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O planejamento municipal e a minero-dominação: discussão 

acerca dos avanços e dos entraves na construção da recente 

proposta do Plano Diretor de Brumadinho 

O caso da desarticulação popular em Córrego de Feijão e da 

expulsão forçosa pela ação de mineradora  

INTRODUÇÃO 

 As profundas transformações na vida da população e no território de 
Brumadinho, município da Região Metropolitana de Belo Horizonte, causadas 
pelo rompimento da barragem de rejeitos em Córrego do Feijão em 2019 foram 
os principais motivos para o desenvolvimento da revisão do Plano Diretor 
Municipal em 2019 e 2020. Com base nessa última revisão, o artigo tem o 
objetivo de discutir os avanços e entraves encontrados no campo do 
planejamento local quanto ao enfrentamento da questão da mineração no 
município.  

Brumadinho, hoje com uma população estimada com mais de 41.200 
habitantes (IBGE, 2021) teve seu primeiro Plano Diretor aprovado em 2006, no 
período pós-estatuto da Cidade, que está vigente até os dias hoje, a despeito 
das diversas revisões recusadas. Essas foram realizadas nos anos de 2012, 
2016 e, a mais recente, em 2019 após o desastre do rompimento da barragem 
provocado pela atividade minerária e que se encontra em processo de 
aprovação pelo Município, sendo discutido nas audiências públicas. Mesmo que 
seja nítido um esforço crescente de incorporação da pauta da mineração e seus 
impactos pelas tentativas de revisão do Plano Diretor de Brumadinho (2006), 
sobretudo após o rompimento da barragem de rejeitos em Córrego do Feijão, e 
sendo o Plano Diretor um instrumento de abrangência de todo o território 
municipal, em conformidade com o Estatuto da Cidade, verifica-se nessa 
trajetória uma prática limitada do poder local quanto às suas capacidades de 
controle e fiscalização das áreas mineradas e quanto ao controle de fato do uso 
e da ocupação do solo em territórios minerários. Mesmo com avanços 
estruturais, sobretudo nos campos econômico e ambiental, da última proposta 
de revisão iniciada em 2019, a análise vem constatando as dificuldades em lidar 
com os grandes interesses das mineradoras, que interferem diretamente em 
todo processo, incluindo aqueles que envolvem participação social das 
comunidades envolvidas.  

Compreendendo o espaço urbano como terreno do conflito entre 
diferentes interesses, projetos e ideias (Acselrad, Zhouri, Costa) como espaço 
de disputa de poder (Bordieu, Foucault), e de tensões entre interesses coletivos 
e individuais a discussão aqui pretendida busca tratar dos avanços e entraves 
no processo de planejamento municipal, problematizando seus limites referentes 
ao controle de seu próprio território, especialmente no que concerne às áreas de 
mineração, e também às estratégias utilizadas pelo setor minerário para o 
desmonte processo de planejamento público e do interesse da coletividade em 
detrimento do interesse econômico das grandes empresas mineradoras. Nesse 
sentido, o trabalho apresenta, num primeiro momento, a crescente incorporação 



2 

 

da pauta da mineração pelos planos diretores entre 2006 e 2016. Num segundo 
momento, destaca-se o um novo processo de revisão iniciado em 2019, 
provocado pelo desastre ambiental, e qual foi o tratamento dado por esse no que 
diz respeito à questão da mineração. Por fim, analisaremos os desdobramentos 
de dois episódios que ocorreram durante o processo participativo de revisão do 
plano realizado junto às comunidades do bairro de Córrego do Feijão, epicentro 
do desastre.  

O PLANEJAMENTO MUNICIPAL DE BRUMADINHO E A ATIVIDADE 
MINERADORA (2006-2016) 

O Plano Diretor de Desenvolvimento de Brumadinho foi implementado em 
2006 no momento da corrida pela aprovação de planos locais em cumprimento 
ao previsto pelo Estatuto da Cidade (Lei 10257/2001) que determinava o prazo 
de cinco anos para os municípios que, dentre as demais especificidades, fossem 
integrantes das regiões metropolitanas, tivessem uma população maior que 
20.000 habitantes ou que possuíssem alguma atividade de impacto, como a 
mineração. Esse era o caso de Brumadinho que se enquadra em todas essas 
categorias.  

Entretanto, a presença de atividades minerárias nas principais áreas de 
interesse ambiental e os vários impactos e conflitos socioambientais já 
deflagrados no território municipal não foram motivos suficientes para um 
tratamento mais incisivo sobre a atuação da mineração pelo Plano Diretor de 
2006. Pelo contrário, a tênue abordagem dessa temática, que se faz vigente 
ainda nos dias de hoje, se contrapõe à complexificação e ao aumento dos 
problemas, o que nos faz sugerir ainda que essa desatualização possa ser 
intencional e sua manutenção, favorável a alguns interesses.   

Esse longo tempo de vigência do Plano Diretor de Brumadinho não 
estaria, portanto, relacionado à falta de iniciativas de revisão. Ao todo já foram 
desenvolvidas três revisões (2012, 2016 e 2019)1, sendo que duas foram 
rejeitadas pelo poder municipal e uma se encontra em discussão. Dessa 
maneira, os motivos pelos quais não foram aprovados ainda são desconhecidos. 
Uma análise aprofundada dessas revisões mostra que todas as três foram 
embasadas em estudos consistentes, na elaboração de dados e de 
mapeamentos atualizados e em propostas construídas com base nas principais 
demandas das populações locais. Além disso, se percebe no escopo das 
propostas de lei uma crescente ampliação do debate sobre a atividade minerária 
e seus impactos diretos no território, com a incorporação de diretrizes com 
caráter de maior preservação e de responsabilização das mineradoras, a partir 
da aplicação de medidas mitigadoras e reparadoras de danos. Todavia, esses 
avanços não têm se mostrado suficientes para conseguir alterar essa lei, o que 
será visto como um dos limites e dos impasses encontrados pela construção 
democrática desse instrumento.  

 
1 Desenvolvidas por empresas de consultoria contratadas pelo executivo municipal, 
respectivamente a saber TerraVision, grupo de pesquisa interdisciplinar da UFMG sob gestão da 
Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep), e Instituto de Estudos Pró-
Cidadania (Pró-Città).  
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Numa análise mais detalhada do Plano Diretor de 2006 (PD 2006) verifica-
se que a temática da mineração é tratada prioritariamente pelo eixo econômico, 
sendo considerada a principal atividade produtiva local. Situada no topo da 
triplicidade econômica, a mineração é sugerida como um dos potenciais para o 
desenvolvimento e o crescimento local, que engloba ainda as atividades de 
comércios e serviços e a agropecuária. Ademais, a justificativa de vocação 
territorial se torna um dos principais estímulos para a criação das Áreas de 
Exploração Mineradas, originadas por esta lei estritamente para a extração de 
minerais. Contudo, inexiste a delimitação dessas áreas pelo plano. No PD 2006, 
a atividade minerária e seus impactos aparecem nas entrelinhas dos demais 
assuntos e, quando tratada de forma particular - muito raramente - se tem 
diretrizes genéricas, ou até mesmo, muito pontuais na tentativa de mitigação de 
alguns dos problemas identificados. Não há, portanto, um entendimento 
estruturante que evidencie a problemática da mineração, seus desdobramentos 
e influência, sobretudo relacionado àqueles temas que buscam salvaguardar os 
direitos humanos e civis, como o acesso aos bens comuns indispensáveis à vida, 
como a água.   

