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RESUMO
Este trabalho aborda a questão dos impactos ocorridos no meio ambiente físico,
social e econômico do Município de Quartel Geral-MG. Tais fatos se deram em razão da
produção de eucalipto pela Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, com a finalidade de
produção de carvão vegetal para alimentar as siderurgias produtoras de ferro gusa.
O cerrado foi o fator que mais contribuiu para o chamamento da empresa Belgo
Mineira e Companhia Agrícola Florestal – CAF; seguido da mão de obra farta e carente por
emprego, pela proximidade do polo guseiro, e terras extensas, produtivas e relativamente
baratas comparando com o preço local da época de sua instalação em Quartel Geral.
O capítulo I trata da origem das siderurgias e a importância da produção do
carvão. Aborda também, os aspectos positivos e negativos da espécie eucalipto, e
posteriormente discorre sobre a questão da silvicultura.
O capítulo II é dedicado à questão da localização, história e base econômica do
Município, além de detalhar a atuação da CAF desde seus primeiros dias em Quartel GeralMG.
O último capítulo analisa os dados pesquisados durante a realização dos trabalhos
de campo. Neste tópico, fica mais evidente a complexidade dos problemas sofridos pela
população quartelense, em função da instalação da silvicultura naquele Município.
Finalizando, são expressas as considerações finais e algumas sugestões oferecidas
diante dos resultados deste trabalho.
A Companhia Siderúrgica Belgo Mineira em Quartel Geral fora privilegiada em
virtude de sua instalação, haja vista que a mesma antecedeu a brachiária, a qual chegou mais
tarde, a partir de 1982, ou seja, o produtor rural ainda não sabia lidar com terras do cerrado,
assim a BELGO, deixou uma grande dívida social para o Município de Quartel Geral.
PALAVRAS CHAVES – Quartel Geral, eucalipto, carvão vegetal, siderurgia, impacto
ambiental e socioeconômico.
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