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Introdução 

 

Este texto reporta os principais resultados da pesquisa desenvolvida durante a 

Expedição Jequitinhonha, que percorreu o vale do rio entre 26 de junho e 16 de julho de 

2003. 

Realizada pela organização não governamental Instituto Terrazul e apoiada pela Asa 

Comunicação, Cemig, Fiat, Instituto Estadual de Florestas e Governo do Estado de 

Minas Gerais, a expedição teve como principais objetivos: (1) a pesquisa e a 

documentação dos principais bens culturais e naturais existentes nos núcleos urbanos do 

vale do Jequitinhonha; (2) a pesquisa e o registro das condições ambientais do rio, do 

seu entorno e dos seus principais afluentes; (3) a avaliação das condições de 

navegabilidade do rio, cotejando-as com a história da navegação pelo Jequitinhonha; (4) 

a mobilização das populações ribeirinhas em prol do patrimônio cultural, do meio 

ambiente e das identidades históricas construídas ao longo da ocupação humana do vale 

do Jequitinhonha. 

A mobilização de equipes de pesquisa, de comunicação, documentação fotográfica e 

videográfica e de apoio operacional e logístico possibilitou que, durante os 21 dias de 

duração da viagem, fosse recolhido expressivo conjunto de registros, dados e 

informações. 

O autor deste texto, tendo participado da expedição na condição de pesquisador nas 

áreas de história e cultura, responsabilizou-se pela prospecção e registro de parte do 

material recolhido. São expostos, a seguir, os principais resultados obtidos nesse 

trabalho de pesquisa. 

Deve-se advertir que o presente relatório não abrange, de forma exaustiva, a totalidade 

dos resultados alcançados pela pesquisa. Por solicitação dos organizadores do projeto, 

este texto constitui tão-somente um resumo dos registros realizados em campo, cujo 
detalhamento será realizado em outra oportunidade. 
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O rio Jequitinhonha nasce na Sena do Espinhaço, no município de Diamantina, nas 

proximidades da localidade de Capivari, a uma altitude aproximada de 1.200 metros, e 

percorre 920 quilômetros até chegar à foz, no Oceano Atlântico. A sua bacia, que 

totaliza uma área de 70.315 quilômetros quadrados, limita-se ao norte com a bacia do 

rio Pardo; ao sul, com a bacia do rio Doce; a sudeste, com os divisores do Mucuri e de 

várias bacias independentes; a oeste, com o maciço do Espinhaço, que a divide da bacia 

do São Francisco; e a leste, com o Oceano Atlântico. Os principais afluentes do 

Jequitinhonha são, pela margem direita, os rios Araçuaí, Piauí e São Miguel; e, pela 

margem esquerda, os rios Itacambiruçu, Salinas, São Pedro e São Francisco. 

A bacia hidrográfica do rio Jequitinhonha abrange grande parte do nordeste do estado 

de Minas Gerais e pequena porção do sudeste do estado da Bahia. Da área total da 

bacia, cerca de 94% estão no primeiro estado e apenas 6% no segundo. 

O vale do Jequitinhonha apresenta índices de pobreza que colocam a região entre as 

mais carentes do país. É, por outro lado, uma das regiões culturalmente mais 

expressivas do estado de Minas Gerais, abrigando rico patrimônio, que se manifesta 

tanto em edificações e monumentos quanto nas formas de expressão cultural ditas 

imateriais. 
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Linhas principais da formação histórica 

 

A idealização do projeto fundamentou-se no reconhecimento do papel que o rio 

Jequitinhonha e os seus maiores afluentes tiveram na ocupação humana do centro-sul do 

Brasil. Somando-se a outros eixos fluviais de povoamento e de expansão econômica, o 

Jequitinhonha permitiu o avanço da fronteira colonizadora rumo a distintas regiões do 

interior da América portuguesa. Nesse processo o rio e os seus afluentes funcionaram 

como eixos de ocupação, reservas de minerais preciosos, canais de circulação mercantil 

e base hídrica para as atividades agropastoris. 

O alto Jequitinhonha foi colonizado em decorrência das jazidas de ouro e diamante 

descobertas na região nas primeiras décadas do século XVIII. Diamantina e Serro 

figuram entre os principais núcleos urbanos da zona, tendo sido a primeira a sede do 

antigo Distrito Diamantino, responsável por expressiva produção diamantífera no 

período colonial, e a segunda uma das seis primeiras vilas do ouro da capitania das 

Minas Gerais. Outros núcleos antigos, como Itamarandiba e Itacambira, sediaram as 

primeiras regiões percorridas pelas bandeiras de pesquisa mineral no alto Jequitinhonha. 

Há historiadores que defendem que esses dois últimos núcleos urbanos evoluíram a 

partir de pousos formados já numa das primeiras incursões bandeirantes pela zona, a 

bandeira de Fernão Dias, ocorrida entre 1674 e 1681. 

A implantação do Distrito Diamantino teve, como outro dos seus resultados, a formação 

de diversos núcleos urbanos, ligados à fiscalização da atividade mineradora. É o caso de 

Rio Manso, hoje Couto de Magalhães de Minas, que nos seus primórdios era um dos 

registros da Demarcação Diamantina, estrategicamente instalado num dos limites do 

Distrito, para possibilitar o controle da circulação populacional e mercantil. 

Ao longo do século XVIII esse movimento expandiu-se e atingiu as regiões vizinhas 

dos primeiros núcleos de colonização, como Minas Novas, Chapada do Norte, Berilo c 

Grão Mogol. A primeira foi a sede de outra importante zona de mineração aurífera, 

datando de 1727 os registros mais antigos da existência de jazidas de ouro na região. A 
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pujança da extração mineral em Minas Novas levou à sua elevação à categoria de vila 

em 1731. 

