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Estamos todos aqui neste planeta, por assim dizer, como turistas. 

Nenhum de nós pode morar aqui para sempre. O maior tempo 

que podemos ficar é aproximadamente cem anos. Sendo assim, 

enquanto estamos aqui, deveríamos procurar ter um bom 

coração e fazer de nossas vidas algo positivo e útil. Quer 

vivamos poucos anos ou um século inteiro, seria lamentável e 

triste passar esse tempo agravando os problemas que afligem as 

outras pessoas, os animais e o ambiente. O mais importante é ser 

uma boa pessoa. 

Dalai–Lama 
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RESUMO 
 

 

O estado de Minas Gerais responde por 35% da Produção Mineral Brasileira.  O estado é o maior 

produtor brasileiro de minério de ferro do país respondendo por 70% da produção nacional.  

Neste contexto de produção de minério de ferro, destaca-se o município de Congonhas 

localizado na bacia do Alto Paraopeba, no sudeste do Quadrilátero Ferrífero. Partindo do 

pressuposto de que a mineração adentra a área urbana de Congonhas, o objetivo deste estudo é 

avaliar sua extensão e dissertar sobre aspectos socioeconômicos e ambientais da atividade. Para 

2015 estima-se, para o Alto Paraopeba, uma extração de 120 milhões de toneladas/ano de 

minério de ferro e uma produção de 12 milhões toneladas/ano de aço, sendo em Congonhas a 

maior concentração da atividade mineral. A metodologia adotada nesse estudo teve por base a 

questão ambiental fundamentada na Constituição Federal, que divide as competências em esferas 

de responsabilidades e cuidados. O levantamento bibliográfico buscou identificar publicações 

relacionadas com a mineração urbana e investigar os conflitos ambientais. O controle de áreas do 

DNPM-MG foi utilizado como fonte para a definição dos limites das áreas de interesse 

minerário. Os resultados desse estudo possibilitaram mostrar que a mineração em Congonhas é 

periurbana e vem ocupando áreas inteiramente urbanizadas, tombadas e/ou de interesse turístico. 

O minério de ferro é o mais relevante com 49 % das áreas registradas no DNPM. Neste contexto 

50,7% do espaço superficial do município acha-se comprometido com a extração de minério de 

Ferro. Os conflitos ambientais são evidentes destacando-se os impactos aos recursos hídricos, a 

poeira excessiva, a relevante degradação cênica e cultural e a notoriedade dos impactos de 

vizinhança. A renda per capita da população ali residente é razoavelmente baixa e a renda 

municipal não difere Congonhas dos municípios vizinhos, sugerindo que a mineração não tem se 

revelado como agente de desenvolvimento local. 

 

Palavras-chave: Mineração; Quadrilátero Ferrífero; Minério de Ferro; Desenvolvimento 
Sustentável, Congonhas(MG). 
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ABSTRACT 
 

 

Minas Gerais State accounts for 35% of the Brazilian Mineral Production. The state is the largest 

producer of iron ore in the country accounting for 70% of national production. In the context of 

iron ore production highlights the municipality of Congonhas located in the basin of the Upper 

Paraopeba in south-eastern of the Quadrilátero Ferrífero. Assuming that mining enters the urban 

area of Congonhas, the objective of this study is to assess its extent and address the 

environmental and social economic aspects of the activity. For 2015 it is estimated, for the Alto 

Paraopeba, an extraction of 120 million tonnes of iron ore and a production of 12 million tons / 

year of steel and the largest concentration of mining activity is in Congonhas. The methodology 

adopted in this study was based on the environmental and social issues based on the Federal 

Constitution, which divides the powers into spheres of responsibility and care. A comprehensive 

literature review sought to identify publications related to mining and investigate urban 

environmental conflicts. The control areas of the DNPM-MG was used as a source for defining 

the limits of mining areas of interest. The results of this study show that mining in Congonhas is 

bordering the town, occupying urbanized areas and areas of touristic and environmental 

preservation significances. Iron ore accounts for 49% of the polygons of mining rights. In this 

context 50.7% of the surface area of the municipality finds itself committed to iron ore. The 

environmental conflicts are evident with emphasis on the impacts to water resources, excessive 

dust, the significant degradation of scenic and cultural values as well as the neighbourhood 

impacts. Per capita income of Congonhas resident population is fairly low and do not differs 

from the income of neighbouring towns, suggesting that mining has not been revealed as a local 

development agent. 

 

Key Words: Mining; Quadrilátero Ferrífero; Iron Ore; Sustainable Development, Congonhas 
(MG). 
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1. CAPÍTULO - INTRODUÇÃO 
 

 

A cidade é, notadamente, um espaço marcado por tensões e conflitos que retratam as 

desigualdades sociais e os problemas urbanos. Como afirma Ermínia Maricato: “Os espaços 

urbanos não se limitam também a ser locais ou palcos da produção industrial, da troca de 

mercadorias, ou lugares onde os trabalhadores vivem. Eles são tudo isso e muito mais; são 

produtos: edifícios, viadutos, ruas, placas, postes, árvores, enfim, paisagem que é produzida e 

apropriada sob determinadas relações sociais. A cidade é objeto e também agente ativo das 

relações sociais”, Maricato, (1997 p. 42) Apud Prieto, (2006). Os moradores devem buscar 

amenizar as tensões e os conflitos das cidades fazendo-as ambientalmente sustentáveis e meio 

ambiente, por sua vez, pode ser definido à luz da Lei Federal n.º 6.938, de 31.08.1981, que 

institui a Política Nacional de Meio Ambiente, como “o conjunto de condições, leis, influências e 

interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as 

suas formas”. 

 

A expectativa mundial pela “melhoria da qualidade ambiental” é grande em todo o mundo. O 

debate a respeito de como sustentar os 7 bilhões de habitantes da terra cresce a todo momento. A 

cadeia produtiva tem importância indiscutível no sustento da população existente. O crescimento 

populacional é inevitável e fomenta a elevada necessidade da geração de empregos, renda, 

viabilização de moradias, infraestrutura, estradas e etc. Enfim, tudo que daí advém impulsiona os 

atores dos vários ramos da ciência na busca de formas inovadoras de desenvolvimento social, 

econômico e ambientalmente sustentável. Segundo Juan Peña, do Instituto Superior Mineiro de 

Cuba apud Moreira (2003, p. 43), observa “A essência do problema está na relação 

homem/natureza, que nunca será equilibrada e harmônica. 

 

A expectativa da “melhoria do desempenho ambiental“ pode ser satisfeita através do uso de 

instrumentos de avaliação de impacto e planejamento ambientais, relacionados à implantação e 

operação dos empreendimentos (BACCI, 2006). Conhecendo-se previamente os problemas 

podem-se adotar medidas que evitem ou atenuem os danos ambientais e consequentemente 

reduzir os custos envolvidos na sua remediação, correção de impactos e/ou transtornos 

ambientais. No Brasil as normas da série ISO 14000, corroboram na satisfação desta expectativa 

social, pois se tornaram importantes ferramentas para as empresas promoverem a proteção 

ambiental e a prevenção da poluição, equilibrando-as com as necessidades socioeconômicas e 

garantindo competitividade no mercado global. 
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A série ISO 14000 representa um consenso internacional de grande aceitação; dotada de padrões 

e mecanismos especializados para a conferência da certificação de conformidade ambiental. O 

sistema de gestão ambiental baseado na ISO 14000 especifica os requisitos relativos a um 

sistema de gestão ambiental, levando-se em conta os requisitos legais e as informações referentes 

aos impactos significativos. Visa implementar, manter, aprimorar um sistema de gestão 

ambiental, bem como demonstrar sua conformidade e seu desempenho ambiental à sociedade. O 

sucesso da implantação dos sistemas ISO 14000, depende do comprometimento, das 

organizações e da sociedade, em reduzir o impacto negativo sobre o meio ambiente (VALLE 

apud RAMOS, 2006) e contribuir para a “melhoria da qualidade ambiental“. 

 

A mineração é uma das mais antigas atividades produtivas exercidas pela humanidade. Não é 

casual que a história da civilização adote as suas diferentes modalidades como marcos divisórios 

de suas eras: idade da pedra lascada (paleolítico), idade da pedra polida (neolítico) e idade dos 

metais (cobre, bronze e ferro), no entanto, o setor mineral brasileiro deve ter uma clara 

compreensão da importância do desenvolvimento sustentável e incorporar em suas atividades os 

preceitos ambientais. Segundo Enríquez (2007 p.25), há muita polêmica quanto ao efetivo papel 

da mineração para o desenvolvimento dos espaços territoriais onde ela ocorre. Uma corrente de 

pensadores afirma que economias de base mineradora têm muito mais problemas do que 

vantagens para conduzir o seu processo de desenvolvimento. Outra corrente, radicalmente oposta 

defende a ideia de que a mineração é um trampolim para o desenvolvimento, afirmando que a 

extração mineral é um dos setores produtivos que tem grandes possibilidades de gerar vultosos 

recursos financeiros. Há ainda uma terceira via cujo lema seria - “nem tanto ao mar, nem tanto a 

terra”, que percebe as oportunidades, mas que também vê os desafios que as regiões de base 

mineradora precisam enfrentar para superar os problemas colocados pela busca do 

desenvolvimento. A Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM, nesse caso, 

assume um papel central e pode ser a ponte para viabilizar a distribuição equitativa dos 

benefícios minerais entre as gerações, para isto é indispensável fazer bom uso da renda mineira. 

Por não estar vinculada a gasto específico, permite ampla flexibilidade para o gestor público usá-

la a partir de uma perspectiva de sustentabilidade. Um dos principais desafios para o 

desenvolvimento sustentável é conhecer a base socioespacial em que os fenômenos ocorrem. 

Sem isso, as propostas de desenvolvimento sustentável se fragilizam pela inadequação aos fatos. 

Daí a importância do uso de indicadores, enquanto ferramentas que permitem aferir a realidade. 

De acordo com as normas ISO 14000 (1996), para atender as expectativas de “melhoria da 

qualidade ambiental“ é preciso conhecer e divulgar os aspectos ambientais de um 

empreendimento. A atividade de extração mineral no município de Congonhas é intensa e o 
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objetivo específico deste estudo de caso está focado no pressuposto de que a mineração ocupa e 

avança sobre parte considerável do território de Congonhas e impõe ao meio ambiente local e à 

comunidade consideráveis impactos ambientais, socioeconômicos e culturais. Portanto, esta 

dissertação discorre sobre os conflitos e aspectos socioambientais decorrentes das atividades de 

mineração no município de Congonhas, (ENRÍQUEZ, 2000) 

 

 

1.1. Justificativa 

 

 

O município de Congonhas, localizado na porção Sudoeste do Quadrilátero Ferrífero, na bacia 

do Alto do Paraopeba, possui uma superfície de 304 km² com elevada taxa de ocupação do solo 

pela mineração. Em seu território há, aproximadamente, 100 expressivos polígonos/processos 

registrados no Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, sendo que estes direitos 

minerários estão sob o controle/domínio de 39 empreendedores, entretanto os dados do IBGE, 

sobre a renda nominal mensal per capita, (Quadro 10), indicam que 35,2% da população recebem 

entre meio a dois (1/2 a 2) salários mínimo, 32,4% não possuem rendimento e 13,8% não 

apresentaram declaração de renda (IBGE, 2010). Congonhas, como membro do Consórcio de 

Desenvolvimento do Alto Paraopeba (CODAP), aparece no ano de 2009, em terceiro lugar de 

desempenho do produto interno bruto per capita, com um montante de R$18.056,35, atrás de 

Ouro Branco com R$46.864,97 e Conselheiro Lafaiete com R$19.326,80, Quadro 8. 

 

Os conflitos da indústria da mineração com a comunidade de Congonhas são significativos e têm 

chamado a atenção da mídia e de autoridades (ALAMINO, 2008; ALMG, 2010; ARIADNE, 

2011; BACCI, 2006; CABIDO, 2010; DUARTE, 2010; ENRÍQUEZ, 2008). A tríade “área 

habitada, mineração e meio ambiente”, motiva o desenvolvimento de um estudo que identifique 

e analise a extensão das atividades de mineração sobre o espaço municipal de Congonhas. A 

escolha deste caso/tema para estudo leva em consideração o grande número de empreendimentos 

previstos para esta região, que é o centro geoeconômico do Alto do Paraopeba e 

circunvizinhança. Conforme Ruiz (2010), a tendência é de que todos estes eventos se concentrem 

em Congonhas e cause fortes impactos ambientais à comunidade. Um dos principais impactos 

previsto é sobre a população de Congonhas. O senso de 2010 apontou 48.519 habitantes (IBGE, 

2010) e a análise do Instituto de Desenvolvimento Municipal de Congonhas (2009), estima 

63.792 habitantes em 2012 e 122.881 em 2023. O período (2009-2023) analisado leva em conta 
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os empreendimentos nas fases de projeto e de implantação, bem como os serviços de terceiros 

que a mineração solicita. 

 

 

1.2. Objetivos 

 

 

Este estudo considera a importância socioeconômica dos recursos naturais, a exploração racional 

destes bens, o uso consciente dos recursos naturais e ambientais como elementos de 

desenvolvimento sustentável e fator de melhoria da qualidade de vida. Considerando meio 

ambiente e ocupação do solo da área em estudo como “pano-de-fundo analítico”, esta pesquisa 

tem por objetivo delimitar a área mais expressiva de mineração e alguns dos aspectos ambientais 

relacionados com esta atividade no município de Congonhas. Pretende-se ainda, levantar 

informações sobre a extensão da atividade minerária local de maior relevância/impacto e seu 

reflexo na população. Os objetivos específicos incluem: 

 

� Levantar os dados referentes à extensão territorial das atividades minerárias em 

Congonhas como subsídios para a definição de Políticas Públicas locais, visando à 

inserção da atividade de mineração na política de desenvolvimento municipal; 

� Verificar se as atividades minerárias têm impactado/contribuindo para a degradação 

ambiental da área pesquisada; 

� Despertar a visão holística para com o uso/a ocupação do solo levando-se em 

consideração o aspecto difuso dos recursos naturais e solo; 

� Fornecer informações que possibilite a formação de um conceito inovador sobre o tema 

mineração urbana e meio ambiente, uso/ocupação do solo. 

 

 

1.3. Metodologia 

 

 

Segundo Yin (2001), o estudo de caso contribui para a compreensão dos fenômenos individuais, 

organizacionais, sociais e políticos, sendo utilizado como uma estratégia habitual de pesquisa 

que permite uma investigação, que preserve as características significativas dos eventos da vida 

real. A produção de conhecimento científico abrange variados métodos e procedimentos, nos 

quais o pesquisador busca parâmetros para a elaboração de sua pesquisa. Conforme Fernandes, 
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(2007), grandes racionalistas como Leibniz, Decartes e Spinoza, propõem o uso do método 

dedutivo. Segundo Gil apud Fernandes (2007), o método dedutivo é o conjunto de 

procedimentos intelectuais e técnicos empregados para que os objetivos sejam atingidos. Os 

chamados métodos científicos traçam diretrizes para o raciocínio, organizando de maneira ímpar 

a produção do conhecimento. Este trabalho vale-se desta metodologia para analisar os dados 

gerais levantados e atingir seu objetivo particular, ou seja, “formatar uma conclusão”. 

 

Esta dissertação fundamentou na pesquisa da base constitucional para o tema “Meio ambiente”. 

Foi feito o levantamento bibliográfico, em busca de publicações relevantes relacionadas com 

conflitos oriundos da mineração tipicamente urbana, objetivando investigar os possíveis conflitos 

ambientais ocasionados pelas atividades extrativas de recursos minerais em área urbana. Este 

estudo, realizado no município de Congonhas e sua linha de limite com o município de Belo 

Vale, contempla a caracterização do município, levantamento dos títulos minerais relevantes, 

análise dos dados e apresentação dos resultados. Para isso o banco de dados, (overlay digital), 

obtido via DNPM-MG, foi utilizado como fonte de evidências para a pesquisa em busca da 

identificação dos limites dos processos de direitos minerários ali registrados. Considerando o 

tipo de estudo e os objetivos estabelecidos para o desenvolvimento do trabalho, várias incursões 

em campo foram realizadas para levantar/identificar a relação entre as atividades de mineração e 

a dinâmica do município/cidade de Congonhas. Posteriormente foi efetuada a 

plotagem/sobreposição de cada polígono de direito minerário no mapa de Congonhas, buscando-

se a caracterização da área de abrangência destes polígonos e sua extensão sobre o solo do 

município. 

 

O levantamento dos dados ocorreu em duas fases:  

1. Atividades de escritório: A partir do overlay digital foram selecionados, do banco de 

dados do DNPM, 100 polígonos/processos mais expressivos distribuídos no espaço 

territorial de Congonhas. O critério, para seleção dos polígonos, se baseou no escrutínio 

conforme as etapas: I) seleção dos processos por fase/andamento dos processos; II) 

seleção dos processos por substância mineral; III) seleção dos processos por 

atores/detentores do direito mineral; IV) seleção dos processos conforme a substância 

mineral mais expressiva e; V) seleção dos processos referentes a minério de ferro, por ser 

este o mais representativo/impactante para a cidade de Congonhas. 

2. Visitas em campo: Uma câmara digital foi utilizada para coleta/registro de dados da 

pesquisa de campo. Essas incursões em campo tiveram como objetivo: a identificação do 

limite do município de Congonhas, o levantamento das áreas de conflitos/interferências 
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das atividades minerárias com o município e a comunidade, a caracterização das 

condições (congestionamentos e poluição) das vias de acessos rodoviários, a 

presença/vizinhança dos empreendimentos com os espaços urbanos, a constatação visual 

geração/presença de poeira/particulado em suspensão na cidade, a degradação via 

assoreamento e supressão de nascentes, a ocorrência de acidentes envolvendo carretas 

transportadoras de minério e usuários/passageiros nas rodovias, o avanço das áreas 

minerárias para sobre os espaços urbanos e aspectos ambientais gerais de agravo ao Meio 

Ambiente. 

 

A base de informações foi elaborada a partir daquelas recolhidas de trabalhos de campo e junto a 

várias fontes, como Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, DNPM, Prefeitura 

Municipal de Congonhas - PMC, Cartas geográficas do Instituto de Geociências Aplicadas - 

IGA, Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais - ALMG, texto Constitucional do 

Brasil, legislação pertinente, artigos levantados a partir de literatura específica e a mídia oficial. 

Após a compilação das informações, o material fotográfico (de campo) mais relevante foi 

selecionado para caracterização dos aspectos ambientais e os polígonos levantados junto ao 

DNPM/dados gráficos receberam tratamento nos softwares ArcGis e AutoCad. Os elementos 

gráficos gerados foram, posteriormente, plotados no mapa municipal de Congonhas. Após a 

plotagem dos polígonos relevantes sobre o mapa municipal, foi possível conhecer a abrangência 

de cada processo-DNPM/direito mineral por sobre o solo de Congonhas. A partir deste instante 

iniciou-se o estudo/avaliação da área em que se projetam os processos-DNPM. 

 

A metodologia escolhida para o desenvolvimento deste trabalho dissertativo possibilitou a 

produção de dados julgados fundamentais na avaliação do avanço da mineração e sua relação 

com a cidade de Congonhas. Estes dados advindos das fontes supracitadas foram coletados de 

forma a demonstrar a inter-relação dos processos/polígonos de direito mineral que 

hipoteticamente, poderiam estar impactando/causando transtorno à população de Congonhas. 
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2. CAPÍTULO - REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 

Este capítulo apresenta uma síntese da pesquisa bibliográfica a respeito dos temas: mineração 

urbana, uso e ocupação do solo e meio ambiente em cidades mineradoras. Esta etapa foi 

direcionada para o levantamento dos conceitos teóricos e definição de alguns conceitos e 

aspectos imprescindíveis à compreensão do assunto abordado. 

