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RESUMO Hist6ria de uma forrnagao socioeconOmica urbana, ao estudar 
as transformagbes temporais e a configuragao territorial, inclui a relagao do 
homern corn rneio arnbiente no ambito regional. 0 foco de estudo é a cida-
de de Governador Valadares, o territOrio abrangido 6 a Regiao do Rio Doce, 
no Leste do Estado de Minas Gerais, e o meio arnbiente é a Mata Atlantica. 
A cidade esta situada a rnargem esquerda do Rio Doce, onde este curva 
902, buscando a diregao leste. Em torno de 1818, foi estacionado o Quartel 
Dorn Manoel, pertencente a uma das DivisOes Militares que faziam a 
guerra ofensiva aos indios Botocudos, na primeira metade do século 
XIX. Para o final do século, forrnou-se o arraial de Figueira, cuja prirneira 
fase de crescimento ocorreu corn a chegada da Estrada de Ferro Vit6ria 
a Minas, em 1910. A aceleragao da expansao urbana coincide corn a 
ernancipagao politica e corn a rnudanga do nome para Governador Vala-
dares, no final da década de 1930. 0 crescirnento econ6mico e demo-
grafico, nas décadas de quarenta e cinquenta, foi baseado na explora-
gao dos recursos naturais. Entretanto, a devastagao da floresta e o es-
gotarnento dos solos provocaram retragao econOrnica e esvaziarnento 
dernografico regional, repercutindo estruturalrnente sobre a cidade. 

Palavras-chaves: HistOria Regional, Economia Regional, Vale do Rio 
Doce, Minas Gerais, Governador Valadares. 
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ABSTRACT History of a urban socioeconomic formation: Governador 
Valadares. The history of an urban socioeconomic formation, when stu-
dying the temporal transformations and the territorial configuration, inclu-
des the relation between men and women and the environment in a regi-
onal ambit. The study focus is the city of Governador Valadares, the em-
braced territory is the region of the Rio Doce, located in the eastern part 
of Minas Gerais State, and the environment is the Atlantic Forest. The city 
is placed by the left bank of the Doce River, where it makes a 90 ❑ turn 
and heads towards east. Around 1818 it was installed the Dom Manoel 
barrack which was part of the Military Division in charge of the offensive 
war against the Botocudos Indians. By the end of the century a hamlet 
called Figueira was formed and its first growth phase was due to the 
arrival of Vitdria-Minas Railway in 1910. The acceleration of its urban ex-
pansion coincides with its political emancipation, and with the change of 
its name to Governador Valadares at the end of the 1930 decade. The 
economic and demographic growth in the forties and fifties' decades 
were based on the natural resources exploitation. However, the forest 
devastation and the soil exhaustion came to a head of an economic re-
traction and a regional demographic emptying, rebounding on the socio-
economic formation of the city. 

Key-words Regional History, Regional Economy, Rio Doce Valley, Minas 
Gerais, Governador Valadares. 

A Capitania de Minas Gerais viveu durante o século XVIII ( 1701- 
1800 ) o auge da mineragao do ouro e da extragao do diamante. Nessa 
época, a faixa do território, localizada na porgao leste, entre a area cen-
tral mineradora e o litoral da Capitania do Espirito Santo, era conhecida 
como "SertOes do Rio Doce". Esta zona era coberta pela Mata Atlantica 
e, durante o Ciclo do Ouro, serviu de barreira natural ao contrabando do 
mineral precioso. As autoridades capixabas tinham ordens expressas 
de prender qualquer um que chegasse ao litoral pelo Rio Doce. Os habi-
tantes indigenas e a floresta eram aliados involuntarios dos interesses 
da Coroa Portuguesa. 

Entretanto, quando os veios auriferos se esgotaram, a paz no interior 
da floresta foi quebrada pela ruidosa presenga dos soldados das Divi-
sbes Mil itares do Rio Doce, sob o comando da Junta de Conquista, Civi-
lizagao e Navegagao do Rio Doce. Em 1808, foi declarada a "Guerra 
Ofensiva aos Botocudos", pela Carta Regia de 13 de maio. Os habitan-
tes indigenas foram considerados inimigos e os soldados receberam 
ordens de os perseguir e eliminar a qualquer custo. 
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No contexto de luta contra os Botocudos, entre 1808 e 1831, surgiu 
a localidade (Porto Dorn Manoel) que mais tarde deu origem a cidade de 
Governador Valadares. A primeira presenga permanente, no territbrio 
desse rnunicipio, ocorreu na localidade de Baguari, onde foi instalado 
urn dos quarteis da 1 2  Divisao Militar do Rio Doce. Ern 1818, urn segundo 
quartel, da 6a Divisao Militar, foi levantado poucos quilOrnetros abaixo, 
corn o norne de Dorn Manoel. 0 local serviu de porto de canoas, em 
torno do qual surgiu urn arnontoado de casebres, onde os moradores 
levavam uma vida pacata e cheia de dificuldades. Durante o século XIX, 
a pobreza das familias, o isolamento em que se encontravarn, o trafego 
incerto e esporadico de canoas corn conseqüente falta de alirnentos, 
obrigavam os moradores, freqUentemente, a abandonarem o povoado. 