Estudos 
temáticos 

No médio Jequitinhonha, zona fronteiriça marcada por constantes confrontos entre 

grupos colonizadores, tribos indígenas e contrabandistas de minerais preciosos, o 

avanço da colonização levou à instalação de quartéis, posteriormente tornados núcleos 

urbanos. Entre as cidades da região que se originaram de antigas guarnições militares 

estão Jequitinhonha, Joaíma, Almenara e Salto da Divisa. 

O comércio foi outra força impulsora do crescimento populacional e da urbanização do 

vale do Jequitinhonha. Nesse aspecto o caso mais típico é, sem dúvida, Araçuaí, 

localizada na foz de um dos maiores afluentes do rio, que deu nome à cidade. A sua 

posição favorável possibilitou que o núcleo povoador crescesse exercendo a função de 

entreposto comercial e ponto de chegada e partida de canoas carregadas de mercadorias. 

Salinas, localizada ao norte do eixo do Jequitinhonha, às margens do seu tributário 

Salinas, teve o seu crescimento propiciado pela descoberta de ricas reservas de sal gema 

na região. 

Na região da foz, a formação do núcleo urbano original de Belmonte esteve ligada à 

economia de abastecimento do baixo Jequitinhonha. Houve intenso movimento 

mercantil, realizado em canoas e batelões, entre o litoral e o antigo Salto Grande, hoje 

submerso pelo reservatório da Usina Hidrelétrica de ltapebi. Nos séculos XIX e XX 

Belmonte, juntamente com Ilhéus, conheceu uma fase de expressivo desenvolvimento, 

propiciado pela lavoura cacaueira. Além de se tornar uma das sedes urbanas de uma 

extensa região de plantação de cacau, a cidade passou também a ser um dos portos mais 
movimentados de exportação do produto. 
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Serro 

Em razão de já estarem sobejamente documentados em inventários oficiais e estudos de 

patrimônio cultural, os bens culturais do município não foram registrados pela equipe de 

pesquisa. Uma equipe de registro de imagens videográficas e fotográficas visitou a sede 

do município. 

Diamantina 

Em razão de já estarem sobejamente documentados em inventários oficiais e estudos de 

patrimônio cultural, os bens culturais da sede do município não foram registrados pela 

equipe de pesquisa. Uma equipe de registro de imagens videográficas e fotográficas 

visitou a sede do município. A localidade de Inhaí, pertencente ao município, foi 

visitada tecnicamente. 

Diamantina  — Distrito  de Inhaí 

. Igreja de Santana. Século XVIII. Bem tombado pela União em 1952. Bom estado de 

conservação. O teto apresenta belos afrescos. Há uma pia batismal original em madeira. 

Moradores da localidade informaram que a imagem da padroeira do templo e outras 

imagens antigas foram roubadas. 

Datas 

O município não foi visitado pela equipe de pesquisa. 

São Gonçalo  do Rio Preto  

. Capela do Senhor Bom Jesus. Primeira metade do século XIX. Bom estado de 
conservação. O interior da capela não foi visitado. 
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. Casario antigo na rua Direita. A maioria das edificações antigas da via foi reformada, 

mas algumas ainda apresentam características originais. 

Couto de Magalhães de Minas 

. Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. Século XVIII. Bem tombado pelo 

Estado em 1977. Trata-se do templo mais antigo da cidade. A edificação encontrava-se 

em reforma quando da visita da equipe de pesquisa. Moradores da cidade informaram 

que cinco imagens antigas foram roubadas do templo. 

. Igreja de Bom Jesus do Matozinhos. Século XVIII. Bem tombado pelo estado em 

1977. Médio estado de conservação. O interior do templo encontra-se precariamente 

conservado. Há imagens antigas em madeira. 

Minas Novas 

. Sobradão. Construído em 1821. Bem tombado pela União em 1959. Bom estado de 

conservação. Trata-se, segundo publicação da Fundação João Pinheiro, de "um dos mais 

interessantes exemplares da arquitetura de linhas coloniais de Minas") A edificação é 

formada por um único bloco de construção, em quatro pavimentos, com estrutura de 

madeira e taipa. O prédio possui 59 janelas e oito portas. Nele funciona atualmente a 
Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e Turismo, juntamente com uma 

exposição de artesanato do vale do Jequitinhonha. 

. Igreja Matriz de São Francisco. Século XVIII. Bem tombado pelo estado em 1980. 

Bom estado de conservação. Reformas recentes descaracterizaram parte do estilo 
original da edificação. Abriga objetos historicamente valiosos, como os paramentos 

usados nas exéquias de D. Maria I e missais dos séculos XVIII e XIX. A imaginária 

inclui alguns santos de roca. Há lápides antigas, uma delas datada de 1832. 

Fundação João Pinheiro, Centro de Desenvolvimento Urbano. Atlas dos monumentos históricos e 
artísticos de Minas Gerais — Circuito do Diamante. Belo Horizonte, 1980. 
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. Capela de São José. Século XVIII. Bem tombado pela União em 1967. Bom estado de 

conservação. Trata-se do único templo de traçado octogonal do período colonial 

mineiro. Há um sino datado de 1828. 

. Igreja de Nossa Senhora do Amparo. Século XIX. Estado precário de conservação, 

observando-se a destruição das estruturas de madeira por cupins. Entre as peças 

originais, incluem-se o altar-mor, imagens em madeira e afrescos no teto. Num painel 

pintado no forro destaca-se a inscrição do ano de 1834. 

. Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Século XVIII. O arco-cruzeiro, o coro, a mesa de 

comunhão e os afrescos no teto são originais. Estes últimos encontram-se em precário 

estado de conservação. Há imagens originais em madeira. 