 

“A história de Minas Gerais tem raízes profundamente alicerçadas no extrativismo mineral, 

remontando sua formação às incursões das bandeiras em busca de riquezas em seu território que 

culminaram na descoberta do ouro e do diamante. No período atual com sua diversificada 

produção mineral, o Estado continua sendo o principal fornecedor de matérias-primas do Brasil e 

como consequência Minas Gerais é historicamente o pólo propulsor de desenvolvimento do 

conhecimento geológico do Brasil.” (ARAÚJO, 1985). 

 

No período compreendido entre os séculos XVI e XVIII foram organizadas expedições ou 

“bandeiras” com o objetivo de descobrir essencialmente metais preciosos. O ouro constituiu a 

primeira e a maior de todas as descobertas de bens minerais no Estado de Minas Gerais e em 

1710 foram descobertos o Ouro e Diamante. Segundo Girodo (2005), o parco conhecimento da 

arte da mineração foi altamente compensado com as riquezas dos jazimentos e a facilidade da 

extração do metal nobre. Para aproveitar tais bonanças foram importados escravos da região 

africana, frequentadas por árabes que já conheciam os princípios de mineração. “Pode-se assim 

considerar esta como a primeira importação de tecnologia na mineração brasileira.” 

 

Desde o início do século vinte um, a indústria extrativa brasileira, principalmente do minério de 

ferro, impulsionada pelo forte crescimento mundial (com destaque para a Chinesa) tem crescido 

vigorosamente e, desta forma, vem impactando a economia nacional (Batista, 2009). Para alguns 

estudiosos, tais impactos não seriam somente positivos, haja vista a possível falha de mercado 

chamada de Dutch disease
1, que no país de origem foi supostamente iniciada em 1967. A causa 

deste fenômeno ocorrido na Holanda foi o boom das exportações de gás natural que gerou 

impactos em outros setores da economia através de sua influência no câmbio.  

 

                                                 
1 O termo “Dutch disease” (doença holandesa – uma falha de mercado) foi cunhado pela primeira vez pela revista 
“The Economist” em um artigo chamado “The dutch disease” em 26 de novembro de 1977, (EcononStats, 2008 
apud Batista, 2009). 
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Minas Gerais é o estado responsável por 35% do total da produção mineral brasileira. No ano de 

2007, 350 milhões de toneladas de minério de ferro produzidas no Brasil, saíram de Minas 

Gerais. Contribuindo com 70% da produção, Minas Gerais é o maior produtor de ferro do País 

(IBRAM, 2009). No ano 2000 a quantidade de ferro embarcada para o exterior foi de 156 

milhões de toneladas e no ano de 2007 foi de 270 milhões de toneladas perfazendo uma receita 

em valores totais das exportações de minério de ferro do Brasil de US$ 3.048.240.096,00 e US$ 

10.557.911.454,00 em 2000 e 2007 respectivamente (Batista, 2009). 

 

Observa-se um aumento vertiginoso de 246,36% no valor do produto. Entretanto, a variação 

percentual dos valores, em dólares americanos foi bem superior à variação da quantidade 

exportada, em toneladas métricas, cujo percentual variou positivamente em 71,74%. O principal 

fator que determinou o boom de commodities (após 2002), tanto em suas cotações quanto em sua 

demanda é o extraordinário crescimento da economia chinesa (The Economist, 2003; Bentley, 

2003; Roach. 2004; IMF, 2004; The Economist, 2004a; Unctad, 2005 apud Prates, 2007a). Vale 

lembrar que estes mesmos autores citam que a Índia, nos últimos anos, também contribuiu para 

este crescimento, porém, não comparado ao forte impacto chinês. Entre 2000 e 2007, as 

importações de minério de ferro pela economia chinesa saltaram de 69.970 milhões de toneladas 

(US$ 1.875.699 milhões) para 383.669 milhões de toneladas (US$ 33.795.570 milhões). A 

demanda e cotação das commodities metálicas, grupo que compreende o minério de ferro, são 

dependentes do desempenho de outros setores, como o metalúrgico e de construção civil. Estes 

setores demonstram um crescimento vigoroso nas últimas décadas, Batista (2009 p. 43). 

 

De acordo com a ALMG (2010), o número de projetos/investimentos, no setor mínero-

siderúrgico, no Alto do Paraopeba é expressivo. Estima-se que até 2015 possa atingir a extração 

anual de 120 milhões de toneladas de minério de ferro e a produção de 12 milhões de toneladas 

de aço e a tendência é de que tudo se concentre em Congonhas. Conforme o texto das notas 

taquigráficas da ALMG (2010), “Vimos, por meio da mídia, da imprensa nacional, várias 

matérias sobre o assunto. Vemos manchetes do jornal Estado de Minas, com os dizeres: um novo 

eldorado em Minas, apontando justamente as nossas cidades, todas elas componentes do Alto 

Paraopeba. Isso porque estamos lidando com valores astronômicos, é o maior investimento 

privado atualmente em curso no Brasil.” 

 

No que se refere ao Distrito Industrial, segundo a CODEMIG (2010), a região de Congonhas, 

Ouro Branco, Conselheiro Lafaiete e Jeceaba apresenta vocação industrial voltada para 

empreendimentos mínero-siderúrgicos, tendo em vista a proximidade das jazidas de minério de 
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ferro e a existência de boa infraestrutura logística (ferrovias, rodovias e fontes de suprimento de 

água). Dentro deste cenário, o projeto do Distrito Industrial de Congonhas é destinado à 

implantação de unidades mínero-siderúrgicas de grande e médio porte. 

 

O contexto vigente é de profundas transformações econômicas, sociais, culturais e ambientais, 

promovidas pelos investimentos nas áreas de mineração e siderurgia na região do Alto 

Paraopeba. A região abriga importantes bens culturais, materiais e imateriais e que somente uma 

abordagem inter setorial possibilitará alinhar os objetivos da perspectiva do desenvolvimento 

local e regional sustentável. O próprio governo federal já trata esse cenário como à maior região 

de investimentos privados do Brasil, não havendo, atualmente, nenhuma outra região que receba 

tantos investimentos privados (GABIDO, 2010). Tais investimentos trarão grandes alterações 

nos cenários ambiental, socioeconômico e cultural da região do Alto Paraopeba. 

 

De acordo com o Artigo 216 da Constituição Federal Brasileira (Brasil, 2008), constitui 

patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente 

ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 

da sociedade brasileira, nos quais incluem: 

I. as formas de expressão; 

II. os modos de criar, fazer e viver; 

III. as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV. as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às  manifestações 

artístico-culturais; 

V. os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 

paleontológico, ecológico e científico. 

 

O ambiente deve ser entendido sob múltiplas acepções e não somente como uma coleção de 

objetos e de relações entre eles, nem como algo externo a um sistema (a empresa, a cidade, a 

região, o projeto) e com o qual esse sistema interage, mas também como o conjunto de condições 

e limites que deve ser conhecido, mapeado, interpretado e dentro do qual evolui a sociedade. 

Substâncias nocivas presentes nos diversos compartimentos ambientais, uma vez acima das 

condições e limites para a emissão e presença provocam o chamado impacto ambiental, são 

chamadas de poluentes. Poluição é a introdução no meio ambiente de qualquer forma de matéria 

ou energia que possa afetar negativamente o homem ou outros organismos (Sánchez, 2008). 
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Degradação ambiental pode ser conceituada como qualquer alteração adversa dos processos, 

funções ou componentes ambientais, ou como uma alteração adversa da qualidade ambiental. A 

degradação ambiental corresponde ao impacto negativo. Refere-se a qualquer alteração de um 

ambiente e a qualquer tipo de ambiente, assim como os espaços naturais. Tanto o patrimônio 

natural como o cultural podem ser degradados, descaracterizados e até destruídos. Impacto 

ambiental refere-se à “alteração da qualidade ambiental que resulta da modificação de processos 

naturais ou sociais provocada pela ação humana” (Sánchez, 2008). 

 

A lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, 

estabelecendo diretrizes gerais da política urbana: Art. 36. Lei municipal definirá os 

empreendimentos e atividades privados ou públicos em área urbana que dependerão de 

elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV para obter as licenças ou autorizações de 

construção, ampliação ou funcionamento a cargo do Poder Público municipal; Art. 37. O EIV 

será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos do empreendimento ou 

atividade quanto à qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades, 

incluindo a análise, no mínimo, das seguintes questões: Adensamento populacional, 

equipamentos urbanos e comunitários, uso e ocupação do solo, valorização imobiliária, geração 

de tráfego e demanda por transporte público, ventilação e iluminação, paisagem urbana e 

patrimônio natural e cultural; Art. 38. A elaboração do EIV não substitui a elaboração e a 

aprovação de estudo prévio de impacto ambiental (EIA), requeridas nos termos da legislação 

ambiental. 

 

Segundo Enríquez (2007 p.74), a conceitualização de desenvolvimento sustentável difundida 

pelo Relatório Brundtland (1987), apresenta considerações universais, das quais em um nível 

filosófico bem amplo, ninguém discorda. Como grandes objetivos, o desenvolvimento 

sustentável pretende sustentar ou elevar, simultaneamente, o meio ecológico – incluindo a 

qualidade ambiental e o estoque dos recursos – o bem-estar econômico e a justiça social. Na 

prática, esforços em direção à sustentabilidade em suas três dimensões clássicas (ecológica, 

econômica e social) envolvem conflitos. Atividades que mantêm ou elevam apenas o bem-estar 

econômico ocorrem a expensas de degradação ecológica. Uma atividade industrial, como a 

mineração, pode beneficiar a economia nacional a expensas de danos no meio ambiente e nos 

valores culturais das comunidades locais. 

 

Ainda segundo Enríquez (2007 p.76), o desenvolvimento deve ser economicamente eficiente, 

ecologicamente suportável, politicamente democrático e socialmente justo. A noção de 
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desenvolvimento sustentável, para Sachs (2004, p.17) apud Enríquez (2007), deve, portanto, 

estar assentada em cinco pilares – social, ambiental, territorial, econômico e político. O 

planejamento moderno é participativo e dialógico e exigem uma negociação quadripartite entre 

os atores envolvidos, conduzindo a arranjos contratuais entre autoridades públicas, empresas, 

organizações de trabalhadores e sociedade civil organizada (SACHS, 2004 apud ENRÍQUEZ, 

2007). 

 

Segundo Sachs (1986, 2004) apud Enríquez, (2007), um dos principais desafios para a promoção 

do “desenvolvimento includente, sustentável e sustentado”, é estimular o “potencial de 

desenvolvimento endógeno”. Três condições devem ser associadas ao termo “endógeno”: 1) o 

primado da lógica das necessidades sociais sobre a do produtivismo estreito; 2) a procura de 

estratégias socioeconômicas que permitam viver em harmonia com a natureza; e 3) uma ampla 

abertura à inovação social e às reformas institucionais, Enríquez (2007).  

 

Para operacionalizar o “potencial de desenvolvimento endógeno”, é necessário enfatizar três 

elementos: 1) a capacidade cultural de pensar-se a si mesmo e de inovar; 2) a capacidade 

político-administrativa de tomar decisões autônomas e de organizar a execução das mesmas e 3) 

a capacidade do aparelho de produção para assegurar a sua reprodução ampliada em 

conformidade com os objetivos sociais do desenvolvimento. (SACHS, 1986 apud ENRÍQUEZ, 

2007). 

 

As teses da doença holandesa e da maldição dos recursos são importantes alertas para os efeitos 

negativos do boom mineral. A partir desse alerta, muitas economias de base mineradora, 

especialmente, as produtoras de petróleo (Noruega, província de Alberta, no Canadá, Estado do 

Alaska, nos EUA e Reino Unido, entre outros) passaram a adotar medidas para conter o excesso 

de liquidez que o saldo das exportações proporciona. Dessa forma, se anteciparam aos efeitos 

indesejáveis do boom mineral e conseguiram potencializar os efeitos benéficos que a mineração 

proporciona. Uma dessas medidas importantes foi a criação de fundos, com o objetivo de conter 

o excesso de liquidez, evitar a excessiva valorização cambial e gerar alternativas de renda para 

quando os recursos minerais se esgotarem (ENRÍQUEZ, 2006). 

 

Não existe dádiva sem expectativa de retribuição (ENRÍQUEZ, 2006). O sentido de dádiva aqui 

adotado é a perspectiva de que a extração das jazidas gera oportunidades de desenvolvimento. 

Desenvolvimento com a perspectiva humanista, para quem o desenvolvimento, muito mais do 

que acumulação de riqueza, de crescimento do PIB e de variáveis associadas à renda, é a 
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diminuição das privações ou a ampliação da capacidade de escolhas ligadas ao alargamento das 

liberdades reais (substantivas e instrumentais) de que as pessoas desfrutam. Essa noção de 

desenvolvimento incorpora ainda a perspectiva do desenvolvimento includente, sustentado, 

sustentável, não-mimético e capaz de desencadear o potencial de desenvolvimento endógeno. 

Adicionalmente, inclui a perspectiva da racionalidade processual na busca da conciliação do 

desenvolvimento econômico com os limites ecossistêmicos, conforme alerta a economia 

ecológica. 

 

A mineração é potencialmente degradadora do meio ambiente, podendo alterá-lo de forma 

significativa e até irreversivelmente, caso não seja bem conduzida (FERNANDES, 2007; 

MACHADO 2000). A indústria mineral caracteriza-se por apresentar elevadas complexidades 

tanto operacionalmente como no gerenciamento ambiental, em face da diversidade produtiva de 

insumos e produtos-finais envolvendo as fases de lavra, beneficiamento e transformação mineral. 

É razoável, portanto, concluir-se que a atividade mineral requer para o seu êxito, cuidadoso 

planejamento a partir do conhecimento científico, tecnológico e de recursos humanos 

qualificados (MOREIRA, 2003). De acordo com Almeida et al., (2000) apud Ramos (2006), as 

pressões para a proteção ambiental têm-se intensificado, com a introdução de normas na 

legislação ambiental, cada vez mais rigorosa, culminando na criação de uma norma para gestão 

ambiental. 

 

Diferentes autores adotam modelos de classificação com três, quatro ou cinco níveis, para 

caracterizar a preocupação das empresas com os aspectos ambientais. Em todas essas 

classificações, três níveis se destacam: o primeiro nível corresponde ao controle da poluição, 

existindo a adaptação à regulamentação ou às exigências de mercado; o segundo nível é o da 

prevenção, que ocorre nas funções de produção, modificando-se os processos e/ou produtos; o 

terceiro nível caracteriza-se pela pro atividade e integração do controle ambiental na gestão 

administrativa (Ramos, 2006). 

 

Considerando a natureza exaurível intrínseca do recurso mineral, para que a mineração possa ser 

considerada uma atividade sustentável, ela precisa promover a equidade intra e intergeração. Da 

perspectiva da geração atual, a mineração pode ser considerada sustentável se ela minimizar os 

seus impactos ambientais (mantiver certos níveis de proteção ecológica e de padrões ambientais) 

e garantir o bem-estar socioeconômico no presente (crescimento da renda, melhoria das 

condições de educação e de saúde, minimização da pobreza, melhor distribuição da renda, 

redução da exclusão e aumento do emprego, entre outros). Da perspectiva das gerações futuras, a 
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mineração pode ser considerada uma atividade sustentável se ela garantir o bem-estar das futuras 

gerações, o que pode ser feito a partir do uso sustentado das rendas que a mineração 

proporcionou e/ou proporciona (Enríquez, 2007). 

 

A lei 10.257, de 10 de julho de 2001, regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal 

estabelecem diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. O art. 1º, “Na execução 

da política urbana, de que tratam os arts. 182 e 183 da Constituição Federal” será aplicado o 

previsto nesta Lei e o parágrafo único, “Para todos os efeitos, esta Lei, denominada Estatuto da 

Cidade”, estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da 

propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem 

como do equilíbrio ambiental. 

 

A lógica de ocupação do espaço urbano favorece os grandes grupos econômicos e parcelas da 

população, somada à distribuição seletiva das infraestruturas e dos equipamentos urbanos e induz 

ao crescimento das periferias urbanas - melhor expressão da segregação sócio espacial a que são 

submetidas partes das cidades e grande maioria de seus habitantes. A seletividade dos 

investimentos privados e, principalmente, dos investimentos públicos é a matriz da desigual 

valorização das cidades (ALMEIDA apud SILVA, 2010). 

 

Segundo (WECD, 1987; SACHS, 1986, 1993, 2004; PROOPS et al., 1997) apud Enríquez (2007 

p.26), a nova concepção do desenvolvimento sustentável alerta para a necessidade imperiosa de 

incluir as futuras gerações nas decisões do presente e, dessa forma, promover um crescimento 

econômico comprometido com os limites ecossistêmicos e com a melhor equidade social, ou 

seja, para a necessidade de harmonizar as dimensões econômica, ecológica e social do 

desenvolvimento.  
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3. CAPITULO - ESTUDO DE CASO 

 

 

3.1. Caracterização da área em estudo 

 

O Quadrilátero Ferrífero é o limite ocidental da Mata Atlântica no centro de Minas Gerais. Seus 

vértices estão nas cidades de Belo Horizonte, Santa Bárbara, Mariana e Congonhas, cobrindo 

uma área de 7.500 km², tendo sido um importante pólo aurífero na época do ciclo do ouro. 

Atualmente, é a principal área produtora de minério de ferro no Brasil e sua produção abastece as 

usinas siderúrgicas nacionais e produz, em grande parte, para exportação. O Quadrilátero 

Ferrífero é uma das províncias minerais mais famosas do mundo, associada a uma pletora de 

depósitos minerais de valor econômico, notadamente ferro e ouro, mas também urânio, 

manganês, alumínio (bauxita), calcário etc (GIRODO, 2005). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A área de estudo está posicionada na borda Sul do Quadrilátero Ferrífero e refere-se ao espaço 

territorial do município de Congonhas. As minas mais relevantes se localizam ao longo da linha 

de confrontação com o município de Belo Vale. O avanço e a ocupação do solo pelas atividades 

Congonhas 

Figura 01 - Referências geográficas do Quadrilátero Ferrífero. Fonte: Ruchkys, (2007). 
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destas minas abrangem os bairros de ambas as extremidades laterais, (ao leste e ao oeste), e 

exerce forte pressão na parte central da cidade de Congonhas. 

 

O relevo local é constituído por uma série de serras, morros, espigões e grotas, sendo que o 

ponto mais alto, com altitude da ordem de 1.628 metros, denominado é Alto da Bandeira. A 

região faz parte da bacia do Alto do Paraopeba. O rio Maranhão destaca-se por cortar o 

município de Congonhas até desembocar no rio Paraopeba e este, por sua vez, corta o município 

de Belo Vale. Os acidentes geográficos mais notáveis são a Serra da Boa Vista, a Serra do 

Batateiro, Serra do Mascate, que acompanham a linha limítrofe de Congonhas e Belo Vale, onde 

se concentram parte expressiva das atividades de extração de minério de ferro. A Serra da Moeda 

mais a norte do município de Congonhas, comum aos municípios de Ouro Preto e Moeda, 

destaca-se como um acidente marcante na geografia regional. Já a Serra do Engenho faz parte do 

conjunto paisagístico da serra “Casa de Pedra”, tombada pela lei municipal nº. 2.694 de 02 de 

maio de 2007. A figura 2 mostra a localização geográfica dos municípios pertencentes ao 

CODAP (Consórcio de Desenvolvimento do Alto Paraopeba). 

