também afetam o meio ambiente, 
somente que apresentam efeitos mais restrito.

O exemplo relatado (CETEM, 2013; ZHOURI; 
ZUCARELLI, 2010) da mineração do lítio pela 

CBL em Araçuaí e Itinga é emblemático a res-
peito dos múltiplos impactos e conflitos pro-
vocados pela atividade minerária.  O relato cita 
denúncias, feitas pela Associação Rio Piauí Vivo, 
de despejo de efluentes (resíduos de explo-
sivos e produtos químicos) sem tratamento no 
rio Piauí e de resíduos nas estradas, geração de 
barulho e poluição do ar, que estariam causando 
incidência de doenças na população (câncer, 
insuficiência renal, abortos, etc.) e afetando a 
produção agrícola, pela contaminação do solo, 
das águas e das plantas. Esses impactos não se 
restringem a Araçuaí, mas atingem também a 
população de Salto da Divisa, em função da ati-
vidade siderúrgica ali desenvolvida pela CBL, e 
podem se fazer sentir em localidades mais dis-
tantes, como o município de Encruzilhada (BA), 
localizado a cerca de 69 km de distância. A popu-
lação desse município ingressou com represen-
tação no MPF, em novembro de 2006, alegando 
que a produção de compostos do lítio estaria 
provocando a contaminação do rio Mosquito, 
afluente do rio Pardo que abastece vários muni-
cípios baianos, por lançamento de resíduos. 

Conflitos também ocorreram no caso da 
extração da grafita pela Nacional Grafite Ltda., 
em Salto da Divisa. Conforme depoimento do 
presidente da Associação dos Pescadores de 
Salto da Divisa, a mineradora Nacional de Gra-
fite foi questionada em audiência pública, rea-
lizada em Brasília, devido ao fato de seus resí-
duos serem altamente tóxicos: “foram feitas 
barragens de contenção, porém, as mesmas não 
conseguiram impedir a contaminação do rio. 
Foram encontrados animais mortos, provavel-
mente contaminados pelas águas. Técnicos da 
Agência Nacional de Águas (ANA) fizeram um 
relatório dizendo que estava tudo Ok.” “Coisa 
nenhuma, rapaz! Eu vi com meus próprios olhos 
que não era assim...” (ZHOURI; ZUCARELLI, 2010). 
Segundo depoimento de uma moradora de 
Salto da Divisa, “o rio era o ponto de encontro e 
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de lazer. O povo deveria ser indenizado por ter 
perdido seus costumes, momentos de lazer e 
profissão” (ZHOURI; ZUCARELLI, 2010). 

Conflitos são gerados também pela atividade 
de extração de pedras e granito, em função 
do assoreamento e contaminação da água de 
lagoas, córregos e rios, além dos malefícios às 
comunidades pela geração excessiva de poeira, 
de barulho e inclusive rachaduras nas casas. 
Além disso, há relatos de impactos sobre as vias 
de transporte, em função da movimentação 
das cargas de granito e outras rochas, e sobre 
nascentes. Conforme Zhouri e Zucarelli (2010), 
é comum as empresas operarem a partir de 
arrendamento das terras e, findo o contrato, não 
serem reparados os danos ambientais causados.

Portanto, pensar em incentivar o desenvolvimento 
do setor de mineração no Alto e Médio/Baixo 
Jequitinhonha implica, em primeiro lugar, pensar 
em ações efetivas no sentido de tornar essa ativi-
dade sustentável do ponto de vista ambiental. Para 
isso, como sugere SCLIAR, seriam necessárias a 
mobilização e a conscientização das comunidades 
onde se localizam as lavras e, principalmente, 
uma atuação coordenada, mais firme e presente, 
das instituições responsáveis pelas licenças, pelo 
monitoramento, acompanhamento e fiscalização 
da atividade mineradora, incluindo órgãos Fede-
rais (IBAMA, DNPM, Polícia Federal), Estaduais 
(FEAM, Polícia Florestal, IEF) e Municipais. 

No entanto, para pensar na mineração como 
um dos sustentáculos de um plano de desen-
volvimento dos territórios do Jequitinhonha, 
é preciso pensar em como fazer com que essa 
atividade empregue mais, agregue mais valor 
na região e assegure maior arrecadação para 
os municípios. Boa parte dos minerais explo-
rados na região é exportada para outros países, 
estados e outras regiões de Minas em sua forma 
bruta, com pouco ou sem nenhum beneficia-

mento. Internalizar elos das cadeias produtivas 
desses minerais, incentivando seu maior bene-
ficiamento e outras atividades a montante é, 
nesse sentido, fundamental.

No caso do ouro, diamante, pedras preciosas 
e semipreciosas, feldspato e outros minerais 
que integram o pegmatito, significa promover 
a instalação de centros para lapidação, elabo-
ração de joias e peças artesanais de bijuterias, 
adornos, ornamentos etc.

Para isso, é preciso uma forte ação estruturante 
e proativa por parte do estado, no sentido de 
assegurar avanços tanto do ponto de vista da 
produção quanto da comercialização desses 
produtos. Mais especificamente, envolve a 
criação de cursos profissionalizantes em lapi-
dação, design e empreendedorismo, além do 
desenvolvimento de uma “cultura cooperativa” 
e do suporte de empresas-âncoras. 

A potencialidade para isso existe na região e há 
experiências que mereceriam ser melhor anali-
sadas para verificar as causas de seus sucessos, 
problemas e insucessos, tanto na própria 
região como em localidades próximas a ela, 
como Teófilo Otoni e Governador Valadares, 
onde o beneficiamento e a comercialização de 
pedras preciosas e semipreciosas e artesanatos 
de pedras encontram-se mais desenvolvidos e 
que serão concorrentes naturais à pretensão 
de instalação desses centros no Alto e Médio/
Baixo Jequitinhonha.

Além de enfrentar essa concorrência, há que 
enfrentar gargalos e pontos de estrangulamento 
existentes na região. Estudo sobre a produção 
de gemas e artefatos de pedra nos vales do 
Jequitinhonha e Mucuri (VERAS CONSULTORIA, 
s/d) aponta como gargalos para a produção 
desses artefatos na região a produção incipiente 
de artefatos de pedra mineral na mesorregião; a 
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ausência de lideranças expressivas com foco na 
produção de Artefatos de Pedra Mineral; a defi-
ciente qualificação da mão de obra; a secular e 
forte “cultura extrativista” em lavras de risco com 
expectativas de alto retorno; a fraca “cultura da 
cooperação” e a inexistência de entidades de 
classe que sejam representativas do Artesanato 
de Pedra Mineral; a deficiente estrutura dos 
canais de comercialização desses artefatos, exi-
gindo uma “ação estruturante” tanto do lado da 
oferta como do lado da demanda; e a falta de 
formação básica profissional na técnica de pro-
dução de Artefatos de Pedra Mineral, empresa-
rial e em gestão de negócios.

O mesmo estudo traz dados de exportação 
de pedras preciosas e artefatos de pedra no 
Brasil, mostrando que Minas Gerais respondia 
por 33% das exportações de pedras preciosas 
e apenas 8% das exportações de artefatos, ao 
passo que no Rio Grande do Sul esses percen-
tuais são de 41% e 74% e, no Rio de Janeiro, de 
11% e 12%.

No mesmo sentido, cabe recuperar aqui o relato 
de uma das experiências ocorridas no Vale, no 
município de Coronel Murta. Trata-se do projeto 
Itaporarte, que “nasceu de uma possibilidade 
identificada no âmbito do projeto PROGEMAS, 
cujo objetivo era a melhoria de aspectos de sus-
tentabilidade nos níveis da cadeia produtiva do 
setor de gemas e joias (e que) apresentava-se 
como uma resposta à demanda da comunidade 
de Coronel Murta por capacitação no setor, 
voltada à população mais jovem da região” 
(ALMEIDA JUNIOR et al., 2014) 

Identificou-se a oportunidade de aproveitar a 
abundância de feldspato e cascalhos de tur-
malina, subprodutos ou rejeitos, de baixo valor 
intrínseco, da atividade extrativa mineral na 
região, na elaboração de artefatos, agregando 
valor pelo design, por inovação estética. Por 

outro lado, foram identificados como principais 
problemas nos processos de desenvolvimento 
de produtos locais “a baixa produtividade e qua-
lidade, a falta de capacitação em todos os níveis, 
a ausência de apoio e recursos, a tendência à 
cópia e a falta de recursos técnicos, tecnológicos 
e organizativos”.

O projeto contou com o apoio e a participação 
de agentes locais, como a Prefeitura Municipal e 
o Sindicato dos Garimpeiros de Coronel Murta e 
Baixo Jequitinhonha, e da Universidade Federal 
de Minas Gerais. Para montagem de um labora-
tório, foi cedido um espaço pela prefeitura e os 
equipamentos foram adquiridos por meio  de 
projetos de extensão propostos pela Universi-
dade. Pessoas da região receberam treinamento 
no Laboratório de Lapidação do Centro de 
Estudos em Design de Gemas e Joias (CEDGEM), 
coordenado por um professor da Universidade 
Estadual de Minas Gerais (UEMG) e um mestre 
lapidário, para atuar no laboratório e operar as 
máquinas e os equipamentos. Em 2012, esses 
três atores – Prefeitura, Sindicato e Universidade 
– assinaram termo de compromisso de manter, 
durante dez anos, o apoio ao projeto, com a 
cessão do espaço onde funciona o Laboratório e 
com o contrato de três extensionistas da região 
para atuar nele.

O Laboratório Itaporarte foi premiado com o 
terceiro lugar no Prêmio Melhores Práticas 2011 
em APLs de Base Mineral, que visa reconhecer as 
práticas inéditas realizadas no âmbito da cadeia 
produtiva do setor mineral.

A proposta de artesanato mineral do labora-
tório Itaporarte apresenta design com forte 
apelo identitário e estético, respeitando, 
em seu processo produtivo, relações de sus-
tentabilidade em diversos aspectos. [...] O 
aproveitamento dos materiais da região 
considerados rejeitos minerais apresenta-se 
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como uma iniciativa de sustentabilidade 
ambiental do projeto. [...] A opção por pri-
vilegiar materiais de baixo valor intrínseco 
disponível aliado à qualificação profissional 
de jovens com poucas oportunidades de 
inserção no mercado de trabalho, o aprimo-
ramento de técnicas e de processos, gerando 
oportunidades de emprego e aumento de 
renda, configuram ações sustentáveis no 
eixo econômico. Os desenhos das pinturas 
das peças foram desenvolvidos a partir da 
iconografia da cerâmica do Jequitinhonha, 
característica cultural reconhecida da 
região. Os projetos trabalham a transfe-
rência de conhecimento e de tecnologia 
gerada no CEDGEM, envolvendo alunos 
bolsistas e professores na capacitação tec-
nológica de pessoas da comunidade na pro-
dução de artefatos em artesanato mineral, 
compondo o vértice de iniciativas de susten-
tabilidade social do projeto. [...] Ainda há 
muito a ser feito para que o projeto se con-
solide como uma atividade de grande repre-
sentatividade para o setor de gemas e joias 
do estado, mas ele deu início a um processo 
que certamente trará desdobramentos em 
outros projetos futuros.

Também no caso do setor de rochas ornamentais, 
principalmente o granito e o quartzito, que são 
comercializados, em grande medida, em estado 
bruto, em blocos ou placas, seu desenvolvimento 
passa por um maior beneficiamento na região. 
Como visto anteriormente, os produtos semia-
cabados e acabados agregam até 10 vezes mais 
valor que as suas rochas de origem. Neste caso, há 
que se enfrentar a concorrência do estado do Espí-
rito Santo, que é o maior produtor e beneficiador 
dessas rochas, com grande parque industrial e cujo 
governo tem estimulado fortemente a realização 
de feiras e congressos desse setor, visando conso-
lidar sua projeção internacional. Há que se preo-
cupar também com os baixos preços praticados 

pela China, gerando sensível perda das margens 
de lucratividade dos produtos comerciais do setor, 
o que impõe, segundo Mendo (2009), a melhora 
dos índices de produtividade e a obtenção de 
desoneração tributária do processo produtivo. 

Ainda quanto às rochas ornamentais, um dos 
problemas mais agudos de sua extração é a 
geração e inadequada disposição dos rejeitos, 
que poderiam ser aproveitados na produção 
de chapas aglomeradas ou prensadas e como 
matérias-primas de uso industrial.

Quanto ao lítio, como já mencionado anterior-
mente, a maior geração de valor internamente 
ao território do Médio/Baixo Jequitinhonha 
implicaria o incentivo à instalação de fábrica de 
baterias na região. 

Por fim, uma política de desenvolvimento do setor 
de mineração nos territórios do Jequitinhonha 
deve estar embasada em um conhecimento mais 
detalhado e aprofundado das potencialidades da 
região. Proposta de estudo realizada na década 
passada pela Companhia de Pesquisa de Recursos 
Minerais (CPRM), colocava esta necessidade:

[...] a cartografia geológica da região é 
necessária não só para dar impulso às 
ações de apoio direto à atividade minerária, 
como também para servir de base a outros 
produtos cartográficos derivados, como 
por exemplo os mapas hidrogeológicos, 
de importância vital devido aos períodos 
de seca prolongada que ali ocorrem. Infor-
mações preliminares sugerem que, devido 
à exploração intensa e de longo prazo, tor-
na-se cada vez mais difícil a localização de 
corpos pegmatíticos rasos. O zoneamento 
geológico-estrutural e geográfico dos 
corpos pegmatíticos na chamada Província 
Pegmatítica Oriental foi tentativamente 
feito no Projeto Leste (1999), com o esta-

Mineração
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belecimento de uma certa especialização 
de cada distrito pegmatítico quanto aos 
principais minerais-minério, sejam gemas 
ou minerais industriais. Esse zoneamento 
deve ser refinado para o melhor direcio-
namento das pesquisas e investimentos 
na mineração. Entre as recomendações 
finais do Projeto Leste, destaca-se a que 
propõe estudar em maior detalhe as uni-
dades metamórficas e graníticas porta-
doras de pegmatíticos. Sugere-se estudos 
de detalhe do comportamento estrutural 
das rochas encaixantes e dos corpos peg-
matíticos, visando à definição dos controles 
das mineralizações, com o intuito de iden-
tificar novos corpos, traçar zonas metalo-
genéticas e previsionais, além de avaliar 
as reservas existentes de bens minerais de 
interesse econômico.
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Turismo
5

A metodologia empregada na elaboração desta 
parte do Diagnóstico Propositivo da área de 
Turismo está detalhada ao longo de quatro 
seções. A primeira seção analisa a oferta e a 
área turística dos territórios do Alto e Médio/
Baixo Jequitinhonha. A segunda seção trata de 
aspectos da demanda e comercialização turís-
tica. A terceira seção aborda os aspectos de 
gestão turística na região, no que tange aos 
seus principais destinos e circuitos turísticos. A 
quarta seção contém as proposições e estraté-
gias gerais inicialmente propostas para a região.

5.1  
CARACTERIZAÇÃO DA OFERTA 
E DA ÁREA TURÍSTICA

5.1.1 Atrativos e segmentos turísticos

Inicialmente, procurou-se identificar e hierar-
quizar os recursos ou atrativos mais relevantes 
do ponto de vista de seu grau de potencialidade 
em atrair fluxos turísticos internacionais, nacio-
nais e regionais, de forma a possibilitar a análise 
e delineamento de estratégias de alocação de 
recursos diferenciadas, visando à consecução 
dos diferentes objetivos a serem propostos. 

O processo de identificação e hierarquização 
dos principais atrativos existentes no estado 
baseou-se nas informações disponíveis sobre 
os atrativos49,  classificados segundo a tipologia 
mais geral de classificação definida no Inventário 
Turístico (INVTUR), do Ministério do Turismo, e 
na metodologia de hierarquização do Operador 
Econômico Autorizado (OEA) da Embratur adap-
tada e utilizada em estudos anteriores da FJP. 

No que tange a classificação de atrativos foi pos-
sível trabalhar com as seguintes categorias mais 
gerais de classificação definida no INVTUR50 :

49  A identificação desses atrativos foi feita com base nas principais 

informações disponíveis na “Revista Roteiros” (elaborada em par-

ceria com as agências de turismo receptivo mineiras participantes do 

programa “Minas Recebe”), revista “Desvende os Segredos de Minas 

Gerais. Uma experiência inesquecível” elaborada pela Federação 

dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais – FECITUR (ed. 2015), lista de 

Unidades de Conservação e bens patrimoniais tombados, pesquisa 

documental em sites de Circuitos Turísticos, atrativos, roteiros, agên-

cias e operadoras de turismo, indicações referentes aos atrativos gas-

tronômicos, por parte de técnicos da SETUR/MG e avaliação in loco 

por meio de visita técnica no caso de alguns atrativos.

50  Os atrativos culturais do tipo “Festas e celebrações” e “Música e 

dança” e a Categoria dos Eventos Permanentes não foram traba-

lhados e hierarquizados por serem pontuais no tempo, ou seja, não 

estarem aptos a gerar fluxo de visitação de forma permanente e con-

tínua, bem como pela ausência de uma base de informações e conhe-

cimento mais robusta sobre estes. Não obstante, esses elementos 

foram contemplados no capítulo de cultura com outros objetivos.
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 • atrativos naturais (exceto detalhamento de 
flora e da fauna); 

 • atrativos culturais (exceto os tipos festas e 
celebrações, música e dança);

 • atividades econômicas e realizações técnicas, 
científicas e artísticas. 

Para a devida hierarquização, considerou-se a 
aderência dos atrativos aos seguintes conceitos 
utilizados na Metodologia de Hierarquização da 
OEA/EMBRATUR, sendo filtrados apenas os que 
se encaixavam na hierarquia I, II e III a seguir:

 • Hierarquia I (Internacional): Atrativo turístico 
de excepcional valor e de grande importân-
cia para o mercado turístico internacional, 
capaz por si só de motivar grandes fluxos de 
visitantes atuais ou potenciais, tanto interna-
cionais quanto nacionais. 

 • Hierarquia II (Nacional): Atrativo turístico 
muito importante, em nível nacional, capaz 
de motivar um fluxo, atual ou potencial, de 
visitantes internacionais ou nacionais, por si 
só ou em conjunto com outros atrativos. 

 • Hierarquia III (Regional): Identifica um atra-
tivo turístico de algum interesse, capaz de 
estimular fluxos regionais ou locais, atuais ou 
potenciais e de interessar a visitantes nacio-
nais ou internacionais que cheguem ao desti-
no por outras motivações turísticas. Para fins 
operacionais e maior precisão de análise, essa 
categoria foi aqui refinada e subdividida em: 
III.a) atrativo turístico capaz de estimular flu-
xos “microrregionais” de municípios vizinhos 
próximo, ou locais, atuais ou potenciais e de 
interessar a visitantes nacionais ou interna-
cionais que cheguem ao destino por outras 
motivações turísticas. Esses atrativos não têm 
força de atração, por si, para gerar deman-

da expressiva por hospedagem local; III.b) 
atrativo turístico capaz de estimular fluxos 
“macrorregionais” de municípios de outras 
regiões do estado, ou locais, atuais ou poten-
ciais e de interessar a visitantes nacionais ou 
internacionais que cheguem ao destino por 
outras motivações turísticas. Esses atrativos, 
em geral, têm força de atração para demanda 
por hospedagem local.

Para a filtragem dos atrativos que se encaixavam 
no conceito de hierarquia I, II e III (a e b) levou-se 
em conta a análise do seu grau de diferenciação 
e sua condição efetiva e potencial geral de atra-
tividade, com base nos dados e informações 
passíveis de serem coletadas sobre níveis de pro-
teção e conservação de atrativos naturais e cultu-
rais, condições de acesso, estrutura de visitação, 
dentre outras variáveis.

Os quadros resultantes, apresentados por lista 
de atrativos e de municípios, foram denomi-
nados como “Classificação dos atrativos turís-
ticos do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha de 
relevância internacional, nacional, macro e 
microrregional, segundo suas categorias, tipos, 
subtipos, municípios de ocorrência e base de 
visitação, âmbito e nível de comercialização e 
segmentos relacionados51.

Salienta-se que o banco de dados resultante foi con-
cebido para ser aberto e dinâmico, ou seja, passível 
de ser atualizado periodicamente pela SETUR/MG, 
a partir de novas informações que venham a ser 
supridas pelos municípios e pelo sistema de inven-
tários turísticos municipais, dentre outras fontes. 

Dessa forma, no âmbito do presente diagnós-
tico foi identificado pela pesquisa (tabela 5.1) 
um total de 254 atrativos de maior importância 
no Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha. 

51  Os quadros estarão disponíveis em link a ser informado.
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Tabela 5.1: Total de atrativos turísticos por âmbito de mercado no Alto e no Médio/Baixo 
Jequitinhonha – 2016

Categorias de 
atrativos

Número absoluto de atrativos por relevância Participação relativa nos atrativos em Minas 
Gerais por relevância (%)
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Atrativos Naturais 28 29 1 0 58 11,1 11,4 0,4 0 22,8

Atrativos Culturais 40 115 35 1 191 15,7 45,3 13,8 0,4 75,2

Atividades 
econômicas 0 1 3 0 4 0 0,4 1,9 0 1,6

Realizações técnicas 
científicas e 
desportivas

0 1 0 0 1 0 0,4 0 0 0,4

Total 68 146 39 1 254 26,8 57,5 15,4 0,4 100

Fonte: Pesquisa da Fundação João Pinheiro, 2016. Elaboração: Fundação João Pinheiro. 

Desse total, 68 (26,8%) têm potencial de atrati-
vidade e relevância em âmbito microrregional, 
146 (57,5%) em âmbito macrorregional, 39 
(15,4%) em âmbito nacional, concentrados 
sobretudo em Diamantina e Serro, e 1 (0,4%) 
em âmbito internacional, que corresponde ao 
centro histórico de Diamantina, reconhecido 
pela Unesco como Patrimônio Mundial.

Dos 254 atrativos considerados de maior rele-
vância no Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha, 
apenas 8 (3,1%) são atrativos comercializados 
por operadoras nacionais52. São, na totalidade, 
atrativos culturais e localizados no município de 
Diamantina: Museu do Diamante e as seguintes 
igrejas: Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora 

52  Por questões de sua maior representatividade no mercado turís-

tico e facilidade de acesso aos dados, foram pesquisadas princi-

palmente as operadoras vinculadas à Associação Brasileira das 

Operadoras de Turismo (BRAZTOA). Entre os 91 associados, 59 

são classificados como Operadores de Turismo. Esse conjunto de 

organizações tem uma representatividade alta no segmento de 

turismo doméstico (56 empresas ou 72% do total).

do Rosário, Nossa Senhora do Amparo, Nossa 
Senhora das Mercês, Matriz de Santana, Senhor 
do Bonfim e São Francisco de Assis. Além de 
outros produtos turísticos de Diamantina, não foi 
identificado nenhuma operadora nacional traba-
lhando o destino de Serro, apesar do seu poten-
cial. Ademais, foi identificado que 36 (14,2%) 
dos 254 atrativos analisados nos territórios do 
Jequitinhonha são comercializados também por 
receptivos do Programa Minas Recebe, dentre os 
quais 7 (2,7%) são classificados como atrativos 
naturais e 29 (11,5%) como culturais. Salienta-se, 
portanto, que 218 atrativos (85,8%) não são 
comercializados. Por outro lado, 5 (2,0%), dos 254 
atrativos identificados, apresentam alguma res-
trição para visitação53. 

A maioria dos parques e atrativos naturais, em 
especial, apresentam limitações em relação à 

53  Cachoeiras Ribeirão do Folha e do Xambá, em Minas Novas; 

cachoeiras da Paca e do Ananias, em Presidente Kubitschek; 

fontes de águas Termais de Felício dos Santos; Parque Estadual da 

Serra Negra, em Itamarandiba; e Casa do Artesão – Jequitinhonha
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sua capacidade de carga, ausência de plano de 
manejo e/ou estrutura disponível para uma visi-
tação sustentável. 

Em muitos atrativos naturais, já ocorrem pro-
blemas devido ao excesso de fluxo sem controle e à 
falta da devida proteção e gestão. As bacias do Rio 
Jequitinhonha e Araçuaí, que constituem também 
recursos turísticos, encontram-se poluídas e asso-
readas. Há que se chamar atenção também para 
o fato de que o Cânion do Funil, em Presidente 
Kubistchek, está situado em propriedade parti-
cular, mas não conta com proteção legal.

Nos fóruns de discussão realizados na região, 
além da falta de estrutura nos parques ecoló-
gicos, representantes de Gouveia e Diamantina, 
mencionaram as dificuldades de abertura de 
monumentos que abrigam bens patrimoniais.

Embora não existam levantamentos sistemáticos 
da situação dos atrativos, sabe-se que muitos têm 
deficiências em termos de condições de acesso 
e serviços públicos; sinalização urbana, turística 
e interpretativa; estrutura física e manutenção; 
gestão, integração e comercialização.

Conforme a classificação da oferta turística do 
INVTUR adotada e a tabela 5.1, a grande maioria 
dos atrativos turísticos identificados são catego-
rizados como culturais (75,2%), seguido de natu-
rais (22,8%), atividades econômicas (1,6%) e rea-
lizações técnicas, científicas e desportivas (0,4%).

A identificação dos segmentos turísticos asso-
ciados a esses atrativos indica as vocações da 
oferta turística do Alto e Médio/Baixo Jequiti-
nhonha, sem contar o segmento de turismo de 
negócios e eventos, que será tratado mais adiante.

Os resultados da pesquisa revelam que a região 
apresenta oferta turística diversificada e apta ao 
desenvolvimento de vários tipos de segmentos do 

turismo. Pela tabela 5.2 apresentada a seguir fica 
claro que, no conjunto, o segmento de Turismo Cul-
tural, de forma agregada, se relaciona a 71,3% dos 
atrativos, com destaque para o subsegmento Histó-
rico e Artístico (associado a 37,6% do total de atra-
tivos), Religioso (13,2%), Artesanato (7,6%), Étnico, 
devido ao elevado número de comunidades qui-
lombolas na região, (6,6%), e Gastronômico (4,5%). 

Outros segmentos importantes identificados 
são o de Turismo de Natureza a qual se relaciona 

Tabela 5.2: Total de atrativos turísticos 
por segmentos no Alto e no Médio/Baixo 
Jequitinhonha – 2016

Segmentos identificados
Número de 

atrativos por 
segmentos

Participação 
dos atrativos 

por segmentos 
(%)

Natureza 60 15,8

Aventura 6 1,6

Rural 7 1,8

Espeleológico 4 1,1

Cultural/Histórico/Artístico 143 37,6

Cultural/Artesanato 29 7,6

Cultural/Religioso 50 13,2

Cultural/Gastronômico 17 4,5

Cultural/Arqueológico 7 1,8

Cultural/Étnico 25 6,6

Turismo de Vilarejo 22 5,8

Industrial 2 0,5

Minerário 3 0,8

Solidário/Base Comunitária 5 1,3

 Total 380 100

Fonte: Pesquisa da Fundação João Pinheiro, 2016. Elaboração: 
Fundação João Pinheiro. 
Nota: Cada atrativo, conforme a sua natureza, pode estar relacionado 
a mais de um segmento turístico. Por esse motivo, o “número total de 
atrativos por segmentos” supera o número total de atrativos levantados 
no Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha.
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15,8% desse universo de atrativos levantados, 
e o Turismo de Vilarejo (5,8%). Além destes, há 
potencial para outros segmentos específicos tal 
como Aventura (1,6%), Rural (1,8%), Espeleoló-
gico (1,1%), Industrial (0,5%), Minerário (0,8%) e 
Solidário/Base Comunitária (1,3%).

Analisando-se a região segundo sua divisão 
territorial básica, observa-se que o Alto Jequiti-
nhonha concentra 79,5% dos atrativos identifi-
cados no total do Alto e Médio/Baixo. Do total 
de 202 atrativos identificados no Alto Jequi-
tinhonha, conforme a tabela 5.3, 51 (25,2%) 
têm potencial de atratividade e relevância em 
âmbito microrregional, 113 (56%) em âmbito 
macrorregional, 37 (18,3%) em âmbito nacional 
e 1 (0,5%) em âmbito internacional. A categoria 
de atrativos culturais é a de maior relevância no 
Alto Jequitinhonha. Do total de 202 atrativos do 
Alto Jequitinhonha, 153 (75,7%) são culturais, 
46 (22,7%) naturais, 2 (1%) correspondem a ati-
vidades econômicas e 1 (0,5%) a realizações téc-
nicas, científicas e desportivas.

Tabela 5.3:  Total de atrativos turísticos por âmbito de mercado nos territórios do Alto 
Jequitinhonha - 2016

Categorias de 
atrativos

Total de absolutos atrativos de relevância Participação dos atrativos por segmento (%)
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Atrativos Naturais 18 27 1 0 46 8,9 13,4 0,5 0 22,7

Atrativos Culturais 33 84 35 1 153 16,3 41,6 17,3 0,5 75,7

Atividades 
econômicas 0 1 1 0 2 0 0,5 0,5 0 1,0

Realizações técnicas 
científicas e 
desportivas

0 1 0 0 1 0 0,5 0 0 0,5

Total 51 113 37 1 202 25,2 56 18,3 0,5 100

Fonte: Pesquisa da Fundação João Pinheiro, 2016. Elaboração: Fundação João Pinheiro.

No Alto Jequitinhonha, conforme a tabela 5.4, 
o segmento de maior relevância é Cultural, que 
tem relação com 69,7% dos atrativos, com des-
taque para os municípios de Diamantina e Serro 
que concentram um rico patrimônio material 
e imaterial. Destes, o subsegmento Histórico/
Artístico corresponde a 37,5%, o Religioso a 
15,4%, o Artesanato a 7,0% e o Gastronômico 
a 3,9% dos atrativos.  Os segmentos Natureza e 
Turismo de Vilarejo também se destacam no ter-
ritório com 16,8% e 6,7% respectivamente.

Já o Médio/Baixo Jequitinhonha contém um 
total de 52 atrativos, ou seja, apenas 20,5% 
do total dos atrativos identificados no Alto e 
Médio/Baixo Jequitinhonha. No seu conjunto, 
esses atrativos do Médio/Baixo Jequitinhonha 
não têm o mesmo grau de relevância do encon-
trado no Alto Jequitinhonha. Conforme a Tabela 
5.5, no Médio/Baixo Jequitinhonha, 18 (34,6%) 
dos atrativos têm potencial de atratividade e 
relevância em âmbito microrregional, 32 (61,5%) 
em âmbito macrorregional e apenas 2 (3,8%) em 
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âmbito nacional, sendo que, em âmbito inter-
nacional, nenhum atrativo foi identificado. No 
Médio/Baixo Jequitinhonha, identificou-se 37 
atrativos culturais, o que corresponde a 71,2% 
do total de atrativos dessa região, 13 atrativos 
naturais (25%) e 2 atividades econômicas (3,8%).

Na tabela 5.6 apresentada a seguir, observa-se 
que o segmento de Turismo Cultural é o de maior 
relevância no Médio/Baixo Jequitinhonha e se 
relaciona a 70% dos atrativos, com destaque para 
os subsegmentos Histórico/Artístico (associado a 
38,4% do total de atrativos), Étnico (13,7%), Arte-
sanato (9,6%), Gastronômico (5,5%), além do Reli-
gioso (2,7%). Outros segmentos de destaque são 
o Turismo de Natureza, que corresponde a 16,5% 
dos atrativos e o turismo de vilarejo (4,1%). São 
também presentes oTurismo de Aventura, Rural 
e Minerário, cada um destes, representando 2,7% 
dos atrativos, e Solidário/Base Comunitária (1,4%).

Em todo o Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha, 
foram identificados, pela pesquisa, 40 atrativos 
considerados de relevância nacional/interna-
cional, dentre os quais 36 (90%) são atrativos 
culturais 3 (7,5%) são atividades econômicas 
e 1 (2,5%) se encaixa na categoria de atrativo 
natural (tabela 5.7).

