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Prefácio | preface

este capítulo, pretendemos fazer uma análise
das relações nem sempre
amistosas entre o movimento ambientalista e as mineradoras. Esta
análise será feita numa perspectiva histórica com base, principalmente, em minha experiência de
zoólogo, que há 35 anos milita nas
causas ambientalistas.
O movimento ambientalista,
entendido como aquele desenvolvido pela sociedade civil organizada pelo Brasil, começou em
1958 com a criação da Fundação
Brasileira para a Conservação da
Natureza (FBCN), no Rio de Janeiro. A FBCN foi formada por um pequeno grupo de
zoólogos, botânicos, agrônomos e jornalistas, tendo à
frente o agrônomo Wanderbilt Duarte de Barros. Esta
entidade foi quem primeiro influenciou decisivamente
a política conservacionista do país. As principais preocupações dos ambientalistas daquela época eram a
caça profissional e o desmatamento.
A caça profissional sacrificava milhares de animais
para comercialização de peles, penas, plumas, cascos
(de tartaruga) e carne, citando-se um fazendeiro que
vendeu toneladas de carne de marrecos sacrificados
com canhões carregados de cartuchos. Por pressão dos
ambientalistas da época, em 1967 foi promulgada a Lei
de Proteção à Fauna, que proibiu a caça profissional, e
foi publicada a primeira lista oficial de espécies ameaçadas de extinção no Brasil (1968).
O desmatamento, que no Nordeste já reduzira a Mata
Atlântica a 5%, já avançava no Sudeste, especialmente no
Vale do Rio Doce, para atender às necessidades de madeira e carvão para as siderúrgicas. O início das obras da
Rodovia Transamazônica preocupava os ambientalistas
pelo impacto sobre a floresta.
Entretanto, como assinalado por Coimbra (1968), o
principal problema da época era a falta total de uma mentalidade conservacionista e de preocupação com o meio
4
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The Mining Industry
and the Environmentalist Movements
By Angelo Machado – Biodiversitas Foundation
In this chapter we are intended
to carry out an analysis of the relationship between the environmentalist movements and the mining
industry, which has not been always friendly. Such an analysis will
be done based on the historic perspective, and mainly based on my
own experience as a zoologist who
has been engaged in environmental issues for 35 years.
The environmentalist movements, understood as the one developed by the civil society organized in Brazil, started in 1958 by
founding the FBCN – The Brazilian
Foundation for Nature Conservation (originally, Fundação Brasileira para a Conservação da
Natureza, in Portuguese) in the state of Rio de Janeiro. The
‘FBCN’ was formed by a small group of zoologists, botanists,
agronomists and journalists led by the agronomist Wanderbilt Duarte de Barros. Such an entity was the one that first
and decisively influenced the country’s conservationist policy. The main concerns of the environmentalists at the time
were the professional hunting and the deforestation.
The professional hunting used to sacrifice thousands of
animals to commercialize furs, feathers, plumes, shells (of
turtle) and meat, and it is worth mentioning a farmer who
sold tons of teals killed with cannons loaded with gunpowder cartridges. Due to the pressure exerted by the environmentalists of the time, in 1967 the Fauna Protection Law was
enacted, which prohibited the professional hunting, while
the first official list of species threatened with extinction in
Brazil was issued (1968).
The deforestation that had already reduced the Atlantic
Forest to 5%, and was already progressing on the southeast,
especially in valley named ‘Rio Doce’ to meet the ferrous
metallurgy industry’s demand for firewood and charcoal.
The beginning of the construction work of the Trans-Amazonian highway was a great concern of the environmentalists
regarding its impact on the forest.
However, as pointed out by Coimbra (1968), the main

Depois da criação da FBCN, começaram a surgir novas
ONGs ambientalistas em um ritmo crescente, sendo que
estas instituições somam hoje 570, das quais 251 estão na
Região Sudeste, segundo dados do Cadastro Nacional de
Entidades Ambientalistas/MMA. Embora todas estejam
voltadas para a proteção do meio ambiente, as entidades
são bastante heterogêneas em sua abrangência e estratégia de ação. A maioria é ativista, algumas são de caráter
técnico-científico. Uma vez minimizado o problema da
caça, com a Lei de Proteção à Fauna, os ambientalistas
passaram a se preocupar com os problemas da poluição
e, especialmente em Minas Gerais, passaram a ver como
inimigas as empresas mineradoras. A primeira Organização Não Governamental
(ONG) ambiental do Estado
foi o Centro para a Conservação da Natureza, organização ativista criada em 1973
por Hugo Werneck, a qual
sou filiado até hoje. O Centro conta, entre suas ações,
ter impedido a passagem de
uma estrada que cortaria o
Parque Estadual do Rio Doce
e o loteamento de parte do
Parque Municipal das Mangabeiras, em Belo Horizonte.
Teve também papel importante na criação dos parques
nacionais da Serra do Cipó
e Grande Sertão Veredas. Uma de suas primeiras campanhas foi contra a Minerações Brasileiras Reunidas (MBR),
que estava destruindo a Serra do Curral, em Belo Horizonte, e o Pico do Itabirito, em Itabirito. A campanha ganhou
força com a publicação do poema “Triste Horizonte”, de
Carlos Drummond de Andrade. Como anfitrião da XXVII
Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso
da Ciência (SBPC), realizada em Belo Horizonte, em 1975,
fiz um discurso de abertura no qual, sem citar nomes,
protestei contra a MBR dizendo o seguinte: “As forças que
destroem a natureza em nosso país são tão fortes que se
o Corcovado fosse minério de ferro estariam ameaçadas
as bases do próprio Cristo Redentor”. Este episódio mostra a animosidade que existia na época entre ambientalistas e mineradores em Minas Gerais. Era uma época de
grande desentendimento - os ambientalistas acusavam
as empresas de serem poluidoras e destruidoras do meio
ambiente, as empresas acusavam os ambientalistas de
serem contra o desenvolvimento e esses dois setores