 

O município de Congonhas está localizado nas coordenadas geográficas Latitude de -20,5° e 

Longitude de -43,85°, possui área territorial de 304,066 km² e sua população, de 48.519 

habitantes, distribui-se em 97,4% na área urbana e 2,6% na área rural (IBGE,2010). O Instituto 

de Desenvolvimento Municipal estima uma população média de 62.792 habitantes para o ano de 

2012, de 57.492 habitantes para o ano de 2015, de 84.190 habitantes para o ano de 2020 e de 

105.841 habitantes para o ano de 2023. Detalhes desta estimativa são apresentados na tabela 01. 
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Figura 02 - Municípios pertencentes ao CODAP. Fonte: Revista CODAP, 2010. 
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Tabela 01 - Estimativa da evolução da população na cidade de Congonhas. 
Município de Congonhas 

Estimativas/Anos 2012 2015 2020 2023 
Estimativa Baixa 60.792 56.535 79.387 97.321 
Estimativa Média 62.792 57.492 84.190 105.841 
Estimativa Alta 63.792 59.235 93.464 122.881 

Fonte: Instituto de Desenvolvimento Municipal, Congonhas (2009 p.6). 
 

O Quadrilátero Ferrífero da porção central de Minas Gerais é uma das maiores províncias de 

minério de ferro do mundo. Existem aproximadamente 540 km de afloramentos de formação 

ferrífera da era proterozóica. A idade dessas rochas sedimentares (itabiritos) é de cerca de 2 

bilhões de anos e são compostas de leitos alternados de minerais ferríferos e quartzo, sendo a 

hematita o principal mineral. A região objeto deste estudo situa-se no setor sul do Quadrilátero 

Ferrífero (QF), e é compreendido pelas unidades rochosas dos complexos metamórficos 

arqueanos, supergrupo Rio das Velhas, supergrupo Minas, grupo Sabará e Grupo Itacolomy 

(FILHO, 2010). 

 

Geomorfologicamente predominam processos de dissecação fluvial, com formas típicas de 

colinas, cristas e vales encaixados, modelados a partir da erosão diferencial. Os relevos 

derivados da estrutura dependem das diferenças de resistência das camadas à erosão. De uma 

forma geral, o local é marcado por elevadas declividades e extensos comprimentos de rampa de 

declive (CODEMIG, 2010). 

 

A topografia apresenta uma sucessão predominante de colinas convexas com vales em “V”. 

Também são comuns os morros alongados, por vezes com topos arredondados, que formam 

linhas de interflúvios praticamente paralelas entre si. As características geomorfológicas da área 

favorecem a ocorrência de processos erosivos e movimentação de massa (CODEMIG, 2010). 

 

Os solos, na maioria, variam de rasos a medianamente profundos, com reduzido grau de 

evolução e baixo desenvolvimento da estrutura, resultante, principalmente, da tipologia de relevo 

que atua como fator limitante à formação de solos mais espessos. Não são de boa qualidade para 

o plantio e, além disso, encontram-se instalados, principalmente, em áreas de declividades, 

inibindo seu uso, salvo planícies que existem ao longo de alguns cursos da região. Os 

cambissolos ocorrem em uma topografia um pouco menos acidentada, porém ainda com 

declividades expressivas. São também solos de baixa fertilidade natural e altamente susceptível à 

erosão. Entretanto, admitem  uso moderado para pastagens, desde que recebam adubação e 

tratamento adequado. A região apresenta propensão natural ao desencadeamento de processos 
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erosivos que, na atualidade, encontram-se intensificados em decorrência de desmatamento, 

queimada e pastoreio (CODEMIG, 2010). 

 

A distribuição pluviométrica ao longo da média histórica para a região de Congonhas (MG) é de 

1335,3 mm que, por sua vez, é marcada por uma grande variação interanual (um período seco e 

um chuvoso). Os meses mais chuvosos estendem-se de outubro-março. O Município de 

Congonhas está localizado na bacia hidrográfica do alto rio Paraopeba. A principal sub-bacia que 

compõe a bacia do Paraopeba na região estudada é a do rio Maranhão, continuação do Ribeirão 

Bananeiras, originário do município de Conselheiro Lafaiete (CODEMIG, 2010). 

 

Segundo a CODEMIG, (2010), a cobertura vegetal nativa da região insere-se, em quase sua 

totalidade, na constituição de campos (nos trechos mais altos), que ocupam preferencialmente as 

formações quartzíticas e ferríferas da região, em cotas superiores a 900m de altitude. A área se 

encontra em uma zona de transição entre o bioma Cerrado e o bioma Mata Atlântica. No 

município são encontrados formações savânicas e florestais. As formações savânicas apresentam 

as variações como Campos Rupestres, Campos Limpos e Campos Sujos. Nas cotas mais baixas 

surge o Cerrado sensu stricto. As formações savânicas se apresentam em estágio tardio de 

regeneração, já o cerrado se encontra entre o estágio inicial a médio de regeneração. 

 

Quanto às formações florestais, ocorre a fisionomia estacional semidecidual. Ao norte a mata 

ocorre junto às drenagens, em fundos de vale e está cercada por uma matriz savânica. Já na 

porção sul, a floresta estacional semidecidual ocorre em fragmentos de diversos tamanhos, 

remanescentes de um continuo florestal. A porção de floresta está em grande parte em estágios 

inicias de regeneração natural e é possível contemplar fragmentos em estágio médio de 

regeneração. A área destinada ao distrito industrial, antes ocupada pela floresta, encontra-se 

desmatada por completo, sendo seu espaço hoje destinado à formação de pastos, que se presta a 

uma pecuária pouco desenvolvida (CODEMIG, 2010). 

 

Os campos caracterizam-se por uma cobertura herbácea, contínua, eventualmente interrompida 

pela presença de arbustos. No domínio dos solos mais desenvolvidos, do tipo cambissolos, há 

registros de capoeira, que representam uma formação secundária, produto da mata que foi 

cortada ou queimada (CODEMIG, 2010). 

 

Apresenta-se, também, cerrados, matas de encosta, matas-galeria, gramíneas e ervas (Congonha, 

Caixa de Guerra, Pratinha e Cinco Folhas), em grande parte devastada pelas atividades 
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mineradoras, deixando o solo exposto à erosão. Dentre os animais silvestres existentes na região 

destacam-se: lobo, gato, gato do mato, jaburiti, paca, tatu, raposa, coelho, jaguatirica. Os peixes 

comumente encontrados são: traíra, bagre e lambari. Aves de várias espécies podem ser 

encontradas, dentre elas o curió, o tico-tico e o pintassilgo (CODEMIG, 2010). 

 

No município de Congonhas o PIB per capta foi de R$ 18 056,35 em 2009. A renda média per 

capta é de até dois (2) Salários mínimos para 37,5% da população e 32,4% da população sem 

rendimentos IBGE (2009). 

 

A área rural é constituída, em sua maioria, por propriedades de pequeno a médio porte, onde são 

desenvolvidas as atividades agrícolas familiares em pequena escala e pecuária de subsistência. 

As principais culturas são milho, feijão e batata-inglesa que geram valor econômico de pouca 

expressão. Algumas propriedades possuem uso voltado para o lazer (pesque-pague, sítios e 

chácaras), que são frequentadas pelos seus proprietários e/ou visitantes somente aos fins de 

semana. O solo do município de Congonhas é predominantemente de uso urbano, porém, nas 

últimas décadas, o solo rural e a circunvizinhança da área urbana vêm sendo afetado diretamente 

pela expansão das atividades de mineração de ferro (CODEMIG, 2010). 

 

 

3.2. Atividade minerária regional 

 

 

Segundo IBRAM (2011), o estado de Minas Gerais responde por 35% do total da Produção 

Mineral Brasileira. Minas Gerais é o maior produtor brasileiro de Ferro (das 350 milhões de 

toneladas produzidas no Brasil em 2007, 70% saíram de MG), Fosfato, Ouro, Tantalita e Zinco. 

É o maior produtor de Nióbio do Mundo. Em 2006, segundo a Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, o setor mineral foi responsável por 35% do total 

das exportações de Minas Gerais, ou seja, US$ 5.98 bilhões (85% do PIB total do Estado, em 

2007). O investimento previsto para o Setor Mineral de Minas Gerais (Quadro 01), para o 

período de 2008 a 2012, é de US$ 17,5 bilhões. 
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Quadro 01 - Investimentos no Setor Mineral do Estado de Minas Gerais. 

Período de 2008 a 2012 

ITEM SUBSTÂNCIA 
VALORES 

US$ - ( x103) % 
1 Ferro 14.360.000 82,3 
2 Fosfato 1.380.000 7,9 
3 Ouro 890.000 5,1 
4 Zinco 424.000 2,4 
5 Nióbio 250.000 1,4 
6 Bauxita 150.000 0,9 

Total de investimentos 17.454.000 100 
Fonte: IBRAM (2009). 
 
 
De maneira geral, a região é intensamente impactada pelas atividades mínero-siderúrgica, 

portanto o município de Congonhas acha-se inserido neste contexto. As empresas CSN - 

Companhia Siderúrgica Nacional, Ferrous- Resources do Brasil LTDA, Vale S.A., Namisa- 

Nacional Minérios S/A, VSB-Vallourec & Sumitomo Tubos do Brasil e Gerdau S. A. são as 

principais responsáveis por grandes projetos no Alto do Paraopeba. Os investimentos estão 

focados na expansão das minas, ampliação e instalação de usinas siderúrgicas, pelotização, mine 

roduto e a criação de um distrito industrial. Todos estes empreendimentos envolvem expressiva 

área do município de Congonhas (CODEMIG, 2010). 

 

Segundo o Prefeito Anderson Costa Cabido, (2010), “... tudo está ali concentrado e ocorre em 

aproximadamente 15 km de raio, que, por sua vez, possui problemas geográficos seríssimos”. 

Ainda segundo Cabido, (2010), “o investimento na região é da ordem R$22.100.000.000,00 e 

envolve cerca de 40 mil empregos nas obras, sendo 17 mil empregos diretos e 50 mil empregos 

indiretos.” 

 

Conforme ALMG, (2010), há uma coincidência muito grande de todos esses investimentos e as 

cidades do entorno são muito frágeis. São Brás do Suaçuí, Jeceaba, Entre Rios e Belo Vale, por 

exemplo, são cidades sem a capacidade imediata de resposta ao crescimento. A tendência é que 

tudo se concentre em Congonhas. Até 2015 estima-se a extração anual de 120.000.000 de 

toneladas de minério de ferro e a produção de 12.000.000 de toneladas de aço por ano. 

 

Uma análise dos dados do controle de áreas do DNPM (2010), mostra serem 39 empreendedores 

os detentores de 100 polígonos/processos, que interagem com o município de Congonhas. Estes 

processos totalizam uma área equivalente a 63.710,70 ha e contemplam substâncias minerais  

como Água Mineral, Ferro, Manganês, Ouro, Argila, Cromo, Esteatito, Gnaisse, Quartzo, Silício, 
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Granito, Talco e Areia. Entretanto o ferro se destaca, com 49 % dos polígonos, delimitado pela 

área de 28.575,10 ha e envolve 17 mineradores atuantes nas atividades de pesquisa à extração do 

minério no município de Congonhas, Tabela 02 até Anexo 1: Tabela 12. 

 

Tabela 02 - Polígonos DNPM por substância no município de Congonhas. 
Recurso mineral e 

Número de polígonos 
Área  Recurso mineral e 

Número de polígonos 
Área 

ha % ha % 
1 Água Mineral 1 49,0 1 8 Granito 1 49,8 1 
2 Areia 3 97,2 3 9 Manganês 9 7.877,4 9 
3 Argila 1 49,0 1 10 Ouro 29 24.899,8 29 
4 Cromo 1 986,0 1 11 Quartzo 1 58,9 1 
5 Esteatito 2 624,2 2 12 Silício 1 352,9 1 
6 Ferro e Ocre 49 28.575,1 49 13 Talco 1 41,4 1 
7 Gnaisse 1 50,0 1   

63.710,70 Polígonos cadastrados no DNPM 100 
Área 

Fonte: DNPM (2010). 
 

CSN, Ferrous e Vale são as três empresas de mineração mais expressivas no município de 

Congonhas. Vale é a maior exportadora de minério de ferro do país e sua negociação anual de 

preço baliza as negociações de outras empresas. Conforme o boletim extra da CSN (CSN - Ano 

I, 2010), o projeto de expansão da Mineração Casa de Pedra está diretamente ligado ao 

desenvolvimento geral do município de Congonhas e da região do Alto Paraopeba. Serão 

gerados mais de 20 mil empregos diretos e indiretos e investidos cerca de 12 bilhões de reais. O 

projeto Ferrous-Mina Viga, desenvolvido para obtenção da cava final e sequenciamento de lavra 

considera uma  projeção de produção anual de 25 mtpa a partir de 2013 e 50mtpa a partir de 

2017. A cava apresenta potencial de 385 milhões de toneladas e relação estéril/minério de 0,49:1. 

A área total da cava corresponderá a 139,98 ha e o teor médio de 34,62% Fe. O empreendimento 

compreenderá as seguintes unidades: cava, usina de tratamento de minério de ferro, pilha pulmão 

de 160.000 m3, central de materiais descartáveis, almoxarifado, oficina de caldeiraria, três pilhas 

de estéril, duas barragens, rejeito duto, adutora, aqueduto, um terminal de embarque ferroviário e 

um míneroduto como modal logístico de escoamento do produto (Ferrous, 2010). 
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Tabela 03 - Distribuição dos polígonos DNPM por fase. 
Dados DNPM - Município de Congonhas. 

Item Fase Substância 
Processos Área_ha 

Parcial Total % Parcial Total % 

1 Requerimento de pesquisa 

Água Mineral 1 

23 23 

49,0 

16.459,7 25,84 
Ferro 12 9.449,0 

Manganês 2 136,5 
Ouro 8 6.825,2 

2 Autorização de pesquisa 

Argila 1 

52 52 

49,0 

33.756,7 52,98 

Cromo 1 986,0 
Esteatito 2 624,2 
Ferro 19 6.305,7 

Gnaisse 1 50,0 
Manganês 5 7255,4 

Ouro 21 18.074,6 
Quartzo 1 58,9 
Silício 1 352,9 

3 Requerimento de lavra 
Ferro 2 

4 4 
120,8 

606,3 0,95 
Manganês 2 485,5 

4 Concessão de lavra 
Ferro 15 

18 18 
12.699,6 

12.790,8 20,08 Granito 1 49,8 
Talco 1 41,4 

5 Licenciamento Areia 3 3 3 97,2 97,2 0,15 
Totalizações 100 63.710,7 

Fonte: DNPM (2010). 
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Quadro 02 - Polígonos DNPM plotados por fase. 
Referencia: Tabela 02 e Tabela 03. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: DNPM (2010). 
 

Figura 03 - Polígonos DNPM - Tabela 02. Figura 04 - Requerimento de pesquisa. Figura 05 - Autorização de pesquisa. 

Figura 06 - Requerimento de lavra. Figura 07 - Concessão de lavra. Figura 08 - Licenciamento. 
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Tabela 04 - Distribuição dos polígonos DNPM por substância. 
Dados DNPM - Município de Congonhas. 

Item Substância Fase 
Processos Área_ha 

Parcial Total % Parcial Total % 
1 Água Mineral Requerimento de pesquisa 1 1 1 49,0 49,0 0,08 
2 Areia Licenciamento 3 3 3 97,2 97,2 0,15 
3 Argila Autorização de pesquisa 1 1 1 49,0 49,0 0,08 
4 Cromo Autorização de pesquisa 1 1 1 986,0 986,0 1,55 
5 Esteatito Autorização de pesquisa 2 2 2 624,2 624,2 0,98 

6 Ferro e Ocre 

Requerimento de pesquisa 12 

49 49 

9.449,0 

28.575,1 44,85 
Autorização de pesquisa 19 6.305,7 
Requerimento de lavra 2 120,8 
Concessão de lavra 16 12.699,6 

7 Gnaisse Autorização de pesquisa 1 1 1 50,0 50,0 0,08 
8 Granito Concessão de lavra 1 1 1 49,8 49,8 0,08 

9 Manganês 
Requerimento de pesquisa 2 

9 9 
136,5 

7.877,4 12,36 Autorização de pesquisa 5 7.255,4 
Requerimento de lavra 2 485,5 

10 Ouro 
Requerimento de pesquisa 8 

29 29 
6.825,2 

24.899,8 39,08 
Autorização de pesquisa 21 18.074,6 

11 Quartzo Autorização de pesquisa 1 1 1 58,9 58,9 0,09 
12 Silício Autorização de pesquisa 1 1 1 352,9 352,9 0,55 
13 Talco Concessão de lavra 1 1 1 41,4 41,4 0,06 
Totalizações 100 63.710,7 
Fonte: DNPM (2010). 
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Quadro 03 - Polígonos DNPM plotados por substância - Tabela 04. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: DNPM (2010). 
  

Figura 09 - Água mineral. Figura 10 - Areia. Figura 11 - Cromo. 

Figura 12 - Esteatito. Figura 13 - Ferro. Figura 14 - Gnaise-Granito-Quartzo-Talco. 

Figura 15 - Manganês. Figura 16 - Ouro. Figura 17 - Silício. 
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Tabela 05 - Distribuição dos polígonos DNPM por detentores do direito mineral. 
Dados DNPM - Município de Congonhas 

Item Nome Proc. Fase Substância Proc. 
Área_ha 

Parcial Total 

1 Vale 20 

Requerimento de pesquisa 

Ferro 

1 1,5 

8.001,5 
Autorização de pesquisa 11 4.712,1 
Requerimento de lavra 1 0,0 
Concessão de lavra 7 3.287,9 

2 Gerdau Açominas 1 Concessão de lavra Ferro 1 4.103,7 4.103,7 
3 Terrativa Minerações 4 Requerimento de pesquisa Ferro 4 3.412,8 3.412,8 

4 CSN - Companhia Siderúrgica Nacional 2 
Autorização de pesquisa 

Ferro 
1 1,4 

2.517,7 
Concessão de lavra 1 2.516,3 

5 Brazminco 5 Requerimento de pesquisa Ferro 5 2.026,8 2.026,8 
6 Gilberto Transportes 2 Requerimento de pesquisa Ferro 2 2.019,5 2.019,5 
7 José Francisco Pereira da Silva de Pádua 1 Requerimento de pesquisa Ferro 1 1.988,5 1.988,5 
8 Viga Mineração e Engenharia 1 Concessão de lavra Ferro 1 1.846,2 1.846,2 
9 Mg4 Participações e Empreendimentos 1 Autorização de pesquisa Ferro 1 840,3 840,3 
10 MBR - Minerações Brasileiras Reunidas 1 Concessão de lavra Ferro 1 469,3 469,3 
11 Brasroma Mineração Comércio e Indústria 1 Autorização de pesquisa Ferro 1 364,6 364,6 
12 Ferro Mineração 1 Autorização de pesquisa Ferro 1 344,0 344,0 

13 CSN - Nacional Minérios 3 Concessão de lavra 
Ferro 2 269,2 

320,0 
Ocre 1 50,8 

14 Ferro + Mineração 2 
Autorização de pesquisa Ferro 1 5,7 

126,5 
Requerimento de lavra Ferro 1 120,8 

15 Mineração de Manganês Nogueira Duarte 1 Concessão de lavra Ferro 1 82,4 82,4 

16 Argentina de Souza Oliveira 3 
Autorização de pesquisa 

Ferro 
2 5,6 

79,4 
Concessão de lavra 1 73,9 

17 Gilmar Santana Luz 1 Autorização de pesquisa Ferro 1 32,1 32,1 
Fonte: DNPM (2010). 
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Quadro 04 - Polígonos DNPM plotados por detentores do direito mineral - Tabela 05. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: DNPM (2010). 
  