Tabela 5.4: Total de atrativos turísticos no Alto 
Jequitinhonha por segmentos – 2016

Segmentos identificados
Número de 

atrativos por 
segmentos

Participação 
dos atrativos 

por segmentos 
(%)

Natureza 48 16,8

Aventura 4 1,4

Rural 4 1,4

Espeleológico 4 1,4

Cultural/Histórico/Artístico 107 37,5

Cultural/Artesanato 20 7

Cultural/Religioso 44 15,4

Cultural/Gastronômico 11 3,9

Cultural/Arqueológico 7 2,4

Cultural/Étnico 10 3,5

Turismo de Vilarejo 19 6,7

Industrial 2 0,7

Minerário 1 0,3

Solidário/Base Comunitária 4 1,4

Total 285 100

Fonte: Pesquisa da Fundação João Pinheiro, 2016. Elaboração: 
Fundação João Pinheiro. 

Nota: Cada atrativo, conforme a sua natureza, pode estar relacionado 
a mais de um segmento turístico. Por esse motivo o “número total de 
atrativos por segmentos” supera o número total de atrativos levantados 
no Alto Jequitinhonha.

Tabela 5.5: Total de atrativos turísticos por âmbito de mercado no Médio/Baixo Jequitinhonha – 2016

Categorias de atrativos

Total de absolutos atrativos de 
relevância

Participação dos atrativos por 
segmento (%)
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Atrativos Naturais 11 2 0 0 13 21,2 3,8 0 0 25,0

Atrativos Culturais 7 30 0 0 37 13,5 57,7 0 0 71,2

Atividades econômicas 0 0 2 0 2 0 0 3,8 0 3,8

Realizações técnicas científicas e desportivas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 18 32 2 0 52 34,7 61,5 3,8 0 100

Fonte: Pesquisa da Fundação João Pinheiro, 2016. Elaboração: Fundação João Pinheiro.
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Quanto à segmentação, conforme tabela 5.8, 
83% dos atrativos de relevância nacional e inter-
nacional são relacionados ao turismo cultural, 
sendo 49,1% deles identificados como Cultural/
Histórico/Artístico, 27,1% como Cultural/Reli-
gioso, 5,1% como Cultural/Gastronômico, e 1,7% 
como Cultural/Artesanato. Outros segmentos 
com potencial menor identificados nesse nível 
são, o Turismo Minerário, relacionado a 5,1% dos 
atrativos e o de Natureza com 3,4%.

Quanto aos 146 atrativos considerados de rele-
vância macrorregional identificados pela pes-
quisa, um total de 115 (78,8%) são atrativos 
culturais, 29 (19,9%) são considerados atrativos 
naturais, 1 (0,7%) atividades econômicas e 1 

Tabela 5.6: Total de atrativos turísticos 
por segmentos turísticos no Médio/Baixo 
Jequitinhonha – 2016

Segmentos identificados
Número de 

atrativos por 
segmentos

Participação 
dos atrativos 

por segmentos 
(%)

Natureza 12 16,5

Aventura 2 2,7

Rural 2 2,7

Cultural/Histórico/Artístico 28 38,4

Cultural/Artesanato 7 9,6

Cultural/Religioso 2 2,7

Cultural/Gastronômico 4 5,5

Cultural/Étnico 10 13,7

Turismo de Vilarejo 3 4,1

Minerário 2 2,7

Solidário/ Base Comunitária 1 1,4

Total 73 100

Fonte: Pesquisa da Fundação João Pinheiro, 2016. Elaboração: 
Fundação João Pinheiro. 
Nota: Cada atrativo, conforme a sua natureza, pode estar relacionado 
a mais de um segmento turístico. Por esse motivo, o “número total de 
atrativos por segmentos” supera o número total de atrativos levantados 
no Médio/Baixo Jequitinhonha.

Tabela 5.7: Total de atrativos turísticos 
de relevância nacional e internacional 
por categoria no Alto e no Médio/Baixo 
Jequitinhonha – 2016

Categorias de atrativos Total de 
atrativos

Participação 
dos 

atrativos por 
categorias 

(%)

Atrativos Naturais 1 2,5

Atrativos Culturais 36 90

Atividades Econômicas 3 7,5

Realizações técnicas 
científicas e desportivas 0 0

Total 40 100

Fonte: Pesquisa da Fundação João Pinheiro, 2016. Elaboração: 
Fundação João Pinheiro. 

Tabela 5.8: Total de atrativos de relevância 
nacional e internacional por segmentos 
turísticos no Alto e no Médio/Baixo 
Jequitinhonha – 2016

Segmentos identificados
Número de 

atrativos por 
segmentos

Participação 
dos atrativos 

por segmentos 
(%)

Natureza 2 3,4

Cultural/Histórico/Artístico 29 49,1

Cultural/Artesanato 1 1,7

Cultural/Religioso 16 27,1

Cultural/Gastronômico 3 5,1

Minerário 3 5,1

Turismo de Vilarejo 3 5,1

Solidário/Base Comunitária 2 3,4

Total 59 100

Fonte: Pesquisa da Fundação João Pinheiro, 2016. Elaboração: 
Fundação João Pinheiro.  
Nota: Cada atrativo, conforme a sua natureza, pode estar relacionado 
a mais de um segmento turístico. Por esse motivo o “número total 
de atrativos por segmentos” supera o número total de atrativos de 
relevância nacional e internacional levantados no Alto e no Médio/
Baixo Jequitinhonha.
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Tabela 5.9: Total de atrativos turístico de 
relevância macrorregional por categoria no 
Alto e no Médio/Baixo Jequitinhonha – 2016

Categorias de atrativos Total de 
atrativos

Participação 
dos atrativos 

por segmentos 
(%)

Atrativos Naturais 29 19,9

Atrativos Culturais 115 78,8

Atividades Econômicas 1 0,7

Realizações técnicas 
científicas e desportivas 1 0,7

Total 146 100

Fonte: Pesquisa da Fundação João Pinheiro, 2016. Elaboração: 
Fundação João Pinheiro.

(0,7%) se encaixa na categoria de realizações téc-
nica cientificas e desportivas (tabela 5.9).

Entre os atrativos de relevância macrorregional, 
conforme tabela 5.10, 73,3% estão relacionados ao 
turismo cultural, predominando os subsegmentos: 
Cultural/Histórico/Artístico (40,3%), Natureza 
(12,9%), Cultural/Étnico (10,7%), Cultural/Religioso 
(10,3%), Cultural/Artesanato (6,9%), Cultural/Gas-
tronômico (3,4%) e Cultural Arqueológico (1,7%). 
Além destes, 7,2% dos atrativos de relevância 
macrorregional aparecem associados ao Turismo 
de Vilarejo, 2,1% ao de Aventura, 1,3% ao Rural, 
1,3% ao Espeleológico e 0,9% ao Industrial54. 

No que se refere aos 68 atrativos considerados de 
relevância microrregional identificados pela pes-
quisa, um total de 40 (58,8%) são atrativos cultu-
rais e 28 (41,2%) considerados atrativos naturais 
(tabela 5.11).

Quanto à segmentação, conforme Tabela 5.12, 
59,8% dos atrativos de relevância microrregional 
estão associados ao Turismo Cultural, sendo 24,6% 

54  Os quadros ou tabelas estarão disponíveis em link a ser informado.

Tabela 5.10: Total de atrativos turísticos de 
relevância macrorregional por segmentos 
turísticos no Alto e no Médio/Baixo 
Jequitinhonha – 2016

Segmentos identificados
Número de 

atrativos por 
segmentos

Participação 
dos atrativos 

por segmentos 
(%)

Natureza 30 12,9

Aventura 5 2,1

Rural 3 1,3

Espeleológico 3 1,3

Cultural/Histórico/Artístico 94 40,3

Cultural/Artesanato 16 6,9

Cultural/Religioso 24 10,3

Cultural/Gastronômico 8 3,4

Cultural/Arqueológico 4 1,7

Cultural/Étnico 25 10,7

Turismo de Vilarejo 17 7,2

Industrial 2 0,9

Solidário/Base Comunitária 2 0,9

Total 233 100

Fonte: Pesquisa da Fundação João Pinheiro, 2016. Elaboração: Fundação 
João Pinheiro.

Nota: Cada atrativo, conforme a sua natureza, pode estar relacionado 
a mais de um segmento turístico. Por esse motivo, o “número total de 
atrativos por segmentos” supera o número total de atrativos levantados, 
de relevância macrorregional no Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha.

afim ao subsegmento turismo Cultural/Histórico/
Artístico, 13,6% ao Cultural/Artesanato, 11,4% ao 
Cultural/Religioso, 6,8% ao Cultural/Gastronô-
mico, e 3,4% ao Cultural/Arqueológico.  Outros 
31,8% dos atrativos de relevância microrregional 
estão associados ao turismo de Natureza, 4,5% 
ao Rural, 3,4% ao Turismo de Vilarejo, 1,1% ao de 
Aventura, 1,1% ao Espeleológico e 1,1% ao Soli-
dário/Base Comunitária.

Cabe salientar que o turismo de negócio tem 
relevância regional para todos os municípios da 
região, em maior ou menor grau, sendo muitas 
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Tabela 5.12: Total de atrativos turísticos de 
relevância microrregional por segmentos 
turísticos no Alto e no Médio/Baixo 
Jequitinhonha –2016

Tabela 5.11: Total de atrativos turísticos de 
relevância microrregional por categoria no Alto e 
no Médio/Baixo Jequitinhonha –2016 

Segmentos identificados
Número de 

atrativos por 
segmentos

Participação 
dos atrativos 

por segmentos 
(%)

Natureza 28 31,8

Aventura 1 1,1

Rural 4 4,5

Espeleológico 1 1,1

Cultural/Histórico/Artístico 19 24,6

Cultural/Artesanato 12 13,6

Cultural/Religioso 10 11,4

Cultural/Gastronômico 6 6,8

Cultural/Arqueológico 3 3,4

Turismo de Vilarejo 3 3,4

Solidário/Base Comunitária 1 1,1

Total 88 100

Categorias de atrativos Total de 
atrativos

Participação 
dos atrativos 

por segmentos 
(%)

Atrativos Naturais 28 41,2

Atrativos Culturais 40 58,8

Atividades Econômicas 0 0

Realizações técnicas 
científicas e desportivas 0 0

Total 68 100

Fonte: Pesquisa da Fundação João Pinheiro, 2016. Elaboração: Fundação 
João Pinheiro.  
Nota: Cada atrativo, conforme a sua natureza, pode estar relacionado 
a mais de um segmento turístico. Por esse motivo, o “número total de 
atrativos por segmentos” supera o número total de atrativos levantados 
de relevância microrregional no Alto e no Médio/Baixo Jequitinhonha.

Fonte: Pesquisa da Fundação João Pinheiro, 2016.  Elaboração: 
Fundação João Pinheiro.

vezes este o segmento que sustenta a demanda 
por meios de hospedagem no meio da semana 
para aqueles que os possuem. Enquanto que 
Diamantina e Serro são os municípios onde o 
Turismo de Lazer e seus vários subsegmentos 
têm maior importância, ao lado do Turismo de 
Negócio, esse último segmento constitui a base 
do turismo nos demais municípios, que se com-
plementa com outras potencialidades. Nesse seg-
mento de negócios, destacam-se Gouveia (onde 
também há potencial para o Turismo Cultural, de 
Vilarejo e Natureza) além de Turmalina (Artesanato 
e Turismo Solidário), Itamarandiba (Natureza) e 
Minas Novas (Artesanato e Étnico), Araçuaí (Arte-
sanato e  Étnico), Itaobim (Cultural), Jequitinhonha 
(Cultural, Artesanato, Natureza), Pedra Azul (Natu-
reza) e Almenara (Artesanato, Cultural, Natureza).

Identificados e avaliados os atrativos do Alto 
e Médio/Baixo Jequitinhonha, por ordem de 
potencial de relevância turística, o procedimento 
seguinte foi delimitar os municípios onde estes 
ocorrem (municípios de ocorrência) e que con-
formam a área turística para fins de planejamento.

5.1.2 Municípios de ocorrência e base de 
visitação de atrativos turísticos

Foram identificados um total de 33 municípios 
com ocorrência de atrativos de maior relevância 
turística, somando-se os de atratividade interna-
cional, nacional, macrorregional e microrregional. 
Esse conjunto de 33 municípios de ocorrência 
desses principais atrativos, denomina-se aqui 
como sendo a Área Turística do Alto e Médio/
Baixo Jequitinhonha, para fins de planejamento. 
A tabela 5.13 ajuda a visualizar o número e o per-
centual de Atrativos Turísticos da região, por tipo e 
por municípios – 2016. Pela tabela, fica claro que 
a oferta local dos atrativos turísticos está concen-
trada nos municípios de Diamantina (19,1% do 
total de atrativos identificados) e Serro (14,8%), 
seguido de Minas Novas (7,4%), todos situados no 
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Alto Jequitinhonha, que por sua vez, detém pra-
ticamente 80% do total da oferta de atrativos da 
região, como já salientado.

Do ponto de vista qualitativo, apenas um muni-
cípio tem ocorrência de atrativos de relevância 
internacional, três têm ocorrência de atrativos de 
relevância nacional, 21 têm ocorrência de atrativos 

de relevância macrorregional e oito têm ocorrência 
de atrativos exclusivamente microrregionais.

Os 33 municípios de ocorrência foram classifi-
cados em oito categorias, considerando nível de 
atratividade (internacional, nacional, macrorre-
gional e microrregional) e presença de meio de 
hospedagem formal, que é indicativo da pre-
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Alto Jequitinhonha

Alvorada de Minas 2 0,8 6 2,3 0 0 0 0 8 3,1

Capelinha 2 0,8 4 1,6 1 0,4 0 0 7 2,7

Carbonita 1 0,4 1 0,4 0 0 0 0 2 0,8

Chapada do Norte 0 0 11 4,2 0 0 0 0 11 4,2

Couto de Magalhães de Minas 4 1,6 8 3,1 0 0 0 0 12 4,7

Datas 1 0,4 3 1,2 0 0 0 0 4 1,5

Diamantina 8 3,1 40 15,6 1 0,4 0 0 49 19,1

Felício dos Santos 3 1,2 3 1,2 0 0 0 0 6 2,3

Gouveia 2 0,8 4 1,6 0 0 1 0,4 7 2,7

Itamarandiba 3 1,2 4 1,6 0 0 0 0 7 2,7

Minas Novas 1 0,4 18 7 0 0 0 0 19 7,4

Presidente Kubitschek 2 0,8 2 0,8 0 0 0 0 4 1,6

Rio Vermelho 1 0,4 1 0,4 0 0 0 0 2 0,8

Santo Antônio do Itambé 2 0,8 3 1,2 0 0 0 0 5 1,9

São Gonçalo do Rio Preto 5 1,9 5 1,9 0 0 0 0 10 3,9

Senador Modestino Gonçalves 1 0,4 2 0,8 0 0 0 0 3 1,2

Serra Azul de Minas 1 0,4 1 0,4 0 0 0 0 2 0,8

Serro 8 3,1 30 11,7 0 0 0 0 38 14,8

Turmalina 2 0,8 7 2,7 0 0 0 0 9 3,5

Subtotal 49 19,1 153 59,5 2 0,8 1 0,4 205 79,8

Médio/Baixo Jequitinhonha

Almenara 2 0,8 7 2,7 0 0 0 0 9 3,5

Araçuaí 0 0 5 1,9 0 0 0 0 5 1,9

Berilo 0 0 13 5,1 0 0 0 0 13 5,1

Cachoeira de Pajeú 1 0,4 0 0 0 0 0 0 1 0,4

Tabela 5.13: Número e percentual de atrativos turísticos do Alto e do Médio/Baixo 
Jequitinhonha, por tipo e por municípios – 2016 (Continua)
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Fonte: Pesquisa da Fundação João Pinheiro. Elaboração Fundação João Pinheiro.

Fonte: Pesquisa da Fundação João Pinheiro, 2016. Elaboração: Fundação João Pinheiro
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Médio/Baixo Jequitinhonha

Caraí 0 0 0 0 1 0,4 0 0 1 0,4

Itaobim 0 0 1 0,4 0 0 0 0 1 0,4

Itinga 1 0,4 0 0 0 0 0 0 1 0,4

Jequitinhonha 2 0,8 6 2,3 0 0 0 0 8 3,1

Novo Cruzeiro 1 0,4 3 1,2 0 0 0 0 4 1,6

Padre Paraíso 0 0 0 0 1 0,4 0 0 1 0,4

Pedra Azul 2 0,8 1 0,4 0 0 0 0 3 1,2

Rubim 2 0,8 1 0,4 0 0 0 0 3 1,2

Salto da Divisa 1 0,4 0 0 0 0 0 0 1 0,4

Santa Maria do Salto 1 0,4 0 0 0 0 0 0 1 0,4

Subtotal 13 5,1 37 14,4 2 0,8 0 0 52 20,2

Total Geral 62 24,1 190 73,9 4 1,6 1 0,4 257 100

Tabela 5.13: Número e percentual de atrativos turísticos do Alto e do Médio/Baixo 
Jequitinhonha, por tipo e por municípios – 2016

(Conclusão)

Quadro 5.1: Municípios de ocorrência de atrativos turísticos do Alto e do Médio/Baixo 
Jequitinhonha (Área Turística), segundo seu grau de atratividade e existência de meios de 
hospedagem formais

Categorias de municípios de ocorrência de atrativos turísticos, 
segundo existência de meios de hospedagem formais) e grau de 
atratividade

Municípios

Municípios de ocorrência de atrativos de relevância internacional, com meios 
de hospedagem formais (1) Diamantina

Municípios de ocorrência de atrativos de relevância nacional, com meios de 
hospedagem formais (2) Serro e Padre Paraíso

Municípios de ocorrência de atrativos de relevância nacional, sem meios de 
hospedagem formais (1) Caraí

Municípios de ocorrência de atrativos de relevância macro regional com 
meios de hospedagem formais (11)

Almenara, Araçuaí, Capelinha, Gouveia, Itamarandiba, 
Jequitinhonha, Minas Novas, Pedra Azul, Rio Vermelho, 
Santo Antônio do Itambé, Turmalina

Municípios de ocorrência de atrativos de relevância macro regional sem 
meios de hospedagem formais (7)

Alvorada de Minas, Berilo, Chapada do Norte, Couto 
de Magalhães de Minas, Felício dos Santos, Presidente 
Kubitsheck, São Gonçalo do Rio Preto

Municípios de ocorrência de atrativos de relevância macro regional, com 
restrição de acesso a eles e sem meios de hospedagem formais (3)

Salto da Divisa, Santo Maria do Salto e Serra Azul de 
Minas

Municípios de ocorrência de atrativos de relevância exclusivamente micro-
regional, com meios de hospedagem formais (6)

Cachoeira do Pajeú, Carbonita, Itinga, Novo Cruzeiro, 
Senador Modestino Gonçalves, além de Itaobim

Municípios de ocorrência de atrativos de relevância exclusivamente micro-
regional, sem meios de hospedagem formais (2) Datas, Rubim



Plano de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha150

sença efetiva de turismo, do ponto de vista con-
ceitual, no município, conforme o quadro 5.1.

Esses 33 municípios, conforme essa categorização, 
podem ser melhor visualizados no mapa 5.1.

Como muitos municípios de ocorrência dos 
atrativos identificados não dispõem de meios 
de hospedagem, dentre outros serviços e equi-
pamentos turísticos, foi necessário identificar 
os principais destinos que podem ser utilizados 
como base para a sua visitação (municípios base 
de visitação). O conceito de base de visitação foi 

aqui delimitado, operacionalmente, abrangendo 
os principais municípios que dispunham de 
acesso rodoviário pavimentado ao município de 
ocorrência dos atrativos em questão, em raio de 
até aproximadamente 120 km e que, simultanea-
mente, dispunham de pelo menos um meio de 
hospedagem formalizado na Base RAIS de 2014.

Seguindo esses critérios, identificou-se, um 
total de 20 municípios de ocorrência de atra-
tivos que também são base de visitação, sendo 
um município de ocorrência e base de visitação 
para atrativos internacionais, dois municípios 

Mapa 5.1: Municípios de ocorrência de atrativos turísticos do Alto e do Médio/Baixo 
Jequitinhonha (Área Turística), segundo seu grau de relevância e existência de meios de 
hospedagem formais – 2016

Fonte: Fundação João Pinheiro 2016. Elaboração: Fundação João Pinheiro
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Fonte: Pesquisa da Fundação João Pinheiro, 2016. Elaboração: Fundação João Pinheiro

Quadro 5.2: Municípios de ocorrência e base de visitação para atrativos turísticos do Alto 
e do Médio/Baixo Jequitinhonha (MG), segundo seu grau de atratividade – 2016

Categorias de municípios de ocorrência e base de visitação de 
atrativos turísticos (com meios de hospedagem formais) por grau de 
atratividade

Municípios

Municípios de ocorrência e bases de visitação para atrativos de relevância 
internacional, com meios de hospedagem formais (1) Diamantina

Municípios de ocorrência e bases de visitação para atrativos de relevância 
nacional, com meios de hospedagem formais (2) Serro e Padre Paraíso

Municípios de ocorrência e bases de visitação para atrativos de relevância 
macro regional com meios de hospedagem formais (11)

Almenara, Araçuaí, Capelinha, Gouveia, Itamarandiba, 
Jequitinhonha, Minas Novas, Pedra Azul, Rio Vermelho, 
Santo Antônio do Itambé, Turmalina

Municípios de ocorrência e bases de visitação para atrativos de relevância 
micro-regional, com meios de hospedagem formais (6)

Cachoeira do Pajeú, Carbonita, Itaobim, Itinga, Novo 
Cruzeiro, Senador Modestino Gonçalves.

de ocorrência e base de visitação para atrativos 
nacionais, 11 municípios de ocorrência e base 
de visitação para atrativos macrorregionais e 6 
municípios de ocorrência e base de visitação para 
atrativos microrregionais. O quadro 5.2 descreve 
os municípios para cada uma dessas categorias. 

Esses municípios de ocorrência e base de visitação 
podem ser melhor visualizados no mapa 5.2.

5.1.3 Serviços e equipamentos turísticos

5.1.3.1 Número de estabelecimentos, empregos 
e renda do trabalho (RAIS)

Esta análise da região será feita abordando os 
aspectos relativos ao número de estabeleci-
mentos, empregos e rendimento médio do tra-
balho relacionados ao setor formal de turismo, 
com base nos dados obtidos da Relação Anual 
de Informações Sociais (RAIS-MTE55).  Para tanto, 
foram consideradas as atividades econômicas 
de Alimentação, Comércio e Serviços, Entreteni-
mento, Hospedagem, Transporte e Operadoras 

55.  A utilização desse indicador privilegia aqueles meios de hospe-

dagem inseridos na economia forma e permite análises padroni-

zadas de municípios, inclusive longitudinalmente.

e Agências de Viagens, que compõem o setor, 
conforme os mesmos códigos da Classificação 
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) uti-
lizados na metodologia da SETUR-MG, para pro-
duzir as estatísticas setoriais.

5.1.3.1.1 Número de estabelecimentos formais

O total de estabelecimentos formais de serviços 
e equipamentos turísticos no Alto e no Médio/
Baixo Jequitinhonha saltou de 811, em 2010, 
para 1.089, em 2014, um crescimento contínuo 
de 34,3%, conforme tabela 5.14. 

Os subsetores de Alimentação e Comércio e 
Serviços são os que agregam maior número 
de serviços e equipamentos turísticos do Alto 
e Médio/Baixo Jequitinhonha, representando, 
em 2014, 34,2 % e 26,7% do total de estabele-
cimentos de serviços e equipamentos turísticos 
da região, respectivamente.

Entre 2010 e 2014, o maior crescimento de 
número de estabelecimentos no setor turístico 
do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha coube ao 
subsetor do Entretenimento (63,4%), enquanto 
Alimentação cresceu 56,3%. Por outro lado, os 
subsetores que apresentaram as menores taxas 
de crescimento no período foram Hospedagem 
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Tabela 5.14: Número e percentual de estabelecimentos formais de serviços e equipamentos 
turísticos no Alto e no Médio/Baixo Jequitinhonha por subsetor de atividade – 2010-2014

Estabelecimento
Número absoluto de estabelecimentos                

turísticos formais
Participação dos estabelecimentos                           

turístico formais por subsetor 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

Agências e operadoras 13 16 18 17 16 1,6 1,81 1,88 1,63 1,47

Alimentação 238 271 305 340 372 29,35 30,69 31,8 32,63 34,16

Comércio e serviços 236 254 266 269 291 29,1 28,77 27,74 25,82 26,72

Entretenimento 71 83 101 112 116 8,75 9,4 10,53 10,75 10,65

Hospedagem 98 102 107 125 117 12,08 11,55 11,16 12 10,74

Transportes 155 157 162 179 177 19,11 17,78 16,89 17,18 16,25

Total 811 883 959 1042 1089 100 100 100 100 100

Fonte: Pesquisa da Fundação João Pinheiro, 2016. Elaboração: Fundação João Pinheiro.

Mapa 5.2: Municípios de ocorrência e base de visitação de atrativos turísticos do Alto 
e do Médio/Baixo Jequitinhonha, segundo seu grau de relevância – 2016

Fonte: Fundação João Pinheiro 2016. Elaboração: Fundação João Pinheiro



153Turismo

(19,4%) e Transporte (14,2%), sendo que houve 
decréscimos de 6,4% e 1,2%, respectivamente, na 
passagem do ano 2013 para 2014.

Já a atividade de Agências e Operadoras se destaca 
devido à sua baixa representatividade percentual 
no total de estabelecimentos do setor da região. 
Assim, mesmo tendo o número de estabeleci-
mentos ligados a essa atividade apresentado taxa 
de crescimento de 23,1% entre 2010 e 2014, a sua 
participação percentual no número total de esta-
belecimentos do setor de serviços e equipamentos 
turísticos do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha 
caiu de 1,6% em 2010, para 1,47% em 2014.

A evolução do número total de estabeleci-
mentos formais do setor turístico entre 2010 e 
2014 foi de 34,3% e por subsetor de atividade, 
pode ser melhor visualizada pelos gráficos 5.1 e 
5.2, respectivamente.

Ao relacionar o total do número de estabele-
cimentos formais do setor turístico do Jequiti-

Gráfico 5.1: Evolução do número total de 
estabelecimentos formais de serviços e 
equipamentos turísticos no Alto e no Médio/
Baixo Jequitinhonha – 2010-2014

Gráfico 5.2: Evolução do número de estabelecimentos formais de serviços e equipamentos 
turísticos no Alto e no Médio/Baixo Jequitinhonha, por subsetor de atividade – 2010-2014

Fonte: RAIS/TEM. Elaboração: Fundação João Pinheiro, 2016.

Fonte: RAIS/TEM. Elaboração: Fundação João Pinheiro, 2016.

nhonha, segundo sua divisão entre Alto e Médio/
Baixo Jequitinhonha, com o total encontrado 
para Minas Gerais, com base nos dados da RAIS de 
2014 (tabela 5.15), pode-se observar que o per-
centual somado de ambas as regiões do Vale em 
conjunto (1,7%) é pequeno em relação ao estado. 
Por outro lado, percebe-se um alinhamento entre 
as regiões do Vale e o contexto mineiro, na com-
posição dos estabelecimentos por atividade, 
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Tabela 5.15: Número total de estabelecimentos formais de serviços e equipamentos turísticos 
do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha e sua participação percentual em relação a Minas 
Gerais, por subsetor de atividade turística – 2014

Estabelecimentos

Número absoluto de estabelecimentos formais 
turísticos 

Sua participação percentual em relação                             
à Minas Gerais, por subsetor 
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Agências e Operadoras 4 12 17 1.197 0,66 2,55 1,41 1,88

Alimentação 207 162 403 26.967 34,05 34,39 34,19 42,36

Comércio 159 130 315 18.971 26,15 27,6 26,73 29,8

Entretenimento 61 52 123 7.202 10,03 11,04 10,44 11,31

Hospedagem 74 43 129 3.975 12,17 9,13 10,96 6,24

Transporte 103 72 192 5.344 16,94 15,29 16,28 8,4

Total 608 471 1.179 63.656 100 100 100 100

Fonte: RAIS/TEM. Elaboração: Fundação João Pinheiro, 2016.

marcados por uma maior representatividade do 
setor de alimentação. Nota-se ainda que, apesar 
do maior potencial turístico observado no Alto 
Jequitinhonha, essa região possui menos Agên-
cias e Operadoras formais (4) que o Médio/Baixo 
Jequitinhonha (912), o que indica que pode 
haver potencial para o desenvolvimento desse 
subsetor nas áreas onde se faz menos presente e 

necessário, como é o caso do município de Serro, 
onde ainda não há agência de viagem e turismo.

5.1.3.2 Empregos formais

A tabela 5.16 mostra que os subsetores turísticos 
do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha que mais 
empregam são Alimentação e Comércios e Ser-

Tabela 5.16: Número e percentual de vínculos empregatícios formais nos serviços e 
equipamentos turísticos no Alto e no Médio/Baixo Jequitinhonha, por subsetor de atividade – 
2010- 2014

Fonte: RAIS/TEM. 
Elaboração: Fundação João Pinheiro, 2016.

Estabelecimento

Número absoluto de vínculos formais no 
turismo

Participação percentual dos vínculos formais no 
turismo

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

Agências e operadoras 32 38 56 39 42 1,11 1,21 1,6 1,01 1,08

Alimentação 1.065 1.146 1.321 1.470 1.540 36,92 36,64 37,74 38,08 39,67

Comércio e serviços 560 743 637 660 738 19,41 23,75 18,2 17,1 19,01

Entretenimento 207 231 325 395 381 7,18 7,38 9,29 10,23 9,81

Hospedagem 490 480 552 590 578 16,98 15,35 15,77 15,28 14,89

Transportes 531 490 609 706 603 18,41 15,66 17,4 18,29 15,53

Total 2.885 3.128 3.500 3.860 3.882 100 100 100 100 100
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Fonte: RAIS/TEM. Elaboração: Fundação João Pinheiro, 2016.

viços, com 540 e 738 vínculos empregatícios for-
mais, respectivamente, em 2014, ou seja, 39,7% 
e 19% do total dos vínculos formais do território 
naquele ano. Agências e Operadoras é o setor 
que menos emprega na região, com apenas 42 
vínculos empregatícios formais no mesmo ano.

No total, os vínculos empregatícios formais no 
conjunto de serviços e equipamentos turísticos 
saltaram de 2.885, em 2010, para 3.882, em 2014, 
um crescimento de 34,6%, valor que se diferencia 
em apenas 0,3% daquele da variação (também 
positiva) no total de estabelecimentos.

A evolução do número de contratados no setor 
de serviços apresenta trajetória compatível à 
do número de estabelecimentos, apresentando 
também variação positiva total em todas as ativi-
dades (gráfico 5.4). 

Novamente, destaca-se a atividade Alimentação, 
que saltou de um total de 1.065 estabelecimentos 
formais, em 2010, para 1.540 em 2014, um cres-
cimento de 44,6%. Nota-se que, enquanto nos 

setores de Alimentação, Hospedagem e Trans-
porte o número de vínculos cresce em uma pro-
porção menor à do número de estabelecimentos, 
nas atividades de Comércio e Serviços, Agências e 
Operadoras e Entretenimento, a situação foi con-
trária. Outro ponto a ser ressaltado é que embora a 
atividade de Alimentação seja a que mais emprega, 
é o ramo da Hospedagem que mais emprega por 
estabelecimento: 4,9 empregados por unidade.