problem by that time was the total lack of a conservationist mentality and the concern regarding the environment
by the people, the corporations and the government. In the
60’s, the mining business (gold, iron), which started long
ago in Brazil was going on without any environmental care,
and even though it was criticized by the environmentalists
whose main focus was on the hunting.
After the foundation of the FBCN, new NGOs started increasingly being founded by the environmentalists, and today
they account 570, out of which 251 are located on the Southeast region according to the Brazilian National Registry of the
Environmentalist Entities of the Ministry of Environment. Although all them are focused on the environment protection,
the entities are quite heterogeneous regarding the scope and
strategy of their actions. They are mostly activists, although
some are technically and scientifically oriented.
Once the hunting issue had been mitigated by the Fauna
Protection Law, the environmentalists turned their concerns
to pollution issues and, specially in the state of Minas Gerais,
they started seeing the mining
companies as enemies. The first
environmental NGO of Minas
Gerais was the Center for Nature Conservation (originally,
Centro para a Conservação
da Natureza, in Portuguese),
which is an activist organization founded in 1973 by Hugo
Werneck, and with which I am
still affiliated. Such center is an
activist NGO that among other
actions accounts for having
impeded the construction of
a road that would cut across
the State Park of Rio Doce, and
would lot part of the Municipal Park of Mangabeiras in the city of Belo Horizonte. It also
played an important role for the foundation of the National
parks of ‘Serra do Cipó’ and ‘Grande Sertão Veredas’. One of the
first campaign was against MBR – Minerações Brasileiras Reunidas (which corporate name stands for ‘United Brazilian Mining Companies’) that was destroying the range of mountains
named ‘Serra do Curral’ in the municipality of Belo Horizonte,
and also the peak named ‘Pico do Itabirito’ in the municipality
of Itabira. Such a campaign was boosted by the publication
of the poem “Triste Horizonte” (that stands for ‘Sad Horizon’)
by Carlos Drummond de Andrade. As the host of the XXVII Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) [Annual Meeting of the Brazilian Society for the Science Progress) that took place in Belo Horizonte in 1975, I gave
an opening speech, without mentioning any name, I protested
against MBR by saying the following: “The forces that destroy
the nature in our country are so strong that, if the ‘Corcovado’
was made of iron ore, they would be threatening the bases of
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ambiente no comportamento do povo, das empresas e
do governo. Na década de 1960, a atividade mineradora (ouro, ferro), que começara no Brasil há muito tempo,
transcorria sem nenhum cuidado ambiental e, apesar disso, não foi objeto de crítica dos ambientalistas cuja principal preocupação era a caça.
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acusavam o governo de omissão. Essa animosidade se
refletiu no Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam), criado naquela época, onde tinham assento, com
poder de decisão, membros do governo, representantes
de ONGs, dos empresários e dos cientistas.
Na Câmara de Poluição Industrial do Copam, no início,
eu travava grandes discussões com Abílio Machado Filho,
advogado da MBR e legítimo representante do setor industrial. Pouco a pouco, entretanto, nossas divergências
foram diminuindo, pois percebemos que tínhamos o
mesmo objetivo, um desenvolvimento com respeito ao
meio ambiente. Na maioria dos processos chegávamos a
um acordo, às vezes a favor, às vezes contra as empresas.
Logo nos tornamos grandes amigos e Abílio Machado foi
convidado por mim para integrar o Conselho Curador da
Fundação Biodiversitas, cujas atividades descrevo mais à
frente. O que houve a partir da década de 1980 foi uma
crescente conscientização da sociedade, dos governos e
das empresas mais sérias sobre a importância das questões ambientais. Em Minas,
onde inicialmente o meio
ambiente estava ligado à Secretaria de Ciência e Tecnologia, graças principalmente
a ações dos ambientalistas,
tornou-se uma secretaria independente, como é hoje na
maioria dos estados e prefeituras. Do mesmo modo, na
maioria das grandes empresas hoje existem divisões ou
diretorias de meio ambiente.
Pouco a pouco as relações entre ativistas do Centro para a Conservação da
Natureza e as mineradoras tornaram-se mais cordiais, a
MBR melhorou o perfil da Serra do Curral e passou a encarar com seriedade as questões ambientais como, de
resto, todas as grandes mineradoras. Em 1988, o Centro
para Conservação da Natureza percebeu a importância
do ativismo deixar de ser “achismo” e ter base científica
e, juntamente com alguns professores da UFMG, criou a
Fundação Biodiversitas, ONG que fundamenta seu trabalho na Biologia da Conservação, nova ciência que poderia
também ser chamada de Ecologia Aplicada à Conservação.
A Biodiversitas desenvolve projetos ambientais em
parceria com o governo e, principalmente, com empresas ambientalmente responsáveis. Já foi criticada por
fazer parcerias com empresas que, no passado, destruíram o meio ambiente e acabaram com as matas do
Rio Doce. Isso é verdade, mas o que importa é o que
elas fazem hoje. Eu não acredito em pecado original,
do contrário estaria perdido, pois, no passado, já matei
passarinho com bodoque, o que hoje é inadmissível.
6
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the Christ the Redeemer statue itself.” Such an episode shows
the existing animosity at the time between the environmentalists and the mining companies of Minas Gerais. That was a
time of great unpleasantness in which the environmentalists
accused the companies of polluting and destroying the environment, while the companies accused the environmentalists
of being against the development, and both sectors accused
the government of omission. That animosity had an effect
upon COPAM (The State Council for Environmental Policy) that
was founded by that time, and was comprised by representatives of the government, NGOs, enterprisers and scientists with
decision-making power.
In the beginning, I used to have long discussions with
MBR’s lawyer, Mr. Abilio Machado Filho, the legitimate representative of the industrial sector at the COPAM’s Industrial
Pollution Chamber. However, our divergences were gradually diminishing as we realized that we had the same objective, that is, a sustainable development with regard to
the environment. Most of the
times, we used to come to an
agreement, sometimes in favor, and other times against
the companies. We soon became great friends, and Abilio
Machado was invited by me
to become a member of the
Curator Council of the Biodiversitas Foundation, which
activities I will describe later
on. What happened from
the 1980’s was a increasing
awareness of the society, governments, and the more serious companies of the importance of the environmental
issues. In Minas Gerais, where in the beginning the environment issues were dealt with by the Science and Technology
State Department, and mostly thanks to the action of the
environmentalists, it became an independent department
as it is in most of Brazilian states and city halls. Likewise, in
most of the major companies there are today environmentrelated divisions and board of directors.
Gradually, the relationship between the Center for Nature
Conservation’s activists and the mining companies became
more friendly, MBR improved the profile of ‘Serra do Curral’ and
started dealing with the environmental issues more seriously,
and was followed by all the other major mining companies. In
1988, the Center for Nature Conservation realized the importance for the activism to act based on “guessings” and acted
based on scientific basis and, together with some professor of
the UFMG, the Federal University of Minas Gerais, they founded
the Biodiversitas Foundation, an NGO that grounds its work on
the Biology of Conservation, a new science that could be called
“Ecology applied to the Conservation”.

É fácil entender que o movimento ambientalista no
Brasil, hoje feito por 570 ONGs, é muito heterogêneo
no que diz respeito ao nível de exigência e, principalmente, sobre a maneira de atuar, sendo algumas muito
radicais (ONGs ‘xiitas’), outras ativistas menos radicais
ou ONGs essencialmente técnicas, como a CI – Brasil e
a Biodiversitas, da qual sou presidente.
Minha posição pessoal, inicialmente muito negativa
em relação às mineradoras, mudou completamente e
para isso foi importante uma viagem que fiz à Mina de
Ferro Carajás, de propriedade da Vale, no Pará. Do avião
pude ver as áreas totalmente devastadas que circundam uma grande floresta dentro da qual está a mina, a
céu aberto, parecendo um buracão. Ocorreu-me então
que o minério do “buracão” fornece os recursos para
proteger aquela mata que tem uma enorme biodiversidade. A propósito, acredito que a Vale, somente com
suas áreas em Carajás e no Espírito Santo é responsável pela proteção da maior
biodiversidade do planeta.
Assim, muito me desagrada quando ambientalistas
ou jornalistas ‘xiitas’ destacam e mostram apenas os
“buracões”, esquecendo-se
dos benefícios que advêm
de sua exploração. Hoje
sei que acertei quando, em
um grupo de trabalho para
se estudar o problema da
proteção da Mata do Jambreiro, próxima à Mina de
Águas Claras, da MBR, defendi a alternativa de deixá-la protegida pela MBR e
não pelo governo, o que foi feito e deu certo.
Estou convencido de que nas empresas, como as mineradoras, potencialmente capazes de prejudicar o meio
ambiente, existem três tipos de executivos. Os do tipo 1
são os que acham importante e realmente acreditam que
a empresa deve cuidar do meio ambiente como parte de
sua responsabilidade socioambiental; os do tipo 2 acreditam que isso é importante apenas para manter a boa imagem da empresa, diante dos seus acionistas e clientes; e
finalmente os do tipo 3, que acham bobagem total gastar
dinheiro com a proteção do meio ambiente. Numa perspectiva histórica, o grupo 3, que talvez fosse o dominante
na década de 60, foi perdendo terreno para o grupo 2 e
este para o grupo 1. Às vezes os ambientalistas ‘xiitas’ dão
força aos executivos do grupo 3 ao atacarem a empresa
na mídia por questões pequenas, levando ao raciocínio
de que não adianta cuidar do meio ambiente, pois os ambientalistas condenarão a empresa do mesmo jeito, sem
levar em conta seu amplo saldo de ações positivas.

Biodiversitas Foudantion develops environmental projects in partnership with the government and mainly with
responsible environment-friendly companies. It has already
been criticized for making partnerships with companies that
in the past used to destroy the environment and destroyed
the woods of Rio Doce. That is true, however what matters is
what they do now. I do not believe in original sin, otherwise
I’d be lost because, in the paste, I used to kill birds with slingshots, which’s nowadays inadmissible. It is easy to understand that the environmentalist movements in Brazil, today
comprised by 570 NGOs, is quite heterogeneous regarding
the level of their requirements, and mainly regarding their
modus operandis with some being very radical (e.g., ‘Xiitas
NGOs), and other less radical activists or NGOs that are essentially technical such as CI – Brasil and Biodiversitas, of
which I am the president.
My personal opinion, very negative towards the mining
companies in the beginning has completely changed, and for
that it was very important a trip
I have made to the Carajas Iron
Ore Mine that belong to Vale,
in the state of Para. From the
aircraft window I was able to
see the fully devastated areas
that surround the great forest in
which the open-pit mine is, and
that looks like a deep crater. It
then came to my mind that the
ore of that ‘crater’ supply the
resources to protect that forest
that features an enormous biodiversity. By the way, I believe
that Vale, only with its areas in
Carajas and in the state of Espirito Santo is a the company
responsible for the protection of the greatest biodiversity of the
planet. So I feel quite disgusted when the environmentalist or
xiitas journalists point out and show only the ‘craters’ and forgot the benefits brought forth by its exploitation. Today I realized that I was right when I took part in a group formed to study
the protecting issue of the Jambreiro Woods, and I defended the
alternative to let it be protected by MBR, and not by the government, which was done, and has proved to be the right decision.
I am convinced that at the companies, as the mining companies, which are potentially capable to damage the environment, there are three types of executives. The type 1 are the
ones who think it is important, and really believe the company
should take care of the environment as part of its social and
environmental responsibility; the type 2, the ones who believe it is important only to keep the company’s good image
towards its stockholders and customers; and, finally, the type
3, who are the ones that think it is silly to spend money to protect the environment. From a historic perspective, the group 3,
which perhaps used to prevail in the 60’s started being over-
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É importante que governos, empresas e ambientalistas cada vez mais tomem suas decisões na área ambiental
com base científica. Isso foi feito, por exemplo, no processo de criação da Área de Proteção Ambiental Sul da Região Metropolitana de Belo Horizonte (APA-Sul), onde se
criou uma polêmica entre as empresas e ambientalistas
sobre a real importância biológica da área proposta para
a APA. Com recursos da MBR, a Biodiversitas estudou a
área, confirmou a sua importância, a APA foi criada e hoje
é administrada com sucesso por um Conselho, com benefícios para as empresas e para o meio ambiente.
Nesta visão histórica e panorâmica das relações
entre mineradoras e o movimento ambientalista,
fica claro que o tempo dos grandes conflitos já passou, principalmente porque a maioria das empresas
de mineração age com responsabilidade ambiental.
O movimento ambientalista, por sua vez, tornou-se
mais maduro e propenso ao diálogo. Por outro lado, a
imagem popular das mineradoras continua muito negativa, principalmente junto à mídia, que, incentivada
pelas ONGs radicais ou pela ignorância da sociedade,
coloca em um mesmo patamar as empresas sérias e
as omissas e/ou negligentes com relação às questões
ambientais. Não só no caso da mineração, como em
qualquer outra atividade que implique na exploração
dos recursos naturais, é preciso entender o problema,
quais são seus impactos sobre o meio ambiente e seus
benefícios econômicos e socioambientais. Esses aspectos são tratados neste livro de uma maneira acessível,
equilibrada e, acima de tudo, transparente.