Figura 18 - Vale. Figura 19 - Gerdau Açominas. Figura 20 - Terrativa. Figura 21 - CSN e Namisa. 

Figura 22 - Brazminco e outros. Figura 23 - Gilberto Transportes. Figura 24 - Jose F. Pereira. Figura 25 - Viga. 

Figura 29 - Ferro+ Mineração. Figura 26 - Mg4. Figura 27 - MBR. Figura 28 - Brasroma. 
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Tabela 06 - Polígonos DNPM para as substâncias de Ferro, Manganês e Ouro. 
Dados DNPM - Município de Congonhas Processos Área - Ha 

Item Substância Fase 
Referências 

100 Processos / Polígonos Área de 63710,7 Ha 
Parcial Total % Parcial Total % 

1 Ferro e Ocre 

 
Requerimento de pesquisa 
 

12 

49 49 

9.449,0 

28.575,1 44,85 
Autorização de pesquisa 
 

19 6.305,7 

Requerimento de lavra 
 

2 120,8 

Concessão de lavra 
 

16 12.699,6 

2 Manganês 

 
Requerimento de pesquisa 
 

2 

9 9 

136,5 

7.877,4 12,36 Autorização de pesquisa 
 

5 7.255,4 

Requerimento de lavra 
 

2 485,5 

3 Ouro 

 
Requerimento de pesquisa 
 

8 

29 29 

6.825,2 

24.899,8 39,08 
Autorização de pesquisa 
 

21 18.074,6 

Fonte: DNPM (2010). 
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Minério de Ferro plotado sobre o limite do município de Congonhas - Tabela 06. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minério de Manganês plotado sobre o limite do município de Congonhas - Tabela 06. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 30 - Minério de Ferro. Fonte: DNPM (2010). 

Figura 31 - Minério de Manganês. Fonte: DNPM (2010). 
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Minério de Ouro plotado sobre o limite do município de Congonhas - Tabela 06. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1. Minério de ferro – Maior ocupação do solo no município de Congonhas 
 

 

Segundo dados do IBRAM (2009), o estado de Minas Gerais previu para o período de 2008 a 

2012, o investimento da ordem de US$14.360.000,00 destinados à mineração de Ferro. Isto 

representa 82,3 % dos investimentos do setor mineral do estado. Já o Ouro aparece com US$ 

890.000,00 que equivale a 5,1 % dos investimentos do setor mineral de Minas Gerais. 

 

O minério de ferro é o bem mineral de maior relevância para alguns dos municípios de Minas 

Gerais e Congonhas está contemplada com um expressivo número de projetos para extração e 

beneficiamento de minério de ferro. A Mina Casa de Pedra é o principal empreendimento 

minerário do município de Congonhas. Localiza-se ao sudoeste do Quadrilátero Ferrífero e, 

segundo a geologia regional, faz parte da Formação Cauê. Estima-se que até 2015 a extração de 

minério de ferro em Congonhas atinja 120 milhões de toneladas/ano e a produção de aço alcance 

12 milhões de toneladas/ano. A Ferrous com o projeto Ferrous-Mina Viga se desponta como o 

Figura 32 - Minério de Ouro. Fonte: DNPM (2010). 



31 

próximo protagonista do setor e juntamente com a Vale e Ferro+ são os empreendimentos mais 

relevantes para a economia do município de Congonhas. De acordo com ALMG (2010), a 

tendência é de que tudo se concentre neste município. Em contrapartida a população local se 

manifesta preocupada e se movimenta em busca da melhoria na qualidade socioambiental. 

 

O levantamento de dados desta dissertação permite concluir que três bens minerais destacam-se 

pela importância em termos de número de polígonos requeridos e área ocupada no município de 

Congonhas, Tabela 04 e Tabela 07. A substância de maior expressão está representada pelo 

minério de ferro que corresponde a 49 % dos polígonos sobre uma área superficial de 28.575,1 

ha e representa 44,85 % da superfície do município de Congonhas, Tabela 04 - item 6 e Figura 

13. O Ouro representa por 29 % dos polígonos sobre uma área de 24.899,8 ha ocupando 39,08 % 

da área superficial do município. O Manganês com 9 % dos polígonos numa área de 7.877,4 ha 

representa 12,36 % do espaço territorial do município. 

 

 

Tabela 07 - Substância Ferro - Polígonos DNPM selecionados por fase da atividade. 

Fase 
Município de Congonhas Minério de Ferro 

ha % ha % 
Concessão de lavra 

 
12.790,8 20,08 12.699,6 99,29 

Requerimento de pesquisa 
 

16.459,7 25,84 9.449,0 57,41 

Requerimento de lavra 
 

606,3 0,95 120,8 19,92 

Autorização de pesquisa 
 

33.756,7 52,98 6.305,7 18,68 

Licenciamento 97,2 0,15 - - 
Totalização 63.710,7 100,00   

Fonte: DNPM (2010). 
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Tabela 08 - Mapa de Congonhas - Plotagem dos processos com minério de Ferro. 
Dados DNPM – Fase pesquisa 

Item Fase Substância Processos 
Área 
ha 

1 Requerimento de pesquisa - Figura 33 Ferro 12 9.449,0 
2 Autorização de pesquisa - Figura 34 Ferro 19 6.305,7 
Fonte: DNPM (2010). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 33 - Item 1 da Tabela 08 - Requerimento de pesquisa de minério de Ferro. 
Fonte: DNPM (2010). 
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Figura 34 - Item 2 da Tabela 08 - Autorização de pesquisa de minério de Ferro. 
Fonte: DNPM (2010). 
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Tabela 09 - Mapa de Congonhas - Plotagem dos processos com minério de Ferro. 
Dados DNPM – Fase de lavra 

Item Fase Substância Processos 
Área 
ha 

1 Requerimento de lavra - Figura 35 Ferro 2 120,8 
2 Concessão de lavra - Figura 36 Ferro 15 12.699,6 

Fonte: DNPM (2010). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 35 - Item 1 da Tabela 08 - Requerimento de lavra de minério de Ferro. 
Fonte: DNPM (2010). 
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3.3. Aspectos socioambientais 

 

 

Segundo Milanez (2011) apud Alamino (2011, p.223), durante um trabalho de campo, 

Congonhas foi percebida como uma cidade suja, especialmente devido ao material particulado 

emitido pelas mineradoras. Dessa forma, a cidade não se mostra como um local agradável para a 

realização de atividades de turismo. Além disso, a mineração vem ocupando áreas de interesse 

turístico. Por exemplo, localizam-se em Congonhas as ruínas da Fábrica Patriótica que, embora 

tombada pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, teve visita proibida pela mineradora 

Vale, pois o acesso existente passa próximo à sua frente de lavra (AZEVEDO, 2007). 

  

Figura 36 - Item 2 da Tabela 08 - Concessão de lavra de minério de Ferro. 
Fonte: DNPM (2010). 
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3.3.1. Gestão ambiental: 

 

 

“A Cidade, enquanto lócus da criação do progresso, da invenção, da liberdade, sempre exerceu 

atração, fascínio, principalmente pela força de seu caráter simbólico. Ela simboliza o poder do 

homem em modificar o meio ambiente; representa a fonte de invenção de novas ideias políticas, 

sociais, científicas e culturais. Nesse sentido, a cidade, que também possibilita acúmulo de 

riquezas e melhoria de qualidade de vida para seus usuários, é a expressão das tradições e 

culturas”, (SOARES, 1997). “É um lugar onde se constrói sonhos e devaneios democráticos.” É 

um lugar privilegiado de encontro, espaço para ampliação de liberdades, concentra uma 

diversidade de atores e identidades sociais. É fruto do trabalho coletivo de uma sociedade. Nela 

está a história de uma população, suas relações sociais, políticas, econômicas e religiosas. 

 
Em decorrência dos riscos envolvidos nos processos operacionais sobre o meio físico, (solo, 

água, ar), a mineração é avaliada com bastante reserva pela sociedade, fundamentalmente por 

três aspectos negativos principais: poluição ambiental, destruição do meio ambiente e a falta de 

responsabilidade social. Segundo Milanez apud Alamino (2011), no que se refere à relação com 

a iniciativa privada em questões referentes à gestão ambiental, o município de Congonhas adota 

um posicionamento ambíguo, ou mesmo contraditório. Segundo um secretário do Consórcio 

Intermunicipal da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba, a atividade mineradora impactou 

consideravelmente os recursos hídricos da região, principalmente devido às fragilidades do 

sistema ambiental estadual. Porém, os municípios ligados ao CODAP planejam criar uma 

estrutura de fiscalização conjunta para corrigir essa questão (CODAP, 2010). Por outro lado, o 

Plano Diretor de Congonhas demonstra que a cidade conta com uma participação significativa 

das mineradoras na implantação de seus programas ambientais (BARBIERI & RUIZ, 2010). 

 
As normas ISO 14000 vêm ao encontro dos anseios da sociedade, pois seu processo de avaliação 

dos aspectos e impactos ambientais contempla uma base contínua, de forma sistemática e 

periódica do desempenho ambiental. Os mecanismos destas normas agem por meio de 

instrumentos de avaliação e planejamento de impactos ambientais,  

Quadro 5. Podem adotar medidas que evitem ou atenuem tais impactos, reduzindo-os e 

consequentemente atenuando os custos na remediação ou correção de degradação e/ou impactos. 

Barbieri (2004) apud Ramos (2006) aponta que qualquer proposta de gestão ambiental deve 

incluir no mínimo três dimensões: 

• A dimensão espacial, que diz respeito à área em que a gestão tenha eficácia, podendo ser 

global, regional, nacional, local, setorial, empresarial e outros; 
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• A dimensão temática, que demarca as questões ambientais envolvidas nas ações, como 

ar, águas, solo, fauna e flora, recursos minerais e outras; 

• E a dimensão institucional, que é relativa aos agentes que tomaram as ações de gestão, 

como empresas, governo, sociedade civil, instituição multilateral e outros. 

 
Quadro 5 - Conjunto de normas de gestão ambiental da série ISO 14000. 
Grupo de normas Nº da norma Título da norma 

14000 a 14009 e 
14061: Sistemas de 
Gestão Ambiental 

ISO 14001  
Sistemas de Gestão Ambiental - especificação e 
diretrizes para uso. 

ISO 14004  
Sistemas de Gestão Ambiental - diretrizes gerais 
sobre princípios, sistemas e técnicas de apoio. 

ISO / TR 14061  
Informação para auxiliar organizações florestais no 
uso das Normas ISO 14001 e ISO 14004 de Sistemas 
de Gestão Ambiental. 

14010 a 14019 e 
19001: Auditoria 

Ambiental 

ISO 14015  Avaliação ambiental de locais e organizações. 

ISO 19011  
Diretrizes para auditorias de sistemas de gestão da 
qualidade e/ou ambiental. 

14020 a 14029: 
Rotulagem 
Ambiental 

ISO 14020  Rótulos e declarações ambientais - princípios gerais. 

ISO 14021  
Rótulos e declarações ambientais – auto declarações 
ambientais (rotulagem ambiental do tipo II). 

ISO 14024  
Rótulos e declarações ambientais - rotulagem 
ambiental do tipo I - princípios e procedimentos. 

ISO / TR 14025  
Rótulos e declarações ambientais - declarações 
ambientais tipo III - diretrizes e procedimentos. 

14030 a 14039 e 
14063: Avaliação 
de desempenho 
ambiental 

ISO 14031  
Gestão ambiental - avaliação de desempenho 
ambiental - diretrizes. 

ISO / TR 14032  
Gestão ambiental - avaliação de desempenho 
ambiental - exemplos ilustrando o uso da norma ISO 
14031. 

ISO / WD 14063  Comunicações ambientais - orientação e exemplos. 

14040 a 14049: 
Análise do ciclo de 
vida 

ISO 14040  Análise do ciclo de vida - princípios e práticas gerais. 

ISO 14041  
Análise do ciclo de vida - definição do objeto e 
análise do inventário. 

ISO 14042  Análise do ciclo de vida - avaliação dos impactos. 

ISO 14043  
Análise do ciclo de vida - interpretação dos 
resultados. 

ISO / TR 14047  Exemplos de aplicação da Norma ISO 14042. 
ISO / TR 14048  Análise do ciclo de vida - formato da documentação. 

ISO / TR 14049  
Análise do ciclo de vida - exemplos de aplicação da 
Norma ISO 14041. 

14050 a 14059: 
Termos e 
definições 

ISO 14050  Gestão ambiental - vocabulário. 

14060 a 14069: 
Aspectos 
ambientais em 
normas de produtos 

ISO Guia 64  
Guia para a inclusão de aspectos ambientais em 
normas de produtos. 

ISO / TR 14062  
Integração dos aspectos ambientais no 
desenvolvimento de produtos - diretrizes. 

Fonte: RAMOS et. all. (2006).  
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Os municípios ligados ao CODAP deveriam articular políticas para fiscalização ambiental 

conjunta. Existe a necessidade de um amplo e eficiente sistema de gestão ambiental, que possam 

identificar os resultados, as mudanças ocorridas após a implantação e apontar os aspectos 

relevantes sobre a preservação do meio ambiente. Neste sentido as normas ISO 14000,  

Quadro 5, podem ser referência para criação de um sistema de gestão ambiental local que atenda 

as expectativas de melhoria do desempenho ambiental. 

 

A mineração no município de Congonhas é periurbana, se desenvolve pelo método de lavra a céu 

aberto e apresenta um alto potencial impactante. Em contrapartida apresenta-se forte tendência à 

degradação da cultura nativa/regional e cênica. Este método gera maior quantidade de material 

estéril e rejeitos em barragens, maior incidência de gases e poeira em suspensão, maior 

exposição aos incômodos provocados por vibrações, maior incidência de ruídos gerados por 

equipamentos empregados na lavra e instalações industriais, iminente risco de poluição das 

águas. Neste caso por ser periurbana é causadora de expressivos impactos socioambientais, 

intensificação do tráfego de veículos e geradora de impacto de vizinhança que alteram à 

qualidade de vida da população residente na área de influência do empreendimento/atividade. 

 

Em outro caso, o Ministério Público Estadual teve de intervir para garantir a delimitação da área 

tombada da Serra Casa de Pedra. O objetivo do tombamento é garantir a silhueta deste conjunto 

natural, que vinha sendo alterado pela atividade mineradora (VALE, 2010). Portanto, a justiça 

vem tentando conter o ímpeto das mineradoras e evitar que a Serra da Casa de Pedra tenha o 

mesmo destino do Pico do Cauê, em Itabira, que foi deformado pela mineração de ferro (SILVA, 

2007). 

 

O quadro da cidade de Congonhas se assemelha ao de Itabira (MG) onde, segundo Tubino (2011 

p.313), as questões levantadas são: qualidade do ar; gestão da água; rejeitos; despejo do estéril, 

barragens e diques e resposta de emergência; gestão de resíduos; recuperação de áreas 

degradadas, desmatamento; poluição sonora; saúde ocupacional; pesquisa e desenvolvimento 

para lidar com impactos ambientais; preocupações com participações comunitárias para lidar 

com o fechamento de minas; preocupações com a diversificação do mono setor no município; 

preservação histórica e cultural da cidade; investimento em educação ambiental para a 

comunidade; comunicações sobre meio ambiente; invasão de minas e/ou a destruição da 

vizinhança (devido à expansão) e/ou questões de assentamento; impacto no tráfego na 

comunidade local (ferrovias, caminhões e etc.), falta de comprometimento para melhorar a 

qualidade de vida ou degradação da qualidade de vida da comunidade.  



39 

Figura 37 - Lavra a céu aberto no município de Congonhas. 
Fonte: Rocha 2007 apud Milanez (2011). 

3.3.2. Uso de Recursos naturais – Desenvolvimento da mina e a lavra: 

 

 

O método de lavra utilizado na exploração das substâncias minerais é um dos principais fatores 

determinantes do nível de impacto ao ambiente, tendo grande influência na extensão do impacto 

ambiental. A escolha do método mais adequado depende de certas características das jazidas e às 

vezes, de fatores externos não controláveis. As atividades, a céu aberto, de extração do minério 

de ferro, no município de Congonhas e suas adjacências, são constituídas pelo decapeamento, 

desmonte (mecanizado e/ou com uso de explosivos), carga e transporte do produto, 

empilhamento nas várias fases do processo, beneficiamento e posterior embarque para consumo 

interno e/ou exportação. Os maiores riscos de comprometimento ambiental ocorrem na lavra a 

céu aberto, Figura 37. A mineração a céu aberto gera maior quantidade de estéril, poeira em 

suspensão, vibrações, riscos de poluição das águas e exigem técnicas sistemáticas de controle da 

poluição.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Segundo Farias (2002 p.12-13), no Brasil, os principais problemas oriundos da mineração podem 

ser englobados em quatro categorias: poluição da água, poluição do ar, poluição sonora, e 

subsidência do terreno. Várias empresas estão promovendo os estudos necessários à implantação 

da ISO 14.001. Em geral, as empresas de mineração já veem a necessidade de serem 
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internalizados os custos de recuperação ambiental e, já reconhecem como legítimas as 

reivindicações das comunidades, incorporando-as em suas práticas a responsabilidade social. 

 

 

3.3.3. Alteração cênica - Modificação da paisagem: 

 

 

O principal/mais característico impacto causado pela atividade minerária é o que se refere à 

degradação visual da paisagem (Figura 37), a mudança das características de ocupação/uso do 

solo que normalmente inibe/proíbe o uso urbano e/ou rural. A poluição visual é o primeiro efeito 

da mineração ao meio ambiente. Grandes crateras e lagos, paredões e áreas devastadas são 

produtos da mineração em numerosos casos, impedindo a posterior utilização. Em alguns casos 

(grandes jazidas), a reconstituição da paisagem tal qual era antes da extração é tarefa difícil. 

Porém, através de condução adequada das operações de lavra e de um projeto de recuperação, 

que leve em conta o destino a ser dada à área futuramente, a degradação ambiental pode ser 

reduzida. Os cuidados para a recuperação das áreas mineradas vão desde a concepção do plano 

de lavra até a implantação do projeto de fechamento da mina, realizado concomitantemente à 

explotação da mina. Fazer uso momentâneo dos bens minerais e proporcionar condições 

ambientais adequadas para as futuras gerações é parte do conceito de desenvolvimento 

sustentável. 

Além das frentes de lavra de minério de ferro e das estruturas de apoio a mina, está prevista uma 

barragem de rejeito no distrito industrial de Congonhas, que segundo a CODEMIG (2010), com 

o enchimento do reservatório da barragem Pequeri, em sua cota final de 930m, haverá alteração 

da morfologia do relevo e da paisagem no vale do córrego Pequeri (Figura 38 e Figura 46), 

diminuindo a extensão de alguns fragmentos florestais que poderão perder a conectividade. 

 

Dentre os vários impactos previstos o que tem causado considerável repercussão é a alteração da 

silhueta da Serra de Casa de Pedra, considerada moldura do conjunto dos Profetas e Passos da 

Paixão (obras do Mestre Aleijadinho). O Ministério Público Estadual, por meio Promotoria de 

Justiça de Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural de Congonhas, da Promotoria de 

Justiça de Defesa das Bacias dos Rios das Velhas e Paraopeba, da Coordenadoria das 

Promotorias de Justiça por Bacias Hidrográficas de Minas Gerais e da Promotoria Estadual de 

Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico, expediu recomendação aos vereadores da Câmara 

Municipal de Congonhas objetivando a preservação do Morro do Engenho, integrante da Serra 
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Casa de Pedra, considerado como um dos maiores patrimônios paisagísticos e ambientais da 

cidade. 