. Capela de São Gonçalo. Século XVIII. Bem tombado pelo estado em 1980. Construída 

em madeira e barro, seria o templo mais antigo de Minas Novas. Encontra-se em estado 

precário de conservação, havendo risco de desabamento, deterioração do madeirame e 

avarias nas paredes. 

. Casarão da rua São José, n. 1 (Solar da Tia Alta). Trata-se de uma das edificações mais 

antigas da cidade. A construção foi estruturada em taipa e madeira. 

. Casarão. Século XVIII. Nesta edificação teria residido o inconfidente Domingos de 

Abreu Vieira. A construção foi estruturada em taipa e madeira. 

. Rua São José e casario antigo. A rua é a via historicamente mais importante de Minas 

Novas. Apresenta calçamento antigo razoavelmente preservado. Além do Solar da Tia 

Alta, há outras edificações de interesse histórico-arquitetônico na rua. 

. Casarão. Localizado na Praça do Amparo, seria, segundo a sua proprietária, a 

edificação mais antiga da cidade. Possui diversos exemplares de mobiliário antigo. 
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construídas em estilo neoclássico no século XX, como os prédios da Prefeitura 

Municipal e da Delegacia de Polícia. 
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Temáticos 

Sobradão, em Minas Novas Missais dos séculos XVIII e XIX na Igreja Matriz de São 
Francisco, em Minas Novas 

Berilo 

. Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. Século XVIII. Bem tombado pela 

União em 1974. A edificação passou por reforma recente e encontra-se em bom estado 

de conservação. As imagens originais em madeira estão em processo de restauração. Há 

uma pia batismal em madeira. No sino há uma inscrição do ano de 1752. 

. Casarão. Século XVIII. Bem tombado pelo Estado em 2000. A edificação encontra-se 

em ruínas, observando-se depredação do interior, portas avariadas, fechaduras retiradas 

e piso destruído. Um dos quartos da antiga residência ruiu. Tanto a igreja matriz quanto 

esse casarão localizam-se na margem direita do rio Araçuaí. 

Apesar do tombamento federal, realizado pela União cm 1974, a antiga igreja de Nossa 

Senhora do Rosário foi demolida, nada restando da edificação. 

Chapada  do Norte 
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. Igreja Matriz de Santa Cruz. Século XVIII. Bem tombado pelo estado em 1980. Estado 

precário de conservação. Apresenta peças originais, corno a capela do Santíssimo, o 

coro, os altares e o sino. Há lápides de 1890 e 1891 na entrada central. O estilo original 

da edificação foi parcialmente descaracterizado. O templo foi saqueado duas vezes, 

tendo sido roubadas as imagens originais em madeira e objetos de ouro e prata. 

. Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Século XVIII. Bem tombado pelo estado em 

1980. A edificação possui diversas peças originais, como os altares, os afrescos e a 

imaginária. Trata-se de construção de grande importância histórica e artística. 

. Capela do Bom Jesus da Lapa. Século XIX. Bem tombado pelo estado em 1981. 

. Capela de Nossa Senhora da Saúde. Século XVIII. Bem tombado pelo estado em 1998. 

A edificação apresenta curioso formato hexagonal. 

Altar original da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, em Chapada do Norte 

Itacambira 

. Igreja Matriz de Santo Antônio. Século XVIII. Bem tombado pelo estado em 1998. A 

edificação possui várias peças originais, como o altar, algumas das imagens, o piso, a 
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pia batismal e o parlatório, todos em madeira. Também o telhado, segundo o zelador do 

templo, é original. 

Aracuaí 

. Centro histórico. Constituído de oito ruas, seis becos e do entorno, o centro histórico 

abrigou a antiga zona boêmia da cidade. A rua Gentil de Castro, que corta o bairro, é a 

mais antiga de Araçuaí. Há um projeto de revitalização do centro histórico e 

transformação de uni dos seus becos em corredor cultural. 

Aracuaí  — Localidade  de Itira 

. Igreja do Nosso Senhor da Boa Vida. A construção do templo remonta à época da 

instalação do povoado de Itira, núcleo original da cidade de Araçuaí. A igreja passou 

por restauração recente e apresenta imagens originais em madeira. 

Canoeiro no encontro do rio Araçuaí com o 	 Antigo mercado no centro histórico de Araçuaí 
Jequitinhonha, em Itira - Araçuaí 

Grão Mogol 

. Igreja Matriz de Santo Antônio. Sem datação específica, essa edificação, toda em 

pedra, foi recuperada recentemente. Trata-se do primeiro bem cultural tombado pelo 

poder público municipal e, segundo avaliação de técnicos do Iepha-MG, da edificação 

de maior valor cultural e religioso do município. Na entrada do templo encontra-se unia 

lápide datada de 1866. 
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. Rua Dr. Cristiano Rêlo. Trata-se da via histórica mais importante da cidade, 

encontrando-se preservado o seu calçamento antigo. Algumas edificações de interesse 

histórico podem ser encontradas ao longo da rua, que ainda hoje sedia o movimento 

comercial de Grão Mogol. 

. Sobrado. Situado na Rua Dr. Cristiano Rêlo, esse prédio, construído em data 

indeterminada do século XVIII, teria sido sede da administração da região no período 

colonial. Encontra-se preservado, nele funcionando atualmente um açougue. 

. Beco da Quitanda. Posicionado transversalmente à Rua Dr. Cristiano Rêlo, esse beco 

guarda ainda parte do seu aspecto original. 

. Trilha do Barão. Com  extensão total de 22 a 25 quilômetros, essa trilha teria sido 

construída por escravos, em meados do século XVIII. Corta uma área de afloramentos 

rochosos da Sena do Barão, parte da Serra Geral, aproveitando a topografia dos terrenos 

da região. É tombada pelo poder público municipal. 