O número de vínculos formais do setor turístico 
no Alto Jequitinhonha é 2.043, e no Médio/Baixo 
Jequitinhonha, 1.837 (tabela 5.17). Observa-se 
que o percentual somado de ambas regiões do 
Vale em conjunto (0,94%) é pequeno em relação 
ao estado de Minas Gerais que apresenta 411.280 
vínculos formais no setor. Permanece também 
um alinhamento entre as regiões do Vale e o con-
texto mineiro, na composição dos vínculos por 
atividade, marcados por uma maior representati-
vidade do setor de alimentação. Por outro lado, 
vale ressaltar que, enquanto em Minas Gerais a 
percentagem do Transporte no total de vínculos 
formais é de 26,22%, no Alto e Médio/Baixo Jequi-

Gráfico 5.3: Evolução do número de vínculos empregatícios formais nos serviços e equipamentos 
turísticos no Alto e no Médio/Baixo Jequitinhonha, por subsetor de atividade – 2010-2014
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Tabela 5.17: Número total de vínculos formais nos serviços e equipamentos turísticos do Alto 
e do Médio/Baixo Jequitinhonha e sua participação percentual em relação à Minas Gerais, por 
subsetor de atividade turísticas – 2014

Estabelecimentos

Número absoluto de vínculos formais no turismo Participação percentual em Minas Gerais dos 
vínculos formais no turismo por subsetor (%)
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Agências e operadoras 12 30 42 1 476 0,59 1,63 1,08 0,36

Alimentação 707 847 1 554 146 786 34,61 46,11 40,05 35,69

Comércio e serviços 420 311 731 72 590 20,56 16,93 18,84 17,65

Entretenimento 178 198 376 47 899 8,71 10,78 9,69 11,65

Hospedagem 377 200 577 34 682 18,45 10,89 14,87 8,43

Transporte 349 251 600 107 847 17,08 13,66 15,46 26,22

Total 2 043 1 837 3 880 411 280 100 100 100 100

Fonte: RAIS/TEM. Elaboração: Fundação João Pinheiro, 2016.

tinhonha esta é de 15,5%. Nota-se ainda que, 
apesar do maior potencial turístico observado no 
Alto Jequitinhonha, essa região possui menos vín-
culos formais que o Médio/Baixo Jequitinhonha 
não apenas nos serviços e equipamentos de 
Alimentação, como também nos subsetores de 
Entretenimento, Agências e Operadoras formais.

5.1.3.3 Renda Média do Trabalho

Uma vez que já foi inferido um aumento da pro-
dução do setor turístico do Alto e Médio/Baixo 
Jequitinhonha com aumento geral do número de 
estabelecimentos e de contratações formais, a aná-
lise dos rendimentos médios permite verificar se 
esse crescimento também foi revertido em bene-
fício dos empregados, além da possibilidade de se 
avaliar a condição de cada atividade, no tocante aos 
salários pagos e ao capital humano demandado. 
Observando-se o gráfico 5.6, verifica-se que a renda 
média do trabalho se comporta de forma compa-
tível aos demais parâmetros avaliados até então, 
apresentando variação total crescente em todas as 
atividades analisadas. O subsetor de Alimentação, 
além de concentrar o número de empregados e 

estabelecimentos formais, é também a atividade 
responsável pela maior provisão das rendas. Desta-
ca-se que o subsetor de Transporte tem uma partici-
pação na renda cerca de 5% maior daquela apresen-
tada na análise de estabelecimentos e empregados, 
a maior variação entre todos os setores, indicando 
uma maior renda per capita aos trabalhadores do 
ramo, possivelmente associado a um maior nível de 
exigências de qualificação e menor oferta de capital 
humano dentro dessa atividade. 

Se o subsetor de Transporte é o que melhor remu-
nera seus trabalhadores no setor turístico do Alto 
e Médio/Baixo Jequitinhonha, no contexto de 
Minas Gerais isso acontece de uma maneira ainda 
mais expressiva (tabela 5.18). Embora o setor de 
Transporte empregue aproximadamente 26,5% 
menos que a atividade de Alimentação, a renda 
média gerada por ele tem um saldo comparativo 
positivo de R$ 33.957.464, sendo assim, a maior 
entre todos os subsetores observados. Perce-
be-se novamente a pouca expressão (0,7%) que 
a renda média do trabalho nos serviços e equi-
pamentos turísticos da região representa em 
relação à do setor no estado de Minas Gerais.
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Fonte: RAIS/TEM. Elaboração: Fundação João Pinheiro, 2016.

Gráfico 5.6:  Evolução da renda média do trabalho nos serviços e equipamentos turísticos 
formais do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha, por subsetor de atividade – 2010-2014.

Tabela 5.18: Renda média do trabalho nos serviços e equipamentos turísticos do Alto e do 
Médio/Baixo Jequitinhonha e sua participação percentual em relação a Minas Gerais, por 
subsetor de atividade turísticas – 2014
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Agências e Operadoras R$ 12.051,00 0,64 R$ 45.860,00 2,69 R$ 57.911,64 1,62 R$ 8.184.611,00 1,53

Alimentação R$ 578.943,00 30,89 R$ 725.270,00 42,56 R$ 1.362.155,54 38,07 R$ 150.868.662,00 28,17

Comércio R$ 383.617,00 20,47 R$ 260.361,00 15,28 R$ 1.948.242,37 54,45 R$ 87.686.808,00 16,37

Entretenimento R$ 167.548,00 8,94 R$ 184.874,00 10,85 R$ 996.429,41 27,85 R$ 65.561.428,00 12,24

Hospedagem R$ 339.788,07 18,13 R$ 161.664,44 9,49 R$ 853.901,58 23,86 R$ 38.463.705,95 7,18

Transporte R$ 391.969,00 20,92 R$ 326.057,00 19,13 R$ 1.219.517,56 34,08 R$ 184.826.126,00 34,51

Total R$ 1.873.916,07 100 R$ 1.704.086,44 100 R$ 3.578.102,51 100 R$ 535.591.340,95 100

Fonte: RAIS/TEM. Elaboração: Fundação João Pinheiro, 2016.

5.1.3.4 A situação dos serviços e 
equipamentos nos municípios de ocorrência 
e base de visitação de atrativos turísticos de 
maior atratividade na região

Com base na RAIS 2014, foram levantados, para 
destinos de ocorrência e base de visitação de 
atrativos de maior relevância turística identi-
ficados no Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha, 

os dados referentes ao número de estabeleci-
mentos por tipo/categoria de serviço e equipa-
mento turístico: meios de Hospedagem, Alimen-
tação e Agências ou Operadoras. 

Com base nesses dados, foi possível identi-
ficar certos gargalos e fatores limitantes refe-
rentes aos serviços e equipamentos turísticos 
nesses municípios. 
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Salienta-se que, apesar da base RAIS contemplar 
o número de estabelecimentos de subsetores 
especificamente ligadas ao transporte turístico, 
como locação de veículos e de transportadoras 
turísticas, dentre outros, tais variáveis não foram 
trabalhadas no âmbito dessa análise dos municí-
pios que funcionam como base de visitação. Con-
siderou-se que, no nível de agregação disponível, 
tal levantamento poderia até indicar a presença 
desses equipamentos como facilitadores da prá-
tica turística em determinado município, mas não 
propiciaria uma análise que apontasse restrição 
ou gargalo proibitivo referente ao transporte 
turístico para o desenvolvimento de determi-
nado segmento turístico. Para tanto, contribuem 
os fatos de que: a) a maioria dos turistas em Minas 
Gerais viajam em carro próprio, como evidenciado 
nas pesquisas de demanda turística do estado ; 
b) os serviços de locação e transporte turístico 
podem ser contratados em destinos emissores; c) 
não há descrição pormenorizada por município 
quanto à oferta e demanda de transporte local 
especializado para exploração de determinados 
atrativos. Dessa forma, e em razão de restrição 
de prazo, optou-se por não trabalhar esses dados 
no âmbito desta análise, no entanto, podem ser 
acessados diretamente pela base RAIS.

A tabela 5.19 mostra o número de meios de 
hospedagem, alimentação e agências nos 33 
municípios de ocorrência de atrativos de maior 
relevância turística no Alto e no Médio/Baixo 
Jequitinhonha.

A análise centrou-se, portanto, nos eventuais 
gargalos dos municípios em termos de serviços 
e equipamentos turísticos do Alto e do Médio/
Baixo Jequitinhonha, estratificada segundo 2 
grupos distintos: a) municípios de ocorrência e 
base de visitação (com meios de hospedagem 
formais), por grau de atratividade; b) demais 
municípios de ocorrência (sem meios de hospe-
dagem formais), por grau de atratividade.

Todos os municípios do grupo de ocorrência e 
base de visitação de atrativos da região desse 
grupo, por definição, dispõem de meios de hos-
pedagem formais. A presença de pelo menos um 
equipamento formal de alimentação (bares ou 
restaurantes) não chega a ser uma restrição para 
18 (90%) dos 20 municípios base de visitação 
(quadro 5.3). As restrições nesse quesito ficaram 
por conta dos municípios de Santo Antônio do 
Itambé e Senador Modestino Gonçalves.

Uma das principais fraquezas pertinentes à oferta 
de serviços e equipamentos turísticos identifi-
cada é que 14 (70%) desses 20 municípios base 
de visitação não dispõem de agências de turismo 
e viagem (operadoras ou agências) formais que 
atuem localmente, sejam como receptivo ou 
emissivo. As exceções são Diamantina e outros 
municípios de menor expressão turística (Padre 
Paraíso, Almenara, Itambarandiba, Turmalina e 
Itaobim). Esse problema é particularmente um 
fator limitante para o desenvolvimento turístico 
do Serro, face ao grande potencial do muni-
cípio, de atratividade nacional. Como a maioria 
de turistas em Minas viaja por conta própria, 
essa lacuna observada, eventualmente, limita a 
fruição da oferta turística local nesses destinos 
e suas conexões com outros destinos, apenas 
para determinados tipos de turistas, sobretudo 
os que viajam sem carro próprio, contando com 
o suporte local desse tipo de serviço. Um total 
de 6 (57,73 %) municípios base de visitação não 
tinham restrição desses dois serviços e equipa-
mentos (alimentação a agências) conjuntamente.

Quanto aos demais 13 municípios de ocorrência 
para atrativos turísticos no Alto e no Médio/Baixo 
Jequitinhonha que não são base para a sua visi-
tação (sem meios de hospedagem), a presença 
de pelo menos 1 equipamento formal de ali-
mentação (bares ou restaurantes) não chega a 
ser uma restrição para 9 deles (69%), conforme 
quadro 5.4. 



159

Municípios Circuito Turístico Meios de 
Hospedagem 

Operadores 
Turísticos

Agências 
de 

Viagens

Restaurantes e outros 
estabelecimentos 

Almenara Jequitinhonha 6 0 3 25

Alvorada de Minas Diamantes 0 0 0 1

Araçuaí Não Circuitado 8 0 0 27

Berilo Lago de Irapé 0 0 0 2

Cachoeira de Pajeú Não Circuitado 2 0 0 5

Capelinha Pedras Preciosas 6 0 0 24

Caraí Pedras Preciosas 0 0 0 2

Carbonita Diamantes 3 0 0 4

Chapada do Norte Lago de Irapé 0 0 0 2

Couto de Magalhães de Minas Diamantes 0 0 0 5

Datas Diamantes 0 0 0 1

Diamantina Diamantes 38 0 2 72

Felício dos Santos Diamantes 0 0 0 1

Gouveia Diamantes 4 0 0 13

Itamarandiba Pedras Preciosas 4 0 1 16

Itaobim Não Circuitado 5 0 3 19

Itinga Não Circuitado 1 0 0 3

Jequitinhonha Jequitinhonha 5 0 0 6

Minas Novas Pedras Preciosas 4 0 0 8

Novo Cruzeiro Pedras Preciosas 1 0 0 6

Padre Paraiso Pedras Preciosas 2 0 1 6

Pedra Azul Jequitinhonha 3 0 0 6

Presidente Kubitschek Diamantes 0 0 0 0

Rio Vermelho Diamantes 1 0 0 7

Rubim Jequitinhonha 0 0 2 1

Salto da Divisa Não Circuitado 0 0 0 1

Santa Maria do Salto Não Circuitado 0 0 0 0

Santo Antônio do Itambé Diamantes 1 0 0 0

São Gonçalo do Rio Preto Diamantes 0 0 0 0

Senador Modestino Gonçalves Diamantes 1 0 0 0

Serra Azul de Minas Não Circuitado 0 0 0 0

Serro Diamantes 10 0 0 14

Turmalina Lago de Irapé 2 0 1 13

Tabela 5.19: Número de meios de hospedagem, alimentação e agências nos 33 municípios de 
de ocorrência de atrativos de maior relevância turística no Alto e no Médio/Baixo Jequitinhonha

Fonte: RAIS/TEM. Elaboração: Fundação João Pinheiro, 2016.

Turismo
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Fonte: Pesquisa da Fundação João Pinheiro, 2016. Elaboração: Fundação João Pinheiro.

Quadro 5.4: Existência de restrições de serviços e equipamentos turísticos em municípios de 
ocorrência para atrativos turísticos no Alto e no Médio/Baixo Jequitinhonha que não são base 
para a sua visitação (sem meios de hospedagem), por grau de atratividade – 2016

Categorias de 
municípios de 
ocorrência de atrativos 
turísticos sem meios 
de hospedagem 
formais, por grau de 
atratividade

Municípios 
sem restrição 
de agências

Municípios com 
restrição de agências

Municípios 
sem 
restrição de 
restaurantes/
bares

Municípios 
com 
restrição de 
restaurantes/
bares

Municípios sem 
restrição de agencias 
ou restaurantes ou 
bares

Municípios de ocorrência 
de atrativos de relevância 
nacional

Todos 
possuem 
restrição

Caraí Caraí Inexistente Todos possuem 
alguma restrição

Municípios de ocorrência 
de atrativos de relevância 
macro regional

Todos 
possuem 
restrição

Alvorada de Minas, Berilo, 
Chapada do Norte, 
Couto de Magalhães de 
Minas, Felício dos Santos, 
Presidente Kubitsheck, 
São Gonçalo do Rio Preto

Alvorada de 
Minas, Berilo, 
Chapada do 
Norte, Couto de 
Magalhaes de 
Minas, Felício 
dos Santos

Presidente 
Kubitsheck, São 
Gonçalo do Rio 
Preto

Todos possuem 
alguma restrição

Municípios de ocorrência 
de atrativos de relevância 
macro regional, com 
restrição de acesso a eles

Todos 
possuem 
restrição

Salto da Divisa, Santo 
Maria do Salto e Serra 
Azul de Minas

Salto da Divisa
Santo Maria do 
Salto e Serra 
Azul de Minas

Todos possuem 
alguma restrição

Municípios de ocorrência 
de atrativos de relevância 
exclusivamente micro-
regional

Rubim Datas Datas e Rubim Inexistente Rubim

Fonte: Pesquisa da Fundação João Pinheiro, 2016. Elaboração: Fundação João Pinheiro.

Quadro 5.3: Existência de restrições de serviços e equipamentos turísticos em municípios de 
ocorrência e base de visitação (com meios de hospedagem formais) de atrativos turísticos no 
Alto e no Médio/Baixo Jequitinhonha, por grau de atratividade – 2016

Categorias de municípios 
de ocorrência de atrativos 
turísticos sem meios de 
hospedagem formais, por 
grau de atratividade

Municípios 
sem restrição 
de agências

Municípios com 
restrição de 
agências

Municípios sem 
restrição de 
restaurantes/
bares

Municípios sem 
restrição de 
restaurantes/
bares

Municípios 
sem restrição 
de agencias ou 
restaurantes ou 
bares

Municípios de ocorrência 
de atrativos de relevância 
nacional

Todos possuem 
restrição Caraí Caraí Inexistente Todos possuem 

alguma restrição

Municípios de ocorrência 
de atrativos de relevância 
macrorregional

Todos possuem 
restrição

Alvorada de Minas, 
Berilo, Chapada 
do Norte, Couto 
de Magalhães de 
Minas, Felício dos 
Santos, Presidente 
Kubitscheck, São 
Gonçalo do Rio 
Preto

Alvorada de 
Minas, Berilo, 
Chapada do 
Norte, Couto de 
Magalhaes de 
Minas, Felício dos 
Santos

Presidente 
Kubitscheck, São 
Gonçalo do Rio 
Preto

Todos possuem 
alguma restrição

Municípios de ocorrência 
de atrativos de relevância 
macrorregional, com 
restrição de acesso a eles

Todos possuem 
restrição

Salto da Divisa, 
Santo Maria do 
Salto e Serra Azul 
de Minas

Salto da Divisa
Santo Maria do 
Salto e Serra Azul 
de Minas

Todos possuem 
alguma restrição

Municípios de ocorrência 
de atrativos de relevância 
exclusivamente 
microrregional

Rubim Datas Datas, Rubim Inexistente Rubim
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As restrições nesse quesito ficaram por conta dos 
municípios de Presidente Kubitscheck, São Gon-
çalo do Rio Preto, Santo Maria do Salto e Serra 
Azul de Minas. De outro lado, apenas Rubim, 
(7,7%) dispunha de agência de turismo e viagem 
(operadoras ou agências) que atuem localmente, 
sejam como receptivo ou emissivo.

5.1.3.5 Deficiências de gestão, estrutura, 
recursos humanos e qualificação nos serviços 
e equipamentos turísticos no Alto e no  
Médio/Baixo Jequitinhonha

Outras fraquezas observadas em termos de gestão, 
recursos humanos e qualificação para serviços e 
equipamentos turísticos de Minas Gerais como um 
todo56 valem também para a região do Alto do e 
Médio/Baixo Jequitinhonha. Nesse sentido, citam-se:

a. Despreocupação da maioria dos estabeleci-
mentos turísticos do estado com as políticas 
mínimas de gestão de qualidade, ambiental e 
responsabilidade social (incluindo tratamen-
tos de dejetos, economia de energia e água 
etc.) que, por sua vez, geram inúmeras exter-
nalidades negativas.

b. Nem todos os destinos são bem serviços de 
transporte turístico e boa parte dos estabeleci-
mentos de alimentação e serviços de informa-
ção turística, em particular, costumam ter defi-
ciências de qualidade e mão de obra qualificada.

c. Tarifário do setor de meios de hospedagem em 
Diamantina, que é o principal polo turístico da 
região, costuma ser relativamente alto face ao 
padrão e situação de concorrência para a re-
gião, além de não ser divulgado com a neces-
sária antecedência, comprometendo vendas.

56  Ver Fundação João Pinheiro. Plano Estratégico de Turismo do 

Estado de Minas Gerais, v. 1. Diagnóstico, 2016.

d. Tendência à informalidade. Estima-se, pelos 
microdados do Censo Demográfico (2010), 
que aproximadamente 33% dos trabalhado-
res do setor no estado atuem sem carteira 
assinada e que pelo menos cerca de 1/3 dos 
estabelecimentos de hospedagem não este-
jam no Sistema CADASTUR, do Ministério do 
Turismo, que é uma exigência da Lei Geral do 
Turismo e uma precondição para o estabele-
cimento acessar as linhas de crédito e de fo-
mento oficiais do Ministério do Turismo para 
desenvolvimento do setor.

e. Baixa qualificação de gestores e profissionais.

Em geral, existem sérias deficiências no que 
tange a qualificação de gestores e de profissio-
nais na cadeia produtiva do turismo no estado e 
na região, em particular, tal como colocado inclu-
sive por representantes de Gouveia e de Diaman-
tina, nos fóruns de planejamento realizados.

No caso da capacitação da mão de obra hote-
leira em Minas, observa-se que a maioria dos 
treinamentos não são contínuos e percebe-se que 
apenas hotéis 4 ou 5 estrelas possuem preocu-
pação com a realização de treinamentos especí-
ficos promovidos em parcerias com instituições de 
ensino especializadas, tais como SENAI e SENAC.

De acordo com o registrado no “Planejamento 
Estratégico da Associação do Circuito Turístico 
Jequitinhonha”, além de faltar mão de obra quali-
ficada para o turismo e para realizar a necessária 
captação de recursos para o setor, que não dispõe 
de muitos recursos financeiros, não há cursos de 
turismo ou de capacitação na área, na região do 
Médio/Baixo Jequitinhonha.

Há curso de graduação em Turismo (UFVJM) em 
Diamantina e, nas áreas afins de Administração e 
Ciências Contábeis no Serro (PUC Minas). O SEBRAE 
tem regionais em Diamantina, Araçuaí, Almenara, 
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Capelinha e Turmalina, onde desenvolve ações de 
estímulo e apoio ao empreendedorismo.

Em Diamantina, também, o SENAC oferta cursos 
de Formação Inicial Continuada (FIC) para o setor 
(garçons, camareiras, outros) e curso técnico (pós 
ensino médio) em Administração, além de MBA 
em Gestão Empresarial e Ambiental, que podem 
atender ao setor. Entretanto, segundo a diretora 
do SENAC, em Diamantina, em 2016, não há muita 
demanda proveniente do setor de turismo para 
esses cursos. Para ela, há pouca demanda de capa-
citação para o turismo em Diamantina, porque 
isso envolve custo e o setor já teve muita oferta de 
cursos anteriormente. Os cursos técnicos e de capa-
citação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (PRONATEC) são gratuitos, mas 
os recursos para estes estão acabando, passando 
a ser ofertados com algum desconto. Apesar do 
SENAC fazer visitas a órgãos públicos e empresas e 
palestras gratuitas para sensibilizar o setor turístico 
quanto à importância da qualificação em 39 muni-
cípios do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha, 

a diretora classifica a demanda de qualificação na 
região como muito baixa ou inexistente, por falta de 
visão do empresariado e dos empregados quanto às 
suas necessidades. Obviamente, o baixo volume de 
atividades turísticas no vale e nível de exigência de 
boa parte de turistas não estimulam essa demanda. 
Todavia, a diretora do SENAC ressaltou que emer-
gindo essa demanda, a oferta de qualificação tem 
condições de se ajustar e moldar conteúdos e horá-
rios para atender a região. Em seu modus operandis, 
a instituição realiza inclusive parcerias com hotéis 
e restaurantes da região, para estes funcionarem 
como escola, caso seja necessário.

5.1.4 Infraestrutura, serviços públicos 
básicos, instrumentos de gestão urbana e 
riscos ambientais para o turismo

A análise da infraestrutura, serviços públicos básicos 
e instrumentos de gestão urbana justifica-se para os 
municípios que têm capacidade efetiva ou potencial 
de atrair e hospedar turistas em nível internacional, 
nacional e macrorregional. Municípios que dispõem 

Fonte: Pesquisa da Fundação João Pinheiro, 2016. Elaboração: Fundação João Pinheiro.

Quadro 5.5: Municípios de ocorrência e base de visitação (com meios de hospedagem formais) 
de atrativos turísticos no Alto e no Médio/Baixo Jequitinhonha que justificam análise e 
investimentos em infraestrutura, serviços básicos e instrumentos de gestão urbana, por grau 
de atratividade e ordem de prioridade de investimento – 2016

1 - Municípios de ocorrência e base de visitação de atrativos de 
relevância internacional, com meios de hospedagem formais (1) Diamantina

2 - Municípios de ocorrência e base de visitação de atrativos de 
relevância nacional, com meios de hospedagem formais (2) Serro e Padre Paraíso

3 - Municípios de ocorrência e base de visitação de atrativos de 
relevância macro regional com meios de hospedagem formais (11)

Almenara, Araçuaí, Capelinha, Gouveia, Itamarandiba, 
Jequitinhonha, Minas Novas, Pedra Azul, Rio Vermelho, Sto Antônio 
do Itambé, Turmalina

4 - Municípios de ocorrência de atrativos de relevância nacional, 
sem meios de hospedagem formais (1) Caraí 

5 - Municípios de ocorrência de atrativos de relevância macro 
regional sem meios de hospedagem formais (7)

Alvorada de Minas, Berilo, Chapada do Norte, Couto de M. Minas, 
Felício dos Santos, P. Kubitsheck, S. G. do Rio Preto

6 - Municípios de ocorrência de atrativos de relevância macro 
regional, com restrição de acesso a eles e sem meios de 
hospedagem formais (3)

Salto da Divisa, Santo Maria do Salto e Serra Azul de Minas
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de atrativos de relevância apenas microrregional, 
ainda que tenham meios de hospedagem, em geral, 
têm força para atrair principalmente turistas de 
municípios vizinhos e, até mesmo pela proximidade 
destes, não tendem a gerar pernoites. 

Dessa forma, não se enquadrariam em municípios 
com potencial turístico, sujeitos a justificar, por esse 
critério, investimentos em infraestrutura, instru-
mentos de gestão urbana e mesmo de gestão turís-
tica específicos. Na perspectiva do investimento 
nessas áreas, os municípios que possuem nível de 
atratividade internacional, nacional e macrorre-
gional, com meios de hospedagem formal, são os 
que deveriam priorizar a criação dessas condições 
estruturais para o florescimento do turismo. O 
quadro 5.5 retrata os 25 municípios que justificam 
análise e investimentos nessa área, por ordem de 
prioridade, de acordo com a sua categorização.

5.1.4.1 Infraestrutura e serviços básicos

A análise de infraestrutura e serviços básicos 
desses destinos citados aponta deficiências no 
saneamento (água, esgoto e lixo), energia e tele-
fonia, que são consideradas sérios entraves ao 
desenvolvimento do turismo sustentável, até 
mesmo por requerer investimento substantivo 
para a sua superação. Essa temática merece 
especial atenção não apenas pelo que signi-
fica em termos de entraves ao potencial turís-
tico, mas  também porque, em última instância, 
reflete as condições de vida da população local. 
Ela é tratada com maiores detalhes no volume 
4 deste Diagnóstico Propositivo, que trata da 
questão da Infraestrutura Urbana.

5.1.4.2 Instrumentos básicos de gestão urbana

Na legislação brasileira, a existência de Plano 
Diretor é obrigatória para municípios acima de 

20.000 habitantes e aqueles considerados turís-
ticos, independente do seu porte, conforme 
definido por Lei. A rigor, considera-se que, a exis-
tência de Plano Diretor e de leis complementares 
– notadamente a Lei de Perímetro urbano, parce-
lamento, zoneamento, uso e ocupação do solo 
e código de obras/posturas – deveria ser consi-
derado instrumento indispensável para todos os 
municípios que almejam desenvolver um turismo 
sustentável. Já o desenvolvimento de planeja-
mento turístico propriamente dito é também 
importante, mas sobretudo para aqueles municí-
pios que têm no turismo sua principal vocação, 
o que não pode ser auferido no âmbito do pre-
sente plano. Dessa forma, na presente análise de 
instrumento básico de gestão, e a partir da dispo-
nibilidade de dados, selecionou-se apenas a pri-
meira variável citada e especificada abaixo, com 
sua respectiva fonte de informação.

5.1.4.3 Análise das condições e gargalos de 
infraestrutura e gestão urbana dos destinos 
com maior potencial para o desenvolvimento 
do turismo

A partir dos critérios expostos, os destinos pré-
selecionados para essa análise foram, então, ana-
lisados e tabulados em relação à existência ou não 
de restrições no que tange às variáveis trabalhadas 
de infraestrutura e gestão urbana. Embora se saiba 
que distritos normalmente têm deficiências de 
infraestrutura e instrumentos de gestão urbana, 
tal realidade não pode ser especificada no âmbito 
deste trabalho. Os resultados da análise são apre-
sentados no quadro 5.6, de acordo com o agrupa-
mento explicitado no quadro 5. Vê-se que todos os 
municípios têm alguma restrição de infraestrutura, 
enquanto apenas 9 municípios não têm restrição 
quanto à existência de instrumentos de gestão 
urbana: Diamantina, Serro, Araçuaí, Capelinha, Ita-
marandiba, Minas Novas, Pedra Azul, Felício dos 
Santos e São Gonçalo do Rio Preto.
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Fonte: Pesquisa da Fundação João Pinheiro, 2016. Elaboração: Fundação João Pinheiro.

Quadro 5.6: Existência de restrições de infraestrutura, serviços básicos e instrumentos de gestão 
urbana em municípios de ocorrência e base de visitação (com meios de hospedagem formais) 
de atrativos turísticos no Alto e no Médio/Baixo Jequitinhonha, por grau de atratividade e 
ordem de prioridade de investimento – 2016

Categorias de 
municípios de 
ocorrência e base de 
visitação de atrativos 
turísticos com e sem 
meios de hospedagem 
formais, por grau de 
atratividade e ordem 
de prioridade para 
investimentos 

Municípios 
com restrição 
em Gestão 
Urbana 

Municípios 
com 
restrição em 
Infraestrutura

Municípios 
com restrição 
em Gestão e 
Infraestrutura

Municípios 
sem restrição 
quanto 
à Gestão 
Urbana 

Municípios 
sem restrição 
quanto à 
Infraestrutura

Municípios 
sem restrição 
quanto a 
Infraestrutura 
e a Gestão 
Urbana

1 - Municípios de 
ocorrência e base de 
visitação de atrativos de 
relevância internacional, 
com meios de 
hospedagem formais (1)

Nenhum possui 
restrição Diamantina

Nenhum 
possui ambas 
restrições

Diamantina
Todos possuem 
alguma 
restrição

Nenhum

2 - Municípios de 
ocorrência e base de 
visitação de atrativos de 
relevância nacional, com 
meios de hospedagem 
formais (2)

Padre Paraíso Padre Paraíso, 
Serro Padre Paraíso Serro

Todos possuem 
alguma 
restrição

Nenhum

3 - Municípios de 
ocorrência e base de 
visitação de atrativos 
de relevância macro 
regional com meios de 
hospedagem formais (11)

Almenara, 
Gouveia, 
Jequitinhonha, 
Rio Vermelho, 
Santo Antônio 
do Itambé, 
Turmalina

Almenara, 
Araçuaí, 
Capelinha, 
Gouveia, 
Itamarandiba, 
Jequitinhonha, 
Minas Novas, 
Pedra Azul, 
Rio Vermelho, 
Santo Antônio 
do Itambé, 
Turmalina

Almenara, 
Gouveia, 
Jequitinhonha, 
Rio Vermelho, 
Santo Antônio 
do Itambé, 
Turmalina

Araçuaí, 
Capelinha, 
Itamarandiba, 
Minas Novas, 
Pedra Azul

Todos possuem 
restrição

Todos possuem 
alguma 
restrição

4 - Municípios de 
ocorrência de atrativos de 
relevância nacional, sem 
meios de hospedagem 
formais (1)

Nenhum possui 
restrição Caraí

Nenhum 
possui ambas 
restrições

Caraí Todos possuem 
restrição Nenhum 

5 - Municípios de 
ocorrência de atrativos 
de relevância macro 
regional sem meios de 
hospedagem formais (7)

Alvorada de 
Minas, Berilo, 
Chapada do 
Norte, Couto 
de Magalhães 
de Minas, 
Presidente 
Kubitschek

Alvorada de 
Minas, Berilo, 
Chapada do 
Norte, Couto de 
Magalhães de 
Minas, Felício 
dos Santos, 
Presidente 
Kubitschek, São 
Gonçalo do Rio 
Preto

Alvorada de 
Minas, Berilo, 
Chapada do 
Norte, Couto 
de Magalhães 
de Minas, 
Presidente 
Kubitschek

Felício dos 
Santos, São 
Gonçalo do Rio 
Preto

Todos possuem 
restrição

Todos possuem 
alguma 
restrição

6 - Municípios de 
ocorrência de atrativos de 
relevância macro regional, 
com restrição de acesso 
a eles e sem meios de 
hospedagem formais (3)

Salto da Divisa, 
Santo Maria do 
Salto e Serra 
Azul de Minas

Salto da Divisa, 
Santo Maria do 
Salto e Serra 
Azul de Minas

Salto da Divisa, 
Santo Maria do 
Salto e Serra 
Azul de Minas

Todos possuem 
restrição

Todos possuem 
restrição

Todos possuem 
alguma 
restrição
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5.1.4.4 Restrições de infraestrutura e serviços 
básicos, instrumentos de gestão urbana e 
riscos ambientais em Diamantina e Serro

Sendo Diamantina e Serro os principais municí-
pios turísticos do Alto e do Médio/Baixo Jequi-
tinhonha, analisou-se um pouco mais deta-
lhadamente os gargalos em infraestrutura e 
instrumentos de gestão urbana com base nos 
dados do Censo Demográfico do IBGE de 2010 
e do Sistema Estadual de Informações sobre 
Saneamento (SEIS, FJP), 2011. 

Apesar dos dois municípios não possuírem res-
trições quando à existência de Plano Diretor e 
Leis complementares, na sede urbana, há que se 
registrar que os distritos de ambos ainda care-
ciam dessa cobertura, à época da pesquisa. 

Foi identificado que o município de Serro pos-
suía severas restrições quanto aos percentuais da 
população atendida com a coleta direta de lixo e 
com acesso à rede de esgotamento sanitário, que 
eram de apenas 48,8% e 38,5%, respectivamente. 
Adicionalmente, o percentual da população com 
acesso à rede de abastecimento de água situa-
va-se ainda em 72,4%. O avanço da mineração 
próximo ao Serro, em Alvorada de Minas e em 
regiões próximas também representam riscos 
para o município. 