 

Por meio da Lei Orgânica do Município e da Lei Municipal nº 2.697/2007, houve o tombamento 

do conjunto das vertentes da Serra Casa de Pedra voltado para a área urbana. Segundo o laudo, 

dos peritos do Ministério Público, o local é de grande relevância para a preservação dos 

mananciais hídricos da região, os quais garantem não só o equilíbrio ambiental do ecossistema, 

mas também o abastecimento de água do município de Congonhas, destacando-se que se 

encontram outorgadas à Copasa, na área da Serra Casa de Pedra, 29 pontos de captação para fins 

de abastecimento da população. Por tudo isso, os peritos, concluíram "pela necessidade da 

delimitação do perímetro de tombamento do monumento Serra da Casa de Pedra dentro dos 

limites propostos no Projeto de Lei de iniciativa popular nº 027/2008, que tramita na Câmara 

Municipal de Congonhas. Este limite de delimitação pode ser até expandido para a preservação 

de nascente utilizada na captação denominada Bandeira e ainda preservar áreas naturais 

remanescentes e inalteradas pela ação antrópica", (MPE, 2010). 
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3.3.4. Uso e ocupação do solo: 

 

 

A área onde se concentra a extração do minério de ferro está localizada ao longo da linha 

fronteiriça com o município de Belo Vale e as interferências rumam para o centro urbano da 

cidade de Congonhas. Conforme dados do DNPM (2010) plotados sobre o mapa municipal de 

Congonhas os processos representam 39,5% da área global do território Congonhas (Figura 58). 

Segundo Farias (2002, p.11), os impactos causados pela mineração, associados à competição 

pelo uso e ocupação do solo, geram conflitos socioambientais pela falta de metodologias de 

intervenção, que reconheçam a pluralidade dos interesses envolvidos. Os conflitos gerados pela 

mineração, inclusive em várias regiões metropolitanas no Brasil, devido à expansão desordenada 

e sem controle dos loteamentos nas áreas limítrofes, exigem uma constante evolução na 

condução dessa atividade para evitar situações de impasse. 

 

Para acirrar ainda mais a disputa por terras na região, o Estado de Minas Gerais, através do 

Decreto de 12 de dezembro de 2007, declara como de utilidade pública e de interesse social, para 

desapropriação, áreas necessárias à implantação de distrito industrial em Congonhas (MG) e à 

preservação ambiental (Figura 38 e Figura 59). A área do distrito industrial, inserida nas bacias 

dos rios Maranhão e Paraopeba, localiza-se a sudoeste do espaço urbano da cidade de 

Congonhas, está subdividida em duas subáreas. Uma das áreas destina-se a implantação de 

unidades industriais de grande e médio porte, sendo a segunda, para a construção de uma 

barragem de água e rejeito chamada de barragem Pequiri. De acordo com a CODEMIG (2010 

p.43), a implantação do distrito industrial de Congonhas requer a aquisição de uma área de 

aproximadamente 3.200 ha abrangendo grande número de propriedades rurais e áreas de 

parcelamento e de famílias a serem desapropriadas. A área do distrito industrial de Congonhas 

representa 13,8% da área global do território do município. A gleba do distrito industrial, o 

maior do Estado, é dividida, na parte sul e na parte norte, pela estrada municipal que liga 

Congonhas ao povoado de Santa Quitéria. A área também é cortada pela ferrovia MRS, é 

limitada pelos rios Paraopeba e Maranhão, por um trecho da Estrada Real, um trecho da estrada 

vicinal que liga o distrito do Alto do Maranhão ao povoado de Santa Quitéria e por terrenos da 

Companhia Siderúrgica Nacional. Para Cabido (2011), são aproximadamente 400 propriedades 

rurais. O mesmo afirma que os terrenos já foram cadastrados e deverão passar por uma 

avaliação, quando será definido o volume de recursos necessários para indenizar os proprietários 

das áreas. 
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Figura 38 - Área de influência do distrito industrial. Fonte: CODEMIG (2010). 
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3.3.5. Emissões atmosféricas – Poeira e Gases: 
 

 

Um dos maiores transtornos sofridos pelos habitantes próximos e/ou os que trabalham 

diretamente em mineração, relacionam-se com a poeira. Esta pode ter origem tanto nos trabalhos 

de pesquisa (sondagem), de lavra (perfuração da rocha, desmonte, escavação, carregamento e 

transporte), movimentação de equipamentos, bem como nas etapas de beneficiamento e de 

transporte da produção. 

 

Observações de campo, (Figura 40 e Figura 41), evidenciaram que uma corrente de ar, ao longo 

da BR-040/sentido de Belo Horizonte para Congonhas, se desloca e colide com fontes de 

poluição atmosférica. O resultado é a suspensão das partículas e o carreamento aéreo para o 

centro da cidade de Congonhas. Alguns poucos relatos de pessoas entrevistadas pelo autor 

revelam que em situações extremas os vestígios de pó avermelhado chegam às cidades de 

Conselheiro Lafaiete e Ouro Branco. No entanto, este tema e sua relação com a saúde merecem 

atenção e aprofundado estudo específico. Fato é que a origem da poeira é difusa e que os 

veículos são também fontes localizadas de materiais particulados depositados no sistema viário. 

 

O poder público, que tem defendido a tese de que os veículos são a principal fonte de poeira, 

além de ter proibido o trânsito de caminhões pesados no centro da cidade, vem negociando com 

as mineradoras a instalação de equipamentos “lava-rodas” nas saídas das minas, Duarte (2010); 

Hoje em Dia (2010) apud Milanez (2011). Porém visitas de campo (Figura 40) indicam que as 

principais fontes de poeira são as frentes de lavra, as áreas desnudas, assim com também as 

pilhas, veículos e etc. 

 

A CSN - Casa de Pedra, segundo Milanez (2011) apud Alamino (2011, p.211), para mitigar os 

impactos atmosféricos, afirma fazer aspersão de água e aplicação de polímeros constantemente 

sobre fontes de poeira, como pilha de estéreis e estradas não pavimentadas. A Figura 42 mostra 

que a concentração de partículas inaláveis esteve acima do limite definido pela Resolução 

CONAMA 03/1990, (BRASIL, 1990), no bairro Plataforma nos anos 2008 e 2009, sendo o 

resultado final de 2010 dependente das medições dos últimos meses do ano  e revela a 

ineficiência destas ações (DUARTE, 2010; FREITAS, 2005; SANTI E BATTILANI, 2008; 

SILVA FILHO, 2002 apud ALAMINO, 2011). 
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Segundo Milanez (2011) apud Enríquez (2011), devido aos problemas gerados pelo material 

particulado na cidade de Congonhas, em setembro de 2010 foi organizada uma grande 

manifestação pela população, concentrando centenas de pessoas para cobrar soluções do governo 

municipal (Figura 41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39– Protesto pela qualidade do Ar e Água. Fonte: Jornal Hoje em Dia (2010). 
 

 

Em razão da mobilização popular, o Ministério Público Estadual firmou, com a mineradora 

Ferrous Resources do Brasil, um termo de compromisso referente ao empreendimento Mina 

Viga, que consta da análise de impacto e monitoramento da qualidade do ar. Este estudo será 

extensivo a toda região de Congonhas e não apenas às áreas de atuação da empresa. O promotor 

de Justiça de defesa do meio ambiente de Congonhas, Vinícius Alcântara Galvão, explicou que a 

partir deste estudo sobre a poluição atmosférica será possível implantar uma rede de 

monitoramento que permitirá a responsabilização dos poluidores. "Atualmente, a poluição 

atmosférica é um dos problemas que mais afetam a população de Congonhas", (MPE, 2010). 
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Figura 41 - Serra do Engenho. Fonte: À esquerda: HTTP://www.dzai.com.br/bangalode flores
/foto/galeria?fot_id=59767. Acesso em 08 de junho de 2009, superior direita: desconhecida, 
inferior direita: Sandoval (2008). 

Figura 40 - Área de depósito de minério de Ferro. 
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Figura 42 - Concentração de partículas. Fonte: Milanez apud Alamino (2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3.3.6. Os corpos d’agua – Contaminação das Águas e alteração na dinâmica hídrica: 
 

 

Registros fotográficos mostram a presença de efluente com aporte de sedimentos sólidos para os 

cursos d’água (Figura 43). Segundo a COPASA (2012), a vazão pode ser alterada em 

consequência de processos erosivos e assoreamento, interferência no curso d’água por alteração 

no nível do lençol freático e/ou para uso industrial podendo afetar também o Parque da 

Cachoeira e todo o meio ambiente envolvido. 

 

As águas da região de Congonhas são utilizadas na umidificação de acessos, em correias 

transportadoras, nas usinas de classificação e tratamento de minérios, lavagem de veículos, 

processos de higienização, dentre outros, o que leva a uma consequente concorrência/disputa, 

entre as instalações mineiras e a população e provoca a sobreutilização dos recursos hídrico-

naturais. A mineração de ferro a céu aberto em geral provoca impactos nas águas superficiais. Os 

riscos de contaminação ficam por conta do manuseio de combustíveis, óleos, graxas, lama e 

erosão que podem também contaminar o solo. 
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Figura 43 - Degradação do córrego da Lagoa Velha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O consumo de água e a poluição dos recursos hídricos são impactos bastante significativos da 

atividade de mineração em Congonhas, Figura 43. Os rejeitos gerados pela mina Casa de Pedra 

contêm uma série de potenciais poluentes, tais como sólidos em suspensão, metais, compostos 

orgânicos e óleos. Após a recuperação de cerca de 80% da água, estes rejeitos são encaminhados 

para um grupo de barragens localizado ao longo do córrego Casa de Pedra (CSN, 2010; 

FIGUEIREDO, 2007; SILVA FILHO, 2002; MILANEZ, 2011) apud Alamino (2011, p.213). 

 

Segundo Milanez (2011) apud Freitas (2011, p.213), com relação à disponibilidade dos recursos 

hídricos, a CSN utiliza um lençol freático independente daquele que abastece a cidade de 

Congonhas, o que não gera conflito pelo uso da água, mas os efeitos com a instalação de bombas 

em poços profundos, para rebaixamento do lençol freático nas frentes de lavra, não são 

conhecidos. O Ministério do Meio Ambiente, através do CONAMA, na Resolução nº 396, de 03 

de abril de 2008, dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das 

águas subterrâneas. Porém não existem dados sobre os efeitos do rebaixamento do lençol freático 

na região e não é facilitado ao público saber sobre até que nível será rebaixado, sobre as técnicas 

usadas, se interfere na recarga dos aquíferos, se compromete o abastecimento das nascentes, das 

consequências após a exaustão das reservas, sobre os cuidados ambientais e segurança 

geotécnica. 

 

 

3.3.7. Recurso hídrico natural – Distribuição e uso da água: 
 

 

A plotagem das informações relacionadas aos polígonos/direitos minerários mostra uma forte 

pressão das frentes de lavra sobre as fontes de captação de água que abastecem o município de 
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Figura 44 - Pontos de Captação de água para abastecimento público em 
Congonhas. Fonte: COPASA, (2012). 

Congonhas. Os promotores de Justiça Vinícius Alcântara Galvão, Carlos Eduardo Ferreira Pinto, 

Paulo Cesar Vicente de Lima e Marcos Paulo de Souza Miranda, afirmam que a Lei Estadual 

10.793/92, que dispõe sobre a proteção de mananciais destinados ao abastecimento público em 

Minas Gerais, veda a instalação de empreendimentos que comprometam os padrões mínimos de 

qualidade das águas, (MPE, 2010). 

 

Porém os principais pontos de captação da água que abastece o município de Congonhas estão 

dentro de uma área com intensa lavra/movimentação de minério de ferro, (Figura 44, Figura 56 e 

Figura 57). Segundo a COPASA (2012), nos últimos oitos anos tem-se observado um 

preocupante decréscimo na vazão mínima das captações do sistema do Engenho e nas captações 

do sistema João Pereira, a ponto de ser registrada uma vazão total aduzida de apenas 60 L/s, 

sendo, aproximadamente, 35 L/s do sistema Engenho e 25 L/s do sistema João Pereira. 

Evidentemente muito aquém dos 100 L/s outorgada, ou mesmo dos 82 L/s que é, de fato, a vazão 

máxima de adução, devido a capacidade da adutora atualmente. 
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Figura 46 - Nova barragem em Congonhas - Barragem Pequeri. Fonte: CODEMIG, (2010) 

Figura 45 - Arranjo das barragens em Congonhas. Fonte: CODEMIG, (2010). 

3.3.8. Arranjo das Barragens de Rejeitos no município de Congonhas: 
 

A Figura 45 exibe o arranjo/distribuição das barragens no município de Congonhas, a Figura 46 

mostra a nova barragem proposta na Área 2 (dois) do distrito industrial e a Figura 59 mostra a 

distribuição das áreas que compõem o distrito industrial de Congonhas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A área diretamente afetada/alterada pela implantação do distrito industrial de Congonhas ocupa 

cerca de 1.600 ha. O impacto direto de intervenção no leito dos córregos e nascentes é negativo. 

Considerando a área total afetada e o número de córregos e nascentes identificados, este impacto 

é negativo e de magnitude alta. O meio ambiente já vem passando por fortes alterações 

ambientais, porém a intervenção em córregos e nascentes representará a perda ou fuga dos 
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Figura 47 - Barragem de rejeito - CSN. Fonte: Milanez, (2011). 

animais associados a esses ambientes úmidos. No caso dos peixes haverá uma perda local das 

populações, (CODEMIG, 2010). 

 

Segundo Milanez, (2011) apud Alamino (2011, p.213), os dados das barragens, onde a CSN 

deposita os rejeitos de sua produção, sugerem que ainda há um planejamento incompleto por 

parte da empresa, ou monitoramento insuficiente pela Fundação Estadual do Meio Ambiente - 

FEAM, uma vez que não foram divulgados os volumes finais dos reservatórios de várias 

barragens. A preocupação com as áreas de interesse à jusante deve-se ao risco de rompimento 

das barragens, como ocorreu em março de 2008, incidente que levou 11 bairros de Congonhas à 

situação de emergência e cujas vítimas tiveram de entrar na justiça para receber indenizações por 

suas perdas (REDE CONGONHAS, 2010). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Figura 48 - Foto da vista de Congonhas. Fonte: HTTP://www.dzai.com.br/bangalodeflores 
/foto/galeria?fot_id=59767. Acesso em 08 de junho de 2009. 
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3.3.9. Conflitos provocados pela mineração: 
 

 

Efeitos da mineração na Cidade de Congonhas: 

 

Um dos principais problemas enfrentados pela população de Congonhas é o material particulado 

que cobre a cidade periodicamente.  As formas de emissão desse material são diversas, incluindo 

a emissão difusa causada pelo vento sobre as pilhas de minério, estoques de pellets e a 

lama/poeira trazida por carros, caminhões e ônibus que trafegam entre as minas e a cidade. A 

presença desse material particulado acaba afetando a vida da cidade de diferentes formas, pois 

gera impacto estético negativo, uma vez que suja a cidade e dá um tom avermelhado às casas. 

Por outro lado gera custos para a prefeitura que varre mensalmente cerca de 120 toneladas de 

poeira de minério de ferro da cidade, (Hoje em Dia, 2010). Por fim, a presença do material 

particulado gera uma série de problemas de saúde nas pessoas, principalmente irritações para o 

sistema respiratório (DUARTE, 2010). 

 

 

Conflitos no Bairro Plataforma: 

 

Os conflitos ambientais, no Estado de Minas Gerais, evidenciam os diferentes sentidos atribuídos 

ao território, bem como salientam as formas de uso do espaço praticadas por distintos grupos 

sociais. A ocorrência dos conflitos remete, então, a situações de desigualdade no acesso aos 

recursos naturais e a desproporcionalidade na distribuição dos riscos gerados pelos processos de 

desenvolvimento, (ACSELRAD, 2004; MARTNEZ-ALIER, 1999 apud ZHOURI at. al., 2007). 

 

O bairro Plataforma, localizado nas proximidades da plataforma onde a CSN carrega os trens 

com minério, vem passando por um longo processo de conflito com a empresa, que envolve não 

apenas poluição atmosférica, mas também poluição sonora e disputa por território (Figura 49). 

Devido à proximidade entre o bairro e a área de produção da CSN, apenas 15 m, a quantidade de 

poeira nas residências privadas é muito superior àquela encontrada no resto da cidade. Além 

disso, o ruído causado pelo carregamento de trem gera grande nível de ruído, prejudicando o 

sono dos moradores do bairro. Os impactos da produção são motivos para diferentes disputas 

entre população e empresa. Os conflitos foram aprofundados em 2006, quando a CSN anunciou 

sua decisão de instalar uma planta de pelotização de minério no local onde se encontra o bairro, 
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Figura 49 - Área residencial do Bairro da Plataforma. 

o que levaria à remoção de cerca de 300 famílias (FURBINO, 2010; REDE CONGONHAS, 

2010; WELTER et al., 2008) apud Milanez, (2011). 

 

A partir dessa decisão, iniciou-se um longo processo de negociação. Em um primeiro momento, 

a planta de pelotização foi considerada como uma “extensão” da mina e sua construção foi 

liberada pelo órgão ambiental sem que fosse requerida a Licença Prévia. Dessa forma, não havia 

sido prevista a compensação ambiental pelos impactos do empreendimento. Estas 

particularidades levaram ao envolvimento do Ministério Público do Estado que exigiu um TAC 

da empresa onde esta se comprometia a comprar outro terreno próximo ao bairro Plataforma, 

urbanizá-lo e construir casas para os moradores. No final de 2010, o processo de realocação 

encontrava-se atrasado, pois, segundo a empresa, o terreno adquirido tinha uma inclinação 

desfavorável, o que exigiu uma movimentação de terra maior do que havia sido planejado 

originalmente (CSN, 2010; MPE/MG, 2010) apud Milanez, (2011). 

 

A população do Bairro Plataforma denuncia a falta de transparência e participação da 

comunidade local nas decisões de órgãos públicos passíveis de afetar a área do bairro e, assim, 

suas dinâmicas sociais. Apesar das reivindicações e confirmando falta de transparência de todo 

processo, o governo do Estado de Minas Gerais assinou, em dezembro de 2007, o Decreto para a 

desapropriação da área. Essa situação explicita uma relação assimétrica de poder, na qual a 

concepção mercantil e econômica prevalece sobre outras lógicas de uso sustentável do meio 

ambiente, (ZHOURI, 2007). 
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Conflitos no Bairro Pires: 
 

O Bairro Pires (Figura 52) localiza-se a 10 km do centro de Congonhas, diferenciava-se do 

restante da cidade por ser abastecido por água bruta, retirada diretamente dos córregos João 

Batista e Mãe D’água. Entretanto, a construção de uma estrada pela Companhia de Fomento 

Mineral (CFM) mudou esta realidade, iniciando um novo conflito entre empresas mineradoras e 

comunidade. A CFM assinou um TAC, em 2006, com o Ministério Público para diminuir o 

trânsito de caminhões de minério nas rodovias MG-442 e BR-040 e propôs a construção de uma 

estrada marginal, para ligar as minas, em Congonhas, à unidade de beneficiamento, em Ouro 

Preto (CSN, 2010; REDE CONGONHAS, 2010) apud Milanez, (2011). A obra foi interrompida, 

em 2009, antes de sua conclusão e parte do solo foi carreado pelas chuvas. As águas dos 

córregos ficaram impróprias para consumo. Em setembro de 2009, após dois episódios de 

contaminação das águas, por finos de minério, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Sustentável de Congonhas realizou uma vistoria no local e constatatou que os diques de 

contenção ao longo da estrada não eram suficientes, que a supressão de vegetação não havia sido 

feita de forma adequada e que os taludes não haviam sido revegetados, (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CONGONHAS, 2009) apud Milanez, (2011). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 50 - Área residencial do Bairro do Pires. 
 