. A cidade apresenta ainda diversas outras edificações e sítios de interesse histórico, 

grande parte deles tombada pelo poder público municipal. 

Edificação do período colonial em Grão Mogol 
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Salinas 

. Centro histórico. Há edificações de interesse histórico, todas elas da primeira metade 

do século XX. 

. Centro Cultural de Salinas. Edificação de interesse histórico-arquitetônico, datada da 

primeira metade do século XX, o prédio do centro cultural conta com acervo 

historicamente importante, no qual se destacam duas umas funerárias indígenas. 

Centro Cultural de Salinas 
	 Casa centenária de fazenda em Bebedouro - Salinas 

Pedra Azul 

. Centro histórico. As edificações antigas da cidade, a maioria delas erguida na primeira 

metade do século XX, distribuem-se em tomo das três praças centrais, entre as quais se 

destaca o Santuário Nossa Senhora da Conceição. O casario antigo, de características 

arquitetônicas apreciáveis, encontra-se preservado e forma um conjunto harmônico com 

a paisagem natural em redor, formada por grandes morros rochosos. As obras de 

restauração das edificações antigas têm preservado o seu padrão construtivo e os 

detalhes arquitetônicos originais. 
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Casario antigo em Pedra Azul 

Jequitinhonha 

. A cidade apresenta algumas edificações de interesse histórico preservadas, tal como a 

igreja matriz, construída em estilo holandês. 

Belmonte  

. Igreja Matriz de Nossa Senhora do Carmo. Trata-se de unta das mais antigas 

edificações da cidade. As paredes são de adobe e a imagem da padroeira, em madeira, é 

original. 

. Casario antigo da região central da cidade. Belmonte conta com ruas e praças antigas, 

nas quais se encontram edificações importantes do ponto de vista histórico-

arquitetônico. Muitos desses prédios são hoje preservados como residências e 

estabelecimentos comerciais. A maioria dos casarões foi construída no auge da 

produção cacaueira, na primeira metade do século XX, quanto serviam de moradias 

urbanas para os fazendeiros de cacau. Um desses casarões foi pormenorizadamente 

visitado pela equipe de pesquisa, tendo sido registrado o expressivo patrimônio 

existente no seu interior. Entre as peças documentadas, encontra-se um antigo baú de 

madeira, revestido com fibra natural, que serviu para o transporte de objetos em viagens 

pelo Jequitinhonha. 
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. Edificações antigas da avenida fronteira ao cais da cidade. Há algumas casas e 

sobrados antigos, que no passado funcionaram como entrepostos da produção cacaueira. 

Um antigo hotel, hoje abandonado e em ruínas, apresenta a data de 1897 afixada na 

parede frontal. Destaca-se, ainda, na avenida, uni antigo chafariz de ferro, de fabricação 

escocesa. 

. Batelões. No cais da cidade ainda podem ser admirados exemplares dessas 

embarcações antigas, feitas de um tronco só, com cerca de 20 metros de comprimento e 

capacidade para carregar até 4.200 quilos. No passado essas embarcações foram 

responsáveis pela circulação mercantil entre Belmonte e a região do Salto Grande. No 

salto as embarcações eram esvaziadas e a carga colocada em muares. As embarcações 

vazias eram então arrastadas por terra por juntas de bois. Assim se atravessava o 

obstáculo natural, para se atingir o trecho a montante e prosseguir a viagem fluvial. 

Alguns exemplares contemporâneos dessas embarcações encontram-se ainda em 

atividade. 

. Farol de Belmonte. Inaugurado em 1885, passou por duas modificações de vulto, tendo 

na primeira recebido uma nova torre e na segunda sido deslocado para 

aproximadamente 1.500 metros de distância da sua posição original. 

Canoa no cais de Belmonte Secagem do cacau em Belmonte 

©Todos os direitos reservados. Autorizada a reprodução desde que citada a fonte. 



Assembléia Legislativa 
do Estado de MinaaGerais 

Antigo hotel no cais de Belmonte 

Banco de 
Conhecimento 

Estudos 
Temáticos 

©Todos os direitos reservados. Autorizada a reprodução desde que citada a fonte. 



   

 

Banco de 
Conhecimento 

 

 

Estudos 
Temáticos 

 

Assembleia Leeislativa 
doi Estado de Min-as Gelais 

Patrimônio cultural imaterial 

  

   

Durante a viagem a equipe documentou algumas manifestações culturais de natureza 

imaterial, a maioria delas representativa das referências culturais do vale do 

Jequitinhonha. 

Em Boa Vista do Inhaí, lugarejo pertencente ao município de Diamantina, foi registrada 

a festa do Sagrado Coração de Maria, composta por procissão, apresentação de banda 

local e feira de comestíveis e bebidas. 

A produção de artesanato em cerâmica, uma das marcas culturais do vale, foi 

documentada durante a visita ao acervo artístico abrigado no Sobradão, em Minas 

Novas. Formado por peças produzidas por artesãos do vale, o acervo inclui estatuetas 

cerâmicas de figuras populares típicas do Jequitinhonha. 

O mercado de Araçuaí constitui, segundo José Pereira dos Santos, secretário de Cultura 

do município, o maior mercado do vale do Jequitinhonha. Nesse espaço são vendidos, 

entre outras mercadorias, produtos típicos da culinária regional do vale, como carne de 

sol, requeijão, mandioca e cachaça. 

Em Araçuaí foi, ainda, percorrido o centro histórico da cidade, onde se concentram 

oficinas de fabricação e comercialização de artesanato em couro. No chamado "Beco da 

Sola" são fabricados diversos artefatos e objetos ligados à utilização de eqüinos como 

meio de transporte, tais como selas, arreios, cabrestos, alforjes, cangalhas e arreatas. 