0 norne "Dom Manoel" ficou restrito ao uso oficial, pois desde os 
primeiros tempos a localidade ficou conhecida como porto da Figueira 
do Rio Doce ou simplesmente porto da Figueira. A posigao estratégica 
da localidade se destacou desde o inicio, especialrnente corn relagao 
ao comércio do sal, mercadoria imprescindivel para a sobrevivência das 
povoagOes do Nordeste de Minas. Por sua posicao, tarnbém tornou-se 
porto para o escoarnento da produgao proveniente do Vale do Suagui e 
do Santo AntOnio. Isso fez de Figueira urn modesto entreposto comerci-
al, garantindo-Ihe a sobrevivência no centro de urn "deserto verde". 

Em 1882, o Aldearnento Indigena Imaculada Conceigao, criado em 
1872 no lugar denominado Poaia, foi transferido, por ato do Presidente 
da Provincia, para o lugar denominado Porto de D. Manoel. Nesta epo-
ca, os incligenas ja nao tinham a altivez dos tempos da guerra pois, des-
de 1872, pela agao dos frades capuchinhos, a catequese religiosa con-
seguira o que os rnilitares nao obtiveram: o fim dos temidos Botocudos. 
0 nOrnero de indios reduzia-se, rapidarnente, a medida em que eram 
aldeados, por causa das doencas. Os filhos dos indios eram retirados 
do convivio rnaterno, para serem educados separadamente. Também 
era prornovido o casamento dos Indios corn os brasileiros 1 . Em 1894, 
por decreto de 10 de outubro, foi extinto o Aldeamento de D. Manoel, do 
municipio de Peganha, corn as seguintes alegagOes: nao ter mais finali-
dada pelo reduzido nOrnero de indios, pela irregularidade generalizada 
na adrninistragao e pela incapacidade do governo fiscalizar o uso que 
se fazia do dinheiro pOblico. 

O arraial de Figueira pertencia ao Distrito de Peganha do municipio 
do Serro Frio. Em 1878, Peganha se emancipou corn o norne de Suagui, 
tendo em Figueira o ponto extremo de ocupagao humana, dentro da 
zona florestal. Nesta epoca, para garantir a integridade de seu território, 

• 1 	Os brasileiros eram todos os nacionais nao indios. 

150 



Peganha conseguiu que Figueira fosse transformada em distrito, pela lei 
ric-) 3.077, de 6 de novembro de 1882, com a denominagao de Baguari. 
Houve urn equivoco do legislador, ao nomear o novo distrito, que foi 
corrigido, corn a lei n 2 3.198, de 23 de setembro de 1884, corn a mudan-
ga da denominagao para Figueira. 

Em 1907, foi inaugurada a Estagao Ferrovidria de Derribadinha, lo-
calizada na rnargern do Rio Doce, no lado oposto ao do povoado de 
Figueira. Em torno da estagao formou-se urn vilarejo, onde se instalararn 
fornecedores da estrada de ferro, contribuindo para a formagao de urn 
pequeno e movirnentado cornércio. Mas a prosperidade do lugar durou 
pouco, porque três anos depois, corn a construgao da ponte sobre o Rio 
Doce, foi inaugurada a estagao de Figueira, no dia 15 de agosto de 
1910. Corn isso, a rota do comércio se transferiu para o outro lado do Rio 
Doce. Este fato consoHdou a posigao de Figueira como entreposto co-
mercial e deu inicio ao crescirnento do pequeno arraial. 

Corn a estrada de ferro cornegararn a chegar os prirneiros comerci-
antes compradores de café e os madeireiros, além de aventureiros em 
busca de riqueza. Estava aberto o processo de crescirnento do peque-
no arraial, lento no inicio, acelerando-se na década de 20 e 30, para 
atingir o auge entre 1940-1960. Dos antigos habitantes do arraial, so-
mente destacou-se Serra Lirna, nascido em Figueira, em 1874, filho do 
cabo Ant6nio Maximo de Oliveira, responsavel pelo Quartel Dom Mano-
el. 

A hist6ria de Serra Lima esta, intirnarnente, ligada a decisao da Ca-
mara Municipal de Peganha de mandar fazer, em 1915, a planta geral de 
Figueira, garantindo-Ihe, para o futuro, urn tragado urbano moderno, a 
exernplo do que ocorrera em Belo Horizonte, capital do Estado. 0 servi-
Q0 de topografia foi executado por Olimpio de Caldas Freitas, tendo o 
carpinteiro José Serra Lima de Oliveira corno auxiliar. Este foi investido 
da fungao de fiscal e, gragas a sua persistente atuagao e trabalho de 
medigao dos lotes, garantiu que as construgOes respeitassem o tragado 
planejado e nao bloqueassem as ruas e avangassern sobre as calgadas 
prbjetadas. A importancia de Serra Lirna foi tao significativa, que a tradi-
gab popular atribui a ale a autoria do tragado urbano de Governador 
Valadares. 

Nos anos vinte, a vida urbana de Figueira girava em torno de uma 
Onica rua, conhecida como Rua Direita. Os trilhos da estrada de ferro 
ficavam a esquerda e o rio passava a direita, no sentido litoral. A Estagao 
Ferroviaria ficava no ponto onde estava projetado o inicio daquela que 
seria, futurarnente, a principal avenida da cidade 2 . PrOximo a estagao 

2 Avenida Minas Gerais 
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ferroviaria formou-se urn enorrne descarnpado, de onde o vento erguia 
paredes de poeira de varios metros. A ocupagao da referida avenida 
iniciava-se, modestarnente, rnas o centro urbano da futura cidade ainda 
era coberto de mata e a avenida era o inicio da picada que atravessa a 
Mata do Pela Macaco 3 , em diregao ao povoado de Chonirn, que ficava a 
urn dia de viagern ( cerca de 25 km de Figueira ). 