Quanto à Diamantina, essas restrições eram 
menos severas, mas nem por isso menos sérias 
para um destino turístico de relevância interna-
cional. Foi identificado que o município de Dia-
mantina tem duas restrições principais quanto à 
infraestrutura básica: o percentual da população 
atendida com a coleta direta de lixo e com acesso 
à rede de esgotamento sanitário é  de apenas 
73,2% e 74,1% respectivamente. O maior pro-
blema do esgoto é o atendimento à área rural e 
aos distritos. Quanto ao lixo, existe o aterro, mas 
a coleta e o tratamento ainda deixam a desejar.

No caso de Diamantina, foi possível adentrar 
também em alguns riscos ambientais que incorre 
o município. Conforme registrado no relatório téc-
nico do Plano Diretor Participativo de Diamantina, 
de fevereiro de 2009, já haviam riscos ambientais 
relacionados à qualidade da água nas duas bacias 
que banham o território do município (São Fran-
cisco e Jequitinhonha), inclusive com mortandade 
de peixes, erosão e assoreamento. A degradação 
dos corpos d’água é proveniente principalmente 
do despejo de rejeitos de garimpos, mineradoras 
e indústrias diretamente nos cursos d’água, além 
da contaminação por esgoto sanitário e lixo 
doméstico, desmatamento para produção de 
carvão vegetal, uso intensivo de agrotóxicos e 
desvio do leito dos rios, entre outros. 

A cobertura vegetal original se encontra amea-
çada pela retirada de espécimes vegetais e pelas 
queimadas ocasionadas pela expansão da agri-
cultura, pecuária e extrativismo. A vulnerabili-
dade a desastres naturais é acentuada pela ocu-
pação humana em áreas de elevada declividade, 
principalmente na sede municipal. A remoção 
da vegetação das encostas associada a extremos 
chuvosos pode levar a escorregamentos e,  conse-
quentemente, a danos humanos e ao patrimônio 
histórico da cidade. A Serra dos Cristais, tombada 
pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e 
Artístico de Minas Gerais (provisoriamente desde 
2000 e oficialmente desde 2010), é um caso espe-
cial de ocupação humana desordenada com 
riscos ambientais e descaracterização patrimo-
nial, atualmente objeto de ação judicial para sua 
desocupação e preservação. Sua ocupação desor-
denada ameaça o título de Patrimônio Mundial.

5.1.4.5 Outros riscos ambientais e problemas 
de infraestrutura

Há outros riscos ambientais e problemas de 
infraestrutura que afetam o turismo no Alto e no 



Plano de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha166

Fonte: Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DEER/MG).
Elaboração: Fundação João Pinheiro

Médio/Baixo Jequitinhonha e que não puderam 
ser objeto de análise no escopo desta seção do 
plano, referentes a acessibilidade e transporte, 
terminais rodoviários, sinalização rodoviária e 
turística, dentre outros itens. Nesse quesito, cabe 
salientar apenas algumas observações. 

As atividades de mineradoras, que realizam pes-
quisas e extração de pedras e quartzitos, com 
perspectivas de avanço em direção à região de 
Alvorada de Minas, Serro, Gouveia e Conselheiro 
da Mata têm que ser monitoradas, pois repre-
sentam riscos de impactos ambientais e poten-
ciais danos para recursos turísticos nesses muni-
cípios, inclusive para o patrimônio arqueológico.

Em termos de condições de acesso aeroviário, 
após o término dos voos da Total Linhas Aéreas 

e um problema com a falta de uma brigada de 
incêndio que ainda faltava solucionar para o 
Aeroporto Diamantina voltar à plena operação, 
este  voltou a receber voos regionais pelo pro-
grama de aviação regional capitaneado pela 
Companhia de Desenvolvimento Econômico de 
Minas Gerais (CODEMIG).

Em relação ao acesso rodoviário, existem deficiên-
cias de pavimentação e conservação de estradas 
(na BR-367 e em outras) em vários pontos e sina-
lização turística precária. O transporte rodoviário 
municipal e intermunicipal na região, normal-
mente deixa a desejar em extensão e horários 
(frequência). Todos esses problemas são comuns 
em todo o Vale, mas no Baixo/Médio Jequiti-
nhonha a infraestrutura básica e turística é par-
ticularmente precária. O mapa 5.3, apresentado 

Mapa 5.3: Estradas pavimentadas e não pavimentadas no Alto e no Médio/Baixo 
Jequitinhonha – 2016
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a seguir, destaca os principais pontos sem pavi-
mentação rodoviária que prejudicam o acesso de 
turistas oriundos dos principais mercados emis-
sores (Região Metropolitana de Belo Horizonte, 
Vale do Aço, Montes Claros, Vale do Rio Doce e 
Mucuri), alguns em trânsito para as praias da 
Bahia, e sua circulação na região. 

5.2  
A DEMANDA E A 
COMERCIALIZAÇÃO TURÍSTICA 
NO ALTO E NO MÉDIO/BAIXO 
JEQUITINHONHA

Não há estudo sistemático ou confiável sobre 
a demanda para todo o Alto e o Médio/Baixo 
Jequitinhonha. Todavia, Diamantina e Serro, que 
são os principais municípios turísticos da região 
e potenciais dissipadores de demanda turística 
para a região, dispõem de alguns levantamentos 
de demanda efetiva, da qual se pode inferir 
algumas tendências. Dessa forma, serão descritos 
sucintamente alguns dados relativos à demanda 
turística efetiva de Serro e Diamantina. Posterior-
mente serão feitas algumas considerações quanto 
à demanda turística potencial para a região e, 
mais especificamente, relativa ao Circuito dos 
Diamantes, para o qual se tem dados disponíveis. 
Algumas informações sobre a demanda turís-
tica do Médio/Baixo Jequitinhonha presentes no 
documento de Planejamento Estratégico do Cir-
cuito Jequitinhonha elaborado pela Associação 
do Circuito Turístico Jequitinhonha (ACITUR-
VALE) e entrevistas realizadas com gestores dos 
circuitos, hoteleiros e agentes de turismo em Dia-
mantina também serão discutidas.

5.2.1 A demanda efetiva em Serro

No caso de Serro, o levantamento disponível, 
intitulado Estudo de Público Turístico 2015/2016 
(Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de 

Serro/MG, 2016), foi construído em base esta-
tística precária, sem demonstração de grau de 
confiança e margem de erro, fundamentado  
em amostra de 172 questionários aplicados 
mensalmente, em maio e ao longo do segundo 
semestre de 2015 e nos meses de janeiro e feve-
reiro de 2016.

Resguardadas essas limitações, apreende-se que 
o público entrevistado tem perfil demográfico 
favorável a maior volume de gastos: a maior parte 
é casado (60%), tem renda superior a 5 salários 
mínimos (64%), nível superior de escolaridade e 
faixa etária entre 36 e 50 anos. 

Cerca de 81% dos turistas chegaram a Serro por 
meio de automóvel, 13% de ônibus e 79% visi-
tavam o município pela primeira vez. A maioria 
dos entrevistados tomou conhecimento do muni-
cípio por meio de amigos (38%) e pela Internet 
(22%). Dos que visitaram o município pela pri-
meira vez, 87% ficaram apenas um dia. Do total 
dos entrevistados, cerca de 47% permaneceram 
apenas 1 dia no município e 31%, 2 dias, percen-
tagens que podem melhorar tendo em vista o 
grande número de atrativos na região. A maioria 
dos turistas era de casal sem filhos (39%) ou via-
jando em família (38%) e apenas 0,1% estavam 
em excursão. A quase totalidade dos turistas 
entrevistados pretende voltar a Serro, indicando 
elevado grau de satisfação com o destino.

Os turistas de Serro entrevistados eram prove-
nientes, sobretudo, de Minas Gerais (52%), São 
Paulo (19%), Rio de Janeiro (11%), DF (5%) e 
Espírito Santo (3%). Estrangeiros não somaram 
mais que 1%. 

Esses dados foram complementados com as 
percepções da gestora de um dos principais 
hotéis de Serro (Hotel Serrano), em agosto de 
2016, com base apenas em suas impressões, 
já que o estabelecimento não realiza levan-
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tamentos estatísticos sobre o perfil de seus 
hóspedes. Segundo a gestora, a maior parte 
dos hóspedes do estabelecimento é prove-
niente de Minas, Espírito Santo, São Paulo e de 
cidades diversas, incluindo as capitais, Brasília, 
e as cidades de Capelinha, Felixlândia, Patos 
de Minas, dentre outras. Boa parte do fluxo do 
hotel pernoita em Serro, percorrendo a Estrada 
Real, de carro, moto e bicicleta, e passa também 
por Diamantina.  Muitos passam por Serro 
também em direção às praias do Espírito Santo 
e do Sul da Bahia. 

No Serro, o turismo de negócios, que ocorre pre-
dominantemente no meio da semana, é mais 
forte do que o de lazer, que é mais concentrado 
nos meses de férias (julho, janeiro e fevereiro). Fins 
de semana e feriados não costumam ficar cheios. 
Os períodos de baixa temporada abrangem os 
meses de agosto, novembro, dezembro, março. 
A maioria dos turistas revela a motivação para 
conhecer o processo de fabricação do Queijo do 
Serro. Cerca de 50% dos turistas de lazer visita-
riam Serro, motivados mais pelo patrimônio, e 
outros 50% pelas cachoeiras.

5.2.2 A demanda efetiva em Diamantina

A análise da demanda turística em Diaman-
tina fundamenta-se em 2 pesquisas realizadas 
em 2014. Uma pesquisa foi desenvolvida pelos 
alunos do Curso de Turismo da Universidade 
Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 
(UFVJM) de 16 a 25 de maio de 2014, intitulada 
“Perfil da demanda Turística Real de Diamantina 
e Região”. A outra pesquisa de demanda turística 
teve como origem a determinação da Secretaria 
de Estado de Turismo e Esportes de Minas Gerais 
para a elaboração de ferramentas de pesquisa 
para a geração de informações referentes à 
movimentação da atividade turística no estado, 

intitulada “Pesquisa de Demanda Turística – Dia-
mantina-MG”. Essa pesquisa foi desenvolvida 
durante a alta temporada pelo Instituto Quali-
test Ciência e Tecnologia, localizado em Vitória/
Espírito Santo.

As duas pesquisas não são diretamente com-
paráveis porque utilizaram critérios diferentes 
de segmentação e classificação dentro dos seg-
mentos. Além disso, alguns eventos que ocor-
reram na semana da aplicação dos questionários 
pela UFVJM (Semana da Integração da UFVJM e 
a realização de um concurso público), influen-
ciaram o resultado, uma vez que esses eventos 
se caracterizaram por atrair principalmente o 
público mais jovem. Assim, será apresentada a 
análise de cada uma de acordo com a segmen-
tação utilizada.

A amostra utilizada pela UFVJM foi não proba-
bilística por cotas, de acordo com os locais de 
visitação, o que resultou na aplicação de 126 
questionários, sendo 122 considerados válidos, 
o que, no nível de confiança de 95%, equivale 
a uma margem de erro entre 5% e 10%. Essa 
margem, embora considerada alta, está dentro 
dos níveis estatísticos aceitáveis uma vez que 
o universo é pequeno. Não há informações 
sobre os critérios de amostragem na pesquisa 
da SETUR-MG. Nessa pesquisa foram aplicados  
186 questionários. 

A pesquisa da UFVJM revelou uma pequena supe-
rioridade do número de mulheres (52%), tendo 
a maioria dos turistas nível superior completo 
(45%). A maioria dos turistas (42%) viajava em 
grupos de duas a quatro pessoas e 23% viajavam 
de forma individual. Nesse aspecto, a pesquisa 
da SETUR-MG revela que, nos grupos de turistas, 
25% são casais e 33,9% compõe-se de viajantes 
individuais. Esses turistas apresentam uma idade 
média de 36,5 anos, prevalecendo a faixa etária 
de 34 a 42 anos (27%).
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Quanto à renda familiar mensal, verifica-se uma 
discrepância entre as duas pesquisas. A pesquisa 
da UFVJM revela que a faixa prevalecente é de R$ 
4.501,00 a R$ 10.000,00 (19%), seguida pela faixa 
de renda acima de R$ 10.000,00 (16%). De outro 
lado, a pesquisa da SETUR-MG destaca a faixa de 
renda de R$ 1.021,00 a R$ 2.041,00 como a preva-
lecente (19,4%), seguida da faixa até R$ 1.020,00 
(18,5%). 

De acordo com a pesquisa da UFVJM, 55% uti-
lizaram carro particular como único meio de 
transporte, e o transporte rodoviário em geral 
foi utilizado por mais de 95% dos turistas, ou 
seja, 40% utilizaram ônibus. A pesquisa revelou 
que 51% visitaram o município pela primeira 
vez e 17% pela segunda vez. Cerca de 85% deci-
diram e organizaram a viagem por conta própria, 
sendo que destes 24% utilizaram telefone, 20% 
utilizaram a internet e 15% utilizaram ambos 
os serviços. Quanto ao tempo de permanência, 
prevalece o período de dois a três dias (57%), e 
confere à Diamantina um padrão de visita mais 
estendido em relação a Serro. A permanência por 
quatro dias foi citada por 15% dos turistas entre-
vistados. Os turistas utilizam preferencialmente 
pousadas (40%) e hotéis (21%) como meio de 
hospedagem. Os turistas são provenientes prin-
cipalmente de Minas Gerais (79%), sendo 36% de 
Belo Horizonte, seguidos de São Paulo (5%), Nor-
deste e Sul (4% cada um) e Rio de Janeiro (3%). Os 
resultados dessa pesquisa revelaram que a maior 
motivação foi a Cultura (28%) seguindo a visita 
a amigos e parentes (16%) e Arquitetura (14%). 
A Vesperata aparece em quarto lugar, com 13%. 
Esse resultado caracteriza um perfil de turista 
interessado nos aspectos culturais de um modo 
geral. O interesse pela natureza como motivação 
para visita foi mencionado por apenas 4% dos 
entrevistados. Os atrativos culturais mais visi-
tados foram pela ordem de importância o Mer-
cado Velho, a Catedral, a Casa JK e o Museu do 
Diamante. Os eventos mais apreciados foram a 

Feira do Mercado Velho (22%), a Vesperata (22%) 
e a Sexta Nossa no Mercado (13%). 

Quanto à pesquisa da SETUR-MG, devido à seg-
mentação diferenciada em relação à pesquisa 
antecedente, serão referenciados aqui apenas os 
aspectos que divergiram entre as duas pesquisas 
e alguns que não foram mencionados anterior-
mente. Nesse caso, o gênero masculino preva-
leceu com 56% e, quanto ao estado civil, 49% 
eram solteiros. Em termos do nível de instrução 
prevaleceu o nível médio completo, com 45%, 
seguido pelo nível superior completo, com 24%. 
Esse último valor é inferior ao registrado pela pes-
quisa da UFVJM (45%). Do total de turistas entre-
vistados, 34% viajaram desacompanhados.

Como fonte de informação, 61% citaram que já 
conheciam a cidade e 19% se referiram a amigos 
e parentes. Essa pesquisa revelou que 95% deci-
diram e organizaram a viagem por conta própria. 
Esta evidenciou, também, que 84% dos turistas 
são provenientes de Minas Gerais, seguidos 
de São Paulo (8%), Rio de Janeiro (3%) e Bahia 
(1,61%). Cada uma das outras localidades de 
origem citadas corresponde a menos de 1%. 
Os valores para Minas Gerais e São Paulo foram 
superiores aos da pesquisa antecedente. A prin-
cipal motivação foi Lazer/Passeio (43%). Destes, 
67% citaram como principal atrativo a visita a 
locais e festas de interesse histórico e cultural, 
e 17% disseram buscar contato com a natu-
reza. Esse resultado também se apresenta bem 
diferenciado da pesquisa anterior. Outras moti-
vações para visitar o município foram a visita 
a parentes e amigos (18%) e negócios (18%). 
Para 90% dos turistas, as expectativas foram 
atendidas e 92% pretendem retornar dentro 
de dois anos. Na avaliação da estrutura turística 
da cidade, os turistas destacaram a aparência 
da cidade, a receptividade, a paisagem, a hos-
pedagem e a alimentação. As maiores críticas 
foram direcionadas à sinalização e ao trânsito.
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5.2.3 Análise da demanda potencial para o 
Circuito dos Diamantes

Assim como ocorre no caso da demanda efetiva, 
são poucas as informações sobre a demanda poten-
cial relativa às atividades turísticas existentes nos 
territórios do Jequitinhonha. Nas pesquisas sobre 
a demanda turística de Minas Gerais da SETUR/
MG, Diamantina é o único município pertencente 
ao Alto e ao Médio/Baixo Jequitinhonha onde 
os turistas são ouvidos. Nas pesquisas em todo o 
estado, também pergunta-se quais seriam os três 
principais circuitos turísticos de Minas, os quais 
os visitantes gostariam de visitar. Nesse caso, 409 
turistas (17% dos turistas ouvidos que souberam 
responder essa questão em todo o estado) decla-
raram que gostariam de visitar o Circuito dos Dia-
mantes. Tal  pesquisa se baseia nas características 
desses turistas específicos (demanda potencial).

Como acontece com Minas Gerais, o turismo 
internacional em Diamantina e no Jequitinhonha 
é praticamente inexistente. A quase totalidade 
dos turistas que visitam Minas são brasileiros. 

Minas Gerais é o principal estado emissor dos 
visitantes na região, seguidos por São Paulo, Rio 
de Janeiro, Espírito Santo, Goiás e Distrito Federal 
(gráfico 5.8).

Esses números são muito similares àqueles 
observados para Minas Gerais como um todo. No 
caso específico dos visitantes em Diamantina, a 
presença de turistas mineiros é ainda maior (84% 
contra 69% em Minas Gerais e 66% no caso dos 
turistas com interesse em conhecer o Circuito dos 
Diamantes). São Paulo (8%, 13% e 12%, respec-
tivamente) e Rio de Janeiro (2,7%, 6,5% e 9,8%, 
respectivamente) seriam os dois outros maiores 
emissivos desses turistas.

Praticamente metade dos turistas que mostraram 
interesse em visitar o circuito dos Diamantes seria 
solteira (número similar aquele encontrado para 
Minas Gerais). Os casados seriam cerca de 40% 
do total. O restante se dividiria entre os divor-
ciados, viúvos ou outros. Essa distribuição é prati-
camente a mesma quando se observa os turistas 
que visitaram Diamantina.

Fonte: SETUR-MG. Elaboração: Fundação João Pinheiro, 2016.

Gráfico 5.8: Estados de origem dos visitantes que gostariam de visitar o Circuito dos Diamantes, 
distribuição percentual – 2014
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5.2.4 Outras informações sobre o  
potencial de demanda do Alto e do  
Médio/Baixo Jequitinhonha

Enquanto em Diamantina e no Serro, além do 
turismo de negócios o turismo de lazer se apre-
senta também de forma significativa, entrevistas 
realizadas com hoteleiros em cidades como Tur-
malina, Itamarandiba, Gouveia e Minas Novas 
no Alto Jequitinhonha revelam que a demanda 
principal é predominantemente para negócios. O 
mesmo acontece em Capelinha e outras cidades 
importantes do Médio/Baixo Jequitinhonha. 

Para tratar da demanda turística nessa região, 
cabe inicialmente recuperar algumas informa-
ções e percepções relevantes sobre a demanda 
turística nos municípios do Médio/Baixo Jequiti-
nhonha considerados prioritários, por questões 
institucionais, no documento de Planejamento 
Estratégico do Circuito Jequitinhonha elaborado 
pela Associação do Circuito Turístico Jequiti-
nhonha (ACITURVALE), a saber: Jequitinhonha, 
Coronel Murta, Almenara, Joaíma, Pedra Azul, 
Cachoeira do Pajeú, Divisópolis, Comercinho e 
Monte Formoso.

Segundo o documento, nessa região, o turismo 
de negócios é predominante e o turismo de 
lazer é embrionário. Os municípios de Almenara 
e Jequitinhonha se destacam como centros de 
atração nesse circuito. Os turistas dessa região 
vêm basicamente do próprio estado de Minas 
Gerais, e se hospedam predominantemente em 
casas de amigos e parentes. Há também fluxos de 
várias regiões de Minas (especialmente vindos do 
Norte de Minas e do próprio Alto e Médio/Baixo 
Jequitinhonha, além dos vales do Mucuri e do Rio 
Doce e da RMBH) e de outros estados, que visitam 
a região em trânsito para Porto Seguro e outras 
praias do litoral do sul da Bahia, gerando pernoites 
em Almenara, Jequitinhonha, Pedra Azul, além 
de outras cidades, como Itaobim e Araçuaí. Hote-

leiros entrevistados nesses cinco municípios con-
firmaram que a maioria dos seus clientes estão a 
negócios (boa parte deles representantes comer-
ciais), mas também se hospedam para passar 
as férias com a família ou somente dormem no 
local por ser caminho para Porto Seguro. Sendo 
assim, a sazonalidade é intensa, e os meses de 
janeiro, fevereiro e julho são os de maior fluxo, tal 
como acontece no Alto Jequitinhonha. O docu-
mento da ACITURVALE também afirma que os 
turistas da região, quando não estão a trabalho, 
são influenciados principalmente pela recomen-
dação de amigos e familiares. No Médio/Baixo 
Jequitinhonha a distância e o acesso dos grandes 
centros emissores geram maiores dificuldades de 
demanda e comercialização. O único aeroporto 
na região é o de Almenara, que não recebe voos 
comerciais e possui baixo fluxo de aeronaves. 
O meio de transporte mais utilizado por esses 
turistas são carros e ônibus. Não há pacotes turís-
ticos conhecidos para a região.

Segundo a diretora Ana Paula, da Agência Minhas 
Gerais (receptivo e emissivo) de Diamantina, a 
agência trabalha com produtos de turismo cul-
tural, natural epasseios customizados. Além de 
Diamantina, já trabalha com Presidente Kubits-
check, São Gonçalo do Rio Preto, Serro.

Apesar de alguns poucos turistas demandarem 
conhecer o artesanato em Turmalina e em Minas 
Novas ainda não há divulgação ou roteiros for-
matados para a maior parte do Alto e do Médio/
Baixo Jequitinhonha, pois os preços são altos, 
em função do problema de acesso. Como há tre-
chos de estrada sem pavimentação, os custos de 
manutenção de veículos de transporte turístico 
são elevados, comprometendo a competitivi-
dade do preço final.

A diretora considera que pacotes para Turma-
lina e Minas Novas são viáveis, sobretudo para o 
artesanato, mas acredita que o mercado especi-
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ficamente para o turismo solidário seja pequeno 
a para nichos muito específicos de demanda. 
Ela também identifica muitas tradições ligado 
ao rural e ao gado leiteiro em Almenara, muitas 
festas regionais e musicalidade no Vale que 
podem gerar demanda turística. Em 2017, a 
agência pretende fazer emissivo, pacotes para 
Porto Seguro, passando por Turmalina, Minas 
Novas e Jequitinhonha.

Para desenvolver o turismo do Vale, a diretora 
sugere a construção de um portal de entrada 
para o Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha e for-
talecer polos no Médio/Baixo, investindo na inte-
gração de comunidades e gestão de municípios.

Ela considera que a oferta gera a demanda e 
que há demanda potencial para pacote de férias 
para Diamantina e para se passar mais tempo na 
região. Os principais mercados seriam as cidades 
de Minas Gerais e o Distrito Federal, mas ressalta 
que a hotelaria de Diamantina pratica preços 
altos, equiparados com os de Ouro Preto e Tira-
dentes, que são seus principais concorrentes e 
são mais próximos de BH e de aeroportos. Seria 
necessário também que os hoteleiros locais dis-
ponibilizassem tarifário para o ano. 

A diretora critica que a divulgação é feita mais 
pela iniciativa privada e é pouca. Faltaria atualizar 
o Plano de Marketing e realizar investimento ins-
titucional. Mas para isso, faltam estradas devida-
mente pavimentadas, manter as igrejas estrutu-
radas e abertas para a visitação. 

Segundo agente da agência de emissivo ARM Via-
gens, a demanda turística para o Vale é associada 
à “cultura do Vale”, mas é pequena, predominan-
temente constituída por turistas de nível superior 
mais alto, oriundos de Belo Horizonte e Vale do 
Aço, e que procuram o receptivo de Diamantina 
como porta para a região, sobretudo para Ara-
çuaí e Pedra Azul. Além das estradas de terra, que 

oneram a manutenção de veículos e custo das 
passagens, a agente chamou a atenção para o fato 
de que faltam guias e boas pousadas na região.

Além de sanar esses problemas, seria importante 
ter um Plano de Marketing integrado para o Vale, 
mais centrado no turismo cultural e outros seg-
mentos identificados no diagnóstico da oferta, e 
tendo como expoente o polo formado por Dia-
mantina e Serro no Alto Jequitinhonha. O seg-
mento de turismo de natureza, em funções das 
limitações de gestão de atrativos naturais e sua 
capacidade de carga, devem ser trabalhados 
mais para o mercado interno ao estado. Dentre 
os objetivos principais deveria estar não apenas 
captar os fluxos diretamente interessados em 
Diamantina e Serro e outros municípios da região 
e atraí-los para outros destinos e atrativos do Vale 
nos mercados potenciais prioritários de Minas 
e estados limítrofes, como também persuadir 
turistas de Minas e outros estados em rota para as 
praias do sul da Bahia e Espírito Santo, a conhecer 
e pernoitar em destinos da região. Para tanto, os 
mercados prioritários seriam o norte de Minas, 
o próprio Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha, a 
RMBH, os vales do Mucuri e Rio Doce, além do 
Distrito Federal e estados de Goiás e São Paulo. 
Além do que foi dito, há que se considerar que 
a pavimentação das estradas facilitaria também 
atrair a demanda potencial para a região exis-
tente no estado da Bahia e do Espírito Santo, para 
conhecer e pernoitar no Vale, tendo Diamantina 
como principal destino e polo de atração.

5.3  
A GESTÃO TURÍSTICA NO 
ALTO E NO MÉDIO/BAIXO 
JEQUITINHONHA

A gestão turística na região ocorre principal-
mente em nível de municípios e circuitos, dentro 
de um contexto marcado pela política nacional e 
estadual de turismo. 
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Em princípio, pressupõe-se aqui que os muni-
cípios para os quais se justifica ter institucio-
nalizada uma política e gestão específica de 
turismo são aqueles em que existe: a) ocorrência, 
no mínimo, de atrativos de grau de relevância 
macrorregional, sem restrições de acesso aos 
atrativos, e mesmo que ainda sem meios de hos-
pedagem formais,ou seja, são os municípios que 
têm potencial a desenvolver para atrair e gerar 
pernoites de turistas de várias regiões do estado 
de Minas Gerais e de outros estados e países; b) 
municípios base de visitação para os atrativos de 
relevância internacional, nacional e regional, que 
detenham meios de hospedagem formais.

No caso dos municípios selecionados por 
esse filtro, cabe avaliar a estrutura e as neces-
sidades existentes para uma boa gestão do 
turismo. Para essa análise, considerou-se, pri-
meiramente, se tais municípios do Vale Jequiti-
nhonha pontuaram no ICMS turístico no ano de 
2015, conforme instituído pela Lei Estadual 18 
030, de 13 de janeiro de 2009 (ICMS Solidário), 
em que foi incluído o critério ICMS Turístico. A 
inclusão desse critério teve o objetivo de esti-
mular a implementação de uma gestão muni-
cipal voltada para o turismo, além de incentivar 
o aumento dos investimentos no turismo local, 
promover melhorias nos serviços, aumentar 
o potencial turístico, oferecer produtos turís-
ticos que estimulem os viajantes a permanecer 
por mais tempo nos destinos, além de oferecer 
maior número de atrativos; fortalecendo, assim, 
o turismo no interior de Minas Gerais.

Para participarem do critério “turismo”, conforme 
estabelecido no parágrafo 1º do Artigo 9º dessa Lei, 
os requisitos mínimos para habilitação do município 
consideram o que seria desejável como base para a 
estruturação de uma gestão turística municipal:

1. participar do Programa de Regionalização do 
Turismo da SETUR; 

2. elaborar uma política municipal de turismo; 

3. constituir e manter em regular funcionamento 
o Conselho Municipal de Turismo e o Fundo 
Municipal de Turismo.

Na pontuação do município, além dos requisitos 
mínimos para habilitação, são considerados a 
sua participação nos critérios patrimônio cul-
tural e meio ambiente estabelecidos, também, 
pelo artigo 1º da Lei Estadual nº 18.030/2009. Os 
valores decorrentes da aplicação dos percentuais 
relativos ao critério turismo serão destinados aos 
municípios com base na relação percentual entre 
o índice de investimento em turismo do muni-
cípio (conforme pontuação obtida) e o somatório 
dos índices de investimento em turismo de todos 
os municípios regularmente habilitados.

Observa-se que do total de 59 municípios da 
região, apenas 15 (25,4%) habilitaram-se a 
receber o ICMS turístico (quadro 7), ou seja, 
desenvolveram uma estrutura mínima de gestão 
turística que os habilitaram a pontuar e a receber 
o recurso em 2015. Naquele ano, dois outros 
municípios da região pleitearam, mas não se 
habilitaram a receber o ICMS.

O quadro 5.7 e o gráfico 5.14 indicam que 40% 
dos 15 municípios da região que receberam ICMS 
turístico tinham efetivamente atrativos turísticos 
de relevância e meios de hospedagem, e outros 
40% tinham potencial, por ter atrativos turísticos 
de relevância, mas não tinham meios de hospe-
dagem. Já Coluna, Jenipapo de Minas e Leme do 
Prado, que representam 20% desses municípios 
que receberam ICMS turístico, não dispunham 
de meios de hospedagem formais ou atrativos 
de relevância identificados, nem mesmo de grau 
de atratividade micro regional, ou seja, não apre-
sentam fundamentos para justificar uma política 
de turismo institucionalizada, o que evidencia 
que existem problemas de concepção e contra-
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dições oriundas dos atuais critérios de ICMS turís-
tico em nível estadual, uma vez que acabam por 
induzir municípios sem maior potencial turístico 
a institucionalizarem e investirem em uma polí-
tica para o setor.

Já o quadro 5.8 contempla apenas o nome e 
percentual dos municípios de ocorrência de 
atrativos turísticos do Alto e Médio/Baixo Jequi-

tinhonha (Área Turística), que se habilitaram ou 
não a receber o ICMS em 2015, conforme seu 
grau de relevância e existência de meios de hos-
pedagem formais.

Outros dois indicadores que emergem da lei-
tura do quadro 5.8 reforçam o argumento de 
que a política de ICMS turístico, além de incluir 
municípios sem maior potencial turístico, não 

Município Ano-referência Nota Final Grau de atratividade 

Existência de Meios 

de Hospedagem 

Formais

Municípios com atrativos de relevância e sem meios de hospedagem formais

Alvorada de Minas Habilitado 9,25 Macrorregional Não

Caraí Habilitado 9,25 Nacional Não

Couto de Magalhães de Minas Habilitado 10 Macrorregional Não

Datas Habilitado 10 Microrregional Não

Felício dos Santos Habilitado 10 Macrorregional Não

Presidente Kubitschek Habilitado 10 Macrorregional Não

Municípios com atrativos de relevância e meios de hospedagem formais

Capelinha Habilitado 10 Macrorregional Sim

Carbonita Habilitado 10 Microrregional Sim

Diamantina Habilitado 10 Internacional Sim

Itamarandiba Habilitado 9,25 Macrorregional Sim

Jequitinhonha Habilitado 10 Macrorregional Sim

Padre Paraíso Habilitado 9,25 Nacional Sim

Municípios sem atrativos de relevância e sem meios de hospedagem formais

Coluna Habilitado 10 Não possui Não

Jenipapo de Minas Habilitado 10 Não possui Não

Leme do Prado Habilitado 9,25 Não possui Não

Total de municípios Habilitados 15 - - -

Quadro 5.7: Municípios do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha que receberam ICMS turístico e notas 
finais recebidas, segundo grau de atratividade e existência de meios de hospedagem formais – 2015 
(ano de referência 2014).