Entre as demais peças encontram-se chapéus, chapéus de catingueiro, sapatos, 

alpercatas, botas, bainhas para faca, cintos e suadouros. Nas tendas de couro, nome pelo 

qual são conhecidas localmente as oficinas, trabalham dezenas de artesãos. 

Além do artesanato em couro, encontram-se em Araçuaí também artesãos que trabalham 

com outros materiais, como madeira, palha e pedra, sendo nesta última categoria 
especialmente comuns os trabalhos com calhaus (seixos lisos e arredondados muito 

comuns na região). 

©Todos os direitos reservados. Autorizada a reprodução desde que citada a fonte. 



Banco de 
Conhecimento  

Estudos 
Temáticos 

Assembléia Legislatk/a 
do Estado de Minas Gerais 

Não obstante a riqueza da produção artesanal da cidade, a atividade tem decrescido 

significativamente nos últimos anos. Segundo Aderbal Alexandrino Pinheiro, presidente 

da Associação dos Artesãos de Araçuai, "os mais novos não querem aprender", o que 

ameaça de extinção o artesanato local. 

Em Itinga foi visitada a oficina do artesão Ulisses Mendes, que produz peças em argila 

para comercialização nos centros regionais e nas grandes cidades do país. O trabalho do 

artesão impressiona pela dramaticidade que conseguiu conferir às peças, que retratam o 

cotidiano das populações do vale. O acervo inclui estatuetas de lavadeiras, cantadores, 

retirantes, tanoeiros e outras figuras típicas da região sertaneja do vale do 

Jequitinhonha. 

Peças do artesão Ulisses Mendes, em Itinga 

Em Salinas a equipe de pesquisa teve acesso a uma fazenda, de nome Bebedouro, no 

lugarejo de mesmo nome, onde ainda está em funcionamento um engenho movido por 

tração animal. A partir da garapa produzida pela moagem da cana, são fabricados o doce 
conhecido localmente corno "tijolo" e a rapadura. A produção modesta de 50 a 60 

barras de doce por semana tem garantido a subsistência dos proprietários da fazenda, 
uma família de trabalhadores que reside na casa centenária que sedia a propriedade. 
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Em Almenara iniciou-se, a partir de iniciativa local, uma das mais importantes ações de 

valorização das manifestações culturais tradicionais do vale do Jequitinhonha. A partir 

de um projeto idealizado pelo músico Carlos Farias, nove lavadeiras foram reunidas 

num grupo musical denominado "Coral das Lavadeiras", que tem se apresentado para 

platéias brasileiras e estrangeiras. As músicas e cantos apresentados são essencialmente 

unia reprodução artística, acompanhada por instrumentos musicais, das canções 

tradicionalmente entoadas pelas lavadeiras nos seus locais de trabalho — a beira do rio 

São Francisco, afluente da margem esquerda do Jequitinhonha e, mais recentemente, a 

Lavanderia Comunitária Tereza Cristina, inaugurada em 1990. 

A organização do Coral das Lavadeiras representa o resgate de uma manifestação 

artística espontânea, ligada a um dos ofícios tradicionais das regiões ribeirinhas do norte 

mineiro, para possibilitar o seu reconhecimento público como bem imaterial que remete 

à identidade e à expressão cultural das populações do vale do Jequitinhonha. 

Em Belmonte a visita da equipe de pesquisa coincidiu com a realização da festa em 

homenagem a Nossa Senhora do Carmo, padroeira da cidade, que ocorreu no dia 16 de 

julho. O evento incluiu procissão, apresentação de filarmônicas locais e missa. A 

tradicional procissão percorreu diversas ruas do centro da cidade e contou com a 

participação de centenas de moradores, que carregavam imagens sacras e distribuíam 

pequenos objetos alusivos à devoção católica. A importância cultural da festa da 

padroeira de Belmonte tem sido reduzida, ao longo dos anos, pela realização, durante os 

dias do evento, de shows musicais noturnos. Essas apresentações, que incluem músicas 

e ritmos contemporâneos, sem ligação com a tradição cultural da região, são realizadas 

num espaço que oculta e desvaloriza as principais edificações históricas da cidade 
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Oleira em Pasmado - Itaobim 

  

Coral das Lavadeiras em Almenara 

Patrimônio natural e condições ambientais 

Durante a expedição foram visitados espaços naturais do vale do Jequitinhonha, bem 

como registradas algumas das principais ameaças ao meio ambiente das regiões 

abrangidas pela bacia. As observações feitas são resumidas abaixo. 

Formações naturais 

Parque Estadual do Rio Preto. O parque, criado em 1994, abrange 10.755 hectares e está 

inteiramente contido no município de São Gonçalo do Rio Preto. A preservação das 

nascentes do rio Preto, um dos afluentes do Jequitinhonha na região, constitui a 

principal razão de existência dessa unidade de conservação, mantida pelo Instituto 
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Estadual de Florestas. A vegetação inclui cerrados, campos rupestres, matas de galeria e 

campos limpos. São preservadas no parque diversas espécies vegetais endêmicas do 

cerrado, como sempre-vivas, canelas-de-ema e candeias. Entre as espécies faunísticas, 

destacam-se a anta, o veado campeiro, o lobo guará, a jaguatirica, a onça pintada, a 

suçuarana e o tatu-canastra. Um dos atrativos naturais mais procurados do parque, que 

foi aberto à visitação pública em 2002, é a cachoeira dos Crioulos. O gerenciamento é 

eficaz, incluindo, além das ações de preservação ambiental, a manutenção de áreas para 

hospedagem e camping e a organização de brigadas voluntárias de combate a incêndios 

florestais. Durante a visita ao local foi estimada a largura do leito do rio Preto na região 

denominada Prainha, tendo-se encontrado uma distância aproximada de 15 metros. 