Nos anos vinte, alérn da rua Direita, existia urna outra rua denomina-
da "Rua de Cima" e, no final desta, urna pequena rua transversal, conhe-
cida corno "sabuco", urn ponto de baixo meretricio, prOximo ao rio. Esta 
transversal era o ponto inicial da futura Rua Sao Paulo, onde se instalari-
am grandes arrnazéns atacadistas nos anos cinqUenta. Existia, no inicio 
do caminho que ia para Peganha, atravessando em diagonal o tragado 
dos quarteirOes desenhado para a cidade, entre as atuais ruas centrais 
( Belo Horizonte, sac) Paulo e Mal. Deodoro ), a zona boêmia, propria-
rnente dita. Esse local era conhecido corn a rua do "torresmo". A pouca 
distancia que separava o povoado do "torresrno", era coberta de capo-
eira4  e, nos fundos das casas da zona bobrnia e depois delas dorninava 
a floresta. 

Ate os anos trinta, a base da economia do distrito de Figueira era a 
mesma da regiao do Rio Doce, cornpondo-se do café e da madeira, 
exportada em forma de toras. Estes produtos sustentararn a receita da 
Estrada de Ferro VitOria a Minas, ate os anos quarenta, quando teve ini-
cio a exportacao de rninério de ferro. Além de receber a produgao de 
café e madeira, destinada a ferrovia, Figueira passou a contar corn tro-
peiros vindos de longe, carregados de toda sorte de mercadorias, tais 
como feijao, rnilho, farinha, rapadura, queijo, toucinho. De volta levavarn 
o sal, querosene, pegas de fazendas, ferramentas, utensilios diversos. 
Este comércio foi dorninado pela filial da firma capixaba Mafra & lrmaos, 
ate 1930, quando faliu devido a crise internacional de 1929. 

A pecuaria nao tinha ainda a expressao que viria a adquirir na déca-
da de quarenta, mas ja possuia na invernada a sua caracteristica mar-
cante, ou seja, a engorda do gado para os grandes mercados consumi-
dores. Urna caracteristica das propriedades rurais do distrito de Figueira 
era a ausencia das casas de fazenda, tipicas de Minas Gerais, substitu-
idas por construgOes modestas e precarias, pois, afinal, os fazendeiros 
residiam na cidade e, muitos deles, também eram comerciantes. As boi-
adas circulavam livremente pelo povoado, estacionando-se prOximas a 
estagao ferroviaria. Nos anos 20, no local onde se implantaria o futuro 
bairro de classe media alta, Esplanada, havia o "pasto dos Cabral", des- 

3 0 nome Pela Macaco era dado as matas que ficavam entre Figueira do Rio Doce e Itambacuri, por causa da 
grande incidéncia de febres, que chegava a pelar os macacos. 

4 Capoeira designa a mata secundaria, que cresce depois de derrubada a cobertura primaria. 
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tinado ao abrigo e repouso do gado, antes do embarque ferroviario. 
O comércio era bern diferente do que existe hoje. Os comerciantes 

vendiarn de tudo, de tecidos a cereais, de ferragens a armarinho, cha-
!Deus e calgados. Ofereciam tanto armas e munigbes corno sal-amargo, 
quinina, e bicarbonato. Vendiam Oculos e dentaduras, que ja vinham 
prontos e o fregues experimentava para ver o que servia. Os mesmos 
estabelecimentos compravam tudo o que Ihes traziam os lavradores e 
extrativistas, da produtos agricolas as drogas da floresta e couros de 
onça. Os Onicos estabelecirnentos especializados eram os de secos e 
molhados, porque os outros nao recusavarn nada na hora de comprar e 
vender, 

A dinamica econOmica criada pela estrada de ferro possibilitou a 
inauguragao da primeira agencia bancaria, em 1931, pertencente ao 
Banco Comércio e IndOstria de Minas Gerais. Antes, o banco operava 
corn urn representante da agenda de Itabira, na pessoa do comerciante 
e pecuarista Gil Pacheco; por interferência deste, decidiu-se por abrir 
uma agenda local. Outros bancos tambérn funcionavam através de agen-
tes que os representavam, como o Banco do Brasil, representado pela 
firma Mafra e, depois da falência dessa empresa, pelo comprador dos 
espOlios do armazém de Figueira, Seleme Hilel. 

Em 1930, Figueira contava corn urna populagao de 2.103 habitan-
tes5  e tinha a aparencia de urn lugarejo pobre, perdido no rneio da flo-
resta. Nesta epoca os antigos habitantes Botocudos ja estavarn quase 
extintos, exceto poucos individuos rernanescentes de alguns grupos, 
corn destaque para o grupo Krenak, aldeado prOxirno a cidade de Res-
plendor. A rnaior parte da floresta continuava de p6, porém nao duraria 
muito tempo, pois tinha se iniciado a era da siderurgia a carvao vegetal, 
e a era das serrarias estava proxima. 