A população passou por diferentes episódios de consumo de água inapropriada até que, em 

janeiro de 2010, um mutirão de mais de 150 pessoas retirou a lama acumulada na represa de 
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abastecimento local, (SILVEIRA E SOARES, 2010) apud Milanez, (2011). Como o problema 

não foi resolvido a contento, a CSN passou a fornecer água mineral para consumo, além de 

caixas d’água e abastecimento de água por caminhões pipa via acordo formalizado em um novo 

TAC com o Ministério Público. Apesar desta ação, a população continuou enfrentando 

problemas, uma vez que a quantidade de água fornecida não era suficiente para o consumo local, 

especialmente pela grande quantidade usada na limpeza das casas devido à poeira gerada pelas 

minas localizadas nas proximidades (ALMG, 2010; MPE/MG, 2010; REDE CONGONHAS, 

2010) apud Milanez, (2011). 

 

 

Bairros – Casa de Pedra, Eldorado, Dom Oscar e Residencial: 

 

A região de Congonhas e de seus municípios vizinhos (Ouro Branco, Conselheiro Lafaiete e 

Jeceaba) apresentam uma vocação industrial voltada para empreendimentos mínero-siderúrgicos, 

tendo em vista a proximidade com as jazidas de minério de ferro e a existência de boa infra 

estrutura logística (ferrovias, rodovias e fontes de suprimento de água). Dentro desse cenário, o 

projeto do distrito industrial de Congonhas é destinado à implantação de unidades mínero-

siderúrgicas de grande e médio porte e a barragem Pequeri, que tem como finalidade a 

reservação de água para reuso nas instalações industriais, a disposição e o armazenamento dos 

rejeitos que podem ser gerados nas atividades mínero-siderúrgicos a serem desenvolvidas no 

distrito (CODEMIG, 2010, p.2 e 11). Na área objeto do decreto de utilidade pública, publicado 

em 16/12/2008, destinada ao distrito industrial de Congonhas, foi registrada a existência de 222 

famílias residentes, conforme a caracterização dos estabelecimentos agropecuários (CODEMIG, 

2010, p.47). 

 

Os bairros Casa de Pedra, Eldorado, Cristo Rei, Dom Oscar, Bairro Preto, Vila Rica e 

Residencial, anteriormente distantes das atividades minerárias, se assemelham ao bairro 

Plataforma que os poucos foi recebendo as instalações industriais da mineração até tornar-se um 

espaço inviável/inutilizável para fins residênciais (Figura 38, Figura 48 e Figura 49). A 

população destes bairros sofre com os impactos de proximidade (ruídos, aspecto visual, poeira, 

desvalorização de seus imóveis e etc.), possíveis fontes de transtornos biopsicossociais e 

prejudiciais ao desenvolvimento intelectual. Ademais nestas comunidades estão presentes as 

gerações futuras representadas pelas crianças e adolescentes em fase de desenvolvimento e que 

necessitam da proteção integral da vida. 
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Com base no cenário atual da cidade de Congonhas e citações CODEMIG, 2010 evidencia-se: 

“Interesses privados tem criado um regime de planejamento que excluem populações menos 

favorecidas, afastando-as cada vez mais das suas origens, da sua cultura (Vila Casa de Pedra, 

Vila da Ferteco, Bairro Plataforma e etc.) e/ou de áreas dotadas de adequada infraestrutura 

urbana, relegando-as à assentamentos urbanos cada vez mais distantes e mais precários”. Os 

interesses econômicos da região têm se revelado em contraposição ao pressuposto de que o fim 

social e econômico da terra juntamente com seus bens naturais objetivam o desenvolvimento da 

qualidade de vida local em favor de seu povo. 

  

Figura 51 - Atividades de mineração aproximam da área urbana. Fonte: Google 2012. 

Na Figura 48, a barragem é vista nesta direção. 
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3.3.10. Impacto de Vizinhança - Artigos 36 a 38 do Estatuto da Cidade: 

 

 

Os projetos anunciados para a região deverão levar a um crescimento significativo da população 

de Congonhas e dos municípios do entorno. Congonhas será 30% maior em 2015 e 88% mais 

populoso em 2025. Em outros municípios, como Jeceaba, tal mudança de cenário pode fazer com 

que a população seja quase quatro vezes maior (BARBIERI e RUIZ, 2010). Um aumento 

populacional de tamanha intensidade desperta preocupação dos habitantes da região, pois até o 

momento, uma série de problemas urbanos, segue sem solução. No caso de Congonhas, por 

exemplo, entre os pontos críticos da organização urbana são mencionados os loteamentos ilegais, 

as moradias em áreas de risco, o tráfego de caminhões pesados, e a sobrecarga nos sistemas de 

saúde e educação (FURBINO, 2010) apud Alamino (2011 p.220). 

 

Outra questão associada à distribuição da população nas demais cidades é o aumento da 

população flutuante nos municípios que estão recebendo os empreendimentos. Atualmente, 

Congonhas conta com uma população fixa de menos de 50 mil habitantes, porém existe um 

contingente entre 8 e 12 mil pessoas que “moram” na cidade entre segunda e sexta-feira, isso 

sem contar os outros três mil que viajam para Congonhas diariamente para trabalhar 

(SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, 2010) apud Alamino, 

(2011). Essa dinâmica populacional não apenas impacta a mobilidade intra e intermunicipal, 

cujos problemas já foram mencionados, como também influência negativamente o envolvimento 

da população com a cidade (MILANEZ apud ALAMINO, 2011 p.221). 

 

A população é impactada por variadas formas de incômodos. Sofre as consequências da pressão 

sobre os equipamentos e serviços públicos em função da contratação de trabalhadores externos e 

da atração de pessoas em busca de empregos. Isto gera expectativas negativas na população local 

quanto a qualidade de vida diante do quadro de aumento populacional, aumento do consumo de 

drogas e criminalidade, inflação no mercado imobiliário, do aumento do tráfego na cidade e da 

sustentabilidade ambiental. 

 

Este boom tem provocado inúmeros conflitos que ferem o princípio da dignidade da pessoa 

humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal. As empresas mineradoras 

trabalham, por definição, com recursos não renováveis, o que gera para os municípios 

mineradores, particularmente em tempos de busca pelo "desenvolvimento sustentável", o 

constante dilema sobre como garantir a dinâmica econômica e a qualidade de vida de sua 
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população no futuro. Conforme afirma Corteleti (2010) apud Alamino (2011 p.217), a mineração 

é uma atividade com "prazo de validade" e a história mostra que a maioria dos governos optou 

por transferir esse problema para as gerações futuras. 

 

A atividade mais intensa/expressiva e impactante para o município de Congonhas advém da 

Mina Casa de Pedra e, segundo Milanez apud Alamino (2011, p.217-222), seu plano de 

fechamento de mina não está atualizado e não leva em consideração a área que será ocupada com 

a futura expansão (CSN, 2010). A população precisa ser ouvida em seu pedido por assistência 

social e moralmente merece ser recompensada através/por contrapartidas justas. Por outro lado, o 

meio ambiente precisa ser repensado de modo a favorecer a sustentabilidade das gerações 

futuras. Congonhas parece seguir a rota tradicional de crescimento baseado na exploração de 

recursos naturais e como tal, terá de enfrentar no futuro os impactos sociais, ambientais e 

econômicos. Para enfrentar tais desafios o município deve valer-se dos artigos 36 ao 38, do 

Estatuto da Cidade, em busca da melhoria do desempenho ambiental. 

 

Para estudo prévio de impacto de vizinhança, o Estatuto da Cidade considera, no mínimo: 

I. Adensamento populacional; 

II. Equipamentos urbanos e comunitários; 

III. Uso e ocupação do solo; 

IV. Valorização imobiliária; 

V. Geração de tráfego e demanda por transporte público; 

VI. Ventilação e iluminação; 

VII. Paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. 

 

Segundo Bacci et al. (2006), os aspectos ambientais relacionados com as atividades de 

mineração a céu aberto aplicáveis ao município de Congonhas incluem: 

� Impactos identificados no meio antrópico. 

� Incremento no nível de empregos. 

� Incremento no nível da renda agregada. 

� Incremento da arrecadação pública. 

� Geração de incômodos à população decorrentes de ruídos, caminhões e emissões 

atmosféricas. 

� Pressão sobre os equipamentos e serviços públicos em função da contratação de 

trabalhadores externos e da atração de pessoas em busca de empregos. 

� Impacto sobre o sistema viário. 
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� Alteração do uso e da ocupação do solo. 

� Geração de expectativas na população. 

� Geração de Incômodos – Transtorno biopsicossocial. 

� Impactos identificados no meio físico. 

� Alteração da paisagem. 

� Intensificação de processos erosivos e de assoreamento de drenagens. 

� Alterações nas propriedades do solo. 

� Alteração da dinâmica hídrica. 

� Interferência do aprofundamento da cava na dinâmica hidro geológica. 

� Consumo de água. 

� Alterações na qualidade das águas superficiais. 

� Alterações da qualidade do ar. 

� Alteração dos níveis de ruído. 

� Impactos identificados no meio biótico. 

� Fauna terrestre e aquática. 

� Perda de Biodiversidade de flora. 

 

Quadro 6 - Dados referentes à população de Congonhas. 
Evolução Populacional 

Local 1991 1996 2000 2007 2010 2011 
Congonhas 35.364 38.644 41.256 45.984 48.519 49.077 

Minas 15.743.152 16.567.989 17.891.494 19.273.506 - - 
Brasil 146.825.475 156.032.944 169.799.170 183.987.291 - - 

Crescimento populacional Congonhas – 1991 a 2007 30,0 % 
Crescimento populacional Minas – 1991 a 2007 22,4 % 
Crescimento populacional Brasil – 1991 a 2007 25,3 % 
Área da unidade territorial de Congonhas - (Km²). 304,066 
Densidade demográfica de Congonhas em 2007- (hab./Km²). 159,57 

População residente em Congonhas no ano de 2010 – (Habitantes) 
Homens 23.834 Mulheres 24.685 Total 48.519 

População residente em Congonhas - situação do domicílio em 2010 - urbana – (Habitantes) 
Homens 23.183 Mulheres 24.053 Total 47.236 % 97,4 % 

População residente em Congonhas - situação do domicílio em 2010 - rural – (Habitantes) 
Homens 651 Mulheres 632 Total 1.283 % 2,6 % 

População em Congonhas estimada para 2011 – (Habitantes) 49.077 
Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, (2011). 
  



60 

3.3.11. O aspecto socioeconômico – Emprego, renda e desigualdade:  

 

 

Dados do IBGE, (Quadro 6), mostram o forte crescimento da população de Congonhas que vem 

gerando especulação imobiliária. Agências imobiliárias de Belo Horizonte têm promovido uma 

série de novos loteamentos e o preço de alguns imóveis triplicou em Congonhas nos últimos 

anos (SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, 2010; Milanez apud 

Alamino, 2011 p.221). 

 

Segundo Tubino apud Alamino (2011 p.312), a criação da Vale, em 1942, marcou o retorno para 

a propriedade nacional do maior depósito de minério de ferro do país. Também marcou o 

começo de uma longa e complexa relação com a comunidade de Itabira, devido ao seu 

estabelecimento como uma cidade monoindustrial. A história da mineração em Congonhas segue 

uma linha evolutiva semelhante à vivida por Itabira. O ano de 1942 é um marco relevante na 

economia da região, pois o turismo, a agricultura e a arte, dentre outras atividades, foram 

perdendo sua força econômica para o setor mineral e a cultura local e, desde então, rumou para 

uma economia monoindustrial. 

 

Segundo Enríquez (2007 p.25), a mineração é uma das mais antigas atividades produtivas 

exercidas pela humanidade. Não obstante, a sua importância histórica e atual, há muita polêmica 

quanto ao efetivo papel da mineração para o desenvolvimento dos espaços territoriais onde ela 

ocorre. 

 

Dentre os sete municípios da região do CODAP, Congonhas é o que recebe maior valor absoluto 

pela Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM); em 2009, a 

CFEM repassada ao município foi de R$ 18,4 milhões, equivalendo a cerca de 11% das receitas 

correntes do município. Entretanto, segundo Milanez apud Alamino (2011, p.223), a opção pela 

especialização em atividades mineradoras não garante um desenvolvimento local de melhor 

qualidade, isto porque em alguns indicadores importantes, Congonhas apresenta resultados 

piores do que os pequenos municípios, como no caso do Índice Firjan de Desenvolvimento 

Humano - IFDM Educação e IFDM Saúde superados pelo município de São Brás do Suaçuí. O 

Quadro 7 exibe um resumo das fontes de receitas dos municípios da região do CODAP, Milanez 

apud Alamino (2011, p.205). 
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Quadro 7 - Receitas correntes e participação de fontes de receitas (2009). 

Local 
Rec. cor. 
(R$1.000) 

Rec. 
Próprias 
(%) 

Transf. 
União 
(%) 

Transf. 
Estado 
(%) 

Transf. 
mult. (%) 

Transf. 
conv. (%) 

Outras 
transf. 
(%) 

Outras 
rec. cor. 
(%) 

Belo Vale 13.005,8 5,6 50,4 33,6 9,2 0,2 0,0 1,0 

Congonhas 160.444,3 25,9 26,5 38,7 7,4 0,1 0,3 1,1 

Conselheiro 
Lafaiete 

99.186,6 13,9 47,8 19,9 15,5 0,4 0,3 2,2 

Jeceaba 16.940,9 60,1 29,8 5,7 4,1 0,2 0,0 0,0 

Ouro 
Branco 

75.159,9 14,2 23,9 47,0 10,2 0,3 0,5 3,9 

Ouro Preto 151.582,3 13,9 19,8 53,9 9,3 0,6 0,3 2,2 

São Brás do 
Suaçuí 

8.448,0 11,3 59,7 15,6 12,0 0,3 0,3 0,7 

Notas: 
Rec.=Receitas Cor.=Correntes Transf.=Transferência Mult.=multigoveranamentais Conv.=conveniadas 

Fonte: Tesouro Nacional (2011). 
 

Portanto, ao invés da "diversificação" da economia mencionada pelo subsecretário de Assuntos 

Minerais e Política Energética de Minas Gerais (CORTELETI, 2010), o que vem ocorrendo em 

Congonhas é a "verticalização" da indústria mínero-metalúrgica baseada em uma visão linear de 

desenvolvimento, muito comum no século XIX, porém anacrônica em tempos de economia de 

baixo carbono e sociedade da informação. Esta perspectiva, por exemplo, aparece na 

apresentação sobre as Perspectivas de Desenvolvimento do Alto Paraobeba, disponível no sítio 

da prefeitura de Congonhas, na qual o governante local, propõe que o "ciclo do ferro" será 

sucedido pelo "ciclo do aço" e que, somente após este, virá o "ciclo do desenvolvimento 

tecnológico". 

 

Ainda, ignorando os debates dos últimos 20 anos sobre conservação de recursos naturais, 

sustentabilidade e preservação ambiental, o que parece guiar o modelo de desenvolvimento 

adotado por Congonhas é a extração imediata dos minérios, baseada no argumento de que "[a] 

boa condição de vida das gerações futuras nas cidades mineradoras será garantida pela máxima 

produção e pela correta aplicação dos seus benefícios" (CABIDO, 2010) apud Alamino (2011 

p.223). A exaustão precoce dos recursos naturais que não leva em conta o valor econômico do 

bem mineral natural enquanto poupança de/para uso futuro é o que leva alguns pensadores 

modernos ao entendimento da mineração como uma atividade não sustentável. Uns preconizando 

o mal da “Doença Holandesa” e outros proclamando a mineração como “Maldição dos recursos 

naturais”. 
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Essa proposta ignora todos os impactos negativos da mineração para as gerações presentes, 

pressupõe que as comunidades locais não podem escolher seus modelos de desenvolvimento e 

sugere que as localidades onde são encontrados minérios estão "condenadas" a ter de explorar 

esses materiais para obter uma boa qualidade de vida. Tal perspectiva parece também estar 

presente no Plano Diretor de Congonhas, uma vez que o documento não apresenta propostas 

referentes ao desenvolvimento industrial do município (BARBIERI E RUIZ, 2010), de tal forma 

que o poder público se abstém de estruturar o perfil econômico e industrial do município. Neste 

caso, Congonhas poderia se inspirar em outros municípios, como Conselheiro Lafaiete, cujo 

Plano Diretor propõe o apoio a pequenas e médias empresas, mais intensivas em mão de obra, e 

a setores de alta tecnologia, que possuem menor impacto ambiental (BARBIERI E RUIZ, 2010) 

apud Alamino (2011 p.222). 

 

No curto prazo, Quadro 8, a expansão da mineração e a verticalização da produção acenam com 

o aumento do PIB municipal, a elevação da tributação e o incremento do perfil tecnológico dos 

trabalhadores. Por outro lado, ela ameaça a comunidade com a elevação do consumo industrial 

de água, redução na qualidade ambiental e a intensificação dos conflitos territoriais. Entre essas 

duas realidades, o governo municipal aposta que o uso correto de recursos que ainda não possui 

irá não apenas evitar estes efeitos negativos, como também promover a melhoria da qualidade de 

vida da população. Este cenário é ainda mais preocupante quando se adota uma perspectiva de 

longo prazo. A verticalização das atividades minerais aumenta a dependência econômica do 

município em relação às empresas mínero-metalúrgica, não rompe com o paradigma do uso de 

recursos naturais finitos, e não prepara a comunidade para uma provável queda no volátil preço 

internacional das commodities metálicas, como ocorreu em 2008. Dessa forma, 260 anos de 

extração mineral parecem ter deixado uma marca muito forte na visão de mundo das lideranças 

de Congonhas. Pensar na cidade para além da mineração surge como o principal desafio a ser 

enfrentado pela comunidade nos próximos anos, Milanez apud Alamino (2011 p.223). 
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Quadro 8 - Produto Interno Bruto. 
Municípios pertencentes ao CODAP 

Produto Interno Bruto a preços correntes e Produto Interno Bruto per capita 

Localidade 
A preços correntes (1 000 R$) Per capita 

R$ - 2009 2005 2006 2007 2008 2009 
Brasil  16.917,66 
Ouro Branco 1.576.614 1.489.124 1.675.243 2.527.936 1.662.535 46.864,97 
S. Brás do Suaçuí 61.227 70.869 85.357 89.557 70.678 19.326,80 
Congonhas 490.124 523.127 630.683 850.614 879.760 18.056,35 
Cons. Lafaiete 618.245 674.402 741.901 852.039 896.665 7.825,74 
Jeceaba 17.537 19.143 22.814 29.829 48.413 8.020,78 
Belo Vale 31.099 31.791 35.469 44.554 47.930 6.416,28 
E. Rios de Minas 56.515 66.916 79.689 89.272 90.063 6.190,76 

Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de 
Governo. 
 