Rio Inhacica. O vale desse rio, pequeno afluente do Jequitinhonha pela sua margem 

esquerda, constitui um dos espaços naturais mais belos e isolados das regiões 

abrangidas pela bacia. A paisagem agreste, praticamente intocada pelo homem, inclui 

dunas de areia branca, tufos de capim selvagem, campinas, arvoredo típico do cerrado, 

paredões de pedra e afloramentos rochosos. O leito do Inhacica é arenoso e o rio é 

protegido por exuberante mata ciliar. A região será incluída no Parque Nacional das 

Sempre Vivas, criado legalmente em 2002, que se encontra em fase de implantação. A 

largura do rio Jequitinhonha na foz do Inhacica foi medida, com a utilização de GPS, 

tendo se encontrado aproximadamente 48 metros. 

Rio Inhacica, afluente pela margem esquerda 
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Reserva Biológica da Mata Escura. A unidade de conservação, criada por decreto 

federal em 2003, inclui terras dos municípios de Jequitinhonha e Almenara. Entre as 

espécies vegetais preservadas, encontram-se o vinhático, o cedro, a peroba, o jequitibá, 

o pau d'arco, bromélias e orquídeas. A fauna inclui o macaco mono, a paca, o tatu, o 

catitu, o jacu, o macuco, a capoeira e o gavião. A mata é cortada por diversos cursos 

d'água, entre os quais se destacam os córregos Reboleiro, São Bento e Lavarinto (ou 

Labirinto), cujas nascentes estão situadas na área da unidade. A reserva da Mata Escura 

localiza-se na Serra das Quatro Patacas, apresentando pontos de altitudes significativas, 

algumas delas de mais de 1.000 metros. 

Paisagem natural em Pedra Azul. A cidade é circundada por três grandes pedras, 

conhecidas como Rocinha, Pedra da Conceição e Forno de Bolo. Essas formações 

rochosas são tombadas como patrimônio natural pelo município de Pedra Azul. 

Paisagem natural do Rio Jequitinhonha em Itinga. Depois de receber a contribuição do 

afluente Araçuaí, o rio Jequitinhonha forma bela paisagem natural em frente à cidade de 

Itinga. Medição com GPS indicou que o rio tem, nesse ponto, cerca de 190 metros de 

largura. 

"Lagoa" de Água Santa. Localizada nas proximidades da localidade de Capim Açu, no 

município de Couto Magalhães de Minas, essa formação natural constitui-se de um 

poço de água cristalina, localizado numa das grutas de um grande afloramento rochoso. 

Um caudal subterrâneo, que passa por baixo da rocha, alimenta o poço. A formação é 

parte do vale do Jequitinhonha, distando alguns quilômetros das margens do rio. 

Foz do Jequitinhonha. As águas do Jequitinhonha chegam à foz do rio formando um 

delta, composto por pelo menos três caudais distintos. Um deles, denominado Riacho 

Passuí, segue para o norte, misturando-se ao rio Pardo, para desaguarem juntos no 
oceano, em área do município baiano de Canavieiras. O segundo e o terceiro caudais 

mantêm-se em área do município baiano de Belmonte, mais ao sul. Entre esses dois 

últimos forma-se uma ilha de manguezais e coqueiros. A região da foz, ainda hoje 

navegada por batelões e pontuada por restos de mata atlântica, possui interesse 

paisagístico. 
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Condições ambientais 

Garimpo de diamante. A degradação ambiental provocada pelo garimpo de diamante 

constitui certamente a ameaça mais grave ao meio ambiente do vale do Jequitinhonha. 

A atividade provoca desvio do leito original do rio, poluição, assoreamento, 

desmatamento e extermínio da ictiofauna. 

Praticada por três séculos no vale do Jequitinhonha, a extração de diamante é atividade 

econômica tradicional na região, sendo as técnicas extrativas repassadas de geração a 

geração de pequenos garimpeiros. No século XX foram instaladas no vale as grandes 

empresas de extração, que utilizam poderosas dragas de garimpo, cujo impacto sobre o 

meio ambiente é mais intenso do que o provocado pelos pequenos garimpeiros. A 

equipe de pesquisa visitou e registrou duas dessas instalações de extração, uma delas em 

plena atividade e a outra abandonada. Enquanto a draga de sucção escava o leito do rio 

e as barrancas marginais, retirando rochas, cascalhos e areia, a draga de alcatruz recolhe 

o material, enviando-o para vários níveis de peneiramento e separação. O conjunto da 

instalação constitui uma estrutura de ferro com quatro níveis internos e cerca de dez 

metros de altura. A atividade gera largos poços de água poluída, formados pela descarga 

de óleo, graxa, cascalho remexido e demais rejeitos no rio. 
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Jovem garimpeiro em Maria Nunes - Diamantina Draga de alcatruz em operação nas proximidades de 

Maria Nunes - Diamantina 

Lançamento de esgotos nos cursos fluviais. Em Minas Novas e Salinas foi registrado o 

lançamento direto de esgotos nos rios que passam por essas cidades, respectivamente o 

rio Fanado e o rio Salinas. Essa prática poluidora é geral nos núcleos urbanos das 

margens do Jequitinhonha e dos seus afluentes. 

Alagamento do Tombo da Fumaça. Na cidade de Salto da Divisa foi visitado o 

reservatório formado pelo alagamento que deu origem à represa de Itapebi, que alimenta 

a usina hidrelétrica de mesmo nome. O alagamento inundou o acidente natural 

conhecido como Tombo da Fumaça, que constituía um bem natural de grande beleza. 