0 norne Figueira tornou-se oficial em 1923, por ato do Presidente do 
Estado de Minas. E curioso o fato envolvendo essa decisao, porque em 
nenhurn ato anterior e nem no uso corrente foi usado alguma vez o norne 
Santo Ant6nio da Figueira, mas, apesar disso, a lei de 7 de seternbro 
daquele ano, determinou que Santo Ant6nio da Figueira passasse a se 
chamar Figueira. 6  

Nos anos trinta, duas obras forarn irnportantes para Figueira, a cons-
trugao da estrada ligando-a corn Peganha e da estrada para Itambacuri, 
que ja fazia comunicagao corn TeOfilo Otoni. Esta Oltirna, construida so-
bre o comando do engenheiro alernao Guilherme Giesbrecht, que veio 
para o Brasil, em 1888, e tendo trabalhado em diversas atividades, an- 

5 Recenseamento da populacao de Figueira, por Joaquim Nery. 1930. Museu de Governador Valadares. 
6 BARBOSA, Waldemar de Almeida. Diciondrio Hist6rico-Geografico . de Minas Gerais.  Belo Horizonte, s/ed, 

1971, p. 204. 
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tes de desembarcar em Figueira corn a missao de construir a referida 
estrada, em 1934. A estrada perrnitiu introduzir da pecuaria de inverna-
da, a partir dos vales do Jequitinhonha e Mucuri, estabelecendo uma 
das condigOes fundarnentais para o desenvolvimento do distrito de Fi-
gueira. 

Em 1934, ja trarnitava o processo pela emancipagao, tendo recebi-
do manifestacbes favoraveis de diversas partes, incluindo representa-
gbes de rnuitas localidades, corno Itanhomi, Pedra Corrida, sac) Sebasti-
ao do BrejaCta, Naque, Cachoeira Escura, todas querendo se integrar 
ao novo rnunicipio. Em 1935, foi forrnado o "Partido Ernancipador de 
Figueira, chefiado por Gil Pacheco, destinado a cornandar a luta pro - 
emancipacao. Em 31 de dezernbro de 1937, finalmente, foi criado o 
municipio de Figueira, desmembrado de Peganha, por ato do governa-
dor Benedito Valadares. 0 decreto-lei n 9. 148, de 17 de dezernbro de 
1938, rnudou o norne para Governador Valadares. A tradigao conta que, 
entre as pessoas de destaque da epoca, apenas Gil Pacheco e o enge-
nheiro Justino da Conceigao Junior, futuro "chefe" da UDN local, nao 
colocaram seus nomes no abaixo-assinado pela mudanga da denomi-
nagao do novo municipio. 

Em 1940, a populagao de Governador Valadares era de 5.734 habi-
tantes, quando se iniciou o grande boom da economia regional. 0 muni-
cipio se beneficiou da crescente exploragao dos recursos naturais da 
regiao, propiciados pela floresta tropical, pelos solos resultantes do des-
matamento e pelos minerais do subsolo. A nova dinarnica econOrnica 
fez corn que a paisagem urbana se modificasse rapidarnente, porern 
respeitou-se o tragado urbano planejado em 1915. 0 antigo distrito de 
paz se transforrnou em cidade polo da Regiao do Rio Doce, sendo que, 
para expressar o novo stutus, os moradores lhe atribuiram o titulo de 
"Princesa do Vale". Em 1950 a populagao chegou a 20.357 habitantes e 
dez anos depois atingiu a espetacular cifra de 70.494 habitantes. A par-
tir de entao, o ritmo de crescimento demografico sofreu diminuigao, mas 
a populagao continuou a aumentar, alcangando 125.174 habitantes em 
1970 e 230.524 habitantes, em 1991. 

0 espetacular crescimento de Governador Valadares deveu-se a 
fertilidade das terras desmatadas, para formagao de pastagens de in-
vernada e para agricultura, a maior facilidade de aquisigão de proprie-
dades e estabelecimento de posse e a presenga de riquezas naturais de 
rapida exploragao: a madeira de lei, a madeira para fabricagao de corn-
pensado, para dormentes, para lenha e para carvao vegetal, a mica e as 
pedras preciosas e semi-preciosas. A cidade foi favorecida pelo cresci-
mento da economia e pela expansao demografica regional', assumindo 
diversas fungOes urbanas: primeiro, tornou-se polo de beneficiarnento e 
distribuigao dos produtos da regiao (mica, pedras semipreciosas, ma- 
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deira, couros, cereais, gado etc.); segundo, passou a ser urn importante 
centro de pecuaria de engorda, corn urn dos rnaiores rebanhos do esta-
do; terceiro, tornou-se centro de abastecirnento e consurno, distribuindo 
produtos nacionais e irnportados. 

0 dinarnisrno econOrnico de Governador Valadares se fazia notar 
pela diversificacao da oferta de produtos e pelos valores médios dos 
salarios e dos pi-egos, que nao se afastavarn rnuito dos que erarn prati-
cados nas cidades do Rio de janeiro, Sao Paulo ou Belo Horizonte. Havia 
urna intensa rnovirnentaoao de negociantes e representantes das princi-
pais firrnas cornerciais do Pais. Nos anos cinqUenta, as casas cornerci-
ais erarn detentoras de grandes estoques de rnercadorias e enorrne fre-
guesia regional. Governador Valadares transforrnou-se num irnportante 
entreposto cornercial, consolidando-se corno pOlo regional. 

Nos anos quarenta, a cidade nao estava livre de problernas tipicos 
das zonas pioneiras, particularrnente, das deficiências do fornecimento 
de agua potavel e energia elétrica e do sanearnento basico. A dgua con-
sumida pelos rnoradores era retirada diretarnente do Rio Doce ou corn-
prada de carroceiros que se abasteciarn nele. No calor rnuito forte, era 
cornurn os carroceiros se refrescarern na rnesrna agua que vendiarn de 
porta ern porta. Nas residências e casas cornerciais, a agua era coloca-
da ern recipientes para decantar o barro nela contido, depois era filtra-
da; rnas poucos usavarn a fervura. 