O aspecto socioeconômico de emprego, renda, desigualdade e a distribuição geográfica dos 

trabalhadores: Segundo Milanez apud Alamino (2011, p.206), as empresas relacionadas à 

mineração são muito importantes na geração de trabalho e renda. Porém os dados, Quadro 9, por 

setores econômicos, mostram que em 2006 a indústria extrativa empregou 11,2% da população 

ativa e ficou em quarto lugar. A administração pública empregou 25,5%, o comércio/reparação 

absorveu 20,0% e o setor de transporte/armazenagem ocupou o terceiro lugar absorvendo 14,6% 

da população total ativa no município de Congonhas. Parece ainda haver uma distribuição 

geográfica dos trabalhadores proporcional à renda, Quadro 10, uma vez que os funcionários mais 

bem remunerados tendem a morar preferencialmente em Belo Horizonte e em Conselheiro 

Lafaiete (CSN, 2010), Milanez apud Alamino (2011, p.206). 

 

Quadro 9 - População ocupada pelos setores econômicos em Congonhas (MG). 
ANO de 2006 

Setores Econômicos Participação no total da população ativa (%) 
Administração pública 25,50 
Comércio/reparação 20,00 
Transporte/armazenagem 14,60 
Indústrias extrativas 11,20 
Construção 8,40 
Indústrias de transformação 4,60 
Alojamento/alimentação 4,60 
Imobiliária e serviços 4,00 
Educação 2,30 
Saúde/serviços sociais 1,90 
Serviços coletivos/sociais/pessoais 1,90 
Intermediação financeira 0,70 
Agropecuária 0,30 
Produção e distribuição de energia 0,00 
TOTAL 100,00 
Fonte: Cadastro Central de Empresas (2006) e Malha Municipal Digital do Brasil (2006) - IBGE 
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Quadro 10 - Rendimento nominal mensal da população residente. 

População - Classes de rendimento nominal mensal (Salário mínimo) 

Pessoas  Residente em Congonhas  
H
A
B
IT
A
N
T
E
S
 

48
51
9
 

Classes Homens % Mulheres % Total  % 

Até 1/4 58 0,1 322 0,7 380 0,8 

10
0
 

de 1/4 a 1/2 166 0,3 548 1,1 714 1,5 

de 1/2 a 1 3527 7,3 5127 10,6 8654 17,8 

1 a 2 5432 11,2 3004 6,2 8436 17,4 

2 a 3 2967 6,1 928 1,9 3895 8,0 

3 a 5 1937 4,0 655 1,3 2592 5,3 

5 a 10 837 1,7 329 0,7 1166 2,4 

10 a 15 110 0,2 33 0,1 143 0,3 

15 a 20 72 0,1 9 0,0 81 0,2 

20 a 30 29 0,1 6 0,0 35 0,1 

mais de 30 21 0,0 2 0,0 23 0,0 

sem rendimentos 5330 11,0 10394 21,4 15724 32,4 

sem declaração - - - - 6676 13,8 

 
Fonte: IBGE - Censo demográfico (2010). 
 

 

3.3.12. Espaço territorial de Congonhas – Expansão da mineração e impactos: 
 

 

Segundo Farias (2002 p.16), os impactos da mineração em área urbana sobre o meio antrópico 

revestem-se de especial importância devido ao alto grau de ocupação urbana, que são agravados, 

face à proximidade entre as áreas mineradas e as áreas habitadas. É o caso dos impactos visuais, 

resultantes dos altos volumes de rocha e solos movimentados e às dimensões da cava ou da 

frente de lavra. O desconforto ambiental pode ser sentido mesmo quando as emissões estiverem 

abaixo dos padrões ambientais estabelecidos. Os impactos causados sobre a saúde, por outro 

lado, dificilmente ocorrem quando estes limites são respeitados. (DIAS, 2001 apud SILVA, 

2005). 

 

Segundo SILVA (2005), a mineração em áreas urbanas e periurbanas, Figura 52, é um dos 

fatores responsáveis por inúmeros conflitos socioambientais, principalmente relacionados a 

degradação cênica e do subsolo. A população de Congonhas, sobre influência destes impactos, 

tem-se organizado e manifestado em busca da melhoria da qualidade ambiental. 
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Figura 52 – Área urbana da cidade de Congonhas e a mineração de ferro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3.3.13. Sistema viário – Intensificação do uso e risco de acidentes: 
 

 

O tráfego regional está sobrecarregado de veículos pesados, Figura 54. O fluxo de veículos é 

intenso e tem causado uma série de transtornos à comunidade. Carretas transportadoras de 

minérios deterioram o sistema viário regional, Figura 53, e frequentemente estão envolvidas em 

acidentes. 
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Figura 53 - Degradação das estradas/rodovias regionais. 

Figura 54 - Acidente envolvendo carreta de minério, Km 610 da BR-040. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Segundo RUIZ (2010), a região onde está inserida a cidade de Congonhas (MG) precisa de uma 

infraestrutura de transporte intrarregional sem a concorrência de cargas e passageiros, porque 

tanto o caminhão quanto o carro gera acidentes, Figura 55. Assim deve-se montar um sistema de 

transporte intrarregional, que não existe na região, (ALMG, 2010). 
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Figura 55 - Acidente no Km 609 da BR-040_Carreta de minério e Ônibus de passageiro. 
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3.4. O cenário local 
 

 

As Figura 56 e Figura 57 são usadas para caracterizar o cenário local. Na Figura 56 pode-se 

observar que as principais frentes de lavra de minério de ferro se encontram próximo da linha de 

fronteira dos municípios de Congonhas e Belo Vale. Já a Figura 57 mostra o avanço das minas 

de minério de ferro em direção da cidade de Congonhas a partir da linha de divisa deste 

município com Belo Vale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 56 - A mineração no limite dos municípios de Congonhas e Belo Vale. Fonte: Google, 
2010. 
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Figura 57 - A atividade das minas de ferro em direção a cidade de Congonhas. Fonte: Google, 
2010. 
 

 

3.4.1. O “Boom” de investimentos 

 
 
O Quadro 11 apresenta um resumo dos projetos previstos para o Alto do Paraopeba. A tendência 

é de que a maioria dos empreendimentos se concentre na cidade de Congonhas (MG). Segundo 

Trindade (2011, p.36-42), os ciclos econômicos são condicionados por variáveis que centradas 

na expansão da taxa de rentabilidade de determinados setores da economia dinamizam 

economias locais, apresentado, porém, limites temporais e níveis de incerteza durante o 

desenvolvimento do ciclo que podem estabelecer barreiras ao crescimento econômico futuro das 

mesmas. O desenvolvimento econômico local é um processo no qual os atores e instituições 

locais atuam articuladamente com vistas a “criar, reforçar e preservar atividades e empregos” 

considerando os componentes de interação e conflitualidade locais e regionais, (LLORENS, 

2001, p.136) apud Trindade (2011).  
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Quadro 11 - Resumo dos projetos previstos para os municípios do CODAP. 

Local Empresa Projeto Status 
Previsão 

de 
instalação 

Investimento 
Total 

(US$ milhões) 

Empregos 
diretos 

Empregos 
indiretos 

Congonhas 

CSN 
Expansão 

de minas 
C 2011 500 2.500 7.500 

 
Instalação 

de 

pelotizadora 

P N D N D N D N D 

 
Instalação 

de 

siderúrgica 

P 2015 3.100 2.500 2.500 

Namisa 
Expansão de 

minas 
C 2011 150 600 1.800 

Ferrous do 

Brasil 

Instalação 

de mina 
C 2013 2.740 1.200 3.600 

Jeceaba 

Vallourec 

& 

Sumitomo 

Instalação 

de 

complexo 

siderúrgico 

C 2011 1.600 1.500 1.500 

Ouro 

Branco 

Gerdau 

Açominas 

Expansão 

do 

Laminador 

de perfis e 

instalação 

de um 

laminador 

de chapas 

grossas 

P 2015 1.500 826 500 

 
Legenda: 
C = Confirmado P = Previsto N D = Não Disponível 
 
* Dentre as empresas listadas acima somente as atividades da Vallourec/Sumitomo acontecem no município de 
Jeceaba. 

Fonte: Milanez apud Enríquez (2011, p.220). 
 
 
No Quadro 12 observa-se a projeção populacional dos municípios do CODAP provocada pelo 

“Boom” de Investimentos na região do Alto Paraopeba. O cenário 1, (Quadro 12), expressa o 

comportamento da projeção populacional para o caso de não haver investimentos, já o cenário 2 

mostra o forte crescimento da população como consequência do Boom de investimentos na 

região. 
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Quadro 12 - Projeção populacional dos municípios do CODAP. 

Local 
2015 2025 

Cenário1 Cenário2 Variação 
( % ) 

Cenário1 Cenário2 Variação 
( % ) Habitantes Habitantes 

Belo Vale 8.304 8.364 0,7 8.616 10.013 16,2 

Congonhas 47.551 61.971 30,3 50.561 95.102 88,1 

Conselheiro 
Lafaiete 

117.551 130.937 11,4 124.589 183.084 47,0 

Jeceaba 5.203 11.818 127,1 4.770 17.837 273,9 

Ouro Branco 33.550 42.897 27,9 35.063 62.166 77,3 

São Brás do 
Suaçuí 

3.374 5.434 61,1 3.417 8.218 140,5 

Fonte: Adaptado de BARBIERI, A. et. al. Belo Horizonte: CEDEPLAR, 2010. 
 

Uma corrente de pensamento, (LEWIS, 1984; BUNKER, 1988; SHAFER, 1994; 

FREUBENBURG, 1998; GYLFASON, 2000; WHITEMORE, 2006) apud Enríquez (2007 p.25), 

afirma que economias de base mineradora têm muito mais problemas do que vantagens para 

conduzir o seu processo de desenvolvimento. Segundo essa visão, as fartas rendas provenientes 

da extração dos recursos minerais produzem uma espécie de maldição por limitarem a 

capacidade expansiva de outros setores produtivos. Adicionalmente, elas induzem a permanência 

no poder de uma elite atrasada e parasitária que não consegue deslanchar políticas para 

diversificar a economia e deixá-la menos dependente do setor mineral. 

 

São escassos os estudos voltados especialmente para conhecer o que ocorre com uma escala não 

tão ampla como um país, nem tão restrita como uma comunidade, como é o caso dos municípios 

de base mineradora. Porém os dados do senso de 2010 do IBGE, (Quadro 10 e Quadro 13), 

mostram um quadro de baixa renda para a população domiciliada na cidade de Congonhas. 

 

Quadro 13 - Distribuição de renda entre homens e mulheres. 

População - Classes de rendimento nominal mensal (Salário mínimo) 

%
 C

la
s
s
e

s
 

Pessoas Residente em Congonhas  

H
A
B
IT
A
N
T
E
S
 

48
51
9
 

Classes Homens % Mulheres % Total % 

de 1/2 a 1 3527 7,3 5127 10,6 8654 17,8 

94
,8
 

17,8 

1 a 2 5432 11,2 3004 6,2 8436 17,4 35,2 

2 a 3 2967 6,1 928 1,9 3895 8,0 43,3 

3 a 5 1937 4,0 655 1,3 2592 5,3 48,6 

Sem rendimentos 5330 11,0 10394 21,4 15724 32,4 81,0 

Sem declaração - - - - 6676 13,8 94,8 

 
Fonte: IBGE - Censo demográfico (2010).   
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Segundo Enríquez (2007 p.37), para alguns autores e escolas o crescimento econômico é o 

principal meio para alcançar o desenvolvimento econômico, portanto, esses conceitos são 

equivalentes. O PIB per capita é a medida central desse crescimento (desenvolvimento). 

Segundo noticiado no Valor Econômico (2011), “É fácil entender o que significa cada vetor de 

crescimento ao se comparar as cidades da região. A que tem o melhor Índice de 

Desenvolvimento Humano - IDH é Ouro Branco, que sedia desde 1976 a Açominas (hoje 

Gerdau). Bairros inteiros são formados por casas de alto padrão, pavimentação impecável e áreas 

ajardinadas. A de pior IDH, depois das rurais Jeceaba e São Brás do Suaçuí, é Congonhas, onde 

casas sem reboco se amontoam em ruas estreitas e o próprio prefeito estima que pelo menos 8% 

da população de 50 mil habitantes vive em área de iminente risco de desastre.” 

 

Considerando que o Quadro 14 mostra a dimensão dos espaços com direito minerário requerido 

no DNPM, somada com a área destinada ao distrito industrial e a área do complexo Gerdau 

chegam a 53,4% do território municipal de Congonhas. Considerando ainda que o Quadro 11 

sintetiza os vários projetos para a região e evidencia a concentração das atividades no município 

de Congonhas e recorrendo ao Quadro 12, que apresenta um cenário hipotético projetando 88,1% 

de crescimento populacional para o município de Congonhas, pode-se afirmar que o poder 

público de Congonhas deve urgentemente rever a forma de ocupação do solo e definir a melhor 

maneira de expansão urbana capaz de comportar o crescimento previsto. O contexto é de 

profundas transformações econômicas, sociais, culturais e ambientais, promovidas pelos 

investimentos principalmente nas áreas de mineração. 

 

Entretanto o município de Congonhas ainda não incorporou a mineração como uma forma de uso 

e ocupação do solo, devendo de forma clara contemplá-la nos planos de gestão territorial. 

Ademais a sociedade precisa entender que a mineração, funcionando em seu benefício, é 

desenvolvida para suprir suas necessidades econômicas e acima de tudo as necessidades sociais. 

O desenvolvimento precisa acontecer sempre focando a sustentabilidade em seu mais amplo/lato 

sentido. Pensadores modernos sugerem novas ideias/visões de desenvolvimento e incorporam a 

satisfação e a felicidade em suas propostas. 

 
 
3.4.2. Ocupação do espaço territorial do município de Congonhas. 

 

 

Conforme dados do DNPM-MG (2010), são 39 empreendedoras os detentores dos 100 

polígonos/processos, mais relevantes para Congonhas, numa área equivalente a 28.575,1 ha. As 
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atividades de mineração de ferro estão concentradas em 17 mineradores atuantes no município, 

abrangendo da fase de pesquisa à extração do minério de ferro em área equivalente a 63.710,7 

ha. Estes processos contemplam os recursos minerais: Água Mineral, Ferro, Manganês, Ouro, 

Argila, Cromo, Esteatito, Gnaisse, Quartzo, Silício, Granito, Talco e Areia, com destaque para o 

ferro que envolve 49 % dos polígonos. A partir da plotagem dos processos/polígonos DNPM no 

mapa municipal foi possível analisar a hipótese da geração de incômodos/conflitos e impactos 

ambientais. É notório que a expansão das atividades minerárias/ocupação do solo já ultrapassou 

as áreas rurais e adentra por áreas ocupadas por comunidades de hábitos tipicamente urbanos, 

(Figura 56 e Figura 57). É de bom alvitre ressaltar que o município de Congonhas contempla 

apenas 2,6% da área rural e que estas estão sendo adquiridas e/ou desapropriadas para 

empreendimentos mineiros. 

 
Quadro 14 - Minério de Ferro, Distrito Industrial e Complexo Gerdau-Açominas 
Síntese dos dados DNPM para minério de Ferro juntamente com a área do Distrito Industrial e 
Gerdau – Açominas. 
Item Fase Substância / Gleba Área 

1 Requerimento de pesquisa 

Ferro 39,5 % 

53
,4

 %
 

2 Autorização de pesquisa 
3 Requerimento de lavra 
5 Concessão de lavra 

6 Distrito industrial 
Área 1 4,8 % 

13,6 % Área 2 5,0 % 
Área 3 3,8 % 

7 Complexo Açominas Gerdau 2,7 % 
* :  A área do distrito industrial de Congonhas e a área dos processo DNPM se 
sobrepõem e por esta razão a hipótese de que a área total seria igual a somas dos 
subtotais não é verdadeira. 

* 

Fonte: DNPM (2010). 

 

 

3.4.3. O predomínio é do minério de ferro 

 

 

Os dados do DNPM, (Tabela 06, Quadro 14 e Figura 58), apontam para a predominância dos 

direitos minerário de ferro, com aproximadamente 39,5%, sobre a área do município de 

Congonhas. Nos bairros vizinhos as instalações recentes das minas (Plataforma, Casa de Pedra, 

Eldorado, Dom Oscar, Bairro Preto, Cristo Rei, Residencial, Basílica) pode-se observar que o 

entorno vem sendo ocupado pelas mineradoras. Estas atividades minerárias têm avançado sobre 

as áreas urbanizadas, chegando a interagir com a parte mais central da cidade. 
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3.4.4. Área do Distrito Industrial de Congonhas. 

 

 

O Estado de Minas Gerais, Decreto de 12 de dezembro de 2007, Figura 59, declara de utilidade 

pública e de interesse social, para desapropriação, áreas necessárias à implantação de distrito 

industrial em Congonhas e à preservação ambiental (Figura 38 e Figura 59). Extenso espaço 

ambiental, (equivalente a 9,8% do município de Congonhas, áreas 1 e 2, contendo áreas verdes, 

recursos hídricos e mananciais, a flora e a fauna, áreas de potencial turístico e interesse cultural, 

a biodiversidade e etc.), está em processo de extinção, (CODEMIG, 2010). 

 

Figura 58 - Área referente aos processos/DNPM de Minério de ferro plotados sobre o mapa 
de Congonhas. 
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As áreas delimitadas por processos de direito mineral (minério de ferro cadastrado no DNPM - 

Figura 58), mais as áreas 1, 2 e 3, (de acordo com Estado de Minas Gerais/Decreto de 12 de 

dezembro de 2007 - Figura 59), do distrito industrial somadas ao complexo siderúrgico Gerdau-

Açominas totalizam 53,4% de município de Congonhas (Figura 60). O espaço urbano da cidade 

de Congonhas (MG) vem sendo comprimido pela expansão do setor mínero-siderúrgico e 

extensas áreas do município encontram-se em processo de desapropriação. É evidente a 

necessidade de rever o planejamento de Congonhas globalmente, pois é possível redistribuir toda 

esta estrutura entre os municípios membros do CODAP e assim compatibilizar os aspectos 

urbanos com as atividades de extração dos recursos naturais e interesses industriais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 59 - Distrito Industrial de Congonhas no mapa municipal. 
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Figura 60 – Abrangência dos processos/DNPM de Minério de ferro. Distrito Industrial de
Congonhas e Gerdau. 
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4. CAPÍTULO - RESULTADOS 

 

 

As maiores dificuldades encontradas foram “a resistência no fornecimento de informações (de 

direito público) referentes ao meio ambiente”. Foi possível observar que as questões relacionadas 

com o meio ambiente são tratadas com “excessivo receio, tabu ou medo” e que raramente são 

disponibilizados com presteza. 

 

Os quesitos, “Uso/ocupação do solo na cidade mineradora de Congonhas e os aspectos 

socioambientais”, sugerem algumas perguntas, exemplo: 

A. Qual é a substância mineral mais expressiva no município? 

B. O que revelam os dados extraídos do banco de dados do DNPM? 

C. Congonhas está sofrendo pressão/impactos expressivos advindos da mineração? 

D. Congonhas demonstra sinais de conflitos biopsicossociais e impactos de vizinhança 

oriundos das atividades minerárias? 

E. A mineração está contribuindo de forma expressiva para o aumento da renda da 

população residente em Congonhas? 

F. A mineração está contribuindo de forma representativa para o desenvolvimento da cidade 

de Congonhas? 

 

A resposta a estas perguntas dão a chancela que embasa as conclusões. Para isto, após o 

levantamento da extensão das atividades minerárias, foi feita a coleta de dados sobre a renda per 

capita da população e receita do município com o objetivo de avaliar o quanto a mineração 

(enquanto atividade econômica de extração local de bens naturais) retorna/contribui para a 

melhoria da renda da população residente Congonhas. 