Observa-se ainda, que naquela época já haviam indícios sérios de 
problemas maiores e mais complexos que se instalavam no âmago da causa, os 
quais se propunha apenas medidas mitigadoras e de compensação, permitindo 
assim o reparo da devastação e poluição provocada, e não de imperativos 
impeditivos. Dentre essas medidas, aplicadas às mineradoras, está a 
compensação por meio de investimentos em melhoria urbanística, de 
infraestrutura, como a ampliação de sistema viário; de manutenção de fundos e 
de projetos de responsabilidade ambiental, social e cultural. Essas medidas, 
conforme previsto na lei, eram vistas como uma forma assistencialista de 
equilibrar as vantagens auferidas a uns e desvantagens a outros, possibilitando 
uma “justa” distribuição aos cidadãos desses recursos (Lei nº 52/2006). 
Entretanto, a lei mesmo que indiferente no campo da ação, já sinalizava algumas 
discussões importantes, como a primazia da questão ambiental e do ator social 
sobre as questões econômicas e ainda, a necessidade diversificação econômica 
a fim de evitar a predominância da mineração e ampliar a oferta de emprego e 
renda.  

Após cinco anos de vigência deste plano, em 2011, deu-se início a 
primeira revisão do PD 2006 em cumprimento à obrigatoriedade legal, sendo 
entregue em 2012. Para isso foi contratada a empresa de consultoria 
TerraVision, especializada em geoprocessamento e geoinformação. Essa 
revisão coincide também com um momento de discussão das questões 
metropolitanas trazidas à tona no processo de elaboração do Plano Diretor de 
Desenvolvimento Integrado (PDDI) da RMBH. No contexto metropolitano, 
Brumadinho tinha um peso considerável devido sua localização nas franjas de 
expansão da capital, em especial no vetor sul de expansão, por abranger as 
principais áreas de interesse ambiental metropolitanas e, sobretudo, por deter o 
principal sistema manancial de abastecimento de água da RMBH. O PDDI 
envolvia uma gama de estudiosos, profissionais e instituições, dentre elas a 
UFMG, que previam a integração e o desenvolvimento sustentável de toda a 
RMBH e ainda, se pautavam pela premissa da imprescindibilidade da 
participação social ao longo de toda a construção do plano. Dessa maneira, nota-
se que as propostas e as metodologias participativas do PDDI e, mais tarde, do 
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Macrozoneamento, influenciaram diretamente a construção da revisão do 
próprio Plano Diretor em Brumadinho.  

O trabalho da empresa de consultoria compreendeu um amplo estudo 
conformado por um diagnóstico físico-territorial e participativo, e na redação do 
Projeto de Lei do Plano Diretor e das leis complementares. Essa proposta se 
tornou reconhecida pelo alto grau de qualidade dos mapeamentos, pela 
elaboração e sistematização de dados, e também pela minuciosa análise das 
diretrizes instituídas em 2006. Já em relação à abordagem da mineração, 
considera-se que tenha sido tratada de forma mais enfática se comparada com 
o PD 2006, a partir da tentativa de atendimento de outras demandas levantadas 
nas comunidades mais impactadas pela mineração. Esse esforço resultou em 
alguns avanços como: a proposição das delimitações de Áreas Especiais de 
Preservação e Áreas Especiais de Extração Mineral; no fortalecimento do 
turismo como atividade alternativa para a diversificação da economia local; na 
criação de conselhos paritários e deliberativos visando uma maior abertura para 
participação popular nas decisões; no estabelecimento de medidas mitigadoras  
em função de impactos ambientais existentes; na recolocação do município 
como um dos responsáveis pela aprovação e pelo licenciamento de 
empreendimentos de maior impacto; e soluções de modernização dos 
procedimentos administrativos das secretaria de Planejamento e de Meio 
Ambiente, considerado um dos principais entraves para a gestão, controle e a 
fiscalização dos impactos ambientais causados pela mineração. Apesar dos 
avanços apresentados, o Projeto de Lei da revisão e as demais leis 
complementares foram recusadas pelo legislativo em dezembro de 2012, com 
apenas um mês de apreciação pelos vereadores da Câmara Municipal de 
Brumadinho, sem nenhuma contemplação em audiências públicas, o que nos 
parece bastante questionável. 

Em 2013, foi retomado o processo de revisão do Plano Diretor com a 
contratação de equipe da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) para 
sua elaboração, entregue em 2016 para a administração municipal. Os trabalhos 
foram coordenados pela profa. Fernanda Borges de Moraes, da Escola de 
Arquitetura e, contemplavam as revisões do Plano Diretor e das leis de Perímetro 
Urbanos, Parcelamento e Uso e Ocupação do Solo. De acordo com a arquiteta 
Iracema Bhering2, subcoordenadora dessa revisão, o vínculo com a academia 
(UFMG) fez com que esta proposta se destacasse da anterior, mostrando uma 
maior capacidade de produção de conhecimento se comparado com as 
entidades privadas. Isso deveu-se à ampla gama de profissionais disponíveis 
vinculados às pesquisas e que se encontrava em constante discussão sobre 
temas afins ao planejamento, na qual os escolhidos para integrar a equipe 
interdisciplinar tinham notório saber e capacidade técnica nas demais áreas de 
arquitetura, economia, engenharia, geografia, entre outras.  

Além da capacidade técnica, a proposta também ficou comumente 
conhecida pelo seu caráter participativo, cujos métodos e iniciativas de 

 
2 Com base na entrevista realizada no dia 08 de novembro de 2021 que teve como intuito 
desvendar algumas lacunas presentes na compreensão do processo de construção da revisão 
do PD de 2016. A conversa com uma das figuras-chaves buscou ainda desvelar os bastidores, 
os principais interesses e poderes envolvidos naquela ocasião, especialmente o motivo da 
paralisação desta revisão. 
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promoção da participação popular caminhavam em consonância com as 
principais propostas dos Planos Metropolitanos, pautadas na produção do saber 
comum, da troca de informações e ampliação da rede de atores envolvidos na 
revisão desses instrumentos. A revisão de 2016 usou, portanto, diversas 
estratégias comuns para ampliação dessa participação, como por exemplo a 
realização de reuniões priorizasse a fala popular e a produção de materiais com 
informação com linguagem simplificada para facilitar a comunicação com esses 
atores sociais. Dessa forma, o processo participativo contemplou diferentes 
formas de abordagem de maneira complementar a metodologia participativa, 
sendo composto pelas Oficinas Comunitárias Regionais, os Seminários 
Públicos3 e reuniões com o Grupo de Acompanhamento4. Dentre essas, as 
Oficinas Comunitárias Regionais por serem realizadas nas próprias 
comunidades com a população moradora e demais interessados tornou-se 
possível se ter uma noção - mesmo que limitada - a partir da fala dos presentes, 
sobre a vida e as necessidades daquelas localidades, e por isso, podem ser 
consideradas um dos principais pontos de partida para a construção de uma 
leitura do território e, posteriormente, para a elaboração das propostas para o 
território como um todo.  

De maneira geral, as oficinas comunitárias evidenciaram que mineração 
era vista pela população como um problema, causa dos principais danos à 
saúde, da má qualidade de vida da população e dos impactos ao meio ambiente 
no município (UFMG / FUNDEP, 2016a). A respeito desse último, foram citados 
a devastação dos mananciais, a supressão de nascentes e o rebaixamento do 
lençol freático, que resultam por sua vez na escassez de água para 
abastecimento dos povoados e localidades. Nesse sentido, as populações 
escutadas, principalmente as mais próximas das atividades minerárias, 
consideraram, assim, a impossibilidade de conciliar a mineração com a 
segurança do acesso à água, já que os depósitos de minérios coincidem com os 
principais aquíferos da região; e com o turismo, pois destrói a fauna, a flora, as 
belezas naturais que são os principais atrativos turísticos do município. Ou seja, 
a mineração atua exatamente prejudicando e cerceando o acesso àquilo que é 
um direito de todos e que é proporcionado pelo turismo local.  