A rnaior dificuldade enfrentada pelos colonizadores do Vale do Rio 
Doce era a malaria. Na area de expansao urbana ficava a lagoa do Sapo, 
que servia de bebedouro para as boiadas e constituia-se num dos rnai-
ores focos do rnosquito transrnissor. A elirninagao da lagoa do Sapo so-
rnente foi conseguida vencendo a enorrne resistência dos que a utiliza-
yarn. 0 seu firn significou urn grande alivio para a populagao urbana. Era 
cornum ver nas ruas de Governador Valadares o triste espetaculo de 
doentes definharern pelo chao. Alérn da malaria havia grande incidência 
de leishrnaniose e esquistossomose. 

A II Guerra Munidal foi urn fator importante no "boom" da econornia 
regional, ao provocar o piano de sanearnento do Vale do Rio Doce, corn 
irnplantagao do Servigo de SaUde POblica — SESP, ern 1942, financiado 
pelos Estados Unidos. Os problernas da agua e das endernias forarn 
resolvidos pelo SESP. Este Orgão foi resultado dos acordos de Washing-
ton, que garantirarn para o Vale do Rio Doce e do Rio Amazonas os 
prograrnas especiais de sanearnento, ern razao da rnica e da seringuei-
ra serern rnatérias-prirnas estratégicas. "A •guerra trouxe o cornbate ao 
anofelino, acabou corn a leishrnaniose, corn o calazar, corn o 'diabo'. 

7 Os vários municipios da regiao tiveram crescimento populacional variando entre 100 e 600%, na década de 
quarenta e na de cinqUenta. 
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Tudo através do prograrna do SESP de sanearnento basico e tambérn de 
assistancia médica, porque ele incorporou o Centro de SaUcle, depois 
construiu urn centro de satjcle rnodelar... Naquela epoca tinharnos pou-
cos rnédicos ern Governador Valadares, quase todos passaram a pres-
tar serviço no SESP, dentro da sua especializacao." 8  

0 terceiro problerna rnencionado foi o da energia elétrica. A Prefeitu-
ra operava urna caldeira de 200 CV. Ern 1947, quando a UDN chegou ao 
governo do Estado, corn Milton Campos, e, ern Governador Valadare, 
corn Dilerrnando Rodrigues de Melo, urn grupo, liderado pelo chefe do 
partido no rnunicipio, Justino Carlos da Conceigao Junior, foi solicitar ao 
governador encarnpar a energia da cidade. 0 Governador Milton Carn-
pos rnandou que eles forrnassern urna Companhia e ofereceu urn motor 
de 600 CV, que estava largado na beira da Estrada de Ferro Vitbria a 
Minas, perto da Estacao de Naque. Corn esse motor, fundou-se a Corn-
panhia de Forga e Luz da Figueira do Rio Doce, que propiciou urn acres-
cirno consideravel de energia para uma cidade que vivia as escuras. A 
essa energia juntou-se o fornecimento das sobras nao utilizada na fabri-
ca de cornpensados e na serraria, pela Cornpanhia Agropastoril Rio 
Doce9 . No governo seguinte, de Juscelino Kubitschek, ern cuja carnpa-
nha, na regiao, a Cornpanhia Agropastoril teve papel destacado, o pro-
blerna foi resolvido, pela interferência do presidente dessa, Julio Soares, 
corn a criacao da Cornpanhia do Médio Rio Doce e a construção da Usina 
de Tronqueiras, que entrou ern funcionarnento por volta de 1952/53. 

Ern Governador Valadares desenvolveu-se urna atividade agricola 
de rnaior porte, controlada pela subsidiaria da Siderurgica Belgo Minei-
ra, Cornpanhia Açucareira do Rio Doce (CARDO). A cultura da cana-de-
acCicar, explorada pela CARDO, aproveitava a baixada aluvial a jusante 
da cidade, localizada depois das instalacbes da Companhia Agropasto-
ril. A dernanda de cana-de-agucar propiciou a expansao da lavoura ca-
navieira em outros rnunicipios, particularrnente, Tarurnirim e Abucena, 
poi-61-n nab ern quantidade suficiente para garantir o abastecirnento da 
usina. A Usina de AgOcar foi fechada, no inicio dos anos setenta, por 
baixa produgao, desaparecendo tambérn as plantacbes de cana-de-
agOcar. 

Antes da crise da cafeicultura, nos anos trinta, em toda a regiao de 
Governador Valadares havia urna produgao regular de café, nas terras 
mais elevadas e afastadas das rnargens do Rio Doce, porérn ela nao se 
rnanteve nas décadas seguintes 10 . Nos terragos e baixadas aluviais apa- 

8 Depoimento dado por Hermirio Gomes da Silva , funcionário aposentado do SESP e ex-prefeito de Governa-
dor Valadares. 

9 Empresa subsididna da SiderOrgica Belgo Mineira, instalada na baixa aluvial, que se estendia a jusante da 
cidade de Governador Valadares, onde hoje fica o bairro Universitario. 

10 Em meados da década de cincpenta, a area plantada coal café correspondia apenas a 2,52% da area das 
quatro principais culturas ( feipo, arroz, rnilho e cana-de-acOcar ). 
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reciam as lavouras de feijao, arroz e milho, sendo que essa ültima cor-
respondia a 48,32% da area ocupada pelas quatro principais culturas. 
Na cidade concentravam-se os armazéns que compravam a producao 
local e regional e a exportavam para fora da regiao. A agricultura, no 
entanto, nao despertava muito interesse da populagdo radicada em Go-
vernador Valadares. As ricas terras aluviais e as areas desmatadas eram 
incorporadas como pastagens, ficando assim, economicamente, no 
mesmo nivel das terras ja degradadas pela agricultura, tradicionalmente 
ocupadas pela pecuaria. 