A cada descoberta dos
exploradores espanhóis, a Corte
Portuguesa incentivava, com
promessas de participação e
honrarias, diversas expedições
ao interior do Brasil
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taken by the group 2, and the latter being overcome by the
group 1. Sometimes the xiitas environmentalists support the
executives of the group 3 by blaming the company in the press
for minor issues, and so making it believe that no matter what
the company does to protect the environment, such environmentalists would blame it anyways without taking into account its broadly positive action balance.
It is important that governments, companies and environmentalists more and more take their environment-related decisions based on scientific assumptions. For example,
that was done during the process of planning Environmental Protection Southern Area of the Metropolitan Region of
Belo Horizonte, the so called APA-Sul, where there was a controversy between the companies and the environmentalists
about the real biological importance of the area proposed
for the APA. With resources of MBR, Biodiversitas studied the
area, confirmed its importance, and the APA was created,
and it is today successfully managed by a Council, with benefits for the companies and the environment.
From this historic and panoramic view of the relationship
between the mining companies and the environmentalist
movement, it is clear that the time of great conflict is over,
mainly because most of the mining companies operate in
environment-friendly way. Then again, the environmentalist
movements has got more mature and prone to the dialogs.
On the other hand, the public image of the mining companies
remains negative, mainly regarding the media that, encouraged by the radical NGOs or the ignorance of the society,
place the serious companies on the same baseline as they
place the omissive and/or neglecting companies regarding
the environmental issues. It happens not only with the mining
companies, but with any company of any business area, and
of which activity in related to the exploitation of natural resources, and it is necessary to understand the problem, which
are its impacts on the environment, and also its economic, social and environmental benefits. These aspects are dealt with
in this book in a easy to understand, sensible way, and above
everything else, in a transparent way.

At each Spanish explorers’
discovery, the Portuguese
kingdom promised participation
and honors as an incentive
to many expeditions inland
Brazilian territory

Mineração no Brasil. Pintura de Carlos Julião (Sec. XVIII)
mining in Brazil. Paint by Carlos Julião (Sec. XVIII)
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chegada dos europeus à américa portuguesa aconteceu nas baias e fozes de rios adequadas ao fundear das caravelas. Explorar uma colônia, na visão
do reino de Portugal, limitava-se à extração de recursos
naturais da costa do Brasil, tais como o pau-brasil e à incipiente, porém crescente, produção de açúcar de cana nas
planícies costeiras. Em torno destes portos se formaram os
primeiros aglomerados de casas e a fixação dos primeiros
núcleos urbanos. Estes povoados serviram de entrepostos
de comércio e defesa de portos frente às investidas dos
demais países europeus na colônia americana.

the arrival of europeans in the Portuguese america took
place in the bays and outfalls of rivers that were suitable to
harbor the caravels. From the point of view of the Kingdom
of Portugal, exploiting a colony was only about extracting
natural resources from Brazilian coast such as brazilwood
and the incipient, however growing sugarcane plantations
along the coastal plains. around these ports the first dwellings were built, and the first urban centers were settled. such
settlements comprised commercial warehouses and the
port defenses against the attacks by other european countries to the american colony.

o esforço português do século XVi de conquistar riquezas minerais nas américas, à semelhança do sucesso
rápido que acontecera com os espanhóis no México, Peru
e Bolívia, concentrou-se em duas estratégias: a procura
incessante de acesso ao ouro e prata relatados pelos indígenas, em especial ao longo do rio Paraguai e amazonas,
e as investidas a esmo dos bandeirantes pelos sertões do

the Portuguese endeavor in the XVi Century to exploit
the mineral resources in the americas as successfully as the
spanishes had accomplished in Mexico, Peru and bolivia
was based on two strategies: the unceasing search for finding the gold and silver previously reported by the native indians, specially alongside Paraguay and amazon rivers, the
random prospecting by the explorers called ‘Bandeirantes’
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Brasil Centro-Oriental. A história demonstrou que a segunda estratégia tornou-se bem-sucedida.

throughout the central-west of Brazil. The history showed
that the second strategy was successful.

A interiorização da população de origem européia
nos dois primeiros séculos no Brasil Colônia se deu com
a procura e a descoberta de riquezas de origem mineral.
O ouro, a prata e as pedras preciosas eram o foco principal não só devido ao valor que alcançam na Europa como
também pela facilidade de transporte, já que pequenas
quantidades eram passíveis de serem transportadas aos
portos e daí para a corte portuguesa.

The settlement of the European population around the
countryside over the two first centuries of the colony was
motivated by prospecting mineral wealth. Gold, silver, and
precious gems were the main objective, not only because
their value in Europe, but also because the easiness to transport them as small quantities could be transported to the
ports, and then forwarded to the Portuguese kingdom.

Boa parte do ouro produzido no Brasil Colonial e Imperial proveio da região atualmente conhecida como
Quadrilátero Ferrífero. Localizado na região Centro Sul do
Estado de Minas Gerais é o marco principal da interiorização da ocupação portuguesa no século XVIII. O Quadrilátero Ferrífero ainda hoje é a mais importante província
mineral do Sudeste do Brasil.
Desde a descoberta do ouro no final do século XVII
até os dias de hoje a região do Quadrilátero Ferrífero abriga a maior concentração urbana do Estado de
Minas Gerais. Nele foram fundadas as primeiras vilas
afastadas do litoral, Ouro Preto, patrimônio cultural da
humanidade pela Unesco, e Mariana, que possuem um
rico acervo arquitetônico e cultural barroco, expressão
máxima do ciclo do ouro no Brasil.

A great deal of the gold produced in Brazil over the colonial and imperial periods originated from the region currently
known as Quadrilatero Ferrifero. It is located in the central-south region of the state of Minas Gerais and it is the main
symbol of such a countryside population settlement over the
XVII Century. The Quadrilatero Ferrifero remains the most important mineral province in the Southeast region of Brazil.
Since the discovery of gold in the late XVII Century and
until today, the Quadrilatero Ferrifero region has the largest
urban population of the state of Minas Gerais, where the first
villages were founded in the far countryside such as the city
of Ouro Preto, a Cultural Heritage of Humanity declared by
Unesco, and also the city of Mariana with its rich Baroque
cultural and architectonic collection, the most outstanding
expression of the gold cycle.

Com cerca de 7.000 quilômetros quadrados, o Quadrilátero Ferrífero é o limite ocidental da Mata Atlântica
no centro de Minas Gerais. O Estado tem na mineração
uma de suas principais atividades industriais. E o Quadrilátero Ferrífero é a região que mais se destaca em função
das jazidas de ferro. Estimativas do início do século apontam que mais de 55 milhões de toneladas de minério de
ferro eram anualmente explotadas. A região tem grande
importância econômica e social no Estado. Em sua parte
norte está localizada a sua capital, Belo Horizonte, com
cerca de 2,4 milhões de habitantes. Dados de 2005 e 2007
levantados pelo IBGE indicam que os municípios da região têm uma população que corresponde a cerca de
22% da população do Estado e a sua produção abrange
26,8% do PIB de Minas Gerais.

Stretched over nearly 7.000 sq. km, the Quadrilatero Ferrifero is the western borderline of the Atlantic forest in central area of the state of Minas Gerais. The mining business
is one of the most important industrial activities in the state
of Minas Gerais. The Quadrilatero Ferrifero is the most noteworthy region that stands out because its iron ore beds.
The estimation done in the beginning of the century showed
that over 55 million tons of iron ore were exploited yearly.
The region has an outstanding economic and social position
in the state. The state capital, Belo Horizonte, is located on its
northern side of the state and has a population of 2.4 million
inhabitants. Data collected in 2005 and 2007 by the IBGE The Brazilian Institute of Geography and Statistics – indicate
that the municipalities of the region has a population that
accounts for 22% of the state population and its production
reaches 26.8% of the GDP of Minas Gerais.

Sendo a região do Estado que apresenta as maiores
populações urbanas desde o século XVIII, é natural que o
centro de decisões administrativas da província aí se localizasse: primeiro em Mariana, posteriormente em Ouro
Preto e, desde o final do século XIX, em Belo Horizonte.

As the state region that has the largest urban populations since the XVIII Century, it is natural that the administrative decision making center of the province used to be there,
first the city of Mariana, and later the city of Ouro Preto, and
from the end of the XIX Century, Belo Horizonte.