A proposta de 2016, em razão dessas denúncias, mostra avanços ao 
evidenciar a necessidade de preservação da primeira natureza, importante à 
manutenção da vida e da economia local. O entendimento já naquela época era 
de que a mineração já havia chegado ao seu limite com a intensificação das 
atividades e o grande avanço territorial. As diversas minas e estruturas de 
contenção, espalhadas por toda porção norte de Brumadinho, já deflagravam um 
cenário propício para a ocorrência de tragédias como a de 2019, era só uma 
questão de tempo. Em resposta, foram propostos mecanismos de contenção da 
mineração e de transição dessa atividade exploratória para outras menos 
impactantes, dos quais destaca-se a previsão de um Corredor Ecológico de 
Articulação da Área de Preservação Especial (APE) do Manso ao Parque do 

 
3 O Seminário Público teve como objetivo principais apresentar o diagnóstico técnico e 
comunitário e discutiros  principais aspectos a serem revistos no Plano Diretor vigente e 
legislação complementar (UFMG / FUNDEP, 2016b, p.7).  
4 O Grupo de Acompanhamento do Plano Diretor (GA‐PD) era composto por 15 membros, cujos 
percentuais correpondem a  20%  do Executivo (3 membros), 20% do Legislativo (3), 15%  do 
Setor técnico (2), 30% do popular (5) e 15% empresarial (2) (UFMG / FUNDEP, 2016c). 
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Rola Moça, carcaterizado por uma faixa de preservação de 500 metros que 
correspondia à toda extensão leste-oeste, à crista da Serra dos Três Irmãos, e 
se sobrepunha aos principais pontos de exploração minerária, que ao final da 
exploração deveriam ser recuperados para fins de preservação (Ufmg / Fundep, 
2016d).  

Além disso, a proposta de Projeto de Lei incorporava tudo aquilo que era 
considerado área de preservação permanente, incluindo-se, sobretudo, as de 
cursos d’água na linha do conceito da Trama Verde-Azul do PDDI-RMBH. 
Tornava-se mandatório o respeito pelo caminho das águas, que se sobrepunha 
aos demais interesses de ocupação urbano e rural. Dessa forma, nota-se que a 
viabilização dessa paisagem natural era ainda estratégia para alavancar o 
turismo local, visto como uma das alternativas para diversificação econômica. 

De forma similar à revisão de 2011, a revisão de 2016 teve seu processo 
paralisado após a entrega dos produtos finais ao executivo municipal. A 
impossibilidade de realização da última assembleia pública, necessária para 
tramitação na Câmara Municipal de Brumadinho (CMB), fez com que essa 
proposta não fosse à frente. Contudo, os motivos da interrupção são ambíguos. 
De um lado, o legislativo municipal responsabiliza a empresa contratada pela 
conclusão tardia dos trabalhos após o prazo estipulado pelo contratado. De 
outro, a equipe técnica da UFMG culpabiliza a falta de articulação, por parte da 
Prefeitura, da Audiência Pública final necessária para dar seguimento às 
posteriores discussões. No entanto, sabe-se que a proposta provocava 
impasses quanto aos interesses das mineradoras e dos empreendedores 
imobiliários ao afirmar a necessidade de se frear tanto a mineração, quanto os 
parcelamentos que surgiam em grande quantidade desconectadas do tecido 
urbano. Após, mesmo com a paralisação, os trabalhos foram revisados e 
aprimorados pela equipe técnica responsável, sendo entregues novamente no 
final de 2016, ficando restrito àqueles que o desenvolveram e ao executivo 
municipal, onde ficaria arquivado.  

Em compensação, essa proposta foi alvo interesse da gestão municipal 
do prefeito Avimar Barcelos (2017-2024) no final de 2018 quando foi ventilada a 
possibilidade de aprovação no início de 2019, desde que fossem realizadas 
algumas alterações na minuta da Lei do Plano Diretor. No entanto, o desastre 
que ocorreu em Córrego do Feijão no final de janeiro de 2019 impossibilitou a 
representação dessa proposta. Dessa forma, o caos e as transformações da 
dinâmica territorial e da vida da população local, fez com que se tornasse ainda 
mais desatualizada, e por isso, se fazia necessário repensar e reestruturar essa 
proposta de revisão para o Plano Diretor.  

O DESASTRE PROVOCADO PELA MINERAÇÃO: O QUE MUDA NO 

PLANEJAMENTO DE BRUMADINHO? 

O desastre ocorrido no dia 25 de janeiro de 2019 caracterizado pelo 
rompimento da barragem de rejeitos de minério de ferro deflagrou uma situação 
de colapso na prática de exploração minerária em Brumadinho, que  tem 
historicamente desconsiderado os riscos ao meio ambiente, especialmente aos 
recursos hídricos, e à população. O evento, após Mariana (2015), também de 
responsabilidade da empresa Vale S.A. atinge proporções catastróficas, 
resultando na morte de mais de 270 pessoas. Esse desastre se torna mais um 
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na esteira dos desastres tecnológicos que se acirram a partir dos anos 2000 com 
a intensificação das atividades minerárias nesses territórios.  

Para a população de Brumadinho o desastre pode ser visto como um 
basta aos efeitos nocivos à vida sofridos ao longo de décadas pela mineração, 
pois explicita o negligenciamento da própria vida humana, principalmente das 
comunidades locais próximas às minas que sofrem também com a poluição do 
ar e sonora, a contaminação da água, os danos à saúde e à vida cotidiana. 
Sendo assim, o desastre de Brumadinho é compreendido aqui como um ponto 
de irrupção que traz reflexão e provoca insatisfação popular, que por sua vez 
passa a questionar a dinâmica já instituída e aceita pelo processo de 
homogeneização social promovido pelo discurso das empresas mineradoras. Ou 
seja, sugere-se que o desastre cause incômodo ao status quo da mineração, 
abale as estruturas de poder e os arranjos já postos.  

Diante disso, a revisão de 2016 precisava não apenas ser atualizada, mas 
redefinida a partir de questões que colocariam a atividade minerária como ainda 
mais devastadora. Além de que recolocar o planejamento territorial municipal no 
rol de discussão do tema, já que a mobilização dos múltiplos agentes da 
comunidade de Brumadinho, de movimentos e entidades da sociedade civil 
organizada, e do demais poderes municipais, etc. em torno da gravidade do 
problema da mineração impossibilitava que a problemática fosse tratada no 
âmbito do planejamento. Isto é, não era mais possível que esse setor não 
considerasse os múltiplos impactos causados pela mineração no território e não 
propusesse soluções. Assim sendo, a nova revisão do Plano Diretor5 elaborada 
em 2019 pelo Instituto de Estudos Pró-Cidadania (Pró-Città) se incumbia de 
explorar essa brecha.  

Essa proposta fazia parte de um trabalho mais amplo denominado 
Estratégia para Transformação de Brumadinho6, como uma contrapartida 
ambiental dentre as demais medidas de reparação estabelecidas pelo Estado7. 
Esse pacote envolvia uma série de estudos, pesquisas e iniciativas cujos custos 
deveriam ser arcados pela Vale S.A., empresa responsável pelo rompimento da 
barragem. Dentre essas, estava o Plano Diretor considerando que desastre tinha 
desqualificado e incapacitado o aproveitamento da proposta de revisão de 2016. 

 
5 De acordo com a agenda disponibilizada no site do Plano Diretor, a elaboração de estudos e 
diagnósticos a minuta da Lei do Plano Diretor foi entregue ao executivo municipal em dezembro 
de 2020, tramitando na Câmara dos Vereadores até maio de 2021 quando foi retirado com o 
pretexto de aperfeiçoamento,  complementação da proposta e revisão do texto da lei pela 
Secretaria de Planejamento e equipe técnica do Pró-Città. Vale destacar que em função da 
pandemia global do vírus COVID-19 houve um atraso considerável na entrega dos produtos. A 
inviabilização da Audiência Final no dia 23 de fevereiro de 2019, fez com que essa passasse a 
ser virtual e híbrida (presencial e virtual). Disponível em: 
<https://www.pdpbrumadinho.com/agenda> acesso em: 10/12/2020. 