A expansao da pecuaria foi acelerada com o saneamento. "Isso aqui 
era uma reserva ecolOgica, vamos dizer assim; foi a mais recente frontei-
ra de 50 anos para cd, que foi aberta em Minas Gerais. 0 anofelino, 
mosquito transmissor da malaria, guardou isso aqui para as novas gera-
gOes. 0 mosquito manteve aqui, o médio rio Doce, resguardado como 
um patrim6nio natural formidavel. As reservas naturais foram uma gran-
de fonte de colonizacao: a mica, como matéria-prima essencial ao esfor-
co de guerra, e a madeira. Logo em seguida, tirada a madeira, veio o 
colonhao; nao se sabe quem trouxe; diz o Lyrio Cabral que foi o pai dele 
quem trouxe. 0 colonhao entrou com agressividade e trouxe consigo a 
pecuaria. Então, nao conhecemos as fases classicas da exploragao da 
madeira e extrativismo florestal, seguida da agricultura comercial e de 
subsistência, depois de outras atividades de transformagao industrial ou 
da pecuaria. NOs saltamos direto das devastagOes das matas para a 
pecuaria. Razdo porque nOs nao temos tradigao agricola aqui." 11  

A exploracao da mica 12  ganhou destaque nos anos trinta e quaren-
ta, em especial durante a II Guerra Mundial. A mica era empregada na 
fabricaçao de materiais elétricos e instrumentos de precisao, servindo 
de matbria prima necessaria para a indüstria bélica. A producao, desti-
nada quase exclusivamente aos Estados Unidos, foi ampliada conside-
ravelmente, tornando-se um negOcio altamente lucrativo. Os empresari-
os do setor de beneficiamento também controlavam jazidas, empregan-
do dezenas ou centenas de funcionarios, como a COMIL, que dominava 
cinco jazidas, onde trabalharam 250 homens, enquanto a fabrica de 
beneficiamento empregava cerca de 150 operarios, a maioria mulheres 
e menores. Entretanto, passada a euforia da Segunda Guerra mundial, 
ocorreu a retragao do mercado da mica, agravada, nos anos sessenta, 
pela substituiçao dessa matéria-prima por outros produtos. A imprensa 
local, em 28 de julho de 1959 13 , trazia na primeira pagina a manchete: 
"Colapso no Cornércio de Mica". 

11 Depoimento dado por Hermirio Gomes da Silva, Op. Cit. 
12 Mica ou malacacheta e a designacao comum aos minerais do grupo dos silicatos de aluminio e de metais 

alcalinos aos quais frequentemente se associam magnesio e ferro. 
13 Diario do Rio Doce, ano 2, nOmero 390, pagina 1. 
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A partir de 1960, a produgao de mica caiu em queda livre, registran-
do-se, no final dessa década, urna produgao bastante irris6ria. 0 refluxo 
da atividade extrativa da mica teve conseq0Oncias sérias para a econo-
mia local, corn redugao do nOmero de empregos do setor, de cerca de 
3.000 pessoas, no inicio dos anos cinqUenta, para cerca de 500 empre-
gos, no inicio dos anos sessenta. Além dos empregos diretos, a queda 
da dernanda no rnercado atingiu, fortemente, as centenas de familias 
que trabalhavam a mica em suas prOprias casas. 14  

Ao lado da mica, destacaram-se as atividades de beneficiamento 
da madeira, cujo auge tarnbém concentrou-se nos anos quarenta e cin-
q0enta, quando assurnirarn o papel de motores do crescirnento de Gov. 
Valadares. A inclOstria da madeira teve inicio nos anos vinte, corn a pro-
dugao de dormentes para a Estrada de Ferro VitOria a Minas. Ate os 
anos trinta, a exploragao nao se deu em bases racionais, de forrna que 
se pudesse caracterizá-la corno urn ernpreendimento capitalista. Os pri-
meiros madeireiros desdobravam as toras no brago e tiravam os pran-
chbes da rnata, corn ajuda de animais de cangalha, de preferência o 
jurnento. 

Outra atividade que impulsionou a econornia local foi a produgao de 
carvao, destinadas as usinas siderürgicas mineiras. Durante a Segunda 
Guerra Mundial, foi exigido das usinas que funcionassem a todo vapor, 
pois o conflito criara toda sorte de empecilhos para a importagao de ago 
e derivados, como trilhos para estradas de ferro. Para atender essa ne-
cessidade, as companhias siderürgicas aceleraram a devastagao da flo-
resta do vale do médio rio Doce, aumentando as compras de carvao dos 
fornecedores particulares. A SiderOrgica Belgo Mineira criou urna série 
de facilidades para fazendeiros legitimarem suas terras, em troca do 
fornecimento da madeira de lei para a Companhia Agropastoril, sediada 
em Governador Valadares, e do carvao para a usina de Joao Monleva-
de. Aliada ao crescimento da demanda de lenha doméstica, por parte 
da crescente populagao, e da lenha de uso industrial, por causa da ex-
pansao econ6mica, a extragao de carvão acelerou a destruigao das 
matas. 