A concentração de ouro nesta região propiciou a nucleação de populações urbanas. Em seu entorno, onde as
condições eram adequadas à produção de alimentos estabeleceu-se a criação de gado bovino, nos currais ao longo
dos vales do Rio das Velhas, Paraopeba e São Francisco, no
bioma Cerrado. Estavam dadas as condições para o estabelecimento de populações apreciáveis de europeus, brasileiros e africanos nas regiões das Minas Gerais.

The gold concentration in this region allowed for the urban population settlement. Over its surrounding areas, and
where the conditions were suitable for the food production,
the cattle raising business in the cattle-sheds throughout
the valleys of the rivers named ‘Velhas’, ‘Paraopeba’ and Sao
Francisco in the savanna biome. The conditions for the settlement of a considerable European, Brazilian and African
populations were set in the regions of Minas Gerais. After the
Entendendo a Mineração no Quadrilátero Ferrífero
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Com a vinda da família real portuguesa para o Brasil,
abriu-se um novo tempo para estas populações, marcado pelo estabelecimento da produção de instrumentos
de ferro, antes vetada à Colônia. A partir daí inicia-se
uma nova fase na ocupação da região, mais uma vez
baseada em recursos minerais: a produção de ferro e
aço, que se mantém em um crescente, sobretudo após
meados do século XX (veja abaixo).

Portuguese royal family had moved to Brazil, a new period
for these populations started up, which was marked by the
production of instruments made of iron that was previously disallowed in the colony. From that time, a new stage of
populating the state began, once more based on the mineral resources: iron and steel production that remained
growing, particularly in the latter half of the XX Century
(as shown in the chart below).

1700/1701 -

1700/1701 -

1711 1740 1776 1785 1808 1812 -

Ferro

1815 -

Gold

1711 -

Pequenas forjas em Minas Gerais operadas por
escravos africanos (Dean, 1996).

1740 -

A população da Capitania das Minas atinge
320.000 habitantes, tornando-se a mais populosa da América portuguesa (Morais, 2007).

1776 -

Decreto proibindo a produção de ferro no Brasil.
Transferência da corte portuguesa para o
Rio de Janeiro.

1785 1808 -

Barão de Eschwege começa suas experiências
siderúrgicas na Usina Patriótica, em Congonhas, com produção de ferro de qualidade em
escala industrial.

1812 -

Começa a funcionar a fábrica de ferro do Morro do Pilar, encerrada em 1831.
Crise na produção de ferro e aço na região das Minas, falta de mestres artífices (Espíndola, 2005).

1825 -

Começa a funcionar a fábrica de ferro de
João Monlevade.

1860 -

Produção alcança quatro mil toneladas (Dean,
1996). Carvão vegetal, desmate de 40 km2.

1880 -

Madeira atinge 70% dos custos operacionais
das forjas (Dean, 1996). Crise na produção por
falta de madeira, 60 anos após a difusão da
produção de ferro.

1883 -

1711 -

Um alvará proíbe a importação de livros na
Capitania das Minas.

1824 -

1910 -
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População da região das minas é estimada
em mais de 30.000 pessoas (ANTONIL, 1982),
semelhante à população da cidade do Rio de
Janeiro. Vivia-se em arraiais, aglomerados de
choupanas provisórias (Morais, 2007).

Ferrovia atinge a região das minas. O carvão
para as forjas passa a vir de mais longe
(Dean, 1996).
No XI Congresso Geológico Internacional, em
Estocolmo, é revelado o alto teor de ferro do
minério das jazidas mineiras.
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1815 1824 1825 1860 Iron

Ouro

1711 -

Os anos da fome. “O flagelo da fome produziu
na Serra de Ouro Preto a debandada dos moradores, igualmente cegos pelo ouro, esquecidos dos comestíveis. Alguns retiraram-se para
São PauIo...” (Diogo DE Vasconcelos, 1974).

1880 -

The years of starvation. “The flagellation
brought by the starvation around ‘Serro de
Ouro Preto’ rout out the inhabitants who,
blinded by the gold greediness, disregarded the
food provision. Some went to the state of Sao
Paulo ...” (Diogo DE Vasconcelos, 1974).
The mining region population was estimated
to be about 30.000 people (ANTONIL, 1982), the
same as the city of Rio de Janeiro. People used
to live in villages, settlements and temporary
gatherings (Morais, 2007).
An Act disallowed purchasing and bringing
books in locality named “Capitania das Minas”
(the Mine Captaincy).
Small smithies in Minas Gerais operated by
African slaves (Dean, 1996).
The population of “Capitania das Minas” (the
Mine Captaincy) reaches 320.000 inhabitants,
and became the most populated locality in the
Portuguese America (Morais, 2007).
An act disallowing the iron production in Brazil.
Portuguese royal house was settled in
Rio de Janeiro.
The Baron of Eschwege start his siderurgical
experiments in the mill named ‘Usina Patriotica`
in the municipality of Congonhas along with the
industrial scale production of quality iron.
The iron manufacturing plant started up its activities in the place named ‘Morro do Pilar’ that
was shutdown in 1831.
It marks the beginning of a crisis in the iron
and steel production in the region of the mine
exploitation for lacking of master workmen
(Espíndola, 2005).
The iron manufacturing plant started its operation in the municipality of João Monlevade.
The production reaches 4 ton (Dean, 1996),
Vegetal charcoal, deforestation of 40 sq. km.
The wood reaches 70% of the smithy operation
costs (Dean, 1996). Production crises caused by
the scarcity of wood supply, 60 years after the
iron production dissemination.

1937 -

Aço

1942 1962 2000 -

1883 -

Criação da Companhia Siderúrgica Belgo
Mineira, primeira usina siderúrgica integrada
da América Latina.

1910 -

Companhia Siderúrgica Belgo Mineira, em
João Monlevade.
Decreto-lei n° 4.352, de 1° de junho, lança
as bases para a organização da Companhia
Vale do Rio Doce.

1921 -

Criação do complexo siderúrgico da Usiminas.

1937 -

Parque siderúrgico globalizado.

Sob o ponto de vista dos recursos naturais que sustentaram e sustentam o povoamento da região, pode-se
visualizar dois ciclos em sucessão: o Ciclo do Ouro e o seu
sucessor, o do Ferro e do Aço . Na Figura 1.1, estão citados alguns aspectos do Ciclo do Ouro e as principais
causas do seu declínio. O que o sucede, na mesma região,
mas em tempos de uma dinâmica populacional e de informações mais intensas, apresenta um conjunto de desafios para que ele estenda a sua permanência em bases
sustentáveis (Figura 1.2).

1942 -

Iron

1921 -

1962 2000 -

The railway reaches the mining region. The charcoal supply to the smithies started coming from
farther places (Dean, 1996).
During the XI International Geological Congress
held in Stockholm the high iron content of the
ore from Minas Gerais.
Foundation of “Companhia Siderúrgica Belgo
Mineira” the first integrated siderurgical plant in
Latin America.
Opening of the “Companhia Siderúrgica Belgo
Mineira” in the municipality of João Monlevade
in state of Minas Gerais.
Decree-law nr. 4.352 issued on July 1st and that
sets the basis of the organization of the “Companhia Vale do Rio Doce”.
Foundation of the siderurgical complex
of Usiminas.
Globalized side.

From the point of view of the natural resources that sustained and still sustain the settlements in the region, two
succeeding cycles may be defined: the gold cycle and its
successor, the iron and steel cycle. In the Figure 1.1 some
aspects of the gold cycle and its main declination causes
are mentioned. The succeeding cycle in the same region,
however in times of population dynamic and more intense
information, placed a set of challenges to the extension of
its permanence in sustainable basis (Figure 1.2).

Figura 1.1 / Figure 1.1
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O quadro decorrente da ocupação do território do
Quadrilátero Ferrífero ao longo destes 220 anos resulta
de uma ocupação ordenada, não pela visão humana, mas
pela existência de recursos, principalmente os minerais,
cuja imobilidade, ou rigidez locacional, fez agregar em
seu entorno os primeiros núcleos urbanos estabelecidos.
Em sua maioria, esses povoados estão em locais inadequados à sua manutenção e ao seu crescimento.
No Ciclo do Ferro e do Aço aparecem vários conflitos
de uso do território. A capacidade de nossa sociedade
achar soluções para esses conflitos utilizando-se dos recursos intelectuais humanos, da reflexão, da discussão e
da proposição compartilhadas é que permitirá o prolongamento do ciclo atual e, talvez, lançará bases para um
novo ciclo menos conflituoso.
Este livro procura apresentar alguns aspectos relacionados à mineração de ferro e seus efeitos e consequências
sociais, econômicas e ambientais no Quadrilátero Ferrífero
e seu entorno. Procurou-se uma linguagem acessível às comunidades interessadas, mostrando as raízes da ocupação
desta região, a inevitabilidade atual de estabelecerem-se
relações de compreensão dos efeitos da mineração de ferro nos sistemas naturais. Ao realçar as possibilidades do
uso de técnicas socialmente e ambientalmente compatíveis, procuramos indicar que elas devem ser perseguidas
por uma mineração de ferro comprometida com a sustentabilidade nas três vertentes apresentadas e que só terá
resultado se forem entendidas de modo integrado.