6 O trabalho foi gerido pela entidade de pesquisa dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia 
(INCT) em Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial (INPut), tendo início em agosto de 
2019 com previsão de término em março de 2020. Disponível em: <https://procitta.org/> acesso 
em: 10/12/2021. 

7 Por Estado entende-se as entidades envolvidas nos acordos e na assessoria às comunidades 
atingidas, que são o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e Federal (MPF), a Defensoria 
Pública do Estado de Minas Gerais (DPMG) e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).  
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A revisão do Plano Diretor incluía ainda a revisão da Lei Complementar 
de Parcelamento Ocupação e Uso do Solo (LPOUS). O objetivo principal desses 
era criar uma nova ambiência urbana a partir da recuperação do meio ambiente 
e da infraestrutura do território municipal, e por meio de estratégias de 
planejamento buscava-se o desenvolvimento municipal, a reintegração social e 
o fomento à economia (Pró-Città, 2020). Com base nessas premissas, observa-
se significativas mudanças, sobretudo na estrutura da lei, que estabelece uma 
nova hierarquia de prioridades municipais.  

Com o foco em especial na problemática da mineração se tem três 
abordagens que se destacam: i) a territorialização e espacialização das 
propostas com a proposição de um novo Macrozoneamento e do 
Sobrezoneamento, que tratará o caráter de transitoriedade da mineração e 
prioritário das áreas assoladas pelo desastre; ii) a criação de alternativas 
econômicas em resposta a situação de minero-dominação que envolvem a 
diversificação das atividades econômicas locais e melhor destinação de 
recursos; iii) a ampliação da participação social, que além de evidenciar os 
principais problemas e impactos causados pela mineração, possibilita maior 
aproximação com a realidade local, logo maior efetividade ao trabalho por  
melhor corresponder aos anseios da população local.   

No quesito da territorialização e espacialização das propostas, o novo 
Macrozoneamento propõe-se a uma leitura do território com o intuito de criar um 
referencial espacial para nortear as estratégias de forma a integrar todo o 
município, mas sem desconsiderar as particularidades de cada uma das regiões 
em relação aos seus aspectos ambientais, econômicas, sociais e territoriais. 
Como resultado se tem seis macrozonas: 1) de Requalificação Urbanística, 
Econômica e Ambiental, que abrange as áreas atingidas diretamente pelo 
rompimento e impactadas pela mineração; 2) de Proteção de Mananciais, 
constituída pela sub-bacia do Rio Manso; 3) do Distrito Sede e Conceição do 
Itaguá, que considera os bairros consolidados desses distritos, seus entornos e 
áreas vazias; 4) de Preservação Ambiental, que contempla as áreas de 
relevância de preservação e manutenção ecológica e hídrica; 5) de 
Amortecimento Ambiental, que se refere às zonas de amortecimento de 
unidades de conservação e proteção integral do Parque Estadual da Serra do 
Rola Moça e do Monumento Natural Mãe D’Água; 6) de Desenvolvimento 
Agropecuário, a região central com baixa declividade onde predominam as 
atividades de agropecuária  (Pró-Città, 2020b).  

Em relação à mineração nota-se que todas são afetadas em alguma 
medida pela mineração, sobretudo se considerar a questão da água, sintomática 
em todo município. Contudo, algumas serão mais impactadas do que outras em 
razão da presença de empreendimentos e atividades minerárias instaladas 
nessas próprias macrozonas, sendo os casos das de Preservação Ambiental, de 
Requalificação Urbanística, Econômica e Ambiental e de Proteção de 
Mananciais.  
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Figura 1 – Mapa de Macrozoneamento da Minuta de Projeto de Lei de novembro de 2020 

 

Fonte: Pró-Città, 2020f. 

Figura 2 – Mapa de Macrozoneamento apresentado pela minuta de lei (2016)  

 

Fonte: Ufmg / Fundep, 2016d, p. 116.   
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Analisando comparativamente os mapas anteriores, se nota que a nova 
revisão além da alteração dos limites e das áreas abrangidas, separa a anterior 
Zona de Proteção e Recuperação Ambiental (ZOPRA) em duas categorias a 
Macrozona de Preservação Ambiental e a Macrozona de Proteção de 
Mananciais. Na qual essa mudança considera que mesmo dentro do interesse 
de preservação haja diferentes tipos de recursos naturais a serem preservados 
e, por isso, devem ser tratados de maneira distinta. Isso auxiliará não somente 
na elaboração de propostas e de diretrizes mais contundentes, bem como reduz 
a necessidade de flexibilização de restrições, parâmetros de uso e de ocupação.  

Na Macrozona de Preservação Ambiental8 é onde também estão situados 
a maior parte dos empreendimentos minerários, instalados preferencialmente 
nas encostas e nas cabeceiras das serras que compõem essa macrozona. 
Diante desse paradoxo, as diretrizes e as estratégias específicas a essa 
macrozona buscam evidenciar, problematizar e dar respostas aos conflitos 
instaurados ali, e ainda ressaltar a necessidade de fiscalização da atuação da 
mineração. Há também uma preocupação com avanço territorial dos interesses 
minerários, que recai como uma cobrança de ação de planejamento e de 
ordenamento territorial, já que esse avanço poderia resultar em novos conflitos 
de interesses ou até mesmo agravar problemas contemporâneos como a crise 
hídrica dos últimos tempos, pois a mineração é uma das atividades produtivas 
que mais consome água, especialmente a subterrânea. Em razão disso, há o 
estímulo ao uso controlado do potencial hídrico, à proteção de nascentes e à 
recarga dos aquíferos que compõem as serras. Além desses, propõe-se também 
nessa região a transição do caráter extrativista e depredador da mineração para 
o desenvolvimento de atividades econômicas de baixo impacto ambiental, de 
preferência o turismo natural e ecológico, em confluência ao apontado como 
potencial pra região pela população local.  

Em razão do desastre e dos demais impactos causados pela mineração 
foi criada a Macrozona de Requalificação Urbanística, Econômica e Ambiental. 
Ou seja, percebe-se que há uma maior preocupação tanto das áreas de 
interesse ambiental como as áreas diretamente impactadas pela mineração. A 
Macrozona de Requalificação Urbanística, Econômica e Ambiental surge 
principalmente em função do desastre, fazendo com que as políticas e as ações 
destinadas à essa macrozona fossem prioritárias em relação ao restante do 
município, a fim de reverter o quadro pós-desastre na bacia do Ribeirão Ferro 
Carvão e nos bairros e povoados de Córrego do Feijão e Parque da Cachoeira.  

A reconstrução e a requalificação dessas áreas em função dos danos 
ficam previstas por meio da captação e do direcionamento de investimentos para 
solucionar os problemas infraestruturais, como a reconstituição de sistemas de 
esgotamento, abastecimento, iluminação, de estradas, de habitações, de 

 
8 De acordo com definição do Pró-Città (2020b) essa macrozona é conformada por “áreas 
destinadas à manutenção de sistemas ecológicos e hídricos, (...) com fragilidade ecológica 
associada à elevada declividade ou à presença de importantes aquíferos e ecossistemas de alta 
importância biológica e paisagística” (p.83). Nesse caso, irão compor essa categoria os picos 
das Serras da Moeda, da Calçada, do Rola Moça, da Jangada, dos Três Irmãos e Serrinha; pelas 
principais Unidades de Conservação de Proteção Integral (UCPI) o Parque do Rola Moça, a APA 
Paz Inhotim, o Monumento Natural Mãe D’água e APA Sul. Incorpora ainda em sua demarcação 
as Macrozonas de Proteção Ambiental Metropolitana 1 e 2 criadas pelo Macrozoneamento da 
RMBH em 2012.  
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estruturas físicas de serviços públicos e de comércios. Há ainda a proposta de 
requalificação e de fortalecimento do cenário de privação da produção 
agropecuária pela contaminação da água e do solo. O incentivo e o estímulo à 
essa produção se tornam essenciais para o desenvolvimento e geração de renda 
local, na tentativa antes de mais nada de reversão do estigma criado após o 
desastre sobre os produtos advindos de Brumadinho, que são 
indiscriminadamente taxados pelos consumidores da RMBH por contaminados 
e, por esse motivo, impróprios para o consumo.  