Fonte: Dados da SETUR-MG, 2016, ano de referência de 2014. Elaboração: Fundação João Pinheiro.
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Gráfico 5.14: Municípios do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha que receberam ICMS turístico e notas 
finais recebidas, segundo existência de atrativos turísticos e meios de hospedagem formais – 2015 
(ano de referência 2014)

Quadro 5.8: Nome e percentual de municípios de ocorrência de atrativos turísticos do Alto e do Médio/
Baixo Jequitinhonha (Área Turística) que receberam ou não o ICMS, segundo seu grau de relevância e 
existência de meios de hospedagem formais – 2015 (ano de referência 2014).

Fonte: Dados da SETUR-MG, 2016, ano de referência de 2014. Elaboração: Fundação João Pinheiro.

Fonte: Dados da SETUR-MG, 2016, ano de referência de 2014. Elaboração: Fundação João Pinheiro

40%

20%

40%

 Categorias de municípios de ocorrência 
de atrativos turísticos, segundo 
existência de meios de hospedagem 
formais e grau de atratividade

Municípios 
habilitados para 
o ICMS Turístico 
2015

Percentual

Municípios não 
contemplados 
com ICMS 
Turístico 2015

Percentual

Municípios de ocorrência e base de visitação 
de atrativos de relevância internacional, com 
meios de hospedagem formais (1)

Diamantina 3 - 0

Municípios de ocorrência e base de visitação 
de atrativos de relevância nacional, com 
meios de hospedagem formais (2)

Padre Paraíso 3 Serro 3

Municípios de ocorrência de atrativos 
de relevância nacional, sem meios de 
hospedagem formais (1)

Caraí 3 - 0

Municípios de ocorrência e base de visitação 
de atrativos de relevância macro regional 
com meios de hospedagem formais (11)

Capelinha, 
Itamarandiba, 
Jequitinhonha

9,1

Almenara, Araçuaí, 
Gouveia, Minas 
Novas, Pedra Azul, 
Rio Vermelho, 
Sto A.do Itambé, 
Turmalina

24,3

Municípios de ocorrência de atrativos de 
relevância macro regional sem meios de 
hospedagem formais (7)

Alvorada de Minas, 
Couto de M. de 
Minas, F. dos Santos, 
P. Kubitscheck

12,2
Berilo, Chapada do 
Norte, S. G. do Rio 
Preto

9,1

Municípios de ocorrência de atrativos de 
relevância macro regional, com restrição de 
acesso a eles e sem meios de hospedagem 
formais (3)

- 0
Salto da Divisa, Sta 
Maria do Salto, Serra 
Azul de Minas

9,1

Municípios de ocorrência e base de visitação 
de atrativos de relevância exclusivamente 
micro-regional, com meios de hospedagem 
formais (6)

Carbonita 3

Cachoeira do 
Pajeú, Itinga, 
Novo Cruzeiro, 
Sen.Modestino 
Gonçalves, Itaobim

15,2

Municípios de ocorrência de atrativos de 
relevância exclusivamente micro-regional, 
sem meios de hospedagem formais (2)

Datas 3 Rubim 3

Total 12 36,3 21 63,7
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atingiu a grande maioria dos que apresentam 
esse potencial na Região do Alto e Médio/
Baixo Jequitinhonha. Nesse sentido, verifica-se 
que apenas 12 (36,4%) dos 33 municípios de 
ocorrência de atrativos de maior relevância 
turística (Internacional, nacional e regional) na 
região receberam o ICMS turístico, e desses 12, 
2 têm apenas potencial microrregional: Car-
bonita (com meios de hospedagem formais) 
e Datas (sem meios de hospedagem formais). 
Por outro ângulo de análise, dos 20 municípios 
turísticos da região, que detém meios de hos-
pedagem formais e podem atuar como base de 
visitação para os atrativos de relevância inter-
nacional, nacional e regional, apenas 6 (30%) 
receberam o ICMS turístico: Capelinha, Dia-
mantina, Itamarandiba, Jequitinhonha, Padre 
Paraíso, Carbonita.

De outro lado, dos 21 municípios de ocorrência 
de atrativos de maior relevância turística (inter-
nacional, nacional e regional) na região que 
não receberam o ICMS turístico, 8 (38%) tem 
no mínimo potencial macrorregional e meios 
de hospedagem: Serro, Almenara, Araçuaí, 
Gouveia, Minas Novas, Pedra Azul, Rio Ver-
melho, Santo Antônio do Itambé, Turmalina. 
Em princípio, todos esses municípios, além de 
São Gonçalo do Rio Preto, que é detentor de 
atrativo estruturado de grande relevância em 
nível estadual (o Parque Estadual do Rio Preto) 
mas não dispunha de meios de hospedagem 
formais, poderiam investir na gestão turística, 
cumprindo os requisitos mínimos da política 
do ICMS atual.

Em geral, sabe-se que a maioria dos municípios 
se defronta com dificuldades financeiras e de 
recursos humanos para planejar e gerir o turismo 
municipal. Por outro lado, faltam recursos e 
condições de financiamento adequadas às con-
dições dos municípios para os investimentos 
estruturais necessários no turismo. Muitos 

municípios não têm recursos para fazer o Plano 
Diretor, para o qual não há financiamento, e 
nem para investir ou contrair empréstimos para 
investimentos em infraestrutura. 

Além da gestão turística em nível municipal, 
cabem alguns comentários quanto aos circuitos 
turísticos presentes na região, que constituem 
instâncias de governança turística regionais, 
vinculadas à política estadual e nacional de 
regionalização.

Dos 59 municípios do Alto e do Médio/Baixo 
Jequitinhonha, 33 (56%) são “circuitados” e 26 
(44%) não. Os circuitados estão distribuídos nos 
quatro circuitos que tem presença na região: Alto 
Jequitinhonha, Jequitinhonha, Lago do Irapé e 
Pedras Preciosas (quadro 5.9). 

Dessa distribuição, chama a atenção o fato de 
alguns municípios importantes do que antes 
se chamava Médio Jequitinhonha (na divisão 
atual são da parte baixa do Alto Jequitinhonha) 
estarem dispersos em circuitos que guardam 
pouca identidade turística com o presente desses 
municípios: Capelinha e Minas Novas estão vin-
culadas ao Circuito Pedras Preciosas, que se 
insere principalmente na região do Mucuri, e cuja 
sede, Teófilo Otoni, fica a uma distância muito 
grande. Esse fato revela que pode haver espaço 
para melhora na vinculação de alguns municípios 
em regiões turísticas com as quais tenham mais 
possibilidade de sinergia e desenvolvimento do 
seu potencial turístico.

Dos quatro circuitos que se fazem presentes 
no Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha, foi 
possível entrevistar gestores e/ou ter acesso 
aos questionários por eles retornados, no 
caso dos circuitos do Diamante e do Jequiti-
nhonha. Conforme relatado no Diagnóstico 
do Plano Estratégico do Plano de Turismo de 
Minas Gerais (Fundação João Pinheiro, 2016), 
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Municípios Circuito Turístico Grau de Atratividade

Circuitados (33 municípios)

Alvorada de Minas Diamantes Macrorregional

Carbonita Diamantes Microrregional

Couto de Magalhães de Minas Diamantes Macrorregional

Datas Diamantes Microrregional

Diamantina Diamantes Internacional

Felício dos Santos Diamantes Macrorregional

Gouveia Diamantes Macrorregional

Presidente Kubitschek Diamantes Macrorregional

Rio Vermelho Diamantes Macrorregional

Santo Antônio do Itambé Diamantes Macrorregional

São Gonçalo do Rio Preto Diamantes Macrorregional

Sen. Modestino Gonçalves Diamantes Microrregional

Serro Diamantes Nacional

Berilo Lago de Irapé Macrorregional

Chapada do Norte Lago de Irapé Macrorregional

Leme do Prado Lago de Irapé -

Turmalina Lago de Irapé Macrorregional

Veredinha Lago de Irapé -

Capelinha Pedras Preciosas Macrorregional

Caraí Pedras Preciosas Nacional

Itamarandiba Pedras Preciosas Macrorregional

Jenipapo de Minas Pedras Preciosas -

Minas Novas Pedras Preciosas Macrorregional

Novo Cruzeiro Pedras Preciosas Microrregional

Padre Paraíso Pedras Preciosas Nacional

Águas Vermelhas Vale do Jequitinhonha -

Almenara Vale do Jequitinhonha Macrorregional

Comercinho Vale do Jequitinhonha -

Jequitinhonha Vale do Jequitinhonha Macrorregional

Joaíma Vale do Jequitinhonha -

Monte Formoso Vale do Jequitinhonha -

Pedra Azul Vale do Jequitinhonha Macrorregional

Rubim Vale do Jequitinhonha Microrregional

Subtotal 33 -

Quadro 5.9: Municípios do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha por circuito turístico e grau 
de atratividade

(Continua)
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Municípios Circuito Turístico Grau de Atratividade

Não Circuitados (26 municípios)

Araçuaí - Macrorregional

Aricanduva - -

Bandeira - -

Cachoeira de Pajeú - Microrregional

Coluna - -

Coronel Murta - -

Divisa Alegre - -

Divisópolis - -

Felisburgo - -

Francisco Badaró - -

Itaobim - Microrregional

Itinga - Microrregional

Jacinto - -

Jordânia - -

José Gonçalves de Minas - -

Mata Verde - -

Materlândia - -

Medina - -

Palmópolis - -

Ponto dos Volantes - -

Rio do Prado - -

Salto da Divisa - Macrorregional

Santa Maria do Salto - Macrorregional

Santo Antônio do Jacinto - -

Serra Azul de Minas - Macrorregional

Virgem da Lapa - -

Sub Total 26 -

Total Geral 59 -

Quadro 5.9: Municípios do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha por circuito turístico e grau de 
atratividade

Elaboração: Fundação João Pinheiro. Fonte: Dados da Setur-MG, 2016.

(Conclusão)

e também evidenciado nas informações pres-
tadas pelos circuitos do Diamante e do Jequiti-
nhonha, os circuitos, de maneira geral, tiveram 
o mérito de incentivar o levantamento da 
oferta turística regional, apoiar o desenvolvi-
mento de produtos e roteiros, sua qualificação, 
divulgação e comercialização, embora muitas 
vezes sem os devidos cuidados com a susten-
tabilidade. Essas fontes também citam vários 

problemas enfrentados pelos circuitos, que 
dificultam a sua ação e cumprimento dos obje-
tivos de ampliar o tempo de estadia e gastos 
dos turistas na região, mediante a organização, 
planejamento e gestão integrada do turismo 
em nível regional. Dentre os principais pro-
blemas citados, e que também são enfrentados 
pelos circuitos presentes no Alto e no Médio/
Baixo Jequitinhonha estão:
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 • Falta de estrutura e recursos financeiros por 
parte dos circuitos;

 • Atribuições excessivas aos circuitos em fun-
ção das limitações das estruturas existentes;

 • Pouca adesão do empresariado aos circuitos;

 • Composição de circuitos com número ex-
cessivo de municípios, muitos deles sem 
maior potencial de inserção e contribuição 
efetiva para o turismo regional, o que pro-
blematiza a identidade da região enquan-
to produto turístico, desestimula a adesão 
por convencimento do setor empresarial, 
pulveriza de forma excessiva a aplicação de 
recursos escassos e cria dificuldades para 
uma gestão eficiente por parte dos gesto-
res dos circuitos;

 • Muitos municípios com potencial não aderi-
ram aos circuitos e muitos não veem resulta-
dos efetivos mas apoiam a adesão mais por 
ser este um critério obrigatório para o recebi-
mento dos recursos do ICMS turístico.

Tais problemas presentes na política de regionali-
zação, assim como na política de ICMS turístico do 
estado, estão sendo discutidos e deverão ser objeto 
de estratégias de ajustes no âmbito do Plano Estra-
tégico de Turismo do Estado de Minas Gerais, de 
forma a tornar essas políticas mais eficazes.

Cabe salientar ainda que, na perspectiva de uma 
maior integração do turismo em todo o Alto e 
o Médio/Baixo Jequitinhonha, seria importante 
desenvolver uma maior integração dos quatro cir-
cuitos presentes na região, bem como dos muni-
cípios constantes da área turística em questão, 
estejam eles circuitados ou não. Nessa inte-
gração, Diamantina, principal município indutor 
do turismo regional, e Serro, constituem juntos o 
principal polo turístico da região, ao qual deverá 

ser articulado os municípios que poderão ter um 
papel mais importante como indutores regionais, 
tais como Turmalina, Itamarandiba, Minas Novas, 
Capelinha, Araçuaí, Jequitinhonha, Almenara e 
Pedra Azul, juntamente com os demais municí-
pios de potencial turístico identificados na área 
turística do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha.

Cabe notar também que outras instituições munici-
pais e estaduais que atuam em áreas afins ao turismo 
na região devem ter papel importante no planeja-
mento e gestão do turismo regional. Estas incluem 
o SEBRAE-MG e SENAC-MG, na área de qualificação, 
a EMATER, que vem desenvolvendo importante 
trabalho no desenvolvimento do turismo rural e de 
vilarejo, sobretudo no Alto Jequitinhonha. A UFVJM 
também atua na área de qualificação e faz parte 
da rede do Observatório de Turismo de Minas 
Gerais vinculado à SETUR-MG e, de forma articu-
lada a este, poderia também colaborar na geração, 
síntese e divulgação de pesquisas, estatísticas e 
informações sobre o turismo e as políticas públicas 
setoriais no Alto e no Médio/Baixo Jequitinhonha, 
que atualmente se encontram dispersas.

5.4  
PROPOSIÇÕES E ESTRATÉGIAS

Os objetivos gerais a serem perseguidos devem 
estar alinhados ao Plano Estratégico Estadual de 
Turismo, ou seja, promover o desenvolvimento do 
turismo no Alto e no Médio/Baixo Jequitinhonha, 
de forma integrada, competitiva, sustentável e 
inclusiva, visando ao aumento do fluxo turístico, 
do tempo de permanência e do grau de satisfação 
de turistas na região e à geração de emprego e 
renda, contribuindo para a qualidade de vida da 
população local. As proposições colocadas aqui, na 
forma de estratégias gerais, alinham-se também 
com esse Plano Estratégico Estadual de Turismo 
e que, por sua vez, alinha-se ao marco legal e ins-
titucional que rege as políticas públicas no setor. 
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Essas estratégias gerais guardam correspondência 
com os itens de análise do diagnóstico analisado: 
oferta e área turística, demanda e comercialização, 
e gestão turística.

5.4.1 Oferta e área turística

5.4.1.1 Atrativos, roteiros e segmentos

1. Priorizar o desenvolvimento de ações de fo-
mento à criação, estruturação, qualificação e 
comercialização de atrativos e roteiros que 
tenham maior potencial de atratividade (in-
ternacional, nacional e regional), condições 
propícias para o investimento e cujos desti-
nos bases de visitação tenham nível de sufi-
ciência em infraestrutura e instrumentos de 
gestão urbana.

Essa estratégia se subdivide em duas linhas de 
ações de nível tático:

1.1  Fomentar e monitorar a elaboração e im-
plementação de projetos específicos para a 
estruturação (inclusive dos atrativos fecha-
dos ou com restrições à visitação) e quali-
ficação dos atrativos turísticos públicos e 
privados para a visitação (inclusive quanto 
à acessibilidade), estimulando parcerias e 
a utilização de recursos existentes, indu-
zindo e apoiando os responsáveis para o 
planejamento e implementação articulada 
das ações necessárias.

1.2  Fomentar e monitorar a elaboração e im-
plementação de projetos específicos para a 
roteirização e comercialização dos atrativos 
turísticos públicos e privados aptos à visita-
ção, induzindo e apoiando os responsáveis 
por atrativos e pelos municípios e circuitos 
turísticos onde se situam, além de agentes 
turísticos e outros atores relevantes, para o 

planejamento e a implementação articulada 
das ações necessárias.

2. Desenvolver planejamento e ações para o desen-
volvimento sustentável e inclusivo de segmentos 
turísticos carentes desse tipo de iniciativa, com 
maior potencial de impacto econômico e papel 
estratégico de interiorização e inclusão na região: 
a) o turismo histórico-cultural e religioso; b) de ar-
tesanato, negócios, compras e eventos; c) de na-
tureza, aventura e afins; d) rural e gastronômico;  
e) étnico; f ) solidário/de base comunitária, g) 
cicloturismo; h) turismo pedagógico. 

Esclarece-se que esses dois últimos segmentos se 
definem mais pela forma de interação do turista 
do com a oferta identificada, mas também cum-
prem esse papel de inclusão social. Essa estra-
tégia se subdivide nas seguintes linhas de ações 
de nível tático, por segmentos:

2.1  Turismo histórico-cultural-artístico e religioso: 

 • Articular esforços com as áreas de cultura e 
patrimônio visando identificar e suprir neces-
sidades de proteção, conservação e estrutura-
ção, como “produtos turísticos” dos principais 
atrativos da região de natureza histórico-cul-
tural, artística e religiosa e que incluem sítios 
históricos, patrimônio arquitetônico e outras 
edificações, obras de arte, instituições cultu-
rais, feiras e mercados, artesanato, elementos 
da cultura imaterial, como festas, celebrações 
e gastronomia típica, teatro, música e dança, 
saberes e fazeres.

 • Nos fóruns, realizados representantes de Padre 
Paraíso, em especial, destacaram a necessidade 
de valorização e investimentos nesses aspectos 
da cultura local, enquanto representantes de 
Diamantina demandaram o desenvolvimento 
de um projeto turístico que trabalhe a identida-
de e a valorização da cultura garimpeira. 
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 • Articular e apoiar ações interinstitucionais 
para encaminhamento de soluções de de-
mandas de proteção, conservação e estrutu-
ração do patrimônio turístico histórico-cul-
tural-artístico e religioso, em conjunto com 
Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e 
Artístico de Minas Gerais (IEPHA), entidades 
religiosas, entre outros atores relevantes.

2.2  Turismo de artesanato, negócios e eventos 
em geral:

 • Desenvolver e apoiar iniciativas de desen-
volvimento do artesanato enquanto pro-
duto para a experiência e comercialização 
turística, onde houver maior potencial, pro-
movendo a revitalização da cultura local.
Nesse sentido, cabe citar que representan-
tes de Padre Paraíso, Datas e Serro deman-
daram estratégias específicas, para fortale-
cer seus artesanatos.

 • Desenvolver, juntamente com outras institui-
ções pertinentes, planejamento e ações nos 
destinos prioritários para negócios e com-
pras, para sua melhor fruição turística e para 
atuarem como base de visitação para o turis-
mo de lazer em seu raio de influência.

 • Desenvolver políticas específicas para fomen-
tar o turismo de incentivo, divulgando e co-
mercializando produtos mais adequados da 
região para esse público corporativo nas em-
presas em geral. 

 • Desenvolver políticas e orientações para a 
captação e a gestão de eventos, de qualquer 
modalidade (negócios, cultural, artístico, des-
portivo etc.), aptos aos espaços disponíveis 
na região, na perspectiva de sustentabilida-
de, inclusão social e legado para a comunida-
de local.

2.3 Turismo de natureza e aventura:

 • Articular e apoiar ações interinstitucionais 
junto aos setores responsáveis na área am-
biental e outras áreas pertinentes para a 
identificação de problemas e encaminha-
mento de soluções relacionadas às neces-
sidades de parques e outros principais atra-
tivos para o turismo de natureza, aventura 
e segmentos afins, envolvendo estudos de 
capacidade de carga, regeneração de áreas 
degradadas, normatização, proteção, con-
servação, planejamento e uso sustentável 
de recursos turísticos naturais, incluindo o 
desenvolvimento e implementação de pla-
nos de manejo e visitação e de infraestrutu-
ras específicas.

Essa estratégia inclui a ação de apoio à pro-
posta feita por representantes de Almenara 
e Araçuaí nos fóruns realizados de elabo-
ração de um Plano Regional de Desconta-
minação, despoluição e revitalização das 
Bacias dos Rios Jequitinhonha e Araçuaí, 
pela SEMAD, uma vez que estes constituem 
também recursos turísticos importantes 
para a região.

 • Reforçar, junto aos circuitos turísticos, Se-
cretarias Municipais de turismo, agentes 
turísticos e demais instituições pertinen-
tes, a necessidade de publicidade e obe-
diência às normas de segurança e prática 
geralmente associadas ao turismo de aven-
tura e espeleológico, tanto em pacotes 
convencionais quanto em formas de turis-
mo autoguiado. 

2.4  Turismo rural e gastronômico:

 • Priorizar a identificação, sensibilização de 
empreendedores e o desenvolvimento de 
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produtos associados à existência de fa-
zendas centenárias, à gastronomia regio-
nal e à própria imagem e cultura do mi-
neiro caipira. 

 • Para tanto, em nível tático, é necessário: a) 
identificar áreas e produtos de maior poten-
cial e condições para investimento; b) levan-
tar necessidades e articular apoio aos investi-
mentos necessários.

 • Representantes de Serro e Alvorada de Minas, 
nos fóruns, apontaram a necessidade de incen-
tivar o turismo rural com a implantação do cir-
cuito do queijo do Serro nas fazendas da região.

 • Estimular, por meio dos órgãos pertinentes 
do Poder Executivo Estadual, a elaboração de 
leis municipais que instituam as políticas mu-
nicipais de desenvolvimento da gastronomia 
e os planos municipais de desenvolvimento 
da gastronomia, na região, em conformidade 
com o Plano Estadual de Desenvolvimento 
da Gastronomia (PEDG). 

Assim, em consonância com a política estadual 
de desenvolvimento da gastronomia, é neces-
sário, em nível regional e municipal, identificar e 
selecionar atrativos gastronômicos e regiões de 
maior potencial e condições para investimento 
no Alto e no Médio/Baixo Jequitinhonha por 
meio de estudos de potencialidade e pré-viabi-
lidade, considerando mercados efetivos e poten-
ciais, acesso e necessidades de infraestrutura, 
dentre outras questões.

Nesse caso, com base nas informações já levan-
tadas no Diagnóstico, deve-se:

a. fomentar, desenvolver e divulgar melhor pro-
duto turístico do queijo do Serro, de relevân-
cia nacional, nos municípios que possuem 
essa oferta gastronômica na região, 

b. identificar e selecionar outros atrativos gas-
tronômicos de interesse nacional e regional 
identificados no plano que também apresen-
tem potencial e condições para investimento 
conforme estudos especificados. 

c. identificar e selecionar atrativos que tenham 
sinergia com segmentos propícios à interiori-
zação e inclusão social, como o turismo rural, 
étnico, solidário/base comunitária.

d. para os atrativos e regiões selecionadas, 
identificar potenciais empreendedores indi-
viduais e coletivos interessados em desenvol-
ver seus produtos do ponto de vista turístico;

e. levantar necessidades para o desenvolvi-
mento dos atrativos gastronômicos junto 
aos produtores e gestores selecionados dos 
destinos onde se situam, elaborando diag-
nóstico da situação;

f. definir objetivos, estratégias e metas, plano 
de ações específico definindo cronograma, 
responsáveis e orçamento; 

g. definir indicadores de acompanhamento 
e avaliação; 

h. identificar fontes de financiamento para o PEDG; 

i. articular parcerias e apoios aos investimen-
tos necessários; 

j. implementar o PEDG; 

k. monitorar, avaliar e ajustar o PEDG em função 
do monitoramento e da avaliação.

2.5 Turismo étnico:

 • Identificar grupos indígenas e quilombolas 
com interesse e potencial para o turismo ét-
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nico sustentável, sensibilizando e articulando 
apoios com agentes e instituições cabíveis 
para o planejamento e desenvolvimento das 
ações necessárias;

 • Planejar e desenvolver, em conjunto com as 
comunidades e parceiros identificados, as 
ações necessárias para a promoção do turis-
mo étnico sustentável.

2.6   Turismo solidário/de base comunitária:

 • Desenvolver linhas de ação para o turismo so-
lidário de base comunitária, juntamente com 
instituições potencialmente parceiras (EMATER, 
SEBRAE, SENAC, SESC, SENAR, universidades, 
prefeituras, circuitos turísticos, etc.) que contem-
plem as seguintes ações, dentre outras: identifi-
cação de áreas carentes da região que tenham 
condição de atratividade e investimento para 
esse segmento; sensibilização e qualificação de 
comunidades identificadas para as oportuni-
dades do segmento; diagnóstico da situação, 
planejamento e desenvolvimento conjunto de 
ações, incluindo qualificação e apoio à comercia-
lização dos produtos turísticos resultantes.

 • Nos fóruns realizados, representante de Gou-
veia e Diamantina chamaram a atenção para 
a necessidade de incentivo ao Turismo de 
Base Comunitária que se caracteriza como 
uma das principais modalidades desenvolvi-
das na região, podendo beneficiar os mora-
dores de diversas comunidades.

2.7 Cicloturismo:

 • Estimular e apoiar, o Instituto Estrada Real, pre-
feituras e circuitos turísticos no desenvolvimen-
to e estruturação das rotas de cicloturismo exis-
tentes e na criação de novas rotas de potencial a 
serem identificadas, de forma sinérgica a outros 
segmentos e considerando necessidades de 

sanar insuficiências relativas a meios de trans-
porte até os destinos, pontos de apoio, serviços 
de manutenção e armazenamento em rotas, 
que prescindem de planejamento específico e 
fomento ao empreendedorismo nessas áreas.

2.8 Turismo pedagógico

 • Estimular e apoiar o desenvolvimento desse 
segmento, juntamente com parceiros poten-
ciais, como a Secretaria Estadual de Educação 
e as Secretarias Municipais de Educação, en-
tre outros, por meio de: 

a. realização de pesquisa exploratória de de-
manda potencial e de identificação das ne-
cessidades da oferta para esse segmento 
na perspectiva da demanda escolar públi-
ca e privada; 

b. identificação dos atrativos turísticos mais pro-
pícios para o desenvolvimento do segmento; 

c. sensibilização e mobilização de gestores 
de atrativos naturais e culturais para as 
medidas e adequações necessárias no de-
senvolvimento de seus produtos para essa 
modalidade de turismo; 

d. apoio na viabilização das ações necessárias, 
envolvendo a divulgação de linhas de apoio 
financeiro existentes, e outras ações institu-
cionais e de articulação cabíveis.

5.4.1.2 Serviços e equipamentos turísticos

1. Priorizar o desenvolvimento de ações de fo-
mento ao empreendedorismo, à estruturação 
e qualificação de serviços e equipamentos tu-
rísticos (inclusive quanto à acessibilidade), em 
parceria com as instituições pertinentes, nos 
subsetores mais necessitados, em destinos 
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que tenham maior relevância turística (inter-
nacional, nacional e regional) e nível de sufi-
ciência em infraestrutura e instrumentos de 
gestão urbana.

Essa estratégia, em nível tático, é especificada 
da seguinte forma:

 • Fomento e apoio a ações de fortalecimen-
to do empreendedorismo e qualificação de 
empreendimentos nos setores de serviços e 
equipamentos turísticos identificados como 
mais carentes, destacando-se as seguintes 
linhas de ações:

1.1  Estímulo à formalização de empreendimen-
tos e da mão de obra do setor bem como da 
sua contribuição fiscal por meio de ações, 
tais como: 

 • desenvolvimento de campanhas e apoio a 
ações de sensibilização e qualificação das 
Prefeituras Municipais quanto à necessidade 
de estimularem, apoiarem, monitorarem 
e fiscalizarem a formalização de serviços e 
equipamentos turísticos;

• desenvolvimento de campanhas e apoio 
a ações de sensibilização e qualificação de 
serviços e equipamentos turísticos quanto 
à necessidade de formalização e adesão ao 
CADASTUR.

1.2  Estímulo aos meios de hospedagem para 
aderirem ao sistema de classificação nacional 
de meios de hospedagem, ou outra classifica-
ção, e para precificarem e divulgarem seu ta-
rifário adequadamente, por meio  do desen-
volvimento de campanhas,  apoio a ações de 
sensibilização e qualificação voltadas especi-
ficamente para esse setor e mobilização de 
gestores de circuitos e secretários municipais 
de turismo para esse fim. 

1.3  Estímulo, articulação e apoio a iniciativas 
de âmbito municipal para o desenvolvi-
mento de empreendedorismo e a qualifi-
cação de setores identificados como ca-
rentes, como frequentemente ocorre na 
área de equipamentos de alimentação, 
meios de hospedagem, transporte turísti-
co e agências em especial.

1.4  Fomento e apoio ao fortalecimento do ser-
viço de informação turística nos municí-
pios. Em nível tático, essa estratégia pode-
ria ser iniciada a partir da  da realização de 
um encontro específico da SETUR-MG com 
gestores municipais e, sendo necessário, 
posteriormente se desdobrar nas seguin-
tes possíveis ações a serem desenvolvidas 
por meio  de parcerias: a) mapeamento dos 
centros de informação turística nos mu-
nicípios, levantamento da sua situação e 
necessidades; bi) desenvolvimento de car-
tilhas e ações de qualificação ajustadas às 
suas necessidades; c) apoio na identifica-
ção das alternativas cabíveis para solucio-
nar as demandas de recursos necessárias e 
outras soluções possíveis.

Quanto à qualificação de gestores e profissionais:

2. Estimular a articulação das diversas institui-
ções relacionadas à oferta de qualificação 
para o turismo no estado, visando aprimorar 
o processo de construção e implantação cole-
tiva de políticas e ações de sensibilização das 
comunidades para o turismo, fomento ao em-
preendedorismo e qualificação de gestores e 
profissionais do setor, utilizando referências e 
programas nacionais existentes.

3. Fomentar o diálogo entre agentes e parceiros 
institucionais pertinentes, visando à realiza-
ção de diagnósticos e propostas de qualifica-
ção mais integradas, que atendam às neces-
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sidades das comunidades, trabalhadores e 
empresários no que tange ao conteúdo apli-
cado, forma, tecnologias adequadas e carga 
horária, atitudes e valores pertinentes, prio-
rizando os municípios que tenham maior re-
levância turística (internacional, nacional e re-
gional) e nível de suficiência em infraestrutura 
e instrumentos de legislação urbana, oferta 
de serviços e equipamentos turísticos.

Essa estratégia se subdivide nas seguintes linhas 
de ações de nível tático, entre outras possíveis:

3.1  Criar trilhas de formação para os profissio-
nais do setor, observando sempre as com-
petências contempladas no processo de 
certificação profissional.

3.2  Ofertar cursos em módulos que se comple-
mentem, viabilizando uma formação gra-
dativa, e evitando que trabalhador e em-
presa façam investimentos muito grandes. 

3.3  Fomentar a formulação de ações de sensi-
bilização e de conteúdo de qualificação, vi-
sando estimular a comunidade e potenciais 
empreendedores a aproveitar as oportuni-
dades oferecidas pelo turismo, e destacan-
do subsetores específicos, como alimen-
tação e transporte turístico, dentre outros, 
conforme a realidade local, além de disse-
minar a cultura do turismo de base local.

3.4  Fomentar a formulação de ações de sen-
sibilização e de conteúdo de qualificação 
visando estimular gestores públicos e da 
iniciativa privada, bem como profissionais, 
quanto à importância e à necessidade de 
formalização de empreendimentos (e de 
cadastramento no CADASTUR) e da mão 
de obra, bem como da emissão de notas 
fiscais e de pagamento de impostos relati-
vos aos serviços prestados.

3.5  Fomentar a formulação de ações e conteú-
dos de sensibilização visando estimular 
gestores públicos e da iniciativa privada, 
bem como profissionais, quanto à impor-
tância e à necessidade da qualificação e 
da adoção de processos de certificação 
empresarial (de qualidade, de gestão am-
biental e de responsabilidade social) e 
profissional, adequados ao perfil do setor 
turístico.

3.6   Sensibilizar e capacitar os meios de hos-
pedagem, em particular, quanto à opor-
tunidade para aderirem ao sistema de 
classificação nacional de meios de hos-
pedagem, ou outro sistema alternativo, 
e aperfeiçoar seus métodos de precifica-
ção e divulgação de tarifas, a fim de que 
estejam em consonância com as necessi-
dades das agências e operadoras (maior 
agilidade e antecedência de divulgação 
do tarifário), evitando que vendas sejam 
perdidas.