Figura 1.2 / Figure 1.2
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The situation brought forth by the Quadrilatero Ferrifero
territory settling over those 220 years resulted in an ordered
inhabitancy, not from human’s point of view, but for the existence of resources, mainly minerals, of which immobility or
locating rigidity accounted for the establishment of the first
urban centers. Such villages were mostly settled in places unsuitable to their maintenance and growth.
During the iron-steel cycle many territorial conflicts
came about. The new society capability to find solutions for
such conflicts relying upon human intellectual attributes,
reflection and discussion, and shared proposals allowed for
the extension of the current cycle, and may establish the basis for new and less conflicting cycles.
This book looks forward to introducing some aspects related to the iron mining business, its effects, and the social,
economic and environmental outcomes in the Quadrilatero
Ferrifero and its surroundings. We strive to keep an approachable language to the interested communities, and show
the roots of development of this region, the actual inevitability to factual considerations for the understanding of the
iron mining effects upon the natural ecosystems. By pointing
out the possibilities to apply more social and environmental
friendly methods, we strive to make a point regarding the
need of establishing an iron mining business committed to
the sustainability of the three aspects now being introduced, and that will only bring reasonable results, if they are
understood in a integrated way.

Conceição do Mato Dentro, Serra do Espinhaço
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2 - O que é Mineração?
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2 - O que é Mineração?

O

lhe ao seu redor. Provavelmente você conseguirá
identificar inúmeros objetos que considera indispensáveis para sua vida. Do garfo às panelas, da
televisão ao celular, do carro à cadeira em que você está
sentado, tudo isso é produto da mineração. Ela é, provavelmente, a mais antiga das atividades industriais e esteve presente na maior parte da história da humanidade.
Seja no Paleolítico ou na Idade da Pedra, onde hominídeos utilizavam elementos minerais para produzir
objetos pontiagudos, a serem utilizados em batalhas
e caçadas; seja nos dias atuais, para a criação de utensílios domésticos e equipamentos que cada vez mais
facilitam o nosso trabalho, é fato que a mineração
tornou-se fundamental para a manutenção da vida
humana no planeta.
No entanto, a atividade minerária sempre esteve no
centro de uma polêmica: a de que o impacto gerado na
natureza é altíssimo. Irreversível. Isso se dá por conta do
processo de exploração e retirada do minério, que inclui
remoção de florestas e terra, alterações espaciais, químicas e ecológicas nos cursos d’água e crateras na superfície
terrestre, como você verá a seguir.
Tal visão não é, de fato, contemplavelmente bela
aos nossos olhos. Mas toda e qualquer atividade humana gera impacto no meio ambiente: que é a fonte
de toda a matéria-prima para os produtos que criamos
e dos alimentos que consumimos. Por isso, a importância de, ao se montar um projeto, inclusive de mineração que, antes do técnico e do pragmático, considere
a vitalidade e respeite o sagrado da natureza em todas
as suas etapas. Em relação à mineração, o projeto deve
contemplar desde a concepção da mina, sua operação
e posterior fechamento.
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2. What Is Mining?
Have a look around you. You will be likely able to identify an uncountable number of things you consider as indispensable for your living. From the fork to the cooking
pots, from the TV set to the mobile phone, and from the car
to the chair you’re sitting in, a great deal of all that have
come from mining. It is probably the oldest industrial activity on Earth, and has been present over the most of part
of the mankind history.
Either in the Paleolithic Age and the Stone Age, in
which the hominidae used to make use of mineral elements to produce tapering objects to be used for battling
and hunting; and as well today, for making house appliances and other devices that make our work easier. It’s
true, mining has become fundamental to sustain the human living all around the planet.
Nevertheless, the mining activity has always being in the
core of a controversy: the one which claims that the impact
caused by it on the nature is has been quite intensive. And it
is irreversible. It happens because the ore exploitation and
extraction, including the concomitant deforestation, soil
removal, spatial changes, chemical and ecological changes
in the watercourses and the hollows that have been dug
throughout the Earth surface as you will see next.
Such a vision is not in fact contemplatively beautiful to
our eyes. However, all and every human activity causes impact on the environment, which is the source of all raw materials of the products we make and the food we eat. That is
why it is important that , at designing a project, including a
mining project, before the technical and the pragmatic aspects, to carefully consider its vitality and the sacred respect
towards the nature in all its stages. Regarding mining, the
project shall consider it entirely, from the mine concept and
operation through its future shutdown.

O setor mineral tem importante contribuição socioeconômica para o país e o mundo. Ele responde por boa
parte do crescimento de nosso Produto Interno Bruto
(PIB), possibilita investimentos em infraestrutura, em
desenvolvimento de tecnologia e no aprimoramento da
qualificação profissional. Os recursos advindos da mineração, se aplicados adequadamente, favorecem o desenvolvimento das comunidades em seu entorno sob o ponto de vista socioeconômico. Além disto, se gerenciada de
modo responsável, a atividade minerária reduz os impactos nos sistemas naturais e na sociedade ao menor espaço possível, acompanhando-os ao longo da existência da
mineração e após cessar as suas atividades.

The mineral sector embodies an important social and
economic contribution to the country, and ultimately to the
world. It accounts for a great deal of our Gross Domestic
Product (GDP), makes it possible to invest in infrastructure,
technological advancements, and improve the professional
education. The resources brought by the mining business enterprise, if properly applied, boosts the development of communities, and as well their surroundings, from a social and
economic point of view. Furthermore, if it is managed in a responsible way, the mining business may reduce the impacts
on natural systems, and then on the society, by occupying
the least space possible and by following them up over the
mine operative time, and also after ceasing its activities.

É isso, caro leitor, que você encontrará nas próximas páginas. Uma viagem sem preconceitos que começa com a
própria história da mineração, passando por uma análise

Dear reader, that is what you will find on the next pages. A trip without prejudices that starts with the mining
history itself, and goes from an analysis of the processes,
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de processos inerentes à mineração de ferro no território
do Quadrilátero Ferrífero, na região central de Minas Gerais, até os frutos gerados por seus produtos. Aqui, você
verá que a mineração de ferro não é só um buraco nas
montanhas da região considerada berço da civilização em
Minas Gerais. Mas poderá entender porque ela é tão necessária para a nossa vida.

which’s inherent to the iron ore mining in the Quadrilatero
Ferrifero settled in the central region of Minas Gerais, to
the benefits brought forth by its products. Here, you will
see that an iron ore mine is not merely holes bored on the
mountains of the region regarded as the cradle of civilization in Minas Gerais. However, you may understand why it
is so necessary for our lives.
Entendendo a Mineração no Quadrilátero Ferrífero
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Derivada do latim mineralis (“relativo às minas”), a mineração pode ser definida como o processo de extração
de minerais ou compostos minerais de valor econômico
da crosta terrestre para benefício da humanidade. No
entanto, esse conceito é muito mais abrangente do que
pensamos, justamente pela imensa capacidade da atividade em fornecer ao ser humano produtos que são essenciais para uma vida mais confortável na Terra.

Originated from the Latin word ‘mineralis’ (“which refers to the mines”), the mining business can be defined as a
process of extracting ores and mineral compounds with economic value from the Earth’s crust for the humankind’s benefit. Nevertheless, such a concept is much broader than we
may think at first, mainly for the potentiality of this industry
to supply humans with the products that are so essential for
a more comfortable living on Earth.

Para facilitar ainda mais a sua compreensão, os conceitos de mineral e minério devem estar bem definidos.
Mineral é a substância principal de todo o processo. Trata-se de um corpo natural, que se forma por combinações
físico-químicas realizadas entre os elementos químicos na natureza, possuindo estrutura cristalina. Existem
aproximadamente 115 elementos químicos já isolados
e reconhecidos em laboratório. Alguns deles ocorrem
no estado natural, em maiores quantidades que outros,
e participam da composição dos minerais. No entanto,
sabe-se que 99% da crosta terrestre é constituída por somente oito elementos (Tabela 1), o que significa que os
demais são relativamente raros (1%).

To make you understand it even clearer, the minerals
and ores must be well defined. Mineral is the main substance
of the whole process. It is a natural body that is formed by
physical and chemical combinations of chemical elements
in the nature that feature a crystallized structure. There are
nearly 115 chemical elements in nature, which have been
already isolated and identified in laboratory. Some of them
appear in their natural states, in greater quantities than others, and often take part in the mineral formation. However, it
is recognized that 99% of the Earth’s crust is compounded by
only eight elements (Table 1), which means that the other
elements are comparatively rare (1%).

A dispersão desses minerais na natureza não é um fenômeno uniforme. É possível encontrarmos alguns deles
concentrados por processos naturais em determinadas
regiões. Por isso a indústria de mineração é pontual – ela
se instala e opera em áreas identificadas como geoeconomicamente mineráveis.
Já o minério é um agregado de minerais metálicos e/
ou não metálicos que podem ser economicamente extraídos. Um determinado minério contém um ou mais minerais úteis, bem como não úteis, para a aplicação industrial
desejada. O teor de um minério é, portanto, considerado
economicamente significante se o metal, ou o material
útil, recuperado gerar uma receita suficiente para cobrir
seus custos de extração, concentração e fundição. Dessa
forma, a indústria da mineração deve garantir a extração
de minérios somente com teor igual ou acima do mínimo
economicamente viável.