Nos anos passados houve forte movimentação popular contra o empreendimento, que 

chegou inclusive à edição, pelo estado de Minas Gerais, da Lei n. 13.370, de 1999, que 
declara a cachoeira do Tombo da Fumaça patrimônio paisagístico e turístico do estado e 
cria a área de proteção ambiental da cachoeira do Tombo da Fumaça. Não obstante as 

ações da população e do governo de Minas Gerais, a cachoeira foi submersa e a usina 

inaugurada em novembro de 2003. Um registro a se fazer é o depoimento de moradora 
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de Salto da Divisa, que se disse incomodada com o silêncio que adveio da extinção da 

cachoeira, cujo ruído era uma referência tradicional para a comunidade. 

Represa de Itapebi 

Navegação. A navegação pelo rio Jequitinhonha, que já foi importante na circulação 

mercantil do vale, encontra-se quase extinta. O rebaixamento das águas, conseqüência 

da degradação ambiental, tem tornado impraticável a circulação de embarcações pelo 

rio e pelos seus afluentes. As poucas canoas e barcos em atividade, registradas durante a 

expedição, limitavam-se ao transporte de pessoas de uma margem a outra do rio. Há que 

se ressalvar, porém, que a Expedição Jequitinhonha ocorreu nos meses de junho e julho, 

período do ano em que as águas encontram-se no seu nível mais baixo. 

Desmatamento para plantio de eucaliptos. Os eucaliptais espalhados por várias regiões 

do vale do Jequitinhonha, com o objetivo de gerar matéria-prima para as carvoarias, têm 

provocado intenso desmatamento. 

Ictiofauna. Apesar da sensível redução da ictiofauna, provocada pelos diversos 

problemas ambientais que ameaçam o vale do Jequitinhonha, ainda se pratica a pesca 

em alguns trechos do rio e dos seus afluentes. Na região de Almenara podem ser 

encontradas a traíra, o piau, o cascudo, o curimatã e o camarão de água doce e, na 

região da foz do Jequitinhonha, o canguá, o carapeba, o bicudo, a tainha, o robalo e o 

caçari. 
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A implantação da Usina Hidrelétrica de Irapé (futura Usina Hidrelétrica Juscelino 

Kubistchek de Oliveira) 

Em 2002 a Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig - deu início, mediante a 

formação de um consórcio de construturas, às obras civis para a construção da barragem 

de Irapé, localizada no alto Jequitinhonha. Em 2003 houve o desvio do rio e o início da 

construção efetiva da barragem, que terá 205 metros de altura, cifra que a coloca, 

segundo Fábio Gonçalves, gerente administrativo financeiro do Consórcio Construtor 

Irapé, como a barragem mais alta do Brasil. O início do enchimento do reservatório, que 

deverá durar aproximadamente seis meses, está previsto para novembro de 2004. 

Compõem o Consório Construtor Irapé as empresas Andrade Gutierrez, Norberto 

Odebrecht, Ivaí Engenharia de Obras e Hchtief do Brasil. A empresa Voith Siemens é 

responsável pelo fornecimento e montagem de material eletromecânico. O investimento 

previsto é de 580 milhões de reais. O reservatório terá 137 quilômetros quadrados de 

área e possibilitará a geração de 360 MW de energia. 

O alagamento resultante atingirá núcleos urbanos e áreas rurais numa extensão de 115 

quilômetros do rio Jequitinhonha e de 50 quilômetros de um dos seus afluentes, o 

Itacambiruçu. Um total de 754 famílias, residentes em 47 comunidades ribeirinhas, em 

áreas dos municípios mineiros de Berilo, José Gonçalves de Minas, Leme do Prado, 

Turmalina, Grão Mogol, Cristália e Botumirim, serão afetadas, promovendo-se a sua 

remoção para outros locais da região. 

Ainda que a Cemig tenha implantado um detalhado Plano de Controle Ambiental para a 

construção da barragem e tenha se comprometido, por meio de acordo judicial firmado 

sob a supervisão do Ministério Público Federal, a respeitar os direitos sociais e culturais 
das populações atingidas, não há dúvida de que a sua remoção provocará impactos 
irreversíveis nos seus modos de vida coletivos, nos seus valores tradicionais e no seu 

patrimônio cultural material e imaterial. 
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As comunidades afetadas 

 

são formadas por populações tradicionais, dedicadas 

majoritariamente ao garimpo artesanal de diamante, ouro e cristal e à agropecuária. 

Toda a área inundada é classificada como de domicílios rurais, apesar da existência de 

dois aglomerados com características urbanas: o povoado de Peixe Cru (município de 

Turmalina), totalmente afetado pelo reservatório, e o povoado de Mandassaia 

(município de Leme do Prado), parcialmente afetado. 

Durante a Expedição Jequitinhonha foram visitados três lugares que serão inundados: os 

citados Peixe Cru e Mandassaia e a localidade de Canabrava (município de Turmalina). 

Foram feitos registros escritos, fotográficos e em vídeo, bem como entrevistas com 

moradores. 

Peixe Cru é uma comunidade de 81 pessoas, a maioria das quais produtores rurais e 

garimpeiros de diamante. No lugarejo encontra-se uma edificação de significativo valor 

histórico-cultural, a Capela do Senhor Bom Jesus do Peixe Cru, construída em padrões 

típicos da arquitetura mineira tradicional. Esse templo será reconstruído no novo local a 

ser ocupado pela comunidade. 