3.7  Estimular que as instâncias ofertantes dis-
cutam novos métodos pedagógicos bem 
como soluções tecnológicas de baixo custo.

4. Executar, por meio de parcerias com as ins-
tituições pertinentes, as ações propostas de 
sensibilização das comunidades para o turis-
mo e para as necessidades de qualificação.

5. Executar, através de parcerias com as institui-
ções pertinentes, programas e ações formula-
dos visando capacitar e qualificar profissionais 
de atrativos, serviços e equipamentos turísticos, 
gestores e potenciais empreendedores do setor.

6. Promover a qualificação dos gestores públi-
cos em planejamento e gestão do turismo, 
conjugada a um processo de formação de ser-
vidores municipais.



Plano de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha186

5.4.1.3 Infraestrutura, serviços públicos, 
instrumentos de gestão urbana e riscos 
ambientais

1. Articular ações intersetoriais e com os gesto-
res municipais visando identificar e sanar as 
necessidades dos vários tipos de infraestrutu-
ra e serviços públicos para o turismo (abaste-
cimento, tratamento e distribuição de água, 
esgoto, lixo, energia, telefonia, acessibilida-
de, sinalização turística dentro outros itens), 
instrumentos de gestão urbana e condições 
que representam riscos ambientais (quanti-
dade e qualidade da água, desmantamento, 
assoreamento, erosões, desmoronamentos, 
enchentes, etc.) para a atividade, priorizan-
do os municípios onde ocorrem os principais 
produtos turísticos, por ordem de relevância 
(internacionais, nacionais e regionais) e que 
funcionam como bases para a sua visitação. 
Em especial, destaca-se a necessidade da se-
guinte subestratégia vinculada:

 • Articular ações intersetoriais e esforços, jun-
tamente com gestores municipais, visando 
sanar as necessidades de pavimentação e 
conservação em rodovias da região, e de si-
nalização turística, principalmente nos aces-
sos aos destinos e mercados emissores mais 
importantes, com o objetivo de  fomentar o 
fluxo e a circulação de turistas na região.

2. Articular ações intersetoriais e com gestores 
municipais, visando utilizar recursos do Ban-
co Nacional do Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES), do Banco de Desenvolvi-
mento de Minas Gerais (BDMG) e de outras 
fontes potenciais para sanar as deficiências de 
infraestrutura básica (saneamento – abasteci-
mento, tratamento e distribuição de água, es-
goto, lixo etc.) nos municípios turísticos, prio-
rizando aqueles onde ocorrem os principais 
produtos turísticos por ordem de relevância 

(internacionais, nacionais e regionais) e que 
funcionam como bases para a sua visitação.

5.4.2 Estratégias de demanda e 
comercialização turística

1. Realizar pesquisa de demanda potencial e 
plano de marketing para a região.

Como colocado, o plano de marketing inte-
grado para o Vale do Jequitinhonha deve focar 
no turismo cultural e em outros segmentos 
identificados no diagnóstico da oferta, tendo 
como expoente o polo formado por Diaman-
tina e Serro, de grau de atratividade inter-
nacional e nacional respectivamente.  Com 
base nesses instrumentos (pesquisa e plano), 
deve-se desenvolver e implementar campa-
nhas de marketing (com atenção ao marketing 
digital) e mecanismos de estímulo, com foco 
no turismo cultural, para captar fluxos de mer-
cados potenciais prioritários de Minas (Norte 
de Minas, o próprio Vale do Jequitinhonha, 
RMBH, os vales do Mucuri e Rio Doce), e de 
estados limítrofes (Distrito Federal, Goiás e São 
Paulo) diretamente interessados em Diaman-
tina e noSerro, e atraí-los para outros destinos 
e atrativos do Vale do Jequitinhonha, além de 
persuadir turistas de Minas e outros estados, 
em rota para as praias do sul da Bahia e Espí-
rito Santo, a conhecer e pernoitar em destinos 
da região. Deve-se também identificar e atrair 
para a região a demanda potencial existente 
nos estados da Bahia e Espírito Santo, para 
conhecer e pernoitar no Vale, tendo Diaman-
tina como principal destino e polo de atração.

Em um nível mais tático, as novas ações e 
plano de marketing, com base nas informações 
balizadoras, prioridades e demais estratégias 
definidas no diagnóstico, devem enfatizar a 
divulgação do destino indutor da região (Dia-
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mantina), Serro e demais destinos de maior 
atratividade que disponham de melhores con-
dições de serviços turísticos, infraestrutura e 
instrumentos de gestão urbana satisfatórias, 
bem como associar os principais produtos e 
segmentos da oferta turística regional com 
seus mercados prioritários, canais de comercia-
lização adequados e ações necessárias, abran-
gendo o turismo convencional e o autoguiado.

Destaca-se que segmentos e produtos que 
têm caracteristicamente limitações de capa-
cidade de carga e/ou acessibilidade para 
atender demanda de turismo de massa em 
escala nacional, como é o caso de vários atra-
tivos naturais, devem ser priorizados para o 
mercado regional e para os canais de atendi-
mento ao turista autoguiado.

2. Apoiar municípios e circuitos turísticos da re-
gião a desenvolver expertise em marketing di-
gital para utilizar a Internet e as mídias sociais 
como canais complementares de promoção e 
comunicação, de modo a atingir diretamente 
turistas potenciais, em especial os autoguia-
dos, e atraí-los para Minas Gerais. 

3. Encontrar soluções práticas em conjunto com 
entidades representativas do setor (como ABA-
V-MG, ABIH-MG, ABEOC-MG, ABRASEL-MG, 
ABRAJET e CET), no sentido de desenvolver e 
implementar ações voltadas para: a) adequar 
portfólio de produtos turísticos ofertados que 
atendam às necessidades das operadoras (esca-
la) e também ao perfil predominante dos turis-
tas; b) aperfeiçoar táticas de promoção e vendas 
junto às operadoras e agentes de turismo, consi-
derando os mercados prioritários e o segmento 
predominante do mercado doméstico que cos-
tuma comprar via agências presenciais: turistas 
com renda familiar acima de 15 salários míni-
mos (Pesquisa FIPE) e que ainda não conhecem 
a região, e também o público da “maior idade”.

4. Estimular as agências de viagem, por meio de 
suas associações de classe e outras ações de 
sensibilização e qualificação de seus gestores, a 
prospectar nichos de mercado onde a atuação 
dos agentes de viagem ainda é muito necessá-
ria, para minimizar efeitos negativos decorren-
tes do enfraquecimento do turismo de lazer na 
modalidade convencional em Minas Gerais.

5. Estimular os agentes de viagem, por meio  de 
suas associações de classe e outras ações de 
sensibilização e qualificação de seus gesto-
res, a prestarem serviços que agreguem valor 
superior aos turistas potenciais, com base em 
discussões e qualificações pertinentes.

6. Estimular os receptivos, por meio  de suas 
associações de classe e outras ações de sen-
sibilização e qualificação de seus gestores, a 
procurar adequar mais seus produtos às ne-
cessidades específicas do mercado conven-
cional (escala) e ao canal autoguiado.

5.4.3 Estratégias de Fortalecimento 
Institucional e do Sistema de Gestão

1. Apoiar a realização de parcerias e a forma-
ção de uma rede para a integração de ações 
e projetos municipais e regionais de turismo, 
incluindo circuitos turísticos, ONGs e órgãos 
Estaduais e Federais com iniciativas em turis-
mo (SETUR, EMATER, IDENE, SEBRAE, SENAC, 
SENAR, UFVJM, dentre outros) e em cultura 
(com atratividade turística). Aumentar engaja-
mento, mobilização e comunicação;

2. Estimular e apoiar a UFVJM para colaborar na 
geração, síntese e divulgação de pesquisas, esta-
tísticas, estudos e informações sobre o turismo 
e as políticas públicas setoriais no Alto e Médio/
Baixo Jequitinhonha, que atualmente se encon-
tram dispersas, de forma articulada e comple-
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mentar ao Observatório do Turismo de Minas 
Gerais, vinculado à SETUR, buscando continua-
mente recursos, apoio do Governo Federal e das 
instituições de fomento de P&D e repassando o 
conhecimento para as localidades.

3. Reforçar junto às instituições responsáveis 
(SETUR, BDMG e outras) o pleito para a criação 
de linhas de financiamento adequadas para 
a elaboração de Plano Diretor e legislação 
complementar e para o aperfeiçoamento nas 
linhas e condições de financiamento vigentes 
para a área de infraestrutura básica, em mu-
nicípios turísticos, embasado na realização de 
estudos específicos, discussões e ações con-
juntas com os setores pertinentes.

4. Reforçar e aperfeiçoar a sensibilização e orien-
tação aos gestores públicos municipais (e por 
meio destes a iniciativa privada e a sociedade 
civil organizada) quanto à necessidade de ado-
ção pelos municípios de maior potencial turísti-
co de instrumentos legais e de planejamento e 
gestão, assim como com técnicos formados na 
área em suas equipes, que garantam o cresci-
mento sustentável do turismo, a otimização dos 
benefícios sociais e econômicos da atividade e 
medidas corretivas no caso de danos já ocorri-
dos ao patrimônio ambiental e cultural local. Os 
municípios deverão ainda ser estimulados a: 

a. sensibilizar o empresariado local sobre a 
necessidade de formalização dos estabeleci-
mentos turísticos e conscientizá-los sobre os 
efeitos positivos da geração de aumento da 
arrecadação municipal de ISSQN para a via-
bilização de melhorias de infraestrutura lo-
cal e de outras políticas públicas municipais; 

b. fiscalizar a formalização do setor; 

c. mensurar e monitorar os ganhos na arreca-
dação tributária do ISSQN oriunda do setor.

5. Municípios e circuitos devem procurar meios 
de aprimorar a efetividade de suas políticas 
de regionalização, composição e organização 
das instâncias de governança regional de tu-
rismo (circuitos), e de forma ajustada às orien-
tações da SETUR (no sentido de aperfeiçoar a 
política dos circuitos e de ICMS turístico).

6. Desenvolver uma maior articulação dos qua-
tro circuitos presentes na região, visando a 
uma maior integração do planejamento e 
gestão do turismo em todo o Alto e Médio/
Baixo Jequitinhonha e dos municípios cons-
tantes da área turística em questão, estejam 
eles circuitados ou não.

Nos fóruns realizados, foram ainda sugeridos 
os seguintes itens relacionados à gestão 
turística:

a. Necessidades de estratégia de apoio para 
atualização dos inventários da oferta turística; 

b. Fortalecimento com recursos financei-
ros e humanos capacitados os órgãos 
competentes que atuam na região e que 
afetam o desenvolvimento dos recursos 
turísticos, tais como Instituto Estadual de 
Florestas (IEF), Instituto Mineiro de Ges-
tão das Águas (IGAM) e Conselho Estadual 
de Política Ambiental (COPAM);

c. Demanda pela criação de mecanismos 
(como o ICMS turístico) que incentivem o 
investimento dos municípios na contrata-
ção de profissionais de turismo; 

d. Demanda pela abertura de editais para fi-
nanciamento de projetos e eventos de in-
teresse turístico.
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Meio ambiente
6

6.1  
INTRODUÇÃO

A disponibilidade hídrica é de suma importância no 
planejamento de desenvolvimento sustentável nos 
territórios do Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha. A 
água é elemento vital para sobrevivência do homem 
e da biodiversidade, assim como um recurso essen-
cial para diversas atividades econômicas.

A escassez hídrica do Vale do Jequitinhonha já foi 
sistematicamente abordada em diversos planos de 
desenvolvimento como um dos principais problemas 
da região. Os fóruns regionais também apontam a 
falta de água como a grande questão ambiental. Para 
que esse problema seja contornado e soluções sejam 
propostas, é preciso compreender três pontos:

1. O clima e o regime de precipitação da região;

2. Os fatores antrópicos que contribuem para a 
degradação ambiental e, consequentemente, 
secamento das nascentes;

3. A concentração de terras e o acesso à água.

Esse estudo visa conhecer as características ambien-
tais dos territórios e propor políticas públicas que 
promovam o desenvolvimento sustentável.

6.2  
ÁREA DE ESTUDO

O Rio Jequitinhonha nasce na Serra do Espi-
nhaço, dentro dos limites do município de Serro 
em Minas Gerais, e percorre 920km até sua foz 
no município de Belmonte, na Bahia. Aproxima-
damente, 94% do Rio Jequitinhonha se encontra 
dentro do estado de Minas Gerais e forma o Vale 
do Jequitinhonha mineiro, que se localiza na 
região nordeste do estado e ocupa uma área de 
65.850km².

O Vale do Jequitinhonha mineiro é composto 
por três bacias hidrográficas: bacia hidrográfica 
do Alto Rio Jequitinhonha (JQ1), bacia hidrográ-
fica do Rio Araçuaí (JQ2) e bacia hidrográfica do 
Médio/Baixo Rio Jequitinhonha (JQ3).

A área de estudo é formada por dois territórios 
de desenvolvimento criados pelos Fóruns Regio-
nais do Governo de Minas: Alto Jequitinhonha 
e Médio/Baixo Jequitinhonha. O Alto Jequiti-
nhonha é composto por 24 municípios e possuía, 
em 2016, 311.402 habitantes. Já o Médio/Baixo 
Jequitinhonha, com população de 492.326 pes-
soas, em 2016, é composto por 35 municípios. A 
área de estudo ocupa quase todo Vale do Jequiti-
nhonha, conforme mapa 6.1.

Meio ambiente
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Mapa 6.1: Área de estudo e o Vale do Jequitinhonha

Fonte: IGAM, 2013. Elaboração: Fundação João Pinheiro.

Bacia Hidrográfica Alto Rio Jequitinhonha

Bacia Hidrográfica Rio Araçuaí

Bacia Hidrográfica Médio/Baixo Rio Jequitinhonha
Limite dos territórios Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha

6.3 
CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS

O conhecimento das características climáticas, 
principalmente a sazonalidade das chuvas, é 
fundamental para a gestão dos recursos hídricos 
e disponibilidade de água para diversas ativi-
dades econômicas. 

O regime pluviométrico dos territórios do Jequi-
tinhonha é caracterizado pela concentração 
das chuvas entre os meses de outubro a março, 
o que distingue duas estações climáticas bem 
definidas: a chuvosa (verão) e a seca (inverno). 

Os dados das estações pluviométricas utilizadas 
pelo IGAM (2013), observados nos gráficos 6.1 e 
6.2, mostram que a variação sazonal das chuvas 
entre o Alto Jequitinhonha e o Médio/Baixo 
Jequitinhonha se assemelham.

A disponibilidade hídrica, tanto superficial quanto 
subterrânea, tem relação com o volume e a fre-
quência da pluviosidade. A capacidade de infil-
tração da água no solo pode ser inferior ao 
volume de chuva. Portanto, chuvas torrenciais 
favorecem o escoamento superficial (FERREIRA; 
SILVA, 2012). Dessa maneira, como as chuvas 
nos territórios do Jequitinhonha não são regu-
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larmente distribuídas ao longo do ano, a infil-
tração da água no solo é menor, o que pode difi-
cultar o abastecimento dos aquíferos.

Além da irregularidade anual das chuvas, os ter-
ritórios também apresentam uma irregularidade 
espacial. No mapa 6.2, podemos observar que o 
Alto Jequitinhonha apresenta um volume total de 
chuvas maior que o Médio/Baixo Jequitinhonha.

O relevo e a distância do litoral também influen-
ciam na distribuição espacial das chuvas. O Alto 
Jequitinhonha, por estar situado na Serra do 
Espinhaço, tem  altitudes mais elevadas que con-

tribuem para maior ocorrência de chuvas orográ-
ficas. Sua pluviosidade média anual pode chegar 
a 1.400mm. A porção leste do Médio/Baixo 
Jequitinhonha está mais próxima do litoral e o 
ar úmido que chega do Oceano Atlântico favo-
rece a pluviosidade. A precipitação média anual 
varia de 950mm a 1.200mm. Já a porção oeste 
do Médio/Baixo Jequitinhonha, mais distante do 
litoral e sem grandes altitudes, tem precipitação 
média anual entre 800mm e 950mm. É a região 
mais seca dos dois territórios do Jequitinhonha.

Diferentemente da distribuição de chuvas, a 
variação espacial das temperaturas médias anuais 

Gráfico 6.1: Precipitação média mensal (mm) – Alto Jequitinhonha

Gráfico 6.2: Precipitação média mensal (mm) – Médio/Baixo Jequitinhonha

Fonte: IGAM, 2013. Elaboração: Fundação João Pinheiro.

Fonte: IGAM, 2013. Elaboração: Fundação João Pinheiro.
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nos territórios do Jequitinhonha é pequena, ficando 
entre 21°C e 24ºC. O relevo também influencia na 
temperatura e, certamente, os fundos de vales pos-
suem temperatura mais alta que as regiões serranas 
(FERREIRA; SILVA, 2012).

Com as temperaturas médias anuais elevadas, favo-
recendo uma alta evapotranspiração potencial, e a 
precipitação pluviométrica escassa na maior parte 
do ano, o clima dos territórios do Jequitinhonha 
pode ser caracterizado como subúmido seco, em 
que o índice de aridez se encontra entre 0,51 e 0,65, o 
que faz com que os territórios estudados sejam reco-
nhecidos como áreas susceptíveis à desertificação.

A Convenção das Nações Unidas de Combate à 
Desertificação (UNCCD) utiliza o índice de aridez, 
base da classificação climática de Thornthwaite 
(1948), para identificar as áreas susceptíveis à 
desertificação no mundo. O Índice de Aridez cor-
responde à relação entre precipitação pluviomé-
trica e evapotranspiração potencial. Ele estabelece 
classes climáticas e indica que as áreas com índices 
menores que 0,65 são afetadas ou susceptíveis a 
processos de desertificação (tabela 6.1)

As áreas susceptíveis à desertificação no Brasil 
foram definidas pelo Programa de Ação Nacional de 
Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos 

Fonte: Ministério do Meio Ambiente. Elaboração: Fundação João Pinheiro.

Mapa 6.2: Precipitação média anual (1960-1990)
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da Seca PAN-Brasil, elaborado pelo Ministério do 
Meio Ambiente em 2005, que igualmente adotou 
o índice de aridez. Além das áreas com índice de 
aridez abaixo de 0,65, o PAN-Brasil incluiu, também, 
áreas do entorno, com características comuns e 
também suscetíveis a processos similares de deser-
tificação (MMA, 2007) (mapa 6.3).

O conhecimento sobre as condições climáticas 
dos territórios do Jequitinhonha é importante 
para subsidiar ações no combate à desertificação 
do solo, melhor aproveitamento dos recursos 
hídricos e o aumento da capacidade de pro-
dução de água subterrânea, necessária na gestão 
ambiental dos territórios.

Tabela 6.1: Classificação do índice de aridez

Fonte: Thornthwaite, 1948.

Clima Índice de aridez

Hiperárido < 0,05

Árido 0,05 < 0,20

Semiárido 0,21 < 0,50

Subúmido seco 0,51 < 0,65

Mapa 6.3: Municípios mineiros suscetíveis a processos de desertificação, com 
destaque para os territórios do Jequitinhonha

Fonte: MMA, 2007. Elaboração: Fundação João Pinheiro.

Meio ambiente
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6.4  
CARACTERIZAÇÃO DA 
VEGETAÇÃO

A variação da distribuição de chuva ao longo 
dos territórios Alto e Médio/Baixo Jequiti-
nhonha e a diversidade do relevo na região, 
que vai da Serra do Espinhaço às chapadas, 
fundo de vales e planícies aluviais, possibilitam 
diferentes condições climáticas e de solo que, 
consequentemente, justificam as variadas for-
mações vegetais existentes.

A cobertura vegetal do Jequitinhonha pode ser 
classificada em três grandes grupos, com suas 
respectivas fitofisionomias (mapa 6.4):

 • Cerrado: Campo, Campo cerrado, Cerrado 
sensu-stricto;

 • Mata Atlântica: Campo de Altitude, Floresta 
Estacional Semidecidual e Floresta Ombrófila;

 • Caatinga.

O Vale do Jequitinhonha é uma zona ecótone de 
três biomas: Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica. 
Biologicamente é uma região muito especial. 
Por ser região de contato e transição entre os 
diferentes biomas, possui grande diversidade 
de espécies.

A Conservation International57 reconhece a ameaça 
de extinção e o alto grau de endemismo do Cer-
rado e da Mata Atlântica, considerando-os como 
dois dos 34 hotspots existentes no mundo e 
os únicos do Brasil. Para qualificar uma região 
como hotspot, ou seja, região que concentra 
uma maior biodiversidade, exigem-se dois cri-
térios: a região deve conter pelo menos 1.500 

57  Organização privada, sem fins lucrativos, que desenvolve pro-

jetos de conservação e uso sustentado da biodiversidade em 

inúmeros países.

espécies de plantas vasculares endêmicas (mais 
de 0,5% do total do mundo) e estar seriamente 
ameaçada. A expansão do agronegócio, as pas-
tagens plantadas, a produção de carvão vegetal 
e as crescentes monoculturas de eucalipto e 
pinus são as grandes ameaças à biodiversidade 
dos territórios do Jequitinhonha.

6.4.1 Unidades de Conservação

A principal estratégia para conservar a biodiver-
sidade, no Brasil, é criar áreas protegidas (PADUA, 
2012). Cerca-se uma área para sua proteção, 
criando parques ou reservas, chamados de uni-
dades de conservação. As unidades de conser-
vação podem ser divididas em dois grupos, con-
forme a lei 9.985 de 2000, Lei do Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação (SNUC):

 • Unidades de Proteção Integral;

 • Unidades de Uso Sustentável.

As unidades de proteção integral garantem 
que os ecossistemas estejam livres de interfe-
rência humana. O uso de seus recursos naturais 
só pode ser feito de forma indireta, ou seja, não 
envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos 
recursos naturais. Contudo, esse tipo de unidade 
de proteção pode levar a conflitos socioambien-
tais em razão da presença de comunidades tradi-
cionais antes da criação das unidades de conser-
vação. Cercar uma área para sua proteção integral 
implica remover antigos moradores e impedir 
que essa área seja utilizada. Muitas vezes, as uni-
dades de conservação também confrontam com 
interesses minerários ou grandes projetos de 
infraestrutura no local.

Criar uma unidade de conservação de proteção 
integral nem sempre é uma decisão consen-
sual e sem conflitos. Podemos citar o exemplo 
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da criação da Reserva Biológica da Mata Escura, 
área remanescente de Mata Atlântica, criada para 
a preservação integral da biota e recuperação 
de seus ecossistemas. A equipe do GESTA58, por 
meio do Mapa dos Conflitos Ambientais de Minas 
Gerais, relata que cerca de 900 famílias viviam 
dentro do perímetro da reserva. A área também 
era utilizada pela comunidade quilombola de 
Mumbuca para extração de mel.

O poder público não é obrigado a realizar con-
sulta pública para criação da reserva. Assim, nesse 
exemplo, todo o processo de criação foi feito de 
modo unilateral sem a participação da população. 
Segundo o GESTA, “as famílias moradoras do local 
manifestaram-se a favor do diálogo, pois reco-

58  Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais - GESTA, vinculado à 

Universidade Federal de Minas Gerais.

nhecem a importância da conservação do ecossis-
tema e acreditam na possibilidade de conjugação 
da conservação com a permanência dos mora-
dores no local”. O mapa 6.5 mostra a distribuição 
das unidades de proteção integral existentes nos 
territórios Alto e Médio/Baixo Jequitinhonha.

Já as Unidades de Uso Sustentável admitem o uso 
dos seus recursos naturais. Elas permitem “a explo-
ração do ambiente de maneira a garantir a pere-
nidade dos recursos ambientais renováveis e dos 
processos ecológicos, mantendo a biodiversidade 
e os demais atributos ecológicos de forma social-
mente justa e economicamente viável”.

Não existem reservas extrativistas ou de uso 
sustentável nos territórios do Jequitinhonha. 
Além das unidades de proteção integral, existem 
Reservas Particulares do Patrimônio Natural 

Mapa 6.4: Fisionomias vegetais no Alto e no Médio/Baixo Jequitinhonha

Fonte: IBGE, 1992. Elaboração: Fundação João Pinheiro.
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(RPPN) e Áreas de Proteção Ambiental (APA). As 
APAs, segundo Pádua (2012), não se mostram 
muito eficientes. A autora afirma que, na maioria 
das APAs, “prevalece a devastação e a alteração 
clara dos ecossistemas naturais”.

As unidades de conservação de proteção integral 
são mais eficientes que as de uso sustentável, 
uma vez que não permitem ações antrópicas e 
possibilitam a restauração natural da biota. As 
reservas extrativistas, em sua maioria, são criadas 
mais em benefício da população do que em real 
interesse em preservar a biodiversidade (PÁDUA, 
2012). É preciso ter um plano de manejo eficaz 
e eficiente para garantir a sustentabilidade das 
práticas extrativistas, conciliando a conservação 
ambiental e a inclusão social.

Não há dúvidas quanto à importância da criação 
e da implantação de unidades de conservação, 

independente da sua categoria de manejo, pois 
elas garantem a preservação dos serviços ecossis-
têmicos59 dos quais dependemos, como a regu-
lação climática e a produção de água.

6.5  
IMPACTO DA MINERAÇÃO

A mineração é uma atividade que interfere 
significativamente na cobertura vegetal e nos 
recursos hídricos, gerando grandes impactos 
como: eliminação da cobertura vegetal, redução 
da biodiversidade, contaminação do solo e das 
águas e poluição sonora e visual.

59  Serviços ecossistêmicos ou serviços ambientais são os benefícios 

diretos e indiretos obtidos pelo homem a partir do funciona-

mento dos ecossistemas.

Mapa 6.5: Unidades de conservação de proteção 
integral e o bioma predominante

Fonte: MMA. Elaboração: Fundação João Pinheiro.
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A regularização dos empreendimentos mine-
rários é feita pela Fundação Estadual do Meio 
Ambiente (FEAM), com licenças ambientais ou  
obtenção da autorização ambiental de funcio-
namento. Esses documentos são concedidos de 
acordo com o potencial de impacto ambiental, 
segundo os seguintes critérios:

I. Caracterização da área do entorno;

II. Percentual de reabilitação das áreas impacta-
das pelo empreendimento;

III. Potencial para contaminação dos recursos na-
turais: solo e água;

IV. Grau de Interferência nos Recursos Hídricos;

V. Presença de passivos ambientais.

O Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais 
(GESTA) desenvolveu um mapa de conflitos de 
Minas Gerais, onde são identificadas as comu-
nidades envolvidas em conflitos ambientais e 
fornecidos subsídios técnicos e jurídicos na luta 
contra a injustiça ambiental. Entre os conflitos 
relatados pelo GESTA que envolvem a indústria 
minerária encontram-se:

a. Danos causados pela Companhia Brasileira de 
Lítio. Moradores de Encruzilhada (BA) e Divisa 
Alegre (MG) denunciaram, em janeiro/2007, 
irregularidades ambientais na atuação da 
CBL. Em novembro/2007, a COPAM concedeu 
renovação da licença de operação da CBL, ale-
gando sua relevância econômica e estratégi-
ca.

b. Atividades minerárias na fazenda Palmeiras, 
em Coronel Murta, geraram disputas entre 
os proprietários da fazenda e siebeiros60, que 

60   Pessoas que vivem em função do garimpo.

realizam o garimpo artesanal nos desmontes 
abandonados da antiga lavra da empresa Ser-
ra Verde Mineração Ltda. 

c. Representantes da ITAVALE e moradores do 
município de Medina denunciaram as irregula-
ridades e os impactos causados pela extração 
de granito, empreendimento de responsabili-
dade da empresa Mineração Atlântica Ltda.

d. Contaminação da água usada para consumo 
humano e animal decorrente das atividades 
minerárias da empresa Nacional Grafite em 
2009.

e. Luta por reconhecimento de território indíge-
na e contra os impactos gerados pela mono-
cultura de eucalipto e atividades mineradoras, 
na área da Aldeia Cinta Vermelha Jundiba, em 
Araçuaí/MG.

O Fórum da Mulher do Jequitinhonha61  também 
cita conflitos e impactos causados pela mineração:

A atividade de mineração também resulta 
em conflitos sociais na região, inclusive com 
exploração sexual de mulheres por funcioná-
rios das mineradoras. Há também a deses-
truturação familiar, quando há redução 
dos postos de trabalho; mesmo quando são 
abundantes, esses postos consistem em tra-
balhos informais, insalubres e precarizados, 
sem garantia dos direitos trabalhistas. A fis-
calização realizada pelos órgãos responsá-
veis é insuficiente, pois há muitos garimpos 
ilegais na região. A atividade de mineração, 
mesmo com a declarada alteração dos pro-

61  O Fórum da Mulher do Jequitinhonha é um projeto do Programa 

Polo de Integração da UFMG no Jequitinhonha em parceria com 

o Núcleo de Pesquisa da Mulher (NEPEM), do Departamento de 

Ciência Política da Universidade.  O projeto envolve lideranças 

comunitárias femininas que articulam debates sobre temas 

importantes da realidade do Vale.

Meio ambiente
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cessos produtivos por parte das empresas, 
continua poluindo os córregos e os rios da 
região, intoxicando os peixes e prejudicando 
a saúde da população e dos trabalhadores. 
(Carta das Águas do Jequitinhonha, 2015)

Em geral, os empreendimentos minerários bene-
ficiam uma parcela muito pequena da população 
local, ao mesmo tempo em que causam grandes con-
flitos, principalmente devido aos impactos no meio 
ambiente. Essa ponderação entre custos e benefícios 
é essencial ao se avaliar o papel que a mineração 
pode ter para o avanço econômico da região.

6.6  
IMPACTO DA SILVICULTURA

O relevo do Alto Jequitinhonha é caracterizado, 
basicamente, por dois tipos de fisionomias: as 
grotas e as chapadas (figura 6.1). As grotas são 
vales de áreas úmidas e as chapadas são exten-
sões de terras com superfícies planas e elevadas, 
com vegetação rala e quase deserta de moradores. 
As nascentes de água se localizam nas grotas e é, 
portanto, onde se localizam também a maioria 
dos moradores rurais, uma vez que necessitam de 
acesso à água. Já as chapadas, que são escassas de 
água e com solo pouco fértil, são utilizadas pelas 
famílias como áreas comunitárias de pastagem e 
extrativismo (GALIZONI et al., 2010).

As comunidades rurais do Alto do Jequiti-
nhonha, em sua maioria, possuem um laço de 
parentesco, pois são descendentes dos povos 
que habitaram primeiramente essa região. Essa 
peculiaridade faz com que a região possua um 
regime agrário diferenciado, onde combina 
glebas de uso privativo das famílias e áreas de 
uso comunitário. As áreas de lavoura e trabalho 
são cercadas e de uso privativo de cada família. 
Já os campos nas chapadas são áreas abertas 
de uso comunitário, onde são utilizadas para 
pastoreio do gado e extração de recursos natu-

rais. Em síntese, o regime agrário constituído 
pelas famílias do Alto Jequitinhonha estabe-
lece relações entre o relevo e as disponibili-
dades ambientais do território, combinando 
ocupações privadas e comunitárias.

As chapadas do Jequitinhonha começaram a 
ser ocupadas pelas monoculturas de eucalipto 
em meados da década de 70, como tentativa 
de desenvolvimento da região. O plantio de 
eucalipto foi planejado e financiado pelo Estado 
Brasileiro. O Governo Federal criou vários pro-
gramas de desenvolvimento agrícola, créditos 
rurais, políticas de extensão rural, incentivos fis-
cais, entre outros. Além de todos os incentivos, 
as chapadas ofereciam outras vantagens para 
serem ocupadas e utilizadas pelo agronegócio. 
Sua topografia plana facilitava a mecanização e 
suas terras eram de baixo custo, vantagens que 
compensam o investimento de correção do solo, 
em face de sua baixa fertilidade (RIBEIRO, 2005).