Tabela 1
Elemento
Químico
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The dispersion of these minerals across the nature is not
a uniform phenomenon. It is possible to find some of them
concentrated by natural processes in some areas. That is
why the mining industry is focalized, that is, it is been established and operated only within the areas identified as geoeconomically exploitable.
On the other hand, ore is an aggregate of metallic and/
or nonmetallic minerals that may be economically feasible
to extract. An ore may contain one or more useful minerals,
and as well minerals that may be useless for an industrial desired application. The content of an ore will therefore be considered as economically significant, if the metal or any useful
recovered material, is capable to generate enough revenue
to pay off the extracting, concentrating and casting costs.
This way, the mining industry shall assure the ore extraction
only if it would contain the minimum content, or even more,
to make it economically feasible.

Table 1
Símbolo Químico

Porcentagem na Crosta
Terrestre

Chemical
element

Chemical Symbol

Percentage on the
Earth’s crust

Oxigênio

O

47,0%

Oxigen

O

47,0%

Silício

Si

28,0%

Silicon

Si

28,0%

Alumínio

Al

8,0%

Aluminum

Al

8,0%

Ferro

Fe

5,0%

Iron

Fe

5,0%

Cálcio

Ca

3,6%

Calcium

Ca

3,6%

Sódio

Na

2,8%

Sodium

Na

2,8%

Potássio

K

2,6%

Potassium

K

2,6%

Magnésio

Mg

2,0%

Magnesium

Mg

2,0%
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Para saber mais

Getting further information

Há uma série de outros conceitos a respeito da mineração que devem
estar bem definidos para melhor compreensão dos próximos textos:

There is a number of other concepts regarding mining that shall
be clearly defined hereinafter for a broader understanding:

Mina é a cavidade artificial feita na terra para facilitar a extração de minério. É a jazida em lavra.

Mine is an artificial pit made on the ground to ease the ore
extraction. That is the mining work.

Jazida, segundo o Código de Mineração, é “toda massa individualizada de substância mineral ou fóssil, de valor econômico,
aflorando à superfície ou existente no interior da terra”.

Mine, according to the Mining Code, is “every single mass of mineral or fossil substance that bears economic value, and that may
emerge to the surface or lay underground”.

Lavrar é o ato de explotar bens minerais ou fósseis das minas.

Mining is the business of economically exploiting mineral or
fossil materials extracted from pits.

Explotação consiste na retirada do minério.
Cava é o local onde é realizada a escavação.
Rocha é um agregado de minerais resultante de um
processo geológico.
Metal é um elemento químico que é bom condutor de calor e
eletricidade e que forma ligações com não metais.
Petróleo é um combustível fóssil, natural, encontrado entre
rochas sedimentares.
Carvão mineral é uma rocha combustível de origem orgânica
composta principalmente de carbono (50-98%), hidrogênio
(3-13%) e oxigênio com menores quantidades de nitrogênio,
enxofre e outros elementos.

Exploitation stands for extracting ores.
Pit is the place where the excavation is made.
Rock is a mineral aggregate that has resulted from a geologic process.
Metal is a chemical element that is a good heat and electricity conductor, and that makes alloys by being fused with
nonmetal elements.
Petroleum is a natural fossil fuel found amidst sedimentary rocks.
Mineral coal is the fuel rock made up of organic material,
which is mainly compounded of carbon (50-98%), hydrogen
(3-13%) and oxygen, and also nitrogen and other elements,
in less amounts.
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2.1 - Mineração e economia

2.1 Mining and Economy

Por seu caráter pioneiro, a mineração não se destaca
apenas por ser uma indústria de base, mas também por
sua condição de impulsionar novas e outras oportunidades econômicas. Para tanto, faz-se necessário conhecer um
pouco mais sobre como a atividade se encaixa em nosso sistema socioeconômico ambiental. A maioria dos países tem
sua economia industrial baseada em três diferentes grupos:

Due to its pioneering character, mining does not only
stands out for being a staple industry, but also due to its potentiality to drive new and other economic enterprises. For
such, it is necessary getting to know a little further how this
business fits into our social, economic and environmental
system. Most of countries have based their industrial economic on three different groups:

Indústria primária: Os bens produzidos são derivados da crosta terrestre, incluindo os extraídos de oceanos,
lagos e rios. De um modo geral, os produtos gerados nesta
indústria tornam-se matéria-prima para as indústrias secundárias. A agricultura, a silvicultura, a pecuária, a pesca e a mineração, por exemplo, são consideradas indústrias primárias.

Primary industry: the goods produced derive from the
Earth’s crust, including the ones extracted from the oceans,
lakes and rivers. In general, the products produced by this industry are raw materials to supply the secondary industry.
For example, the agriculture, forestry, livestock, fishery, and
mining are considered as primary industries.

Indústria secundária: Os produtos derivados da
indústria primária são processados por diversas tecnologias de fabricação para atender às necessidades da sociedade. A geração de energia, produção e fabricação de
aço, produtos químicos, farmacêuticos, construção civil,
comunicação, cosméticos, defesa e indústria eletrônica
são alguns exemplos. E que também englobam técnicas
que contribuem para a fabricação de automóveis, aviões,
navios, a maioria dos equipamentos e ferramentas.

Secondary industry: the products supplied by the primary industry are processed by using several manufacturing
technologies to meet the society needs. The energy generation, steel production, chemical products, pharmaceutical
products, construction, communication devices, cosmetics,
defense, and the electronic industry are some examples that
also include methods that contribute to the automobile industry production, and as well aircrafts, ships, and most of
the tools and equipment sets.

Indústria terciária: Envolve os setores de venda e
distribuição dos produtos, setores de transporte, saúde,
educação, legislação e atividades dos vários níveis de governo; serviços de manutenção; financeiros, bancários e
de seguros, mais a indústria do entretenimento.

Tertiary industry: It encompasses sales and distribution of products, the transport sectors, healthcare, education, legislation and the activities carried out by the government at many levels; maintenance services; finance, banking
and insurance, and also the entertainment industry.

É importante ressaltar que, em uma economia industrial complexa, estes três grupos são completamente interdependentes. Embora a humanidade possa ser capaz
de se manter por meio de uma economia de subsistência,
a existência e a manutenção de uma sociedade industrial
implicam alta dependência da produção mineral.

It is worth pointing out that, in a complex industrial
economy, these three groups are completely independent. Although the humans are able to survive in a subsistence economy, the existence and the maintenance of
an industrial society entails a high dependency on the
mineral production.

Reconhecida mundialmente por sua grande capacidade de transformar as relações sociais e econômicas, a
mineração, por ser uma atividade de longo prazo, propicia o desenvolvimento socioeconômico das comunidades localizadas em seu entorno.

Being universally acknowledged for its great capacity
of transforming the social and economic relations, and
as a long-term enterprise, the mining industry allows for
social and economic development around its neighboring communities.

O fato de a mineração operar com a perspectiva de
cenário futuro – em algumas minas e áreas mineráveis,
o início da produção pode levar anos - requer estudos
e planejamento da infraestrutura local e, às vezes, regional, possibilitando demandas por novas frentes de
trabalho sobretudo no setor de serviços.

The fact that mining operates based on a prospective
scenery – at some mines and minable areas, the startup of
the production may take many years, and requires studies
and planning based on the local infrastructure, and sometimes regional, which may bring forth new demands for new
work fronts, infrastructure, and services.

Entendendo a Mineração no Quadrilátero Ferrífero
Understanding Mining around the Quadrilatero Ferrifero

A mineração não se destaca apenas por ser uma indústria de base,
mas também por sua condição de impulsionar novas e outras
oportunidades econômicas
Mining doesn’t only stands out for being a staple industry, but also
due to its potentiality to drive new and other economic enterprises

ecOnOmIA mInerAl

mineral economy

- disponibilidade de recursos e reservas – quantidade, qualidade e localização;

- availability of resources and reserves - quantity, quality,
and localization;

- Suprimento e demanda em escala regional,
nacional e internacional;

- supplies and demands in regional, national
and international scales;

- Elaboração, análise e avaliação de projetos;

- Preparation, analysis, and evaluation of projects;

- Exploração, desenvolvimento, lavra, transporte e
processamento do minério;

- exploitation, development, extraction, transportation,
and ore processing;

- usos, mercado – competição, substituição, reciclagem
e formação de preços;

- Usage, market - competition, replacement, recycling,
and price formation;

- Evolução tecnológica e impacto econômico;

- environment and sustainable development;

- Meio ambiente e desenvolvimento sustentável;

- the environment and the sustainable development;

- Fluxos financeiros, estrutura corporativa e planejamento
estratégico;

- Financial flows, corporate framework, and strategic planning;

trata-se da área do conhecimento responsável pela aplicação dos
princípios, metodologias e instrumentos de análise e avaliação
econômica referentes aos bens minerais e à mineração. tem por
princípio a abordagem dos bens minerais enquanto recursos
naturais, e incorpora as vertentes dos recursos financeiros sob a
ótica dos setores públicos e privados. incorpora, também, todas as
etapas necessárias ao processo de avaliação, os quais incluem:

- Política Mineral – formulação, análise, tributação, etc.

it is about the knowledge area related to the application of principles, methodologies, analysis tools, and economic evaluation
regading the mineral assets, and the mining industry. it is based
on the approach of mineral assets as natural resources, and encompasses financial resources from the point of view of the public
and private sectors. it also encompasses all the steps required to
the evaluation process, which includes:

- Mineral policy - formulation, analysis, taxation, etc.
source: BUCK, 1974.