Essa macrozona abrange também o povoado mais afetado ao longo do 
tempo pelos prejuízos advindos da minero-dependência, ou melhor minero-
dominação9. A proximidade das atividades minerárias faz com que o povoado de 
Tejuco esteja aparentemente situado no interior dos próprios empreendimentos 
minerários e com que a poeira seja a principal causa dos problemas de saúde 
dessa população (ver foto 1). O foco nas atividades minerárias de grande porte 
acarreta ainda na falta de diversificação de outras atividades e a consequente 
pauperização dos serviços e comércios oferecidos nessa localidade (ver foto 2).  

Foto 1 - Tejuco envolto por poeira 

 

Fonte:  Armindo Teodósio, 2019 apud Pró-
Città, 2019b, p.59. 

Foto 2 – Principal comércio em Tejuco 

 

Fonte: Input, 2019 apud Pró-Città, 2019b, 
p.230. 

Como tentativa de reversão desse quadro de desigualdades e de 
injustiças socioambientais vividas pelos moradores desse povoado há 
estratégias econômicas para diversificação econômica, a partir do apoio e do 
incentivo à abertura de pequenos negócios, comércios e serviços locais; do 
fortalecimento dos potenciais locais; da qualificação da mão-de-obra local; e do 
aprimoramento tecnológico de atividades econômicas.  

Outra importante alteração observada nessa revisão é a transformação 
das áreas destinadas às atividades de mineração, anteriormente classificadas 
por macrozona (Zona de Atividades de Mineração), em Sobrezoneamento. 

 
9 O termo minero-dominação surge como uma provocação pela socióloga Andrea Zhouri durante 
o evento Mineração: presente e futuro do estado de Minas das Águas Gerais, organizado pela 
vereadora Duda Salabert e realizado no dia 05/11/2021. A “minero-dependência” comumente 
usados nos últimos trabalhos correlatos ao tema da mineração deriva da Teoria da Dependência 
(1950) interpretada por Theotônio do Santos. Diante deste, como reflexão, Zhouri sugere a 
mudança da expresão para melhor evidenciar a situação subordinação vivida pelos municípios 
tidos como de vocação minerária, partindo-se da lógica que a disputa de poderes também 
acontece no campo do discurso (Foucaut), sendo que o desastre e acrise hídrica atual nos cobra 
ser mais critios e fazer uso de palavras mais adequadas para explicitar nossas reais intenções.  
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Parte-se do entendimento de que as áreas mineradas classificadas como uma 
macrozona de forma inerente dão maior importância à atuação dessa atividade 
econômica no município. Com isso, as áreas destinadas à extração e à 
devastação colocadas na mesma categoria das de preservação ambiental por 
exemplo, inviabilizam tanto o processo de reversão da economia estritamente 
minerária, quanto dificulta o reconhecimento dessa atividade como temporária, 
já que passa a qualificar aquele território, defini-lo. Além disso, a falta de outros 
interesses claramente expressos ali faz com que haja maior rigidez em relação 
à sua presença e, consequentemente, maior protagonismo no território. 
Portanto, conclui-se que as Zonas de Atividade de Mineração (ZAM) propostas 
em 2016 favoreciam o caráter hegemônico ao criar áreas definidas como 
“comprometidas com empreendimento da mineração” (UFMG/ FUNDEP, 
2016d). O uso da palavra ‘comprometida’ nesse caso, confirma essa 
irreversibilidade mesmo que esteja prevista em lei a necessidade de 
recuperação após a exploração, porém essas estariam vinculadas às 
características de integridade ambientais similares às das zonas limítrofes, que 
no futuro podem apresentar condições inferiores. 

As sobrezonas, de forma complementar às Macrozonas, se tornam assim 
uma alternativa à demarcação de atividades, de processos e de situações 
transitórias que por serem temporárias, passam a não qualificar algumas 
porções do território municipal. Essas surgem para tratar paralelamente às 
condições típicas de cada região, às áreas mineradas, às acometidas por 
impactos e danos e, também àquelas que apresentam predisposições a 
desastres. Diferentemente da proposta de 2016, a nova revisão traz a mineração 
como uma sobrezona, possibilitando um entendimento de que ali há a presença 
de dois interesses díspares, cujo primeiro de preservação e, depois, o de 
extração. Com isso, essas áreas não são minerárias, elas são de interesse de 
preservação ambiental e estão sendo exploradas,ou seja “áreas ocupadas por 
empreendimentos minerários em atividade, exauridos ou paralisados, situados 
em áreas de relevância ambiental” (Pró-Città, 2020f), em que palavra ocupada 
significa que a mineração se instala por um tempo determinado e após, deve 
recuperar a área integralmente, nas condições primárias e naturais daquele sítio.    

EM razão do interesse de preservação presente sob as sobrezonas, 
torna-se imperioso a recuperação e reabilitação ambiental das áreas devastadas 
ao fim da exploração a fim de garantir o interesse coletivo e social na destinação 
das áreas (Pró-Città, 2020b). Há, portanto, diretrizes mais incisivas que 
determinam a implantação de ações de correção e redução de impactos 
negativos sobre as dinâmicas naturais em curso como a ecológica, dos cursos 
d’água e da paisagem, bem como preocupação com qualidade da água, na qual 
se propõe o monitoramento e a publicização para acesso público dos dados de 
qualidade, volume e nível (Pró-Città, 2020f, art. 188). 

  



13 

 

Figura 3 – Proposta de Sobrezoneamento do PD pelo Pró-Città (2020) 

 

Fonte: Pró-Città, 2020b, p.83. 

Além da Sobrezona de Mineração há outras quatro categorias: a 
Sobrezona de Recuperação Ambiental e as três Sobrezonas de Preservação 
Ambiental e Ocupação estrita 1, 2 e 3. A primeira coincide com os limites da área 
soterrada e devastada pela lama, onde há estratégias primárias de manejo dos 
sedimentos, o tratamento das águas superficiais do ribeirão Ferro-Carvão e rio 
Paraopeba, bem como o estímulo de programas de revegetação das matas 
ciliares e de ações para conservação de nascentes. Já as sobrezonas de 
preservação ambiental e ocupação restrita 1, 2 e 3 se distinguem pelo tipo de 
riscos, sendo respectivamente um cenário de ruptura de barragens de contenção 
de reservatórios de mineração, de deslizamento do solo e rolamento de blocos, 
e por último de rompimento da barragem da represa do Rio Manso. Em todos 
casos, há diretrizes mais contundentes quanto à segurança, sendo proposto a 
elaboração de um Plano Municipal de segurança de Barragens, a sinalização 
das áreas sob ameaça e risco, e o impedimento de ocupações permanentes nas 
áreas de salvamento delimitadas pelos Planos de Atendimento Emergencial 
(PAE).  

Tendo em vista esse cenário pós-desastre as propostas econômicas 
tiveram um papel de reestruturação e viabilização daquilo que restou, sendo 
criado o Fundo de Diversificação Econômica e Estímulo às Atividades 
Tecnológicas (FDET), um instrumento que busca a redistribuição de recursos já 
captados pelo poder público municipal oriundos das transferências municipais 
referentes ao percentual da receita da CFEM e da exploração dos instrumentos 
de política urbana. Isso é, os tributos arrecadados pela exploração minerária 
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serviriam para fomento desse novo sistema de gestão econômica que visa o 
desenvolvimento sustentável de Brumadinho no curto, médio e longo prazos. 
Nesse sentido, foram pensados uma série de programas e de projetos, 
elencados de acordo com as necessidades locais, capazes de viabilizar ações e 
diretrizes propostas pelo Plano Diretor, que apresenta ainda os requisitos legais 
mínimos exigidos para a regulamentação desse instrumento, não sendo 
necessário a criação de outra lei específica para a implementação desse fundo 
econômico.   