Governador Valadares atraiu uma grande quantidade de migrantes, 
vindos das zonas vizinhas do vale do Suagui, Zona da Mata, Mucuri e 
Espirito Santo, em busca de oportunidades de negOcio ou de trabalho. 
Muitos eram aventureiros em busca da fortuna facil, mas a maioria era 
formada por modestos lavradores que deixavam o campo pela perspec-
tiva de melhores ganhos oferecidos pelo emprego urbano. Na cidade se 

14 0 beneficiamento empregava principalmente mulher. Havia o trabalho nas firmas e o trabalho dornéstico. 
Nas portas dos casebres dos bairros pobres, sentada no banco de madeira ou no chao, corn a ajuda de uma 
cunha, a mulher ia desfolhando o bloco de mica. 0 resultado do trabalho era vendido as firmas compradoras. 
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fixaram alguns emigrantes nordestinos, que desistiam de continuar via-
gem para Sao Paulo, se estabelecendo, particularmente, no artesanato 
de couro. Nas décadas de cinqUenta e sessenta, a cidade tragou a po-
pulagao rural do municipio, atraida pelas condigbes de vida e pelos ni-
veis salariais existentes. A cidade oferecia amplas oportunidade de em-
prego nas serrarias, oficinas de mica, abatedouros, armazéns atacadis-
tas, comércio varejista, indüstrias diversas, na construgao civil, entre 
outras ocupagOes criadas pela rapida expansao urbana. 

Na década de cinqUenta, Governador Valadares sobressaiu-se corno 
o centro de beneficiamento da prOspera atividade madeireira. Possuia 
em torno de quatorze serrarias e uma grande fabrica de compensados. 
As serrarias da cidade exploravam as matas dos municipios de Itamba-
curi, Coronel Fabriciano e Conselheiro Pena. Os maiores consumidores 
da produgao de Governador Valadares foram Vit6ria, Rio de Janeiro e 
Belo Horizonte. A principal empresa do ramo madeireiro foi a Compa-
nhia Agropastoril Rio Doce, que entrou em funcionamento em agosto de 
1943. Ela instalou uma das mais modernas fabricas de compensados do 
pais. Esta empresa foi criada para aproveitar a madeira que nao era 
usada na produgao do carvao vegetal. A Agropastoril ficava cerca de 
três quilOmetros do centro de Governador Valadares, com a fabrica de 
compensado de urn lado da estrada de ferro e, do outro, a serraria. 

O setor de transformacao contava corn importantes empresas, além 
da Agropastoril e CARDO, corn destaque para; Indüstria Madeireira e 
Pecuaria Cabral S.A. (IMAPEBRA), Serraria Alianga Ltda., Serraria Pro-
gresso S.A., Casa Iguaçu de Cereais Ltda., corn fébrica de banha, Cera-
mica Santo Inacio Ltda., Biscoitos Caiubi Ltda., Cia. de Eletricidade do 
Médio Rio Doce, dentre outras. 

O municipio, em meados da década de cinqUenta, possula 1813 
estabelecimentos comerciais, sendo que 104 atacadistas e 1280 vare-
jistas concentravam-se na cidade. Localizados fora da sede do munici-
pio estavam sete atacadistas e 422 varejistas. A cidade que contava 
corn raros veiculos motorizados, dependendo ainda das tropas de bur-
ro, no inicio da década, tinha registrado 733 veiculos dessa natureza, 
sendo 221 automOveis e jipes, nove Onibus, oito caminhonetes e 20 vei-
culos de outra natureza; de carga havia 309 caminhbes, 123 camione-
tas, 43 tratores; na classe dos nao motorizados era grande o nOmero de 
charretes que serviam de taxi, de carrogas para o transporte de carga e 
de bicicletas para o transporte individual. 

No final dos anos cinqUenta, corn o crescente distanciamento das 
matas e o inicio da escassez da madeira, a Belgo Mineira desinteressou-
se pela produgao do compensado e resolveu desfazer-se da Agropasto-
ril. A Companhia Brasileira de Indüstria e Comércio - Cobraice, comprou 
a empresa, em 1958. Ela era especializada em madeira serrada, contan- 
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do corn duas grandes serrarias instaladas em Governador Valadares, e 
tinha sua sede em Belo Horizonte. 0 problema da falta de rnadeira agra-
vou-se levando muitas serrarias de grande porte a encerrar suas ativida-
des. 

O esgotamento dos recursos naturais exigiu dos empresarios maio-
res investimentos de capitais para se obter ganhos de produtividade, 
porem a opcao do capital foi migrar. Restou a irnagem da antiga prospe-
ridade fixada na paisagern: nas ruinas das serrarias, da antiga usina de 
aVicar, do prédio da fabrica de compensados, dentre outras. Na déca-
da de sessenta, a tendência de migracao do capital madeireiro se con-
firmou, corn sua transferência para o norte do Espirito Santo e Sul da 
Bahia. 

O conjunto da regiao, em que Governador Valadares está inserida, 
de pOlo de atração e crescimento, converteu-se, gradativamente, em 
reservatOrio de mao-de-obra industrial e de mao-de-obra para o traba-
lho doméstico. Essa década e marcada pelo inicio do processo de invo-
lucao demografica e econ6mica, ou seja, perda continua de populagao 
e atividades produtivas, encerrando-se o ciclo de expansao. A popula-
gao iniciou urn processo rnigratOrio, deixando a regiao em busca de no-
vas fronteiras agricolas e dos centros industriais em crescimento. Nessa 
década, o nOmero dos ernigrantes atingiu mais de 670.000 individuos e, 
nos anos setenta, o nCimero de emigrantes subiu para cerca de 750.000. 