 

I. As áreas de Minério de Ferro predominam no município de Congonhas. 

 

Resultado 1 (um): Os dados mostram que o bem mineral de maior expressão é o minério de 

ferro com 49 % dos polígonos numa área de 28.575,1ha e representa 44,85 %, (item 6 da Tabela 

04, Tabela 10, Tabela 11 e Figura 13). 

 

Em segundo lugar o ouro representa 29 % dos polígonos sobre uma área de 24.899,8 ha e ocupa 

39,08 %, Tabela 10. 
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O Manganês ocupa o terceiro lugar com 9 % dos polígonos numa área de 7.877,4 ha que 

representa 12,36 %, Tabela 10. 

 

Tabela 10 - Polígonos DNPM por substância (Ferro, Ouro e Manganês). 
Dados DNPM - Município de Congonhas – Ref.: Tabela 04. 

Substância 

Processos Área_ha 
Total % Total % 

Referências 
100 63.710,7 

1º Ferro e Ocre 49 49 28.575,1 44,85 

2º Ouro 29 29 24.899,8 39,08 

3º Manganês 9 9 7.877,4 12,36 

Fonte: DNPM (2010). 
 

 

Tabela 11 - Minério de Ferro - Polígonos DNPM distribuídos por fase. 
Dados DNPM - Município de Congonhas – Ref.: Tabela 04. 

Substância e Fase 

Processos Área_ha 
Total % Parcial Total % 

Referências 
100 63.710,7 

Ferro 
e 

Ocre 

Requerimento de pesquisa 12 

49 49 

9.449,0 

28.575,1 

24,7 

44,8 
Autorização de pesquisa 19 6.305,7 

Requerimento de lavra 2 120,8 
20,1 

Concessão de lavra 16 12.699,6 

Fonte: DNPM (2010). 
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Figura 61 - Processos/DNPM de Minério de ferro e Distrito Industrial de Congonhas. 

II. A abrangência das áreas de Minério de Ferro e Distrito Industrial de Congonhas. 
 

É expressivo o processo de ocupação do solo de Congonhas pelas atividades de mineração e é 

rápido o avanço destas atividades sobre o espaço urbano da cidade, (Figura 61 e Figura 62). 
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Figura 62 - Abrangência das áreas de Minério de Ferro e Distrito Industrial no Município de 
Congonhas. 

Resultado 2 (dois): Pode-se concluir que as atividades de mineração avançam rumo à parte 

central da cidade de Congonhas, (Figura 62). Oficinas/instalações industriais, pilhas de produtos, 

depósitos de material estéril, barragens de rejeito, linha férrea e estradas vêm causando intensas 

alterações da qualidade socioambiental das áreas urbanizadas, no sistema viário, ao ar, aos 

recursos hídricos e a cultura local. Neste sentido há que se pensar se o método de lavra é 

compatível com as pretensões de desenvolvimento urbano da cidade. 
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III. Município de Congonhas - “Líder regional em Mineração de Ferro”. 
 

 

Segundo Milanez apud Enríquez (2011, p.223), Congonhas é a cidade da região onde a 

mineração tem o maior peso na economia; (...) a opção pela especialização em atividades 

mineradoras não garante um desenvolvimento local de melhor qualidade. (...) Congonhas 

apresenta resultados piores do que os pequenos municípios vizinhos (...). A conclusão é de que o 

município movimenta um bolsão de renda, (renda fugitiva/volátil), que migra para os municípios 

onde residem os profissionais (mão de obra) especializados e com maior remuneração. Carece de 

um estudo específico deste assunto, mas as cidades de Nova Lima, Belo Horizonte, Ouro Preto, 

Conselheiro Lafaiete e Ouro Branco abrigam boa parte destes funcionários. Em geral a atitude de 

uma população é condicionada pela situação econômica da região e para os aspectos 

socioeconômicos, tais como: a criação de empregos, circulação de riquezas, incremento do 

comércio e serviços, fortalecimento do setor público através da arrecadação de impostos, dentre 

outros fatores, pode-se constatar que a mineração pouco tem contribuído, pois a natureza desta 

comunidade (Quadro 9, Quadro 10 e Quadro 13) é caracterizada pela baixa renda per capita. 

Para Warhurst (1999) apud Enríquez (2007, p.148), os impactos da atividade mineradora são 

distribuídos desigualmente entre os diferentes stakeholders (grupos de interesse). As companhias 

mineradoras se preocupam, tradicionalmente, com os seus empregados, acionistas, governos e 

financiadores, porém muito pouca atenção é dada às questões relativas à pobreza e 

vulnerabilidade das comunidades mineradoras. 

 

A força econômica motriz do município de Congonhas está centrada/concentrada nas atividades 

de extração mineral sem nenhum fomento ao turismo, às atividades rurais, como tão pouco de 

serviços. Neste sentido o poder público deve rever sua política visando a sustentabilidade futura. 

Segundo Enríquez (2007, p.360), no padrão “armadilha do caixa único”, os gestores públicos 

ainda não foram capazes de perceber o potencial da CFEM, enquanto recurso extra que, se 

utilizado produtivamente, desenvolva oportunidades de geração de emprego e renda, atacando 

um dos mais sérios problemas que municípios de base mineradora enfrentam e, dessa forma, 

reduza a pobreza e amplie a base de arrecadação municipal. 

 

Resultado 3 (três): Congonhas se encontra entre os municípios "líderes" da região, juntamente 

com Ouro Branco, Ouro Preto e Conselheiro Lafaiete, porém sem se destacar deles. A mineração 

não contribui de maneira extraordinária e sustentável para a população residente em Congonhas 

(Quadro 13) visto que os recursos advindos da CEFEM não estão sendo bem direcionados ao 
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desenvolvimento local. A despeito disso, pode-se esperar que o município de Congonhas não 

comporte o boom populacional previsto para os próximos anos. Faz-se necessário definir uma 

política de sustentação econômica para o futuro, visto que os bens naturais são esgotáveis. É 

indispensável rever a política local e focar o incremento no nível de empregos, a elevação do 

nível da renda agregada e a diversificação da economia. 
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5. CAPÍTULO – CONCLUSÃO 

 

 

A metodologia escolhida para o desenvolvimento deste trabalho dissertativo possibilitou a 

produção de dados julgados fundamentais na avaliação do avanço da mineração e sua relação 

com a cidade de Congonhas. Estes dados advindos das fontes supracitadas foram coletados de 

forma a demonstrar a inter-relação dos processos/polígonos de direito mineral que 

hipoteticamente, poderiam estar impactando/causando transtorno à população de Congonhas. 

 

Os dados levantados demonstram que a mineração de ferro é a atividade extrativa de maior 

relevância no município de Congonhas e que esta avança em direção a parte central da cidade, 

portanto “a hipótese da geração de conflitos se confirma”. Uma parcela expressiva destes 

impactos pode claramente ser caracterizada como impacto de vizinhança e devem ser tratados 

sobre a ótica do estatuto das cidades. A população precisa de mobilização em busca de melhoria 

de qualidade de vida. 

 

 

5.1. Considerações finais 
 

 

Congonhas é um município com vocação tipicamente urbana tendo apenas 2,6% da população na 

área rural. O avanço das atividades minerárias vem afetando/influenciando, de maneira global, a 

dinâmica do município. Em busca da sustentabilidade do município, a sociedade e o poder 

público precisam definir uma política de ordenamento da mineração (Figura 58, Figura 59 e 

Figura 62). Indispensável é considerar que o ouro e o manganês (Tabela 06, Figura 31, Figura 32 

e Tabela 10) são bens naturais em fase adiantada de requerimento de direitos minerários e 

representam respectivamente 39,08% e 12,36% da área do município. A população deve 

entender que a mineração deve funcionar em seu benefício. 

 

A constatação da importância da mineração para atender as necessidades humanas e gerar 

conforto, além do fator de desenvolvimento econômico, é inquestionável. Qualidade de vida em 

nossa civilização está intimamente associada à disponibilidade de matérias-primas e energia, 

ambas colocadas à nossa disposição pela mineração. Contudo, por explorar recursos naturais 

não-renováveis e a mineração tem a responsabilidade de liderar as discussões sobre como ser 

sustentável. Apesar dos inúmeros transtornos a mineração não pode ser vista como uma fonte 
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única de problemas, mas sim como uma atividade que vem sendo aprimorada, onde os seus 

impactos podem ser controlados pela adoção de elaboradas medidas preventivas, mitigadoras 

e/ou corretivas. Com um nível de consciência que vem se ampliando consideravelmente nas 

empresas brasileiras, com o aprimoramento operacional, com as melhorias tecnológicas, com a 

transparência dos fatores sociais envolvidos e com ações coordenadas em diferentes níveis da 

sociedade organizada, o setor mineral sinaliza, dessa forma, para a garantia de maior eficiência 

ecológica no trato de suas atividades, afirma Moreira (2003). A boa imagem da organização no 

contexto da globalização dos mercados passou a ser fator estratégico de competitividade, 

tornando fundamental agregar, ao sistema de gerenciamento, a gestão do meio ambiente. As 

empresas estão procurando novas formas de organização e administração da produção que 

atendam aos requisitos ambientais e às expectativas da sociedade. 

 

A questão do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é contemplada no direito de 

terceira geração. O direito à integridade do meio ambiente constitui um princípio de 

solidariedade e é prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, refletindo dentro do processo de 

afirmação dos direitos humanos. É a expressão significativa de um poder atribuído, não ao 

indivíduo identificado em sua singularidade, mas num sentido verdadeiramente mais abrangente 

e diz respeito à própria coletividade social. O Direito e a Praxe: Por sua vez o direito, construto 

humano, que historicamente demarca as relações dos homens entre os homens, presente em 

alguns momentos desta história regula de forma mais ou menos condizente os interesses 

individuais e gerais das populações, buscando harmonizar conflitos, pelo seu braço institucional 

da justiça, embora nem sempre da forma mais justa. Porém o poder público municipal, com um 

bom Plano Diretor, pode propiciar o crescimento e desenvolvimento socioeconômico local sob 

bases sustentáveis, ou seja, crescer de maneira que os recursos utilizados no crescimento não 

sejam exauridos de forma predatória, “prevendo e guardando reservas de recursos naturais para 

o futuro.” Fato é que novas ferramentas, como eco-economia e eco-eficiência se apresentam com 

a proposta de defender o planeta, Estatuto da Cidade, (2001). 

 

Por fim, cotejando-se os resultados esperados com aqueles conseguidos através desta pesquisa, 

pode-se afirmar que: 

 

� Primeiro: O principal objetivo foi alcançado, vez que este estudo define o minério de 

ferro como predominante no município de Congonhas e delimita sua extensão (Tabela 

11). 
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� Segundo: As contribuições da pesquisa, resultantes do levantamento de parte dos 

aspectos ambientais, são as seguintes: 

a) Fornecer subsídios à administração Pública objetivando repensar/alterar/contemplar os 

instrumentos legislativos pertinentes ao setor mínero siderúrgico e economia local em 

benefício do desenvolvimento da qualidade de vida da população do município;  

b) Difundir e disponibilizar, para todos os atores sociais envolvidos com os vários 

interesses público e/ou privado, informações básicas relacionadas com a temática, bem 

como as vantagens dessas mudanças; 

c) Propiciar o avanço do conhecimento tecnológico, mediante aprofundamento de 

questões não trabalhadas nesta pesquisa e que são específicas do setor de extração de 

recursos naturais produzidos no município. 

 

 

� Terceiro: Responder as questões: 

A. Quais são as substâncias minerais mais expressivas no município? 

Conforme a Tabela 10 o Minério de Ferro ocupa a primeira posição nos quesitos 

uso/ocupação do solo e economia para o município. Neste caso aproximadamente 55% 

dos processos DNPM estão em fase de requerimento e autorização de pesquisa e 45% são 

processos de concessão de lavra. Em segundo e terceiro lugares aparece o Ouro e o 

Manganês respectivamente, ambos em fase de requerimento e autorização de pesquisa 

(Tabela 04). 

 

B. O que revelam os dados extraídos do banco de dados do DNPM? 

É evidente o agravamento dos conflitos/jogo de interesses na disputa por terras no 

município de Congonhas caso o distrito industrial e a mineração de ferro ocupe solo 

superficial conforme os limites dos polígonos/DNPM (Figura 38). 

 

O mesmo pode-se prever quanto à qualidade de vida que tende a tornar-se ainda mais 

conflituosa devido à proximidade das instalações mineiras e o choque de interesses de 

natureza urbana da população. O quadro nos leva a sugerir que a sociedade juntamente 

com o poder público deve considerar a lavra subterrânea como uma alternativa a ser 

discutida com os empreendedores, sendo assim o caminho seria a criação de instrumentos 

legislativos que determinem procedimentos sustentáveis a partir de um novo modelo de 

extração de minérios em Congonhas e região. 
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C. Congonhas esta sofrendo pressão/impactos expressivos advindos da mineração? 

D. Congonhas demonstra sinais de conflitos biopsicossociais e impactos de vizinhança 

oriundos das atividades minerárias? 

Segundo o CREA (2012), o grande desafio da sustentabilidade proposto pela Rio +20 é 

uma oportunidade de mudar o modelo de desenvolvimento econômico que ainda não 

contempla de forma satisfatória preocupações com o desenvolvimento social e a proteção 

ambiental. Neste aspecto o modelo atual de uso do solo e de gestão territorial de 

Congonhas precisa ser revisto, pois restringe a reordenação e expansão urbana, limita os 

espaços para área de lazer (parques, hortos e etc.), inibe o agronegócio, o turismo cultural 

e ecológico, causa incômodos à população e culmina com a geração de expectativas. 

 

A criação do distrito industrial não foi divulgada de forma clara e transparente, pode ter 

sido motivada prioritariamente por fatores políticos e econômicos e não considerou o real 

envolvimento da sociedade. Neste caso bairros e vilarejos (Dom Oscar, Bairro Preto, 

Cristo Rei, Residencial, Plataforma, Caetano Lopes, Santa Quitéria e etc.) estão em fase 

de desapropriação e/ou sofre influência direta dos impactos. Não é de conhecimento do 

público estudos com uma avaliação pormenorizada que considere o real prejuízo ao 

patrimônio social/sentimental e cultural destas comunidades. Estudos estes que 

considerem o tangível e o intangível, a perda da fauna terrestre e aquática local, o valor 

da biodiversidade em favor da sustentabilidade e etc. Por exemplo, segundo o CREA 

(2012), pressupõe-se que os recursos da biodiversidade devem atender a inclusão social, 

como a produção de fármacos para a saúde, por meio de conservação e uso sustentável da 

diversidade biológica e do acesso justo e equitativo aos benefícios da biodiversidade. O 

distrito industrial nasce de forma conflituosa, pois impacta espaço urbano e rural (Figura 

38 e Figura 45). Já a área verde do distrito industrial (área 3 da Figura 61) está situada em 

uma região de intensa atividade minerária, localizada ao lado de um novo e notável 

empreendimento minerário denominado Ferrous-Viga. Por fim expectativas e conflitos 

socioambientais afloram na população sobre a forma de manifestações populares e mídia 

oficial. Ademais os aspectos ora aventados nesta pesquisa sugerem trabalhos específicos 

e aprofundados. 

 

E. A mineração está contribuindo de forma expressiva para o aumento da renda da 

população residente em Congonhas? 

O quadro sugere que o poder público precisa atuar junto aos atores do setor mineral para 

que haja maior retorno econômico para a população local. Afinal os recursos naturais são 
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bens da coletividade, de direito difuso e apenas estão sob a tutela da União para gerí-los 

em benefício do povo e País. Errado é entender que a união e/ou o poder público é 

proprietária(o) das riquezas naturais para delas apoderar-se. Segundo dados contidos no 

referencial teórico, o município de Congonhas não se destaca de seus vizinhos menores e 

dados dos IBGE mostram que a população residente na cidade tem baixa renda. 

 

F. A mineração está contribuindo de forma representativa para o desenvolvimento da 

cidade de Congonhas? 

O município de Congonhas deve repensar/refletir sobre os artigos 36 ao 38 do estatuto 

das cidades que tratam dos impactos de vizinhança, pois é nesta base legislativa que 

encontrará as ferramentas para defender os interesses da população e se 

fortalecer/proteger dos impactos/danos/conflitos provocados pelas atividades do setor 

mineral de impacto local. Dentre os municípios do CODAP, Congonhas é líder na 

exploração de minério de ferro e tem a mineração como a principal fonte econômica, mas 

não se destaca dos demais na região. Não basta receber os projetos socioambientais 

propostos pelas empresas minerárias. Estes normalmente são pontuais, de pequena 

proporção/abrangência e não estão focados no futuro, na paralisação e/ou fechamento das 

minas. 

 

 

IV. Potencial para desenvolvimento: 

 

 

No contexto local existe um espaço expressivo para investimento em estrutura e serviços para 

atender o turismo cultural, o ecoturismo (rural, serrano e cênico), o geoturismo, o turismo 

industrial, o turismo histórico, a criação de circuitos de visitações as minas de ouro em 

Congonhas, a fábrica patriótica, ao forte do quinto, a fazenda dos escravos, ao museu dos 

escravos em Belo Vale, a casa da moeda em Moeda, a Conselheiro Lafaiete (terra dos índios 

carijós), aos lugares por onde os bandeirantes circularam em busca de ouro, as moradias dos 

barões que com suas relações internacionais influênciaram o desenvolvimento do Brasil. Existe 

uma carência de hotéis, restaurantes, parques/balneários, centro de convenções, artes, espaços 

para a criança e o jovem, lazer/entretenimento noturno e etc. O mercado imobiliário carece de 

fomento e investimento adequado. O município é carente de indústrias de pequeno porte e os 

serviços autônomos são deficitários em razão da forte concorrência advinda do setor mineral. 
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V. Proposta de trabalhos futuros: 

� Como proposta para futuras pesquisas, recomenda-se a realização de estudos: 

� Noutras cidades do Quadrilátero Ferrífero para avaliação e comparação do desempenho 

ambiental das localidades e empresas do setor de mineração. 

� Estudo detalhado da multiplicidade dos impactos ambientais (o ar, o solo, os recursos 

hídricos superficiais e subterrâneos, estudos de avaliação dos impactos de vizinhança) 

relacionados com a mineração de ferro no Quadrilátero Ferrífero. 

� Estudos para avaliar o desenvolvimento social e a qualidade da saúde. 

� Estudos para avaliar se a mineração é maldição ou dádiva no Quadrilátero Ferrífero. 

� Estudos para avaliar se a eficiência política na gestão dos bens naturais favorece a 

população local. 
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Anexo 1: Tabela 12 - Listagem dos processos DNPM-2010 
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Anexo 2: Mapa do município de Congonhas – Altimetria e Hidrografia 
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Anexo 3: Mapa do município de Congonhas – Área urbana 
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Anexo 4: Mapa do município de Congonhas – Perímetro urbano 
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Anexo 5: Projeção do polígonos de direito minerário registrados no DNPM, (2010), sobre o município de Congonhas 
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Anexo 6: Projeção dos polígonos de pedido de pesquisa de minério de ferro registrados no DNPM, (2010), sobre o município de Congonhas 
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Anexo 7: Projeção dos polígonos de concessão de pesquisa de minério de ferro registrados no DNPM, (2010), sobre o município de Congonhas 
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Anexo 8: Projeção dos polígonos de requerimento de lavra de minério de ferro registrados no DNPM, (2010), sobre o município de Congonhas 
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Anexo 9: Projeção dos polígonos de requerimento de pesquisa de minério de ferro registrados no DNPM, (2010), sobre o município de 
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Anexo 10: Projeção dos polígonos de direito minerário, para minério de ferro, registrados no DNPM, (2010), sobre o município de Congonhas 
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