Originalmente, as chapadas eram cobertas pela 
vegetação do bioma do Cerrado, que possui 
uma importante função na recarga hídrica dos 
lençóis freáticos, que alimentam nascentes e 
rios. A vegetação do Cerrado não retém muita 
água, sua biomassa é cerca de 10 a 40 tone-
ladas por hectare, apenas. Podemos comparar 
esses valores com o eucalipto que, no espaça-
mento aplicado ao Cerrado, possui biomassa 
de 100 a 150 toneladas por hectare. O Cerrado 
também transpira menos que as monoculturas. 
Ele transpira apenas de 1,5 a 2,5mm de água 
por dia, enquanto a monocultura da soja trans-
pira 8,4 mm/dia e a de eucalipto, 6 mm/dia. As 
cascas grossas, folhas coriáceas e raízes tube-
rosas da vegetação do Cerrado lhe propiciam 
uma grande capacidade de economia de água. 
Assim, a chuva pode infiltrar no solo e abastecer 
o lençol freático (MAZZETTO-SILVA; PORTO- 
-GONÇALVES, 2003). O eucalipto, por sua vez, 
consome mais água do que as espécies do cer-
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Figura 6.1: Representação gráfica das chapadas e grotas

Fonte: LASCHEFSKI; ZHOURI, 2011.

rado (figura 6.2). As copas das árvores de euca-
lipto causam alta interceptação das chuvas, uma 
diminuição considerável do total de chuva que 
atinge o solo. A evapotranspiração do eucalipto 
também é maior (LASCHEFSKI, 2004).

Dessa forma, a ocupação das chapadas pela 
monocultura de eucalipto ocasionou o desma-
tamento da vegetação nativa do Cerrado, dimi-
nuindo a quantidade de água infiltrada no solo 
e, consequentemente, diminuindo o abasteci-

Meio ambiente

Figura 6.2: Representação esquemática dos componentes do balanço 
hídrico do solo em plantações de Eucaliptus grandis com idade de 5 anos 
e de parcela adjacente, contendo vegetação de Cerrado

Fonte: (LASCHEFSKI; ZHOURI, 2011).
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mento do lençol freático. Além disso, intensi-
ficou o uso da terra nas grotas pelos agricultores 
rurais, visto que a população ficou impedida de 
utilizar as chapadas, o que resultou em maior 
pressão sobre as cabeceiras d’água. Assim, as 
grotas, que são áreas de nascentes, ficaram 
sujeitas ao uso mais intenso, inclusive para pas-
tagem do gado (GALIZONI et al., 2010).

Além da diminuição da água nas nascentes por 
consequência da monocultura de eucalipto nas 
chapadas, Galizoni et al. (2010) relatam que as 
estradas que percorrem os eucaliptais, após as 
chuvas, tornaram-se sulcos e foram responsáveis 
pelo assoreamento de nascentes em várias comu-
nidades. O desmatamento do Cerrado para pro-
dução de carvão, as monoculturas de café e as bar-
ragens construídas para irrigação também foram  
citados como causas da diminuição do volume de 
água em nascentes, córregos e ribeirões.

6.7  
AS COMUNIDADES RURAIS E O 
CONVÍVIO COM A SECA

Como visto, o período de estiagem no Jequiti-
nhonha pode chegar a nove meses. Apesar do 
volume de chuva não ser pouco, as chuvas são 
irregulares e concentradas em um curto período. 
Além das características climáticas da região, a 
diminuição do número de nascentes, que vem 
sendo verificada pela população local, agrava a 
falta de água durante o período de seca.

A lógica de reprodução produtiva do agricultor 
familiar se baseia na disponibilidade hídrica do 
local, e a própria organização física do espaço se 
dá em virtude da localização das fontes de água. 
Com a escassez hídrica, as famílias priorizam o uso 
da água para o consumo, reduzindo algumas ati-
vidades produtivas ou até mesmo abandonando 
algum plantio durante o período seco. Cada 

família tem que realizar um cálculo de longo prazo 
sobre quais atividades produtivas serão deixadas 
de lado, o que tem implicações tanto para a pauta 
alimentar como para a renda que será obtida da 
comercialização de produtos nas feiras.

A organização do trabalho, principalmente o femi-
nino, é consequência da disponibilidade de água. 
A ausência de água prejudica a rotina de trabalho 
das famílias, que precisam buscar água a uma 
distância cada vez maior, aumentando a jornada 
diária de trabalho. As mulheres, mais afetadas pela 
carência do recurso, são as que mais se mobilizam, 
exigindo novos arranjos comunitários para o uso 
da água. Famílias debatem e deliberam regras de 
uso, evitando o desperdício. (GALIZONI, 2005).

As famílias procuram obter segurança no abas-
tecimento hídrico, porém, em virtude do seca-
mento das nascentes e dos pequenos córregos, 
que eram as principais fontes de abastecimento 
no meio rural, têm recorrido ao poder público 
municipal em situações de emergência hídrica. 
O que se observa, no entanto, é que em grande 
parte das prefeituras não há planos municipais 
de convivência com a seca. Assim, as prefeituras 
não possuem recursos humanos, financeiros e 
técnicos para lidar com o problema da falta de 
água de forma estrutural, de modo a garantir a 
segurança hídrica às famílias.

As soluções encontradas pelo poder público 
municipal têm caráter compensatório, como os 
programas de bolsas estiagem, cestas-básicas e 
o abastecimento por caminhões pipas. O abas-
tecimento de famílias e comunidades rurais com 
caminhões-pipa se mostra como uma política 
emergencial que não agrada à população – em 
virtude da insuficiência de quantidade, de qua-
lidade e irregularidade na distribuição, além de 
gerar uma relação clientelista com as prefeituras 
– e tampouco ao poder público, o qual considera 
um serviço oneroso.



203

Em face desse cenário, faz-se necessário, portanto, 
aproveitar o máximo de água pluvial possível para 
sobreviver ao período de estiagem. Existem diversas 
formas de captar e armazenar água da chuva, como 
a construção de cisternas e barragens.

O Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC) visa 
construir cisternas com placas de cimento de 16 
mil litros ao lado de cada casa. Assim, as famílias 
não precisariam mais se deslocar longas distâncias 
para coletar água, que nem sempre era de boa 
qualidade, ou depender do fornecimento de água 
por caminhão-pipa. O programa foi desenvolvido 
pela Articulação Semiárido Brasileiro (ASA) e é 
financiado, principalmente, pelo Governo Federal. 
Mas, conta, também, com recursos do Governo do 
estado e da iniciativa privada.

A captação da água da chuva emcisternas é uma 
alternativa viável para a população rural conviver 
com a seca. A água da chuva é coletada através 
dos telhados das casas e armazenada nas cis-
ternas. Para isso, é necessário que o telhado possua 
características específicas para coletar a água em 
quantidade e qualidade. Esse é o ponto fraco do 
programa, relatado pela equipe do GESTA. As 
famílias mais carentes não possuem telhados em 
boas condições e, assim, não conseguem ter uma 
cisterna ao lado de sua casa. A renda destinada ao 
programa não inclui a construção de telhados.62

Não obstante, a experiência do P1MC indica 
um caminho no desenvolvimento de polí-
ticas públicas, dando a oportunidade de cada 
família coletar e administrar a própria água, sem 
depender de açudes, muitas vezes distantes e 
sem garantia de água boa.

Outra solução para o convívio com a seca é o sis-
tema de barraginhas, que têm se mostrado bas-

62   Segundo entrevista feita com a professora Raquel Oliveira, do 

GESTA, em 4 de outubro de 2016.

tante eficientes como sistema de captação de 
água pluvial. É um sistema de represamento de 
água da chuva. São vários miniaçudes, construídos 
ao longo da propriedade, com objetivo de captar e 
armazenar a água da chuva. Sua principal função é 
evitar que a água da chuva escoe superficialmente 
em forma de enxurradas, provocando erosões e 
arrastando sedimentos para os cursos d’água.

As áreas degradadas ou desmatadas para pasta-
gens, onde o solo fica exposto, têm mais dificul-
dade de infiltrar as águas da chuva e toda água 
que não é infiltrada escoa superficialmente. O 
sistema de barraginhas capta essa água que seria 
levada pela enxurrada. Assim, impede a erosão 
do solo e o assoreamento dos rios, além de dar 
tempo para que a água infiltre e abasteça o lençol 
freático, ajudando a conservar as nascentes. Ade-
mais, o sistema de barraginhas ajuda a manter a 
umidade do solo nas baixadas, proporcionando 
melhores condições de cultivo (figura 6.3).

Meio ambiente

Figura 6.3: Exemplo de um 
sistema de barraginhas

Fonte: EMBRAPA (2009).
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O total de barraginhas em cada propriedade varia 
de acordo com o volume de água a ser captada 
e a capacidade de infiltração do solo. Uma bar-
raginha é ligada a outra por um canal. Como as 
chuvas são intensas e concentradas, o sistema de 
barraginhas é uma boa solução para a escassez 
de água no período de estiagem. Ademais, con-
tribuem também para a irrigação de pequenas 
propriedades rurais, principalmente em áreas 
degradadas, onde não existe mais a mata nativa 
e o solo está sujeito à erosão.

As barraginhas podem apresentar diversos tama-
nhos. No Vale do Jequitinhonha mineiro, onde 
predominam solos rasos e com baixa capaci-
dade de infiltração, as barraginhas são um pouco 
maiores para aumentar o tempo de infiltração 
entre uma chuva e outra. Possuem, em média, 
20 metros de diâmetro, podendo armazenar até 
300m³ de água (EMBRAPA, 2009).

Segundo a Embrapa (2007), ocorrem no semiá-
rido, durante a estação chuvosa, de 3 a 6 
recargas completas no sistema de barraginhas. 
Na região do Cerrado, verificam-se de 8 a 12 
recargas, permitindo a infiltração da água no 
solo entre uma chuva e outra, atuando como 
uma caixa d’água natural.

6.8  
PROPOSIÇÕES

Desde a década de 1960, o poder público procura 
dar respostas à questão da água. No entanto, o 
fez por meio de ações com uma perspectiva de 
curto prazo, de modo que os ciclos da seca tor-
navam a ocorrer cada vez de modo mais intenso 
e com mais impacto.

Para dar tratamento à questão da água é impor-
tante ressaltar que a formação histórica confi-
gurou dinâmicas sociais diferentes nos territó-

rios do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha. 
Tais diferenças têm implicações na forma como 
a questão da água se manifesta e de que forma 
devem ser pensadas e formuladas as propostas 
de políticas públicas em um projeto de desenvol-
vimento.

A presença significativa de agricultores familiares 
também deve ser ressaltada, pois, na maioria das 
vezes, as nascentes e os mananciais se localizam 
em propriedades rurais. Os agricultores familiares, 
portanto, constituem ator-chave no processo de 
gestão dos recursos hídricos e o devem ser consi-
derados como tal, dotados de voz e participação 
ativa na formulação e execução de qualquer polí-
tica pública que envolva essa temática.

As taxas de desmatamento nos territórios estu-
dados, como se viu, são altas e o quadro de 
poluição do solo e da água tem se agravado. 
Os conflitos socioambientais estãoligados à 
expansão das monoculturas e à intensificação da 
indústria minerária. Muitos conflitos locais são 
ocasionados pelo aumento da demanda hídrica 
do setor produtivo.

As políticas públicas têm respondido à escassez 
de água, principalmente por meio de ações de 
curto prazo, para lidar com situações de ausência 
absoluta de água, trabalhando com prioridade 
sobre a questão do abastecimento humano. As 
soluções envolvem programas como perfuração 
de poços artesianos, ações municipais de dis-
tribuição de água às famílias por meio de cami-
nhão-pipa, bombas de captação que conduzem 
por quilômetros águas de rio e construção de 
pequenas barragens.

Um ponto importante a ser ressaltado é que o 
problema água não afeta a todos os segmentos 
da sociedade da mesma forma. Ao contrário, os 
impactos de escassez hídrica incidem de formas 
diversas e desiguais sobre as diferentes par-
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celas da população, sendo que as camadas com 
menos recursos econômicos estão mais expostas. 
Assim, é preciso moldar instrumentos de políticas 
públicas para acesso e abastecimento de água 
que abarquem as especificidades territoriais, 
urbanas, rurais e da agricultura familiar.

Para contornar essa situação, políticas públicas 
são necessárias para: garantir a produção de 
água pelos ecossistemas, preservando as nas-
centes; incentivar as soluções já implementadas e 
bem-sucedidas pela população no convívio com 

a seca, assim como estabelecer acordos demo-

cráticos entre os múltiplos usos da água.

6.8.1 Preservação das nascentes

A escassez da água não gira em torno apenas 
de aspectos quantitativos; há uma dimensão 
qualitativa que é necessária ser levada em con-
sideração,ou seja, as comunidades rurais esta-
beleceram ao longo dos anos uma hierarquia 
entre o que é considerada água de boa quali-
dade, associada às nascentes, aos mananciais, às 
“pequenas” águas.

No Brasil, a maioria das nascentes se encontra 
no meio rural, assim, os agricultores familiares 
são os principais gestores dos mananciais. Mas, 
infelizmente, a maior parte dos programas de 
gestão de recursos hídricos não considera essa 
informação. É importante conhecer as diferentes 
culturas e os diversos modos de manejo da 
água. (GALIZONI; RIBEIRO; CHIODI; LIMA; 2005).

A preservação das matas ciliares é indispen-
sável para preservação das nascentes, pois elas 
atuam como uma barreira física, protegendo 
os ecossistemas aquáticos e propiciando con-
dições melhores para maior infiltração da água. 
A presença da vegetação nativa nos topos dos 
morros, estendendo-se até 1/3 das encostas, 
também se faz importante. Essas medidas 

melhoram a qualidade e a quantidade de água 
das bacias hidrográficas, auxiliando, inclu-
sive, na manutenção do microclima da região. 
(CASTRO; LOPES, 2001).

O solo desnudo, sem a proteção da vegetação, 
fica compacto e endurecido pelo impacto direto 
das gotas de chuva. Com o solo compactado, 
como enfatizado, a velocidade de infiltração 
da água diminui consideravelmente. Como as 
chuvas são intensas e concentradas, a veloci-
dade da infiltração é menor que o volume de 
água precipitada, ou seja, toda a água que não 
é infiltrada escoa pelo solo desnudo, causando 
erosão do solo e levando sedimentos para os 
rios. Além disso, o escoamento superficial da 
água retira e transporta os nutrientes do solo.

Carvalho (2004) sugere a construção de cercas 
para fechar a área da nascente num raio de 30 a 
50 metros, evitando, assim, a entrada de animais 
e compactação do solo por pisoteio. Em síntese, 
para que as nascentes sejam protegidas, é pre-
ciso conservar o solo e a vegetação. O uso da 
terra influencia consideravelmente a qualidade 
e a quantidade de água das nascentes.

6.8.2 Incentivo às soluções já implementadas 
e bem-sucedidas pela população no convívio 
com a seca

As comunidades rurais convivem com longos 
períodos de seca utilizando-se de soluções sim-
ples e, relativamente, baratas. Podemos citar dois 
exemplos: a construção de cisternas e o sistema 
de barraginhas, já discutidos anteriormente.

6.8.3 Preparação de lideranças locais para 
participar do Comitê de Bacias Hidrográficas

Os múltiplos interesses em relação ao uso da 
água têm gerado uma série de conflitos. Nem 
sempre a quantidade ou a qualidade da água 

Meio ambiente
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atende às diferentes demandas. O Comitê de 
Bacias Hidrográficas existe para que diferentes 
setores da sociedade possam discutir e ampliar 
seu poder de decisão sobre o uso da água na 
bacia. Participam do comitê: representantes do 
poder público estadual, do poder público muni-
cipal, da sociedade civil e dos usuários de água. 
Por isso, é importante que o comitê seja formado 
por representantes legítimos e capacitados para 
discutir democraticamente os distintos interesses 
na gestão da água, determinando as prioridades 
de uso. Uma das solicitações colocadas pelo 
Fórum da Mulher do Jequitinhonha em 2015 era 
obter informações em linguagem acessível, o que 
incluía: “Propagar informações sobre o eucalipto 
para a população da bacia, em linguagem aces-
sível, principalmente através da rede escolar, dos 
poderes legislativos municipais e dos sindicatos 
de trabalhadores rurais” (CARTA DAS ÁGUAS DO 
JEQUITINHONHA, 2015).

6.8.4 Pagamento por serviços ambientais

Os serviços ambientais existentes no âmbito dos 
territórios que envolvem o Jequitinhonha pos-
suem importância considerável na economia 
local, por meio da extração de minérios, da pro-
dução de artesanatos, do consumo de água para 
agricultura e uso doméstico, do uso do solo pela 
pecuária e silvicultura, da regulação climática 
e da produção de mel, entre outros, que geram 
fomento econômico e melhoria na qualidade de 
vida. Dessa forma, uma das estratégias indicadas 
neste Diagnóstico Propositivo é a aplicação do 
mecanismo de Pagamento por Serviços Ambien-
tais (PSA), que prevê a gestão sustentável na pro-
visão contínua de serviços ambientais, propor-
cionando geração de renda aos produtores rurais 
e benefícios sociais e ambientais.

O PSA é um instrumento econômico de cunho 
ambiental associado para estimular o manejo sus-
tentável de áreas naturais, em especial em países 

em desenvolvimento (MMA, 2011). Trata-se de 
um mecanismo de troca em que o provedor do 
serviço ambiental assume o compromisso de 
preservar as áreas naturais para o contínuo forne-
cimento do serviço ambiental, recebendo deter-
minada quantia em dinheiro para exercer tal ati-
vidade. Um bom exemplo é a política Bolsa Verde, 
criado há alguns anos pelo Ministério do Meio 
Ambiente e voltado para famílias em situação de 
extrema pobreza em áreas de relevância para a 
conservação ambiental.  Visando à repartição dos 
benefícios financeiros às comunidades e produ-
tores rurais, assim como a proteção de mananciais 
– garantindo disponibilidade de água – e restau-
ração florestal em áreas prioritárias, recomen-
da-se a implantação/fortalecimento de meca-
nismos de pagamento por serviço ambiental nos 
territórios do Jequitinhonha.

Em síntese, as soluções para o problema da água 
nos territórios passam por tecnologias sociais 
que indicam procedimentos para conservar e 
disponibilizar para uso os recursos hídricos, fun-
damentadas  em métodos participativos e prá-
ticas adaptadas de gestão das fontes de água. 
Dessa forma, é importante, sobretudo, valorizar 
as iniciativas que vem sendo adotadas pelas 
comunidades e usá-las como insumo na for-
mulação de políticas públicas, as quais devem 
procurar ser flexíveis e capazes de atender as 
especificidades locais, reduzindo os espaços de 
mediação clientelística.



207Meio ambiente





O atraso econômico da região está ligado a 
diversas causas: ao processo histórico, às deficiên-
cias em termos de infraestrutura, ao relativo iso-
lamento da região, entre outros fatores. Não obs-
tante, não faltam atividades e oportunidades que 
possam encadear crescimento, geração de renda 
e avanços sociais. O fato de que não tenha ocor-
rido pelas forças naturais do mercado não implica 
que não possa ser induzido por um processo de 
planejamento e intervenção estatal, centrado em 
fortalecer a infraestrutura e tornar mais atrativas 
e viáveis certas atividades com potencial.  

Há potencialidades a serem exploradas. Do ponto 
de vista de recursos naturais e do meio ambiente, 
há rico potencial granítico e gemológico, além de 
um relevo favorável ao turismo radical e ecoló-
gico, dada a presença de áreas com biomas dife-
rentes e de terras altas. Há também a presença, 
em algumas partes, de solo favorável ao desen-
volvimento da atividade agrícola. Destaca-se, 
além disso, uma forte identidade regional, um 
patrimônio histórico rico e uma cultura rica em 
manifestações culturais, que abrem espaço para 
o desenvolvimento do turismo cultural e reli-
gioso e do artesanato. A mão de obra é também 
barata e abundante, e a logística, se fortalecida 
por investimentos estratégicos em transporte, 
pode se mostrar favorável. 

A esses fatores devem ser somados os avanços 
recentes em educação. A criação dos Institutos 
Federais do Norte de Minas representou a aber-
tura de cursos nas áreas de Ciência Exatas, Bioló-
gicas, Agrárias e Sociais, abrangendo tanto cursos 
de nível técnico como superior63. A isso somam-se 
o avanço da universidade em Diamantina e Teó-
filo Otoni, a expansão da UNIMONTES e o forte 
avanço do ensino privado e à distância. Há, por-
tanto, progresso na formação da mão de obra 
que pode implicar maior capacidade de diversi-
ficação econômica. Diamantina, em particular, 
conta com muitos cursos na área de saúdes, que 
podem vir a estimular um polo voltado a bens e 
serviços da saúde.

Há enorme potencial para a agricultura familiar 
e para o agronegócio. Na pecuária, há potencial 
para a produção de bovinos, ovinos, caprinos, pis-
cicultura e apicultura. Na agricultura, há poten-
cial para fruticultura, vitivinicultura, café, milho, 
mandioca e outros segmentos. Na agroindústria, 
há o processamento do café e do leite, assim 
como a produção da farinha, fubá e biscoitos, 
entre outros. Há também boas perspectivas para 

63  Na região em estudo, encontram-se cursos nas áreas de meio 

ambiente, técnico agropecuário, agroecologia e administração, 

entre outros.
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a indústria de móveis e madeiras, a mineração de 
metais não metálicos e as gemas e joias.

O estudo feito pelo IDENE/SEDINOR apresenta a 
possibilidade do desenvolvimento de Arranjos 
Produtivos Locais (APLs) ou cadeias produtivas. 
Um primeiro seria centrado na bovinocultura, 
fortalecendo a pecuária leiteira, criando laticínios 
e implantando abatedouros, frigoríficos e cur-
tumes. Procuraria também promover melhoria 
genética e fortalecer a vigilância sanitária. Um 
segundo APL seria o da cafeicultura, voltado a 
fortalecer viveiros municipais, centros de armaze-
nagem e pesquisa e cooperativas; expandir a pro-
dução e a estrutura de governança para outros 
municípios e implantar torrefadoras e  fábricas 
de café solúvel. Um terceiro eixo voltar-se-ia para 
exploração dos derivados da mandioca e da cana 
de açúcar. No primeiro caso, implicaria a melhoria 
das casas de farinha, a construção de unidades 
de beneficiamento do produto, a implantação de  
farinheiras comunitárias e o desenvolvimento da 
cadeia produtiva. No segundo, fortalecer a pro-
dução de rapadura, potencialmente canalizável 
para a merenda escolar, e a produção de cachaça, 
com esforço para fortalecer a marca.

Um quarto APL seria o de madeira e móveis 
nos entornos de Turmalina, onde já há um polo 
moveleiro instalado. Seu desenvolvimento pas-
saria pelo avanço no desenho industrial, na 
formação de mão de obra e na capacidade ino-
vativa, condições para uma produção de maior 
qualidade. Há pleno emprego para as pessoas 
que trabalham com móveis, indicador da poten-
cialidade da atividade e também da falta desse 
insumo estratégico. Planos anteriores listam a 
possibilidade de a indústria moveleira se apro-
ximar de outros setores e se constituir um polo 
de construção civil sustentável, aproveitando as 
madeireiras no entorno de Capelinha e também 
a produção de minerais não metálicos no Baixo/
Médio Jequitinhonha.

Um quinto APL seria centrado nas pedras orna-
mentais, demandando o trabalho da matéria 
prima e a maior agregação do produto na região, 
a expansão da produção para municípios vizi-
nhos, a catalogação dos produtos na região, a 
maior capacitação da mão de obra e a abertura 
de centros de pesquisa. No caso das gemas e 
joias, as medidas passariam pela constituição de 
lapidações, implantação de centros de formação 
e pesquisa, desenvolvimento de uma estrutura 
de governança, estímulo à redução da informali-
dade e fortalecimento do capital empreendedor.

Um sexto eixo de desenvolvimento se daria em 
torno da criação/expansão de polos de serviço 
de educação em Diamantina, Araçuaí e Alme-
nara, assim como de um centro de serviços de 
saúde em Diamantina. E há também, como des-
tacado, potencial para o turismo, tanto natural e 
ecológico, no Alto Jequitinhonha, como cultural 
e religioso, em várias cidades. Esse eixo tende a 
ser conjugado com o artesanato, atividade bem 
desenvolvida, reconhecida pela capacidade de 
retratar o cotidiano e gerar produtos de qualidade. 
As direções para o fortalecimento do artesanato 
passariam pela criação de centros para divulgação 
e comercialização e de incubadoras, capacitação 
de produtores, priorização de aspectos culturais 
e étnicos, revitalização do design, organização do 
calendário de eventos e fortalecimento do marke-
ting e da comercialização. Em síntese, há potencia-
lidades em diversos setores. O contraste com gar-
galos e desafios, feito na próxima seção, permite a 
sinalização das políticas prioritárias para o desen-
volvimento da região.

7.1 
GARGALOS E DIFICULDADES

A região sofre de algumas dificuldades gerais, 
como grande disparidade de renda entre os 
municípios, alta concentração da renda em 
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poucas cidades, deficiência de mão de obra espe-
cializada, debilidade em termos de capacidade 
empresarial, alto grau de informalidade, forte 
êxodo e emigração. Há problemas de regulari-
zação fundiária, zonas de conflito em relação à 
água, destinação inadequada de resíduos sólidos 
e grande passivo ambiental. Há um sério pro-
blema de acesso à água e fortes deficiências de 
transporte, que prejudicam a movimentação de 
pessoas e da produção. Enfim, há graves deficiên-
cias da infraestrutura urbana. 

Muitas dificuldades impedem que a agricultura 
realize seu potencial de geração de renda e de 
encadear melhorias para a região. A agricultura 
familiar é uma atividade muito heterogênea, em 
que parte dos agricultores é incapaz de obter a 
subsistência. Os problemas mais gerais incluem 
falta d’água, problemas de regularização fun-
diária, burocracia para obter certificados ambien-
tais, assistência técnica insuficiente e limites na 
capacidade de comercialização. 

Um gargalo central são as dificuldades (limita-
ções) para o acesso à água, o que demanda um 
projeto ambicioso de recuperação das nascentes 
e revitalização do rio. Há um número crescente de 
córregos secando, incluindo aqueles que irrigam 
a agricultura familiar. A falta de saneamento 
básico, na área agrícola, também prejudica, con-
taminando a água e inviabilizando-a para o con-
sumo. Também a perfuração de poços artesianos 
é feita sem critérios, com ausência do Estado e 
problemas na outorga para irrigação. A irrigação 
em torno dos rios da região é insignificante, 
enquanto a falta de água é particularmente crí-
tica nos assentamentos de reforma agrária.

Uma segunda lacuna central diz respeito à assis-
tência técnica. Apesar do preparo e capacidade 
da EMATER, o número de técnicos disponíveis 
é muito limitado. Segundo um dos gerentes da 
EMATER entrevistado, o ideal seriam três  téc-

nicos por município, bem acima dos números 
existentes. Há municípios com enorme zona rural 
que contam com apenas um técnico. Se os téc-
nicos da EMATER são limitados, os da prefeitura, 
além de insuficientes, são muitas vezes alocados 
para outras funções. A inserção de outros órgãos 
que poderiam contribuir, como as universidades, 
é também muito limitada. Como consequência, a 
demanda acaba sendo reativa, ao invés de proa-
tiva.  Entre as várias funções, a assistência técnica 
tende a ser decisiva para o preparo do produto 
para a comercialização e para a inserção nos 
programas de compras públicas. Outra lacuna 
é a falta de profissionais com conhecimento da 
legislação e capacidade de fazer projetos arquite-
tônicos ligados à agroindústria.

Uma terceira lacuna diz respeito à comerciali-
zação. Apesar dos avanços nos programas de 
compras públicas, como o PAA e o PNAE, e do 
papel das feiras, a comercialização do produto 
continua a ser um grande gargalo64. Há grande 
espaço para fortalecer os programas institucio-
nais de compras públicas e preparar melhor os 
produtos para essa demanda, mas outras dire-
ções são também necessárias. No geral, grande 
parte da produção é perdida, enquanto parte 
considerável do consumo local é suprido por 
compras da CeasaMinas. Faz-se portanto essen-
cial obter avanços na capacidade de armazenar, 
escoar e processar o produto. 

Uma quarta dificuldade é a morosidade na 
emissão de certificados ambientais e de uso da 
água, essenciais muitas vezes para o acesso ao 
crédito e para efetivação de etapas essenciais 
para a produção. O órgão responsável pelos cer-
tificados do meio ambiente, a Superintendência 
Regional para o Meio Ambiente (SUPRAM), situa-
se em Diamantina, contribuindo para a morosi-

64  O grau de abrangência do PNAE e do PPA é baixo. Um número 

muito baixo dos produtores totais faz parte do programa.
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dade e o alto custo da emissão dos certificados. 
Outra dificuldade é que muitos agricultores 
não conseguem cumprir muitas das demandas 
feitas pela legislação ambiental. A falta de título 
de terra, uma característica generalizada, limita 
também o acesso a algumas políticas públicas. 

Outro gargalo relaciona-se à lei tributária, que 
não permite a comercialização com cadastro 
de pessoa física e entende que a associação 
comunitária não é a instituição apropriada para 
a comercialização. Isso poderia ser feita por 
cooperativas, mas há muitas dificuldades para 
que uma associação se transforme em coope-
rativa. Há também problemas de coordenação 
na legislação tributária entre as esferas Estadual 
e Federal, assim como dificuldades de compa-
tibilizar a legislação tributária e previdenciária. 
A isso somam-se as dificuldades colocadas pela 
legislação sanitária. Segundo o  entrevistado 
da SEDA, as exigências sanitárias são, em geral, 
feitas para a grande produção, sendo difícil o 
agricultor familiar se adaptar. Segundo esse 
técnico, a legislação deveria ter, como primeiro 
princípio, uma ênfase educativa, demonstrando 
flexibilidade sem perder a exigência de con-
dições sanitárias mínimas. A ANVISA introduz 
também algumas exigências adicionais que 
em muitos casos estão além da capacidade dos 
agricultores familiares. Outro gargalo vem das 
dificuldades técnicas e financeiras enfrentadas 
pelo Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), 
que em muitos casos não tem condições de efe-
tuar as visitas necessárias.  

As dificuldades ligadas à legislação são particu-
larmente críticas no caso da agroindústria fami-
liar, atividade com grande potencial para elevar 
a renda do agricultor. Há, por exemplo, um con-
flito entre a legislação tributária e previdenciária: 
um produtor que emite uma nota para vender 
produtos da agroindústria familiar (fubá, farinha 
e doces, por exemplo) pode perder o direito à 

previdência rural.  Assim, a opção de menor risco 
para muitos agricultores é não comercializar 
esses produtos, abrindo mão de fonte potencial 
de renda. Outra lacuna é a dificuldade de acesso 
a certos equipamentos, que são caros e exigem 
uma escala muito alta. Enfim, programas de 
acesso à informação, mostrando, por exemplo, 
que a implantação de um laticínio não é tão com-
plicado e fora de alcance, poderia contribuir para 
viabilizar certos projetos.

Muitas das dificuldades afetam também a 
pecuária, que sofre com o agravamento do quadro 
de seca e com as dificuldades de acesso à água 
e de manutenção das pastagens. A atividade 
também é afetada por problemas de infraestru-
tura, que encarecem os custos de transporte e 
dos insumos. A falta de frigoríficos e de mata-
douros implica a venda do gado bruto, com 
maiores custos de transporte. De forma similar, 
as longas distâncias acarretam em preços mais 
altos do insumo, o que antes era em parte reme-
diado pela atuação da Companhia Nacional de 
Abastecimento (CONAB) na região. Na mesma 
linha, faltam laticínios que poderiam garantir 
a demanda e favorecer o processamento. Na 
sua ausência, os produtores ficam reféns de 
atravessadores e laticínios de outras regiões. 
Enfim, a piscicultura, principalmente a pequena 
produção, sofre particularmente com as dificul-
dades para obter licenças ambientais.