Por meio do FDET busca-se também a inclusão social da população a 
partir da redução de desigualdades socioterritoriais e das condições de 
vulnerabilidade social do ambiente urbano e rural, a fim de reverter a distribuição 
desequilibrada das atividades econômicas e de seus impactos. A partir de  
melhorias na base da educação do município, procura-se dar resposta à alguns 
paradigmas referentes a falta de oportunidades de trabalho e de renda.  Dados 
do IPEA (2020) mostram que a população local quando desempenha um mesmo 
cargo ou função ganha menos que outro trabalhador de outro município da 
RMBH, à esses também se destina uma maior parcela dos trabalhos 
especializados. Em relação à mineração há o estímulo de reversão do cenário 
de extração do solo a partir da substituição paulatina das grandes empresas 
minerárias pela atração de atividades de baixo impacto ambiental, por meio de  
financiamento e subsídio de setores terciários ligados ao ramo científico e 
tecnológico, desvinculados a prática de exploração de produtos primários.  

Com base nisso, nota-se um esforço crescente dessa proposta de revisão 
a tentativa de desconstrução da soberania minerária no território a partir do 
enquadramento da mineração numa categorias mais dinâmica e fluida, refletindo 
ainda em diretrizes mais incisivas quanto às ações de fiscalização e mitigação 
de impactos, e sobretudo de políticas e de programas de prevenção à ocorrência 
de novos desastres em Brumadinho, que provocam além dos danos materiais e 
imateriais, a desestabilização da economia local. Essas se tornam ainda mais 
necessárias quando os dados mostram que após o desastre a produção de 
minéro se torna crescende, sendo o ano de 2021 o que apresentou a maior 
operação comercial (aproximadamente 5 bilhões) e arrecadação de CFEM (158 
milhões) de toda história (ANM, 2021). Por isso, a proposta é de ir na contramão 
dessa produção intensificada, que degrada mais do que gera lucros ao 
município, sendo que apenas 65% dos 3% referentes ao valor da produção bruta 
do ferro, refentes à CFEM se destina ao município. Por isso, busca-se repelir os 
interesses minerários e atrair atividades diversificadas de baixo impacto 
ambiental, financiar a produção rural, e também planos e programas que visam 
o aprimoramento econômico local.  

PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E REPARAÇÃO: AVANÇOS E 
LIMITES FRENTE A AÇÃO PARALELA DAS MINERADORAS 

O desastre em Brumadinho acarreta em impactos que interferem 
diretamente na vida cotidiana dos moradores, sobretudo daqueles residentes 
nas áreas mais afetadas como Parque da Cachoeira e Córrego do Feijão. A 
contaminação da água e do solo criou novas problemáticas envolvendo todo o 
território, como já visto a impossibilidade de venda da agropecuária em razão do 
estigma de contaminação da produção de toda Brumadinho, o que resultou no 
abandono de terras e produções, gerando danos incalculáveis também às 
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famílias não incluídas na porção considerada “atingida” pelo desastre. Isso sem 
falar das outras problemáticas vinculadas à saúde, tais como a redução da 
qualidade do sistema de atendimento público em função do inchaço populacional 
com àqueles responsáveis pela reparação local e o surgimento de vetores de 
doenças (caramujos e mosquitos) e consequente aumento de casos de dengue, 
que surgem do desequilíbrio ambiental causado por um evento de tamanha 
dimensão.  

Para se ter uma noção mais aproximada dessa realidade de profundas 
mudanças era necessária a ampliação do processo participativo no 
planejamento, o que realmente se efetivou. Mesmo sendo considerado um 
espaço restrito e objeto de muitas críticas, parte-se do pressuposto de que a 
participação social - na inexistência de outro método ou estratégia de inclusão 
de outros pontos de vistas que não o de caráter técnico - ainda seja essencial 
durante vários momentos da elaboração de uma política pública, aqui de um 
instrumento de planejamento. 

Nessa perspectiva, a recente proposta de revisão previa a princípio seis 
encontros, dentre os quais estavam duas assembleias (de partida e final) e 
quatro Leituras Comunitárias, uma em cada um dos distritos. No entanto, se tem 
a considerável ampliação da quantidade de encontros, passando de 6 para ao 
final de 30 reuniões, ou seja, 24 a mais do que o previsto. Esses foram divididos 
em três momentos importantes para a construção de uma discussão sobre a 
mineração no município, as Oficinas comunitárias, as Oficinas de Discussão de 
Propostas e as Reuniões. No primeiro foram evidenciados os principais impactos 
vividos ao longo do tempo, dentre os quais a maioria já havia sido denunciada 
nas revisões anteriores, porém, após o desastre esses se tornam ainda mais 
evidentes, alguns se complexificam e outros surgem. No segundo foram 
realizadas reuniões com o intuito de discutir as propostas para cada uma das 
regiões. Já a terceira, as reuniões, foram resultado dos encontros nas 
comunidades diretamente atingidas pela lama, onde realizaram-se dinâmicas 
diferentes, priorizando, sobretudo, a escuta dessas populações.   

Esse processo participativo foi analisado com base nos relatos dos 
participantes (moradores, representantes de instituição pública, privada, 
associações de moradores, etc.) das reuniões. Dessa forma, a dissertação a 
qual o presente paper se deriva analisa de forma mais detalhada e sistematiza 
as questões abordadas referentes a mineração10, a fim de compreender as 
relações, dinâmicas e problemáticas vinculadas à essa temática no território 
municipal, norteada pelas seguintes perguntas: quais os principais temas 
vinculados à mineração? As questões são consideradas negativas ou positivas? 
Quais regiões e localidades se remetem à pauta da mineração, onde são mais 
recorrentes? A partir dessas indagações buscou-se criar categorias para 
organizar as questões, a fim de melhor compreender como se engendram as 

 
10 Contidas nos relatos registrados nos documentos referentes ao processo participativo, 
encontram-se sistematizadas em tabelas no produto 6 elaborado pelo Pró-Città (2020b). Em 
relação às reuniões de discussão das propostas nota-se poucas contribuições no campo das 
temáticas ambiental e minerária. Dentre as reuniões a de Casa Branca contou com maior numero 
de participantes. Dos 37 presentes estava a Associação Comunitária da Jangada, que reiterou 
algumas solicitações como elaboração do plano de fechamento da mina da Jangada e conversão 
uma Reserva Particular de Patrimônio Natural (RPPN), e ainda a instituição de uma Unidade de 
Conservação na Jangada.  



16 

 

relações entre os demais temas e a mineração? Se as questões já assinalavam 
a iminência de uma tragédia? Como as questões foram abordadas após o 
desastre? Se há e/ou quais as mudanças na vida da população após o desastre? 
Como a nova proposta visa incorporar essas mudanças que ocorrem no 
território? 

Essa sistematização resultou em uma planilha com mais de 130 questões 
diretamente relacionadas com a mineração dentre as mais de 945 demandas 
abordadas durante as reuniões, o que representa 14% das questões totais. 
Associadas em grande medida ao caráter negativo da mineração, revelam os 
danos dessa atividade econômica na vida da população em todo o território 
municipal. Vale ressaltar que as pautas de discussão expressam em grande 
medida os interesses particulares e parcelares daquelas comunidades, 
circunscritos às suas realidades e vivências cotidianas. Diante desse resultado, 
das informações possíveis de aferir e com base no cruzamento das principais 
categorias de classificação criadas a partir dos questionamentos elencados 
acima, se tem uma noção sobre o cenário antes e pós-desastre, a espacialização 
das questões no território municipal e os principais temas relacionados à 
mineração.   