O processo regional refletiu-se diretamente sobre a economia de 
Governador Valadares, que perdeu a dinamica anterior. Nos anos seten-
ta, a situagao se agravou pela dificuldade dos empresarios em percebe-
rem as mudancas em curso e adotarem novas praticas econOmicas, 
pautadas numa mentalidade empreendedora. A base extrativista da eco-
nomia havia se esgotado, porem nao houve capacidade de reconversao 
econOmica. 

Os anos setenta foram de incomparavel crescimento econ6mico de 
Minas Gerais, corn indices superiores a 10% a.a., atingindo ate 18,2% 
a.a. (1974) 15 . Nesta década, contrariamente, a Regiao do Rio Doce 
apresentou indice negativo de crescimento, corn a populaçao regional 
reduzindo-se em 0,14% a.a.. Entre 1960 e 1980, a participagao regional 
no PIB mineiro reduziu-se de 7,2% para 5,7%. A Regido que foi conside-
rada a "terra da promissao", desde que o termo surgiu em documentos 
do final do século XVIII, ate a década de cinquenta do século XX, pas-
sou a ser mencionada nos documentos oficiais, a partir dos anos ses-
senta, como "regiao problema". 

15 13,4% ( 1972), 11,2% ( 1973), 11,8 ( 1975 ), 15,2% ( 1976 ). 
16 Regiao do Rio Doce 6 a Macrorregiao de Planejamento VIII, do Estado de Minas Gerais, pela regionalizacao 

em vigor aquela epoca. Ela engloba a zona de Governador Valadares, Caratinga e TeOfilo Otoni. 
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A pecuaria nao agregou novas técnicas, continuando restrita a sim-
ples exploragao da capacidade dos solos. A consequencia foi a queda 
da quantidade de cabegas de gado que urn hectare suportava, reduzin-
do-se de uma rnédia de duas cabegas/hectares/ano, nos anos cinqUen-
ta, para urna rnédia, no inicio dos anos 80, de 0,8 cabegas/hectares/ano 
para o bapirn-colonhao. 17  Desta forma, a atividade entrou num processo 
de regressao, corn a diminuigao do rebanho ern 18,5%, entre 1975-1985 
(Censo Agropecuario,,1985). Dois grandes frigorificos forarn fechados, 
nos anos oitenta. Por sua vez, a agricultura de irnportancia desapareceu 
de Governador Valadares, que se tornou uma grande importadora de 
generos agricolas. 0 poder pCiblico pouco fez no sentido de investir em 
infra-estrutura na zona rural e de fornentar a modernizagao da agrope-
cuaria. Estes fatores inviabilizararn qualquer possibilidade de desenvol-
virnento agro-industrial. 

A irnportancia da funcao polarizadora e o papel do setor terciario 
perderarn forga, a partir da década de setenta. Nao houve a criagao de 
novos empreendimentos que propiciassern a rnanutengao da dinarnica 
urbana, a medida que essa perdeu as vantagens propiciadas pela sua 
insergao regional. Na realidade, a decadência da regiao incidiu sobre a 
cidade, reduzindo sua fungao de pOlo e produzindo-se a tendência a 
estagnagao, que tende a persistir, desde a década de setenta. 

Governador Valadares foi a (mica cidade, da sua zona de influência 
direta, que continuou a rnanter urn crescirnento dernografico, porern a 
urn ritrno rnenor que o crescimento vegetativo. Em 1993, calculou-se que 
cerca de 27.000 valadarenses haviam emigrado para o exterior, grande 
parte deles na faixa entre 16 e 35 anos. 18  Os dblares enviados pelos 
ernigrantes rnovimentaram a indiistria da construgao civil, o cornércio e 
propiciararn a abertura de rnuitos neg6cios. Estes recursos forarn funda-
rnentais para manterern a dinarnica da econornia, nos anos oitenta e 
principio dos noventa. 

Hoje, Governador Valadares possui cinco dilernas de magnitude 
consideravel: 1) escassez de capital, 2) abundancia de rnao-de-obra; 3) 
redugao de sua influencia no rnercado regional, corn tendência a perda 
da fungao p610; 4) baixo nivel tecnico/tecnolOgico da forga de trabalho e 
da capacidade de ernpreendirnento da iniciativa privada e 5) graves 
problernas arnbientais, especialrnente degradagao do solo e assorea-
rnento dos rios, em conseqUência da histOria econOrnica anterior. 

O municipio necessita de urn diagn6stico detalhado, da analise da 
sua possibilidade real de desenvolvimento e da participagao de todos 

17 Segundo estudo de Francisco Meihem Buruqui. Inter-Relaçao Solo-Pastagem nas Regiges Mata e Rio Doce 
do Estado de Minas Gerais. UFV, 1982. 

18 Soares, Weber. Emigrapao de Valadarenses para outros paises e impacto no mercado imobiliário. Rio de 
Janeiro, UFRJ, 1995. Tese de Mestrado. 
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os segmentds da sociedade. Desta forma, poderao surgir alternativas 
concretas, que incorporem métodos dinamizadores e tecnologias apro-
priadas. 0 desenvolvimento requer estudos detalhados e o conhecimento 
da direcao para onde se quer modificar a estrutura produtiva. A politica 
nao deixa de ser fundamental e, consequentemente, é necessario que a 
comunidade seja capaz de cobrar a parte que cabe ao poder pGblico, mas 
ele nao substitui a sociedade civil na promocao do desenvolvimento. 
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