Muitos gargalos prejudicam também o desenvol-
vimento da mineração e da produção de gemas 
e joias. Como visto, o número de empregos é 
limitado e muito pouco da renda gerada fica na 
região.  Há também pouca formalização e a maior 
parte dos lapidários são informais. O que se vê, 
em grande parte, são as pedras sendo vendidas 
informalmente e/ou em forma bruta para outros 
municípios. Técnicos envolvidos no suporte à 
atividade destacam a dificuldade de se criar um 
ambiente institucional favorável à atividade. 
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Há também, como obstáculo central, os tradi-
cionais gargalos em termos de infraestrutura. 
As grandes distâncias e as más condições das 
estradas isolam a região, o que faz com que 
o asfaltamento de rodovias-chave e a melhor 
manutenção das estradas vicinais façam-se 
essenciais para as possibilidades de desenvol-
vimento. Há também lacunas em termos de 
energia elétrica, que dificultam o avanço indus-
trial em cidades que apresentam maior potencial, 
como Turmalina e Capelinha; em termos gerais, 
as máquinas industriais encontram dificuldades 
para funcionar intermitentemente e tendem 
a sofrer em momentos de picos de demanda. 
Um gargalos similar, como explorado em outro 
volume, diz respeito às deficiências em termos 
de telecomunicações.

Enfim, as lacunas do poder público municipal 
constituem em enorme gargalo para o desen-
volvimento. Como destacado, estímulos foram 
gerados pelas políticas de transferência de renda 
e por outras políticas públicas, que contribuíram 
para o aquecimento da economia.  No entanto, o 
poder público local não foi capaz de acompanhar 
as transformações, falhando ao não adotar inicia-
tivas capazes de impulsionar o desenvolvimento. 
Estudos recentes mostram que o desenvolvi-
mento local passa pela possibilidade de formar 
redes e parcerias com agências e atores que 
possam contribuir para o desenvolvimento. Isso 
requer um corpo técnico capaz de captar pro-
jetos e efetivar as parcerias necessárias. A maior 
parte das prefeituras, no entanto, está muito dis-
tante de alcançar essa capacidade65.

65  Muitas prefeituras desempenham funções muito relevantes, incluindo 

o empréstimo de máquinas, a operação do transporte escolar e a assis-

tência ao homem do campo. Mas, no geral, atuam apagando incêndio, 

sem força ou capacidade para coordenar um processo de desenvol-

vimento. Há algumas exceções, casos em que prefeitos preparados e 

outros fatores permitem a constituição de uma equipe atuante, capaz 

de fazer parcerias com atores-chave e realizar projetos de relevância. É 

importante aprender com esses casos de forma a pensar iniciativas a 

serem disseminadas para outras localidades. 

7.2  
OPORTUNIDADES E AÇÕES 
NECESSÁRIAS

Um aspecto notável dos territórios do Jequiti-
nhonha é que, a despeito da diversidade e dos 
vários “Jequitinhonhas”, existe certo consenso 
em relação a algumas direções prioritárias para 
a região. Em outros territórios, segundo relatos, 
tende a haver  muito mais divergência em relação 
ao que é prioritário fazer. Existem prioridades 
gerais para o desenvolvimento do Jequitinhonha 
que, por seu caráter estruturador e transversal, 
têm impacto nos diversos eixos, incluindo o eco-
nômico. Estas incluem principalmente as medidas 
necessárias para preservar o meio ambiente e 
equacionar a questão hídrica e aquelas ligadas 
à infraestrutura, incluindo transportes, energia, 
telecomunicações e saneamento. 

Entre as políticas voltadas mais especificamente 
para o eixo produtivo, encontram-se, inicialmente, 
aquelas ligadas ao acesso à terra, à reforma agrária 
e ao crédito fundiário. Faz-se essencial agilizar o 
processo de regularização fundiária, barateando 
os trâmites judiciais e extrajudiciais, em um pro-
cesso que deve ser extensivo às terras indígenas 
e quilombolas e aos assentamentos de reforma 
agrária. Um segundo eixo passa pela melhor fis-
calização e concessão de certificados  ambien-
tais, o que exige o fortalecimento de órgãos, 
como o Instituto Estadual de Florestas (IEF) e a 
Superintendência Regional de Regularização 
Ambiental (SUPRAM/FEAM), para que  a atuação 
contemple todos os municípios na região. Nessa 
atuação, a modernização do atendimento e a 
informatização dos cadastros tendem a contri-
buir significativamente.

Uma terceira direção é o fortalecimento da assis-
tência técnica e da extensão rural, essenciais para 
o avanço da pequena produção.  Para isso, faz-se 
essencial fortalecer órgãos como a EMATER e a 
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EPAMIG, ampliando o número de técnicos e capa-
citando-os. É também importante fortalecer os 
órgãos municipais e a pesquisa agropecuária, apro-
ximando-a dos agricultores. Há importante papel a 
ser desempenhado pelas universidades e por ONGs.

Um bom exemplo de assistência prestada ao agri-
cultor é dado pelo Centro de Agricultura Alterna-
tiva Vicente Nica (CAV), em Turmalina, uma insti-
tuição que prepara os agricultores ensinando-os 
a conviver com o semiárido. O CAV trabalha com 
um grande número de famílias, prestando assis-
tência plena aos agricultores envolvidos. O êxito 
de sua ação relaciona-se à capacidade de mes-
clar saber técnico com o saber local, em uma 
ação muito atenta à necessidade de trabalhar a 
autoestima dos produtores.

Um quarto eixo central é fortalecer a comerciali-
zação. Apesar dos avanços verificados nas últimas 
décadas, há grande dificuldade para escoar a 
produção, acarretando perdas dos produtos. Há 
espaço para aperfeiçoar os programas de com-
pras públicas e institucionais, adequando os car-
dápios das escolas aos produtos da agricultura 
familiar, preparando melhor os agricultores para a 
entrega do produto e mobilizando as prefeituras 
e os atores locais para darem suporte a políticas, 
como o PNAE e o PAA. Na mesma linha, ações 
devem ser adotadas para fortalecer as feiras, prin-
cipalmente no que diz respeito ao transporte dos 
feirantes e à regulação dos espaços. 

Um eixo correlato é o fortalecimento da agroin-
dústria, que passa por resolver as incompatibili-
dades existentes entre as legislações tributária e 
previdenciária, por permitir a venda pelas asso-
ciações comunitárias para os mercados institu-
cionais e por simplificar as exigências sanitárias, 
adequando-as às especificidades da pequena 
produção. Há portanto todo um campo para a 
agroindústria artesanal, que deve se concentrar 
também em criar marcas regionais, bem ilus-

tradas pelo requeijão de Araçuaí, pelo queijo 
cabacinha e pelo abacaxi de Berilo. Outros exem-
plos incluem a produção de temperos locais, 
biscoitos e quitandas. O melhoramento de casas 
de farinha e de unidades de beneficiamento é 
essencial para o avanço da mandiocultura.

As referidas direções  são essenciais para o desen-
volvimento de produtos com grande potenciali-
dade para gerar emprego e renda. Um desses 
setores é a fruticultura: muitos entrevistados con-
sideram inconcebível um programa de desen-
volvimento do Jequitinhonha que não passe 
pela fruticultura, incluindo a banana, o abacaxi, 
a manga, a melancia e o coco, entre outros. Entre 
os principais desafios, encontram-se o acesso à 
água e escoamento da produção. Segundo téc-
nicos da EMATER entrevistados, o desenvolvi-
mento da fruticultura demanda um programa 
que combine fortalecimento do crédito, criação 
de linhas de comercialização, ações para o acesso 
à água, preparação dos produtores para acessar o 
mercado e investimentos em galpões para bene-
ficiar e armazenar a fruta. 

Outro setor estratégico é a bovinocultura. Como 
destacado, essa se beneficiaria da criação de aba-
tedouros, curtumes e frigoríficos, assim como pela 
melhoria das atividades de vigilância sanitária, 
que passa pelo fortalecimento do IMA e pela for-
mação de consórcios entre os municípios. Deve-se 
também priorizar a introdução da palma, do sorgo e 
de outras culturas para alimentar os animais em um 
contexto de semiárido. Medidas voltadas a baratear 
o preço dos insumos também seriam bem-vindas. 
Enfim, há grande potencial para a cadeia do leite, 
considerada como uma das cadeias prioritárias 
pela EMATER, que tende a se beneficiar de medidas 
como a instalação de frigoríficos e laticínios. 

O café, como destacado, é um produto estra-
tégico na região, com grande potencial para 
geração de emprego e renda. Uma política de 
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fortalecimento da cafeicultura passaria pela 
criação de viveiros municipais, pela distribuição 
de mudas para pequenos produtores, pelo for-
talecimento das cooperativas, pela melhoria do 
sistema de armazenagem e logística,  pelo apoio 
à comercialização e à pesquisa e por incentivos 
para instalação de uma fábrica de café solúvel. 
A cafeicultura é também considerada, pela 
EMATER, uma das agendas-chave para o desen-
volvimento da região; trata-se, além de melhorar 
a governança, de agregar mais valor e  estender 
a atividade para outros municípios. Outra direção 
é fortalecer a marca e criar um selo para o café 
associado ao comércio justo. 

Outra atividade com grande potencialidade é a 
apicultura, que se adaptou muito bem às condi-
ções locais, explorando tanto o mel de eucalipto 
como o da flora nativa. A associação dos apicul-
tores, fundada em 2002, transformou-se em coo-
perativa e obteve, recentemente, o Certificado 
de Inspeção Federal (CIF), que muito amplia a 
capacidade de comercialização. O produto da 
região é considerado de qualidade e vendido 
a um bom preço, sendo que a cooperativa não 
tem capacidade de atender toda a demanda. Há 
um papel para a política pública em aprimorar o 
“como fazer”, estimular o manejo da produção, 
encorajar novos produtores e dar suporte ao 
transporte e à comercialização.

Há algumas oportunidades para a indústria. Um 
dos setores industriais de maior potencial é o 
de madeiras e móveis, que se desenvolveu em 
Turmalina como resultado de iniciativas para 
processar a madeira na região. A abundância 
de pedras ornamentais, madeira e minerais não 
metálicos, além da produção de cerâmica,  abre 
possibilidades para a consolidação de um polo 
de construção civil sustentável. 

A indústria moveleira já demonstra sinais de 
diferenciação e da capacidade de produção de 

produtos de alta qualidade. Há pleno emprego 
das pessoas que trabalham com móveis em 
Turmalina, sinal da necessidade de fortalecer a 
capacitação, inclusive na parte gerencial. Faltam 
também pessoas com capacidade de dar manu-
tenção às máquinas. Outra direção é procurar 
sofisticar a produção, que ainda é muito rústica, 
fazendo-se essencial melhorar a capacidade de 
desenho, participar de feiras internacionais e 
formar mão de obra com mais capacidade. Forta-
lecer o SENAI de Turmalina e criar outra unidade 
na região tenderia a contribuir. As madeireiras 
empregam muita gente, com grande capacidade 
de venda dos produtos para fora da região; há 
espaço para o crescimento da atividade e para 
agregar mais valor, aproveitando a grande quan-
tidade de matéria-prima. 

Outras iniciativas podem contribuir para forta-
lecer a indústria. Uma é a constituição de uma 
zona franca no semiárido mineiro, forma de 
atrair empresas que queiram processar frutas, 
leite e produtos minerais. Existe esse projeto 
que, segundo entrevistados, estaria sendo dis-
putado entre o Jequitinhonha e o norte do 
estado. Outra ação seria a concessão de incen-
tivos para que que empresas de extração de 
granita e grafite processem parte do produto 
na região, assim como diversifiquem a atividade 
para outros municípios. Enfim, outro setor pre-
sente e com potencial é o  de cerâmicas.

Outra oportunidade surge com a mineração, 
vitalizada pela descoberta de novas jazidas de 
lítio e pelas oportunidades de extração de pedras 
ornamentais e gemas e joias. Há a necessidade de 
mapear áreas potenciais e de atualizar as infor-
mações sobre produção e reservas. A mineração 
pode gerar empregos de qualidade, mas só pode 
contribuir para o desenvolvimento se compatibi-
lizada com a proteção e a preservação do meio 
ambiente. É também importante que seja objeto 
de políticas de agregação de valor, o que implica 
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certos setores desafios em termos de governança 
e a necessidade de forte apoio institucional. Isso 
é especificamente válido para a produção de 
gemas e joias, setor em que é essencial investir 
em pesquisa e mão de obra, obter máquinas para 
trabalhar as pedras, alcançar apoio institucional e 
avançar em termos de governança. 

O turismo, portanto, coloca diversas oportu-
nidades, acoplado à grande riqueza artística 
e cultural. Há espaço para programas de visi-
tação de reservas ecológicas, desenvolvimento 
do turismo rural, fortalecimento dos festivais 
e melhor promoção de festas tradicionais. Isso 
demanda, no entanto, investimentos em infraes-
trutura e alojamentos, capacitação de mão de 
obra e fortalecimento da capacidade estatal para 
a gestão da atividade. 

Há todo um papel para a universidade, uma vez 
que a consolidação da UFVJM e a expansão dos 
institutos tecnológicos podem levar a um projeto 
de educação contextualizada à região. Os avanços 
ocorridos são só o primeiro passo, uma vez que 
a possibilidade de fortalecer a região passa por 
melhorias contínuas na formação de alunos e na 
qualificação da mão de obra. A UFVJM, em parti-
cular, por sua localização e razão de sua criação, 
tem um papel essencial na extensão e no desenho 
de ações que possam chegar à comunidade. Com 
uma rica base em ciências agrárias, a UFVJM pode 
muito contribuir em ações de extensão, assis-
tência técnica e vigilância sanitária em proveito da 
agricultura familiar, assim como um maior envol-
vimento no processo de gestão do território. O 
mesmo vale para os serviços em saúde, outra área 
bem contemplada pela universidade, que abrem a 
possibilidade de consolidação de um polo ligado 
à saúde, aproveitando a qualidade dos cursos e da 
formação de alunos nessa área. 

Abrem-se também oportunidades do ponto 
de vista ambiental. Nos territórios do Alto e do 

Médio/Baixo Jequitinhonha se encontram dois 
biomas considerados “hot spots”, o Cerrado e a 
Mata Atlântica, classificados assim em função 
da alta biodiversidade e da ameaça de extinção 
a que estão expostos. A atenção internacional 
que isso suscita pode fortalecer a mobilização de 
estratégias em torno da preservação ambiental, 
potencializando a captação de recursos interna-
cionais, a instalação de unidades de conservação 
e o desenvolvimento de atividades de pesquisa, 
buscando o uso econômico (e sustentável) da 
biodiversidade. Abre também oportunidade para 
políticas de pagamento de serviços ambientais.

O desenvolvimento da região passa pelo forta-
lecimento do papel do setor público, imprescin-
dível para o avanço das atividades existentes e 
para gerar as condições para que novos investi-
mentos/negócios sejam viabilizados. Acredita-se 
na promoção de um projeto de desenvolvimento 
rural que inclua o fortalecimento dos serviços de 
educação (em todos os níveis) e saúde, e avanços 
na conectividade física e virtual. Trata-se, no 
longo prazo, de procurar tornar a região atraente 
para pessoas que busquem melhor qualidade 
de vida, aproveitando das novas oportunidades 
abertas pela Internet e das mudanças no mundo 
do trabalho. Acredita-se também que o desen-
volvimento de serviços de qualidade gere renda 
a contribuir para a economia da região.

Um processo de planejamento requer instru-
mentos e ações, incluindo investimentos em 
infraestrutura, parcerias entre instituições e agên-
cias, incentivos fiscais, linhas especiais de cré-
dito, ajustes na legislação e políticas de compras 
públicas, entre outras ações. Outro ponto-chave é 
a institucionalização das ações, uma vez que não 
podem mudar em cada transição de Governo. É 
também essencial que o discurso se transforme 
em peça orçamentária e que haja aproximação 
com o Governo Federal, buscando integração 
entre as ações. O plano só dará certo se houver 
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comprometimento e se envolver as secretarias 
mais fortes. Outro ponto-chave diz respeito à 
coordenação entre as políticas, evitando-se os 
recorrentes problemas de falta de diálogo entre 
os órgãos envolvidos. 

Enfim, quando se pensa em uma ação descen-
tralizada, participativa e coordenada, objetivos 
do atual processo de planejamento, faz-se 
essencial definir uma estrutura de governança 
e planejamento territorial, incluindo represen-
tantes da sociedade civil e das regionais das 
secretarias. A definição de quem serão os atores, 
de como funcionará o colegiado de políticas e 
de como se dará a estrutura de implementação, 
gestão e monitoramento das políticas faz-se, 
pois, essencial.

Potencialidades para o avanço econômico



Plano de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha218



219

ALMEIDA JUNIOR, G.; CANAAN, R. P.; TEIXEIRA, M. B. S. Possibilidades 

de contribuição do design em Arranjos Produtivos Locais: um estudo 

de caso no setor de gemas e joias. Strategic Design Research Journal, 

v. 7, n. 2, 2014.

ALVES, Hellen Cristina Rodrigues. Condição do produtor em 

relação às terras no Nordeste. Informe Rural ETENE, Banco do Nor-

deste, ano 5, n. 4, abril 2011. Disponível em: <http://www.bnb.

gov.br/documents/88765/89729/ire_ano5_n4_1.pdf/42013d73-d-

406-4054-869b-a3a20ab39552>. Acesso em: 30 ago. 2016.

AMARAL, Leila. Do Jequitinhonha aos canaviais: em busca do paraíso 

mineiro. Dissertação (Mestrado em Sociologia da Cultura) – Depar-

tamento de Sociologia, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, 

Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 1988.

BRASIL. Ministério da Integração Nacional. PLANOMESO - Plano de 

Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Mesovales Jequitinhonha 

e Mucuri. Brasília, 2005a. 

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Agrário. Marco Referencial 

para Apoio ao Desenvolvimento de Territórios Rurais. Brasília, 2005b. 

BRASIL. Grupo Gestor Territorial – Conselho para Implementação de 

Ações Territoriais). Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Susten-

tável do Alto Jequitinhonha (PTDRS). Brasília, 2006.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Atlas das áreas susceptíveis à 

desertificação do Brasil. Brasília: MMA, 2007.

BRASIL. Departamento Nacional de Produção Mineral. Anuário 

Mineral Brasileiro. Brasília, 2010a.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Plano de Ação Estadual de Com-

bate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca de Minas Gerais 

– PAE/MG. Brasília, 2010b.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Pagamentos por Serviços Ambien-

tais na Mata Atlântica: lições aprendidas e desafios. Brasília: MMA, 2011.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exte-

rior. Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior – ALI-

CEWEB. Brasília, 2014a. Disponível em: <http://aliceweb.mdic.gov.

br/>. Acesso em: out. 2016.

BRASIL. Ministério do Trabalho. Relação Anual de Informações Sociais 

(RAIS-MTE). Brasília, 2014b. 

CALIXTO, J. S. Botica da natureza: conhecimento, uso e regulação de 

recursos vegetais para a saúde em comunidades rurais do alto Jequi-

tinhonha. Monografia (Graduação Engenharia Florestal), Universi-

dade Federal de Lavras, Lavras, 2002.

CALIXTO, JS. Reflorestamento, terra e trabalho: análise da ocupação 

fundiária e da força de trabalho no Alto Jequitinhonha, MG. Dis-

sertação (Mestrado em Administração) – Universidade Federal de 

Lavras, Lavras, 2006.

CALIXTO, J.S.; RIBEIRO, A. E. M.; SILVESTRE, L.H.A. Reflorestamento e 

ocupação no Alto Jequitinhonha, MG. In: ENCONTRO NACIONAL DE 

ESTUDOS POPULACIONAIS, 15., 2006. Anais... Caxambu, 2006.

CARDOSO, Maísa G. Estranhos no Quintal de Miguilim: a lógica do 

agronegócio no Jequitinhonha. Dissertação (Mestrado em Polí-

tica Social) – Departamento de Serviço Social, Instituto de Ciências 

Humanas, Universidade de Brasília, Brasília, 2015.

CARLOS EDUARDO MAZZETTO-SILVA, C. E.; PORTO-GONÇALVES, C. 

W. Água, cerrado, eucalipto e gente. Belo Horizonte: Conselho Estadual 

de Assistência Social, 2003.

CASTRO, PS.; LOPES, J. D. S. Recuperação e conservação de nascentes. 

Viçosa: Centro de Produções Técnicas, 2001. (Série Saneamento e 

Meio - Ambiente, n. 296)

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO ELOY FERREIRA DA SILVA – CEDEFES. 

Comunidades quilombolas de Minas Gerais: entre direitos e conflitos. 

Belo Horizonte, 2013.

8
Referências

Referências



Plano de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha220

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO ELOY FERREIRA DA SILVA - CEDEFES. 

Comunidades quilombolas de Minas Gerais no século XXI: história e 

resistência. Belo Horizonte, 2008.

CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL – CETEM. Exploração de lítio em 

Araçuaí (MG) causa impactos socioambientais negativos. Belo Hori-

zonte, 2013.

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM. Projeto 

Jequitinhonha - Proposta técnica. Brasília, 2006. 

DANTAS, Rafaela M. Territórios rurais no Brasil e suas estratégias de 

desenvolvimento. Uberlândia: Universidade Federal de Uberlândia, 

2014.

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA. Bar-

raginhas para captação de enxurradas. Brasília, 2007.

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA. 

Barraginhas: água de chuva para todos. Brasília, 2009 (ABC da Agri-

cultura Familiar, 21).

ESCHER, F., SCHNEIDER, S., SCARTON, L. M., CONTERATO, M. A. Carac-

terização da pluriatividade e dos plurirrendimentos da agricultura 

brasileira a partir do Censo Agropecuário 2006. Revista de Economia e 

Sociologia Rural, Brasília, v. 52, n. 4, outubro-dezembro 2014. 

FEDERAÇÃO DOS CIRCUITOS TURÍSTICOS DE MINAS GERAIS. Des-

vende os segredos de Minas Gerais. Uma experiência inesquecível. Três 

Marias, 2015. 

FERREIRA, V. O.; SILVA, M. M. O Clima da Bacia do Rio Jequitinhonha, 

em Minas Gerais: subsídios para a gestão de recursos hídricos. Revista 

Brasileira de Geografia Física, Brasília, n. 2, 2012.

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Plano Estratégico do Turismo de Minas 

Gerais: Versão Preliminar. Belo Horizonte, 2016.

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Produto Interno Bruto dos Municípios 

2010-2014. Belo Horizonte, 2016. Disponível em: <http://www.fjp.

mg.gov.br/index.php/produtos-e-servicos1/2745-produto-interno-

-bruto-de-minas-gerais-pib-2>. Acesso em: jul. 2017.

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Sistema Estadual de Informações sobre 

Saneamento (SEIS). Belo Horizonte, 2011. Disponível em: <http://seis.

fjp.mg.gov.br/>. Acesso em: jul. 2017.

GALIZONI F. M.; RIBEIRO, E. M.; CHIODI, R. E.; LIMA, V. M. P. Água e 

aglomeração espacial da população rural do Alto Jequitinhonha, Minas 

Gerais. Campinas: Universidade Federal de Campinas, 2005.

GALIZONI F. M.; RIBEIRO, E. M.; SOUZA, J. M. A.; GONÇALVES, J. 

A. Comunidades rurais, cultura e água no alto Jequitinhonha. In: 

SOUZA, J. V. A.; HENRIQUES, M. S. (Org.). Jequitinhonha: formação 

histórica, populações e movimentos. Belo Horizonte: Universidade 

Federal de Minas Gerais, 2010.

HOFFMANN, R., Ney M. G. Estrutura fundiária e propriedade agrícola no 

Brasil, grandes regiões e unidades da federação. Brasília: Ministério do 

Desenvolvimento Agrário, 2010. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Censo 

Agropecuário 2006: Segunda Apuração. Rio de Janeiro, 2012.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Censo 

Demográfico de 2000. Rio de Janeiro, 2002.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Censo 

Demográfico de 2010. Rio de Janeiro, 2012.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Pes-

quisa de Informações Básicas Municipais - 2013. Rio de Janeiro, 2014.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Agro-

pecuário 2006. Rio de Janeiro, 2009. Disponível em: <http://www.

sidra.ibge.gov.br/bda/acervo/acervo2.asp?e=v&p=CA&z=t&o=11>. 

Acesso em: out. 2016.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Demo-

gráfico 2010: resultados gerais da amostra. Rio de Janeiro, 2013. Dis-

ponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/

censo2010/resultados_gerais_amostra/default_resultados_gerais_

amostra.shtm>. Acesso em: out. 2016.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa Agrí-

cola Municipal 2014 Quantidade produzida e valor da produção das 

lavouras temporária e permanente. Rio de Janeiro, 2014. Disponível 

em: <http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/listabl.asp?c=5457&-

z=t&o=11>.Acesso em: out. 2016.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Produção 

pecuária municipal: efetivo dos rebanhos, por tipo de rebanho e pro-

dução de origem animal, por tipo de produto. Rio de Janeiro, 2014. 

Disponível em: <http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/acervo/acervo9.

asp?e=c&p=PP&z=t&o=24>. Acesso em: out. 2016.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Produção da 

extração vegetal e da silvicultura 2014. Rio de Janeiro, 2014. Disponível 

em: <http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/acervo/acervo9.asp?e=-

c&p=VS&z=t&o=18. Acesso em: out. 2016.

INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS – IGAM. Relatório diag-

nóstico dos afluentes do Médio/Baixo Jequitinhonha (JQ3) RT2. Belo 

Horizonte, 2013.

INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS - IGAM. Relatório diag-

nóstico dos afluentes do Alto Jequitinhonha (JQ1) RT2. Belo Horizonte, 

2013.

JEQUI CONECTADA. A Mineração e o Jequitinhonha, 2015.

LASCHEFSKI, K.; ZHOURI, A.. Desenvolvimento, água e mudança 

social: experiências no Jequitinhonha. In: SOUZA, J. V. A.; HENRIQUES, 

M. S. (Org.). Jequitinhonha: desenvolvimento e sustentabilidade. Belo 

Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais - PROEX, 2011.



221

MENDO, J. Perfil de Rochas Ornamentais e de Revestimento. In: 
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA; BANCO INTERNACIONAL PARA 
RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO. Desenvolvimento de Estudos 
para Elaboração do Plano Duodecenal (2010-2030) de Geologia, Mine-
ração e Transformação Mineral. Brasília, 2009. ed. 33.

MINAS GERAIS (estado). Empresa de Assistência Técnica e Extensão 
Rural do Estado Minas Gerais – EMATER.

MINAS GERAIS (estado). Secretaria de Estado de Turismo de Minas 
Gerais. Microdados da Pesquisa de Demanda Turística de Minas Gerais: 
2014. Belo Horizonte, 2014. Disponível: <www.minasgerais.com.br/
observatorioturismomg/?page_id=15>. Acesso em: jul. 2017.

MINAS GERAIS (estado). Secretaria de Estado de Turismo e Esportes 
de Minas Gerais. Pesquisa de Demanda Turística: Diamantina-MG. Belo 
Horizonte, 2014.  Disponível em:<www.minasgerais.com.br/observa-
torioturismomg/>. Acesso em: jul. 2017.

MINAS GERAIS (estado). Secretaria de Estado de Turismo. Minas 
Recebe - Roteiros. Belo Horizonte, 2015. Disponível em: <http://rotei-
roalternativo.com/tag/minas-gerais/>. Acesso em: jul. 2017.

MOURA, M. A reprodução do pequeno produtor no Jequitinhonha 
Mineiro. Dissertação - Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro, 1980.

MOURA, M. M. Camponeses. São Paulo: Ática, 1986.

NETO, A.; GOMES, A. A dinâmica da modernização agrícola no brasil 
e no estado de Minas Gerais: 1985-1995. MPC 01-05. Ouro Preto, Dis-
ponível em: <http://www.ichs.ufop.br/conifes/anais/MPC/mpc0105.
htm>. Acesso em: 30 ago. 2016.

PÁDUA, M. T. J. Unidades de Conservação no Brasil: lutando por par-
ques de verdade. In. PALAZZO, J. T. Jr.; CARBOGIM, J. B. P. Conservação 
da natureza: e eu com isso? Fortaleza: Fundação Brasil Cidadão, 2012. 

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO; 
INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA; FUNDAÇÃO JOÃO 
PINHEIRO. Atlas do desenvolvimento humano no Brasil – 2010. Bra-
sília, 2013. Disponível em <www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/home/>. 
Acesso em: jul. 2017.

RIBEIRO, E.; GALIZONI, F.; SILVESTRE, L. H.; CALIXTO, J.; ASSIS, T.; 
AYRES, E.. Programas públicos – agricultura familiar e programas de 
desenvolvimento rural no Jequitinhonha. In: RIBEIRO, E. M. (Org.). 
Sete estudos sobre a agricultura familiar do Vale do Jequitinhonha. 
Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2013.

RIBEIRO, E. M. (Org.). Feiras do Jequitinhonha: mercados, cultura e 
trabalho de famílias rurais do Semiárido de Minas Gerais. Fortaleza: 
Etene/BNB, 2007.

RIBEIRO, R. F. Da largueza ao cercamento: um balanço dos programas 
de desenvolvimento do cerrado. Belo Horizonte: Autêntica, 2005.  
p. 171-211.

SCLIAR, C. Dotação mineral, meio ambiente e desenvolvimento no 
Alto Jequitinhonha. Revista GEONOMOS, Belo Horizonte, v. 3, n. 1, p. 

65-75, 1995.

SERRO (Minas Gerais). Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. 

Estudo de Público Turístico 2015/2016. Serro, 2016.

THORNTHWAITE, C.W. An approach toward a rational classification of 

climate. Geographical Review, New York, n. 38, p. 55-94, 1948.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. Agricultura camponesa/

familiar e ação do estado (Pronaf) no Jequitinhonha - MG: o caso de 

Minas Novas. Belo Horizonte, s/d. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

- UFVJM. Perfil da demanda Turística Real de Diamantina e Região. Dia-

mantina, 2014. Disponível em <www.ufvjm.edu.br/cursos/turismo/

documentos-turismo/doc_view/97-relatorio-pesquisa-demanda-

-real-2014.htm>. Acesso em: jul. 2014.

VERAS CONSULTORIA. A produção de gemas e artefatos de pedras nos 

Vales do Jequitinhonha e do Mucuri. In: Projeto para o Desenvolvi-

mento de Atividades na Mesorregião dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri. Itaúna, s/d.

ZHOURI, A.; ZUCARELLI, M. C. Visões da resistência: conflitos ambien-

tais no Jequitinhonha. In: SOUZA, J. V. A.; HENRIQUES, M. S. (Org.). 

Jequitinhonha: formação histórica, populações e movimentos. Belo 

Horizonte: UFMG/PROEX, 2010.

Referências



Plano de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha222



223



Plano de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha224

EQUIPE EDITORIAL
Produção executiva 
Gaia Cultural [cultura e meio ambiente]

Produção editorial 
Roseli Raquel de Aguiar

Preparação de originais 
Helen Rose

Revisão de provas
Lílian de Oliveira 
Helen Rose

Projeto gráfico 
Fábio de Assis

Diagramação 
Elisa Maria Rodrigues 
Marcelo Mayrink

Capa 
Aquarela Wagner Bottaro



P
la

n
o

 d
e 

D
es

en
vo

lv
im

en
to

 p
ar

a 
o

 V
al

e 
d

o
 J

eq
u

it
in

h
o

n
h

a 
   

D
es

en
vo

lv
im

en
to

 p
ro

d
u

ti
vo

 e
 m

ei
o

 a
m

b
ie

n
te

3

Plano de 
Desenvolvimento 
para o Vale do 

Jequitinhonha 
Desenvolvimento produtivo e meio ambiente

Convênio 4020000680 – FJP/PROC nº 047/16, firmado entre Cemig Geração e  Trans missão  
S. A. (Cemig GT) e Fundação João Pinheiro, em 13.04.2016, tendo como objeto a  cooperação 
técnica entre os Partícipes para o desenvolvimento de projeto de  pesquisa que  contenha 
as diretrizes, as estratégias e as propostas de alcance  territorial para  estruturação do Plano 
de Desenvolvimento para o Vale do  Jequitinhonha (PDVJ), no intuito de  subsidiar a 
atuação da Cemig GT na Usina Hidrelétrica de Irapé junto aos agentes sociais, privados e 
públicos nos territórios do Alto e do Médio/Baixo Jequitinhonha.