Nesse sentido, a maior parte das questões estavam relacionadas ao pós-
rompimento, o que corrobora com a suposição de agravo e de surgimento de 
novos problemas após o desastre. Esses refletem ainda em sua maioria o teor 
negativo cujos principais tópicos envolvem a contaminação da água e do solo; a 
desvalorização dos terrenos e a concomitante compra desses por mineradoras; 
os impactos sociais e econômicos advindos em função do auxílio financeiro; a 
dificuldade de mobilidade com a interdição de vias e acessos; e a impossibilidade 
de produção agropecuária, entre outros. Já a espacialização das questões no 
território municipal auxilia no entendimento sobre a atuação da mineração sobre 
as ocupações e o meio ambiente, uma vez que a exploração não ocorre de forma 
homogênea, impactando algumas regiões mais do que as outras, sendo que a 
grande parte remete às localidades diretamente afetadas pela mineração e pelo 
rompimento da barragem, sendo elas Tejuco, Parque da Cachoeira e Parque do 
Lago, que estão situadas na Macrozona de Requalificação.  

Dentre os principais temas a mineração está vinculada aos recursos 
hídricos, sendo a atividade minerária apontada como a principal causa da 
escassez de água, como sugere as seguintes falas “se tirar o minério, acaba a 
água” (Pró-Città, 2020b), sendo também responsável pela supressão de 
nascentes das áreas de recarga hídrica local, “as nascentes da região estão na 
Jangada são estratégicas e vitais, mas estão ameaçadas pela Vale, caso volte 
as operações da mineradora” (Idem). Nota-se uma assimetria de poder entre os 
agentes de Brumadinho em relação ao acesso à água, cujos desequilíbrio e 
desigualdade permitem o acesso irrestrito para uns e impedimento para outros 
tantos, que ficam sem abastecimento por dias, com acesso à água com 
coloração amarronzada e barrenta; ou até mesmo acabam por serem 
abastecidos pelo serviço da  COPASA, considerado ruim e caro e por 
caminhões-pipa fornecidos pela Vale e Prefeitura.  

Diante da análise das questões, evidenciando as principais temáticas e 
como elas se articularam com a atividade da mineração no território, é notório a 
existência de uma séria problemática econômica, social e ambiental que se 
desencadeia progressivamente no território municipal nas últimas décadas com 
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a atuação intensificada da mineração, e que irá se agrava e complexifica com a 
tragédia. Apesar dos avanços notados no processo de construção do 
planejamento municipal que buscavam gradativamente incorporar a pauta da 
mineração com propostas de ampliação de suas capacidades de controle, de 
fiscalização e de alternativas à situação de minero-dependência, notou-se uma 
força contrária movida pelos interesses econômicos das empresas mineradoras.  

Um caso emblemático em Córrego do Feijão será apresentado para 
discutir sobre esse potencial transformador das propostas perante as ações 
pontuais das mineradoras, que tendem a desarticular a paulatina construção da 
participação social e inviabilizar a reconstrução da vida no povoado. O que nos  
faz ainda questionar, qual o peso e qual a medida das ações sociais e 
institucionais diante da atuação da mineração em um município minero-
dependente?  

A situação analisada ocorreu durante a etapa de participação social, entre 
a primeira reunião com a comunidade de Córrego do Feijão e região em 
dezembro de 2019, e o subsequente encontro para discussão das propostas em 
fevereiro de 2020. Nesse ínterim, há pouco mais de dois meses, notou-se uma 
rápida articulação da mineradora Vale S.A. para arranjar acordos individuais de 
indenizações. O bairro de Córrego do Feijão após o desastre possuía uma 
população de aproximadamente 200 famílias, cuja maioria residia desde o 
surgimento do povoado, em razão das negociações e compra de terrenos houve 
um egresso de 50 famílias, reduzindo para 150 logo no início de janeiro de 2020. 
O que chama a atenção é a repentina transformação dos interesses da 
população local reveladas durante as falas, bem como a queda expressiva do 
número de participantes na segunda com apenas 3 moradores, se compara com 
a primeira que contou com 26 pessoas (16 da sociedade civil).  

O caráter distinto da primeira reunião revela os anseios de grande parte 
dos moradores presentes, em viver e permanecer em Córrego do Feijão caso  
reparos e investimentos em infraestrutura e serviços básicos fossem feitos e 
permitindo o restabelecimento no local, os demais gostaria de receber 
indenização para se mudar de Brumadinho, comprar um imóvel em outra 
localidade, pois não fazia mais sentido morar no bairro após as perdas da 
identidade, da história e da cultura local, porém não havia propostas de compra 
pela mineradora Vale S.A., o que nos faz refletir: por que a Vale não comprou 
antes os terrenos daqueles interessados em vender? 

Naquela ocasião também já havia indícios da atuação paralela da Vale 
como o fechamento de atividades e de serviços básicos necessárias à 
sobrevivência local e a compra de terrenos no entorno. Mesmo de forma tímida, 
esses já sinalizavam para aquilo que à frente colabora para os processos de 
coerção e de cerceamento da ocupação local, “a população se vê obrigada a 
sair não por que eles querem, mas porque a Vale está comprando os terrenos 
em volta para a população remanescente se sentir acuada” (Pró-Città, 2020d, p. 
23). De acordo com os relatos (Pró-Città, 2020d), essas ações foram vistas pelos 
presentes como estratégias da Vale S.A., que questionavam sobre as reais 
intenções da empresa minerária, que tinha como intuito esvaziar o restante do 
bairro sem nenhuma ação ou posicionamento do poder público municipal.  

A segunda reunião para discussão das propostas para Córrego do Feijão 
contou apenas com 3 moradores que representavam aproximadamente 20 
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propriedades remanescentes. Além das propostas apresentadas pela equipe, 
foram relatados os principais acontecimentos que resultaram na desocupação 
do bairro, como a aquisição dos terrenos do entorno com áreas expressivas e a 
destruição de bens históricos tombados (muros e moinhos), presença de 
atividades minerárias cada vez mais intensas falta de estudos e testes para aferir 
a qualidade da água e do solo, o que reforça a inviabilidade de permanência das 
famílias produtoras de alimentos, bem como o sentimento dos moradores de 
expulsão e sufocamento da comunidade (Pró-Città, 2020e).  

Diante do quadro de esvaziamento e de resistência da população ainda 
residente, sugere-se que tenha sido proposital a celeridade da atuação da 
mineradora nesse período, caracterizado entre as reuniões, em função do 
incômodo causado pela mobilização e articulação da participação popular da 
comunidade local. Ou seja, o desenvolvimento da revisão do Plano Diretor 
quando promove a discussão e consequentemente une a população, importuna 
a inércia do posicionamento da Vale S.A., das ações de reparação em favor 
desses atingidos, que até então corriam lentos. Em resposta, a mineradora age 
com o intuito de desmobilizar e desarticular o processo de participação popular, 
fragmentando os interesses, até então coletivos, em individuais. O que 
enfraquece não só a articulação da comunidade durante a revisão do Plano 
Diretor, como estimula a desfragmentação desse bairro, um dos mais antigos do 
município. 

Sugere-se, portanto, que essa desocupação seja vista como uma 
expulsão compulsória, deflagrada por ações de coerção e cerceamento que 
causaram melhor dizendo a expulsão forçosa, que - mesmo indiretamente - 
repercutiu no egresso da população local. Esse caso particular apresentado de 
Córrego do Feijão reafirma aquilo sugerido em outras pesquisas que abordam 
processos parecidos de aquisição dos terrenos pelas mineradoras de forma 
predatória, a partir da disseminação do medo de ocorrência de novos desastres, 
resultaria na remoção de famílias, e diante da impossibilidade de ocupação, 
sucederia na desvalorização de terrenos que seriam comprados a preços 
baixíssimos pelas mineradoras. Nota-se, assim, que essa se torna uma prática 
comum das mineradoras, após os desastres de Mariana e de Brumadinho, que 
revela um caráter ainda mais perverso que se soma àquele identificado in loco 
durante a participação das reuniões para discussão do Plano Diretor.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme foi apresentado ao longo do trabalho, a construção do Plano 
Diretor de Brumadinho se dá desde a sua implantação em 2006 até as tentativas 
frustradas de revisão em 2012, após e 2016. Nesta trajetória nota-se vários 
avanços no que concerne a abordagem da problemática da mineração como 
uma atividade além de rentável ao município, muito preocupante em função das 
condições de poder e de dominação enraizadas no âmago da estrutura 
municipal. O que se percebe é uma tentativa de permanência dessa dominação 
que perpassa ainda pela própria vigência da lei de 2006, nos fazendo questionar 
a própria manutenção de uma lei desatualizada, que pouco dispõe sobre os 
impactos causados pela atividade minerária ao meio ambiente à população.  