Fonte: BUCK, 1974.
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3 - História da Mineração
Mining History
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3. História
da Mineração

A

importância da mineração para a humanidade
pode ser observada por meio da nossa própria
evolução. Os períodos que marcam essa evolução,
também conhecida como “Idade do Homem”, são representados pelo uso de vários minerais e metais. Algumas
das primeiras atividades minerárias de que se tem notícia são a retirada de argila, para a criação de artefatos
de cerâmica, e fragmentos de rochas, para confeccionar
pigmentos e utilizá-los em pinturas e inscrições rupestres.
A partir da Idade do Bronze é que se deu início a formas mais organizadas de pesquisa, desenvolvimento e
beneficiamento de minérios, bem como a realização das
primeiras lavras subterrâneas.

Algumas das primeiras atividades
minerárias de que se tem notícia são
a lavra de turquesa pelos egípcios,
bem como a extração retirada de
argila, para a criação de artefatos de
cerâmica, e fragmentos de rochas,
para confeccionar pigmentos e
utilizá-los em pinturas faciais, rituais
religiosos e inscrições rupestres
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500000 a.C.

Paleolítico, início da Idade
da Pedra (uso de eolithos
até 100.000 d.C. quando os
primeiros achados de
mineração foram datados)

8000 a.C.

Neolítico, início da
Idade da Pedra

5000 a.C.

Início da Idade
do Cobre

3000 a.C.

Início da Idade
do Bronze

1400 a.C.

Início da Idade
do Ferro

1600 d.C.

Início da Idade
do Carvão

1850 d.C.

Início da Idade
do Petróleo

1950 d.C.

Início da Idade
do Urânio

3. Mining History
The importance of the mining industry for the humankind may be noticed by means of its own evolution. The periods that mark this evolution, also known as ‘Human Age”
are represented by the use of several minerals and metals.
Some of the first mining known activities are the extraction
of clay to manufacture ceramic artifacts, and rock fragments
to make pigments to be used in paintings and cave painting.
The Bronze Age set off the beginning of a more organized way of prospecting, developing, and processing
ores, and it is as well the first underground mining.

500000 BD

Paleolithic, the beginning
of the Stone Age (use of
eoliths until 100.000 AC
when the mining findings
were first dated)

8000 BD

Neolithic, the beginning of the Stone Age

5000 BD

The beginning of
the Copper Age

3000 BD

The beginning of
the Bronze Age

1400 BD

The beginning of
the Iron Age

1600 AD

The beginning of
the Coal Age

1850 AD

The beginning of
the Petroleum Age

1950 AD

The beginning of
the Uranium Age

Some of the first known mining
activities are the turquoise
mining by the Egyptians, the
extraction of clay to manufacture
ceramic artifacts, and as well rock
fragments to make pigments to be
used in makeups, religious rituals,
and cave paintings
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3.1 História da
Mineração no Brasil

3.1 The Mining
History in Brazil

É impossível, no entanto, falar da história da mineração
no Brasil sem, primeiramente, fazer uma referência à dominação espanhola nas Américas. Um dia após a chegada ao
continente americano, o navegador e explorador italiano
Cristóvão Colombo registrou, em seu diário de viagem, ter observado anéis nos dedos dos indígenas da Ilha de Guanahani
(San Salvador), primeiro lugar em que ele desembarcou, em
12 de outubro de 1492, iniciando seu roteiro histórico.

Nevertheless, it is impossible to speak about mining history in Brazil without firstly referring to the Spanish domination in the Americas. One day after arriving in the American
continent, the Italian sailor and explorer Christopher Columbus recorded in his trip diary that he noticed some rings on
the fingers of the Indians from the Guanahani Island (San
Salvador), the first place where he landed in October 12 of
1492, and from where he began its historic route.

Pouco tempo depois foram registrados alguns
achados de ouro na Ilha de Hispaniola e em outras localidades do Caribe. Entretanto, o sonho de encontrar
o eldorado americano só se
concretizou quando o explorador espanhol Fernão
Cortez se lançou à conquista do continente americano
e tomou a porção central
do território mexicano em
favor da Coroa Espanhola.

Right after some gold discoveries were reported in the
Hispaniola Island, and also in other places in the Caribbean Islands. However, the dream of finding the American El Dorado took place
only when the Spanish explorer Fernão Cortez started
conquering the American
continent and took possession of the central part od
the Mexican territory for the
Spanish monarchy.

Uma série de impérios sucumbiu ao domínio espanhol,
logrando grandes riquezas
em metais preciosos àquele
país: o Império Asteca, a partir de 1519; o tesouro de Cajamarca (pago como resgate
do imperador inca Atahualpa,
capturado por um grupo de
espanhóis em 1532), atingiu, fundidas as peças que o compunham, 6,16 toneladas de ouro e 12 t de prata. E, em 1545,
as lendárias minas de Cerro Potosí.

A series of empires succumbed to the Spanish domination and generated a great
deal of wealth in precious
metals to that country: The
Aztecan Empire period, from
1519; the Cajamarca treasury (paid as a ransom for
Atahualpa, the Incan Empire
period who was captured by a Spanish group in 1532, and
summed, after melting the pieces that comprise it, 6.16 ton
of gold, and 12.0 tons of silver). And, in 1545, the legendary
mines of Cerro Potosí.

As descobertas e o sucesso da produção desses metais fizeram com que as minas da América Espanhola respondessem por 80% da produção mundial de ouro no
século XVI. E, depois de 1545, quase chegaram a duplicar
a produção de prata.
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The discovery and the success of the production of these
metals made the mines of the Spanish America account for
80% of the world gold production in the XVI Century while,
after 1545, the silver production was almost doubled.

No entanto, o tesouro encontrado no solo americano,
sem dúvida, transformou a estrutura de poder na Europa,
elevando a Espanha à categoria de grande potência. Foi,
a partir daí, segundo alguns historiadores, que se iniciou
a chamada Revolução dos Preços do Século XVI, processo
inflacionário que acometeu a Europa Ocidental e que aumentou em seis vezes o preço de mercadorias no período.

Nevertheless, the treasury found in the American land
undoubtedly changed the European power structure by
raising Spain to the category of a great power. According to
some historians, that was from then that the so called Price
Revolution of the XVI Century was started, which was an
inflationary process that took place in the Western Europe,
and raised the goods prices by six times over that period.

No Brasil, os portugueses também pensaram ter descoberto ouro e prata em seu primeiro contato com o país.
Em carta ao então rei de Portugal, Dom Manuel, o escrivão
e navegador português Pero Vaz de Caminha diz que, ao
aportarem nas terras brasileiras, Afonso Lopes, que conduzia a caravela, desceu à terra e trouxe à embarcação dois

In Brazil, the Portuguese explorers also thought they
had found gold and silver at first. In a letter sent to the
king of Portugal, Dom Manuel, the Portuguese scrivener
and navigator Pero Vaz de Caminha stated that when
they landed in the Brazilian lands, Afonso Lopes, who conducted the caravel, debarked on the land, and brought
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índios. Um deles “pôs olho no colar do Capitão e começou
a acenar com a mão apontando para a terra e depois para
o colar, como se estivesse nos dizendo que ali havia ouro.
Também olhou para um castiçal de prata e, da mesma forma, acenava para a terra e novamente para o castiçal”.
Mas, nos quase 200 anos que se seguiram após o
descobrimento do Brasil, nenhuma quantidade de ouro
ou prata que gerasse grandes lucros à Coroa fora efetivamente encontrada. Entretanto, a cada descoberta dos
exploradores espanhóis, a corte portuguesa incentivava,
com promessas de participação e honrarias, diversas expedições ao interior do Brasil. Principalmente em busca
das montanhas de prata, especialmente do Sabarabuçu,
do Lago Dourado e da Serra das Esmeraldas. Mas o eldorado brasileiro, contudo, não aparecia. O governador
Diogo de Menezes chegou a ressaltar ao rei sobre outras
riquezas encontradas no nosso país: “Creia-me, Vossa Majestade, que as verdadeiras minas são o açúcar e o paubrasil”, disse ele, referindo-se às outras preciosidades que
brotavam nos engenhos de Bahia e Pernambuco.