A comunidade de Porto dos Coris (município de Leme do Prado) possui 86 habitantes, a 

maioria ligados ao garimpo de diamante. Há uma pequena lavoura de cana-de-açúcar e 

uma horta comunitária. De acordo com a tradição oral, o lugarejo foi formado pelo 

estabelecimento de escravos fugidos no local, liderados pela família do escravo 

Germano. Foi ele o responsável pela aquisição das terras locais, tendo para isso 

poupado recursos recebidos nos dias de trabalho livre, que conseguia mesclar com os 

dias de trabalho compulsório. Inicialmente, era o lugarejo conhecido como Boa Sorte. 

Pelo seu caráter de comunidade remanescente de quilombo, protegido 

constitucionalmente, Porto dos Coris teve definidas regras específicas de 

reassentamento no acordo judicial supervisionado pelo Ministério Público Federal. Não 
obstante, uma reclamação ouvida no lugarejo foi de que a Cemig não tem encaminhado 

adequadamente as ações de transferência da população local. Os moradores encontram-

se inativos, pois a indefinição quanto ao cronograma de desapropriação das terras e 
mudança das famílias impede o plantio de novas lavouras e pastagens. Além disso, os 
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moradores afirmam que no cadastro de bens feito pela companhia não foram incluídas 

algumas lavouras, que se iniciaram depois do levantamento. 
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Capela do Senhor Bom Jesus do Peixe Cru, em Peixe 
Cru - Tunna lina 

Festa religiosa popular em Canabrava - Turmalina 

Morador mais antigo de Porto dos Coris - Leme do 	Trecho do vale do Jequitinhonha a ser inundado por 
Prado 	 Irapé, em Porto dos Coris - Leme do Prado 

A localidade de Canabrava é formada por 21 famílias, a maioria das quais dedicada à 

criação de gado bovino, à lavoura temporária e ao garimpo de diamante. A equipe de 

pesquisa acompanhou uma missa, realizada num rústico galpão construído no local, e a 
procissão que se seguiu. O registro desse evento enseja preocupação com os impactos 
socioculturais do alagamento provocado pela construção de Irapé. Entre os bens 

culturais que serão afetados pelo alagamento estão aqueles classificados como de 

natureza imaterial, ou intangível. São as procissões e festas religiosas realizadas nas 

proximidades do rio, as vivências coletivas tradicionais, os espaços comunitários de 
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entretenimento e de expressão da religiosidade e a própria relação das populações 

afetadas com o meio, a partir do desenvolvimento de práticas seculares de vida social, 

que têm no rio Jequitinhonha e nos seus afluentes lugares privilegiados de expressão. 

A equipe de pesquisa visitou também as obras de construção da usina, tendo passado 

um dia na área. Foram visitados o canteiro de obras da barragem, os alojamentos dos 

operários, técnicos e engenheiros, a área social, os escritórios da administração, a 

estação de tratamento de esgoto e o viveiro de mudas. Foi registrada, ainda, a 

construção do túnel que ligará as duas margens do rio Jequitinhonha, conectando os 

municípios de Berilo e de Grão Mogol. 

Explosão de dinamite nas obras de construção de 'rapé 	Bloqueio de trecho do rio Jequitinhonha nas obras de 
construção de Irapé 

Na área atingida existem, ainda, 61 sítios históricos e pré-históricos — sítios 

arqueológicos com inscrições rupestres, abrigos sob rocha, fazendas antigas, lavras 

antigas e outros —, todos eles sem ocupação humana atual. 

O acordo judicial supervisionado pelo Ministério Público Federal foi assinado em julho 

de 2002, tendo envolvido o estado de Minas Gerais, a Cemig e a Fundação Estadual do 

Meio Ambiente, réus em ação civil pública proposta em dezembro de 2001, na qual se 
pedia a interrupção das obras de construção da usina. No acordo foram previstas novas 

regras de reassentamento das populações atingidas, estabelecidos critérios específicos 
para a comunidade quilombola de Porto dos Coris e revisto o progama de controle 

ambiental proposto pela Cemig. 

Banco de 
Conhecimento 

Estudos 
Temáticos 

©Todos os direitos reservados. Autorizada a reprodução desde que citada a fonte. 



Assembléia Leeislativa 
do Estado de M 'nas Gerals 

A Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa de Minas Gerais realizou 

em 2001 e 2002, quatro audiências públicas sobre os efeitos advindos da construção da 

barragem de Irapé. Compareceram a essas reuniões, além dos deputados membros da 

Comissão e de deputados estaduais votados na região, prefeitos dos municípios 

ribeirinhos e representantes da Cemig, do Ministério Público Federal, da Fundação 

Cultural Palmares, da Fundação Estadual do Meio Ambiente, do Instituto Estadual de 

Florestas, do Instituto de Terras, da Associação dos Atingidos pela Barragem de Irapé, 

do Centro de Assessoria aos Movimentos Populares do Vale do Jequitinhonha — Campo 

Vale —, da Associação Remanescente de Quilombo Boa Sorte, da Associação dos 

Municípios do Médio Jequitinhonha, e do Projeto Gesta, da Universidade Federal de 

Minas Gerais, que presta assessoria a comunidades atingidas por projetos hidrelétricos. 

Em setembro de 2003 foi aprovado, no Núcleo de Estudos e Pesquisas da Escola do 

Legislativo da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, projeto de pesquisa proposto 

pelo autor deste relatório, intitulado Águas, energia elétrica e cultura: o caso Irapé. O 

projeto está voltado para a investigação dos impactos socioculturais que resultarão da 
construção da barragem de Irapé. A partir da análise desse caso específico, será 

elaborada, com base em fontes bibliográficas, documentais, visuais e orais, uma 

reflexão geral sobre a dicotomia entre a geração de energia hidrelétrica e a preservação 

do patrimônio cultural das populações ribeirinhas removidas para a implantação das 

usinas. 
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