A nova revisão do Plano Diretor buscou encontrar alternativas para as 
novas necessidades pós desastre, bem como de reversão da dependência da 
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mineração a partir da diversificação econômica, evidenciando a 
insustentabilidade das injustiças socioambientais ao propor diretrizes mais 
contundentes quanto a real necessidade da preservação dos recursos hídricos 
e a responsabilidade ambiental pelos danos e impactos gerados pela mineração. 
Contudo, vale lembrar que seu projeto de lei ainda não foi aprovado e, diante do 
interesse minerário não se sabe quais serão os encaminhamentos desta, 
podendo até ser recusada como as duas outras revisões foram.    

O Plano Diretor de Brumadinho se torn, portanto, um importante 
instrumento do planejamento municipal de deliberação e de ação municipal. O 
termo planejamento municipal usado se refere a toda a estrutura administrativa, 
seja por meio de seus órgãos, unidades institucionais e legislação que regem e 
influenciam de alguma forma o ordenamento territorial, ou seja, os capazes de 
territorializar e de espacializar aquilo previsto para tanto para as áreas urbanas 
e rurais. Partindo-se dessa definição, se tem em Brumadinho um planejamento 
municipal bastante recente, que surge em meados de 1990 com a criação de leis 
e de secretarias que irão compor essa estrutura administrativa local de 
planejamento. Em certa medida, a estrutura ainda imatura justificaria alguns dos 
problemas internos relacionados à má gestão, à falta de recursos humanos e 
materiais, que por sua vez, irão refletir diretamente na ausência de atuação 
sobre as atividades de impacto e irregulares no território. Limitações essas, que 
foram sistematicamente identificadas pelas revisões do Plano Diretor, que em 
resposta se propuseram a reorganização desse aparato institucional, visto como 
sucateado e incapaz de exercer suas funções.  

Diante da incapacidade de proibir ou impedir a realização da atividade 
minerária em Brumadinho, cabe ao poder público municipal tentar atrapalhar ou 
dificultar a ação das empresas mineradoras, especialmente nas áreas de 
interesse ambiental. Ainda assim, o papel inoperante desempenhado pelo poder 
municipal quanto às suas reais competências de controle e de fiscalização, 
caminha no sentido de viabilizar essas atividades no território municipal.  Após 
os últimos fatos, fica ainda mais evidente a postura omissa do poder público 
municipal no que concerne às suas funções - previstas em lei - de fiscalização 
das atividades de impacto e ambientais, de avaliação de projetos industriais e 
suas consequências e de controle da poluição em suas diversas formas 

Mesmo que o Plano Diretor seja um instrumento limitado quanto às 
capacidades de controle e fiscalização da mineração, elas existem e podem ser 
vistas com mais clareza e profundidade quando analisadas as leis de forma 
cautelosa. Em contrapartida se tem uma prática inerte do poder público 
municipal que trata a mineração como “caso do Estado”, mesmo que esteja 
previsto um acompanhamento e fiscalização conjunta municipal. Isso se deve, 
em grande medida, ao repasse de muitas de suas funções à esfera estadual. O 
Estado por sua vez, irá atuar sob diversas formas e dispositivos legais, cada vez 
mais flexíveis, a fim de viabilizar as atividades de mineração nesses territórios 
de “vocação minerária”. 

Contudo o desastre ocorre, e com todas as suas proporções calamitosas 
como algo que chama a atenção e denuncia os principais impactos vividos ao 
longo de décadas pela população, sobretudo a escassez de água. De forma 
contemporânea a falta de água vem sendo discutida em outras instâncias e 
esfera de poder o que auxilia ainda na maior visibilidade dada ao município de 
Brumadinho, como uma oportunidade de se repensar a minero-dominação, os 
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danos passados, mas sobretudo os danos futuros. A insatisfação popular serve 
nesse sentido como um apoio, que não vê mais a mineração como uma 
oportunidade de vida, trabalho e renda, mas aquela que tira todas as condições 
de vida. Essa discussão se torna ainda mais urgente diante da atual revisão do 
Plano Diretor que se encontra em discussão nas esferas de poder, podendo 
assim como as outras propostas ser reprovada ou mesmo "retalhada", sendo 
fragmentada, sobrando apenas aquilo que interessa os outros interesses.  

Nesse mesmo cenário é proposta a reelaboração da revisão do Plano 
Diretor justificada tão somente pelo próprio desastre, que além dos danos diretos 
e indiretos, evidenciam e complexificam questões já existentes no território 
municipal e, ainda, cria novos problemas e impasses. Torna-se, portanto, 
urgente recolocar a temática da mineração na pauta das políticas municipais, do 
planejamento municipal e da sociedade de Brumadinho. O processo de 
planejamento nesse caso passa a ser repensado, questionado e até mesmo 
modificado, a fim de incorporar no seu escopo mudanças e novos paradigmas. 

Observa-se, portanto, uma tentativa de saída da inércia do poder 
municipal com propostas mais contundentes presentes nas propostas de 
alteração dessa lei, que buscam em alguma medida, dentro de suas limitações, 
subverter a lógica de subordinação do poder minerário. Em resposta, há a ação 
das mineradoras de forma paralela, por meio dos seus mecanismos de 
articulação e de acordos, que facilmente desmobilizam todo um processo de 
construção participativa e democrática desse instrumento. Diante desse cenário, 
de impasse e impotência, o que buscamos apresentar com esse trabalho se 
torna apenas um dos pontos que toca a discussão sobre as possibilidades e as 
limitações de atuação do planejamento local na tentativa da construção de 
espaço decisório democrático, frente ao poder hegemônico das grandes 
mineradoras. 

A soberania do poder da mineração preocupa, uma vez que desarticula e 
inviabiliza as tomadas de decisão e propostas do poder público municipal, o 
único que seria capaz de evitar com que suas vontades sobressaiam aos direitos 
sociais. O que se percebe é que as mineradoras, em especial a Vale S.A. se 
retira da esfera de debate, não comparecendo aos encontros promovidos, e age 
de forma paralela como visto no último capítulo fazendo acordos individuais e 
desarticulando a mobilização social e coletiva. Diante disso, nota-se a ação 
paralela, fora do espaço institucionalizado, da empresa mineradora Vale S.A. 
com o intuito de desmobilizar a articulação popular a fim de adquirir as terras de 
forma individualizada. Essa expulsão compulsória, ou mesmo forçosa, resultaria 
não somente no esvaziamento do bairro, mas também inviabilizaria a proposta 
do Plano Diretor para a localidade e, principalmente, a vida em Córrego do 
Feijão. 

Essa ação nos faz refletir quanto ao lugar ocupado pela mineração ao 
longo do desenvolvimento dessa revisão do Plano Diretor, que conforme pôde 
ser visto não foi muito atuante nas arenas de discussão. Será que sua 
superioridade é tamanha que desconsidera a própria arena de debate? Sua força 
será medida por ações como essa, em que se arrebata todo um constructo 
coletivo em prol da permanência e da manutenção? Quais as reais chances de 
mudança se há uma força hegemônica que é ditada pela lógica do capital e do 
mercado? 
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