Cristóvão Colombo

Um dos maiores exploradores europeus,
nasceu em Gênova, Itália, em 1451. Desde
jovem trabalhou com navegação, realizando suas primeiras viagens ainda em sua
terra natal. Mais tarde, durante uma viagem
comercial, sua embarcação acabou naufragando perto de Lisboa, capital portuguesa,
lugar em que passou a viver. Lá, morou por
10 anos, casou-se com a filha de um navegador e aprofundou seus conhecimentos
em rotas marítimas. Sabendo do interesse
do rei espanhol Fernando V em patrocinar
sua viagem ao Oriente – ele acreditava
que iria chegar à Ásia –, mudou-se para a
Espanha, onde deu início a uma série de
viagens em 03 de agosto de 1492. Dois meses, depois aportou
em Guanahani, San Salvador, no arquipélago das Bahamas.
Fonte: FAUSTO, 1995 (texto adaptado)

Fernão CortEz

O explorador espanhol nasceu na cidade
de Medellín, Espanha, em 1485. Aos 18
anos, ele chegou em Santo Domingo, capital da Ilha de Hispaniola, onde se tornou
colono. Passou ainda por Havana, em Cuba,
e finalmente ao México, em 1519.
Fonte: Encyclopedia Britannica On Line (texto adaptado)

two Indians to the vessel. One of them “looked at the Capitain’s necklace and began waving his hands and pointing
to the land, and then to the necklace as if he were saying
that the gold was down there. He also looked at the silver candlestick, and likewise, he pointed to the land and
again to the candlestick”.
However, over the next almost 200 years that followed
the discovery of Brazil, no gold or silver was indeed found
to bring any profit to the kingdom. But at each Spanish
explorers’ discovery, the Portuguese kingdom promised
participation and honors as an incentive to many expeditions inland Brazilian territory, mainly seeking silver
mountains, and specially the ones located in Sabarabuçu,
Lago Dourado and Serra das Esmeraldas. However, the
Brazilian eldorado had not appeared. The governor, Diogo
de Menezes also made mention of other richness found in
our country: “Believe me my king, the true treasures are
the sugar and brazilwood”, he said referring to the other
preciosities that were being produced at the mills of the
states of Bahia and Pernambuco.

Christopher Columbus

One of the most outstanding European
explorers who was born in Genova, Italy,
in 1451. Since he was a a young boy he
worked with sailing, and made his first
trips around his birthplace. Later, during
a commercial trip, his ship sank near
Lisbon, the capital of Portugal, and then
he decided to live there. He lived there for
10 years, married the daughter of another
sailor, and improved his knowledge about
maritime routes. Being aware of the interest of the Spanish king Fernando V in sporsoring his trip to the orient – he believed
he would arrive in Asia – he moved to
Spain, where he started a series of trips on
August 3 of 1492. Two months later he landed in Guahahani,
San Salvador, in Bahamas archipelago.
Source: FAUSTO, 1995 (Adapted Text)

Fernão CortEz

The Spanish explorer was born in the city
of Medellin in 1485. At his 18 years of age,
he landed in Santo Domingo, the capital of
the Hispaniola Island where he became a
colonist. He also passed by Havana, in Cuba,
and finally he arrived in Mexico, in 1519.
Surce: Encyclopedia Britannica Online (Adapted text)
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3.1.1 A corrida do Ouro

3.1.1 The Gold Rush

Não é possível identificar quem foi o descobridor de
ouro no Brasil. Tampouco seu local e data. Alguns pesquisadores reportam sobre um mulato de Taubaté, que
andava pelas minas do Paranaguá, e que teria encontrado ouro nas águas do Córrego Tripuí (próximo a Ouro
Preto). Outros afirmam que os descobridores foram Borba Gato e seus homens, remanescentes da bandeira de
Fernão Dias, no Rio das Velhas. E, ainda, há aqueles que
dão crédito a sertanistas que exploravam a região de
Itaverava e Itatiaia, em 1694.

It is not possible to identify who was the gold discoverer
in Brazil, and neither what was its place and time. Some researchers report a mulatto from the city of Taubaté who used
to walk around the Paranaguá mines, and who would have
found gold in the waters of the rivulet named Tripuí (near the
city of Ouro Preto). Others say that the discovers were Borba
Gato and his men, the remainders of Fernão Dias’ crew, in
the river named ‘Rio das Velhas’. Furthermore, there are those
who credit the explorers of the backwoods who used to explore the regions of Itaveraya and Itatiaia in 1694.

Na última década do século XVII, centenas de jazidas
de ouro de aluvião (depósito sedimentar formado por
enxurradas nas margens ou foz de rios) começaram a
ser descobertas nos córregos e ribeirões das vizinhanças das cidades mineiras de
Ouro Preto, Mariana, Sabará
e Caeté, iniciando, assim, a
primeira corrida minerária
da história do Brasil.

In the last decade of the XVII Century, hundreds of goldbearing alluvial deposit (sedimentary deposits brought by
flashfloods along the riversides or outfalls) began being
found in the creeks riverbanks around the cities of Ouro
Preto, Mariana, Sabará and
Caeté, state of Minas Gerais,
so triggering the first mining
rush in Brazil’s history.

A busca pelo metal também teve forte impacto na
vida da colônia e da própria metrópole. Milhares
de pessoas de todo o Brasil
mudaram-se para a região
de Minas Gerais em busca
de riqueza. Em Portugal,
estima-se que aproximadamente 750 mil pessoas imigraram para o Brasil. Embora
o número pareça exagerado,
sabe-se que foi grande o suficiente para que a Coroa Portuguesa restringisse severamente a vinda de portugueses
para o país, em 1720. Já a importação de escravos também sofreu um aumento considerado. Entre 1681 e 1700,
uma média de 7,6 navios/ano partiu da Bahia em direção
à costa africana. De 1701 a 1710, essa média quase triplicou, atingindo 21,7 navios/ano.
No final do século XVIII, Minas Gerais se tornou o
maior núcleo populacional do país, atingindo a autossuficiência na produção de alimentos e iniciando a exportação de excedentes para mercados do Rio de Janeiro,
Bahia e Pernambuco. O Ciclo do Ouro significou a colonização e a incorporação definitiva de uma vasta região do
interior da colônia, alterando profundamente o padrão
de ocupação territorial e a distribuição da população e
da atividade econômica.
Paralelamente ao descobrimento de ouro em Minas
Gerais, foram encontradas também jazidas em Goiás e
Mato Grosso, expandindo-se ainda mais a extensão do
país. E marcou, ainda, o início da hegemonia demográ34
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The search for the metal
also had a strong impact on
the colony and even on the
metropolis life. Thousands
of people from all over Brazil
moved to the region of Minas
Gerais seeking wealth. In
Portugal, it is estimated that
nearly 750 thousand people
immigrate to Brazil. Although
the number may seem overOuro Preto (Minas Gerais)
stated, it is known that it was
a number great enough to
make the Portuguese kingdom to severely restrict Portuguese people to leave the country in 1720. Then again, the
slave importation was also considerable increased. Between
1681 and 1700, an average of 7.6 ships a year departed from
Bahia to the African coast. From 1701 to 1710 such an average almost tripled, and reached 21.7 ships a year.
In the final of the XVIII Century, Minas Gerais became
the largest population center of the country, and reached
its food production self-sufficiency, and started exporting its surplus to the markets of Rio de Janeiro, Bahia and
Pernambuco. The gold rush period accounted for the colonization and the definite incorporation of a vast region in
the midland of the Brazil colonial, and deeply changed the
standard of its territory occupation, its population distribution, and its economic activity.
Simultaneously to the gold discovery time in Minas
Gerais, other gold beds were also found in the state of
Goiás and Mato Grosso, which expanded the country’s
extension even more. Furthermore, it also marked the beginning of the demographic, economic and political hege-

fica, econômica e política da região Centro-Sul do Brasil,
simbolizado pela transferência da capital, em 1763, de
Salvador (BA) para o Rio de Janeiro (RJ).

mony of the south-central region of Brazil, and symbolized
the transfer of the federal capital from Salvador, BA, to Rio
de Janeiro, RJ, in 1763.

O Ciclo do Ouro no Brasil, entretanto, representou o
maior surto de produção desse metal até então ocorrido
na história, produção que permaneceu inigualada até os
grandes descobrimentos da Califórnia (EUA), em 1848;
Austrália, em 1851; e, sobretudo, os do Witwatersrand,
no Transvaal, África do Sul, em 1886. O ouro aqui extraído
entre 1700 e 1770 foi equivalente a toda a produção do
resto da América, do descobrimento até 1850, ou ainda à
metade da produção mundial nos séculos XVI, XVII e XVIII.

Nevertheless, the gold rush period in Brazil represented
the greatest production of this metal up to that time, and
that remained unrivaled until the great gold discoveries in
California, USA, in 1848; Australia, in 1851; and moreover the
discoveries in Witwatersrand, Transvaal, northeastern South
Africa, in 1886. The gold extracted in Brazil between 1700 and
1770 was equivalent to the whole production of the rest of
the America, from is discovery up until 1850, and yet, half of
the world production over the XVI, XVII and XVIII centuries.

Sabarabuçu

A lenda da existência de uma
montanha de prata – a Serra de
Sabarabuçu (“a grande pedra
que brilha”, em dialeto indígena) - em Minas Gerais, no século
XVII, fez com que o rei de Portugal, Dom Afonso VI, ordenasse
ao bandeirante paulista Fernão
Dias e seu genro, Borba Gato, a
realização de várias expedições
em busca do eldorado mineiro.
E o trabalho não foi em vão.
Em 1677, eles não encontraram
jazidas de prata. E sim de ouro,
em abundância. Por seu relevo
e altitude parecidos com a descrição de Sabarabuçu, alguns historiadores atribuem a Serra da
Piedade como sendo essa lendária montanha.
Fonte: PUC MINAS/Cadernos de História (2005)

O Ciclo do Ouro no Brasil,
entretanto, representou o maior
surto de produção desse metal até
então ocorrido na história, produção
que permaneceu inigualada até
os grandes descobrimentos da
Califórnia (EUA), em 1848

Sabarabuçu

The silver mountain legend – the mountain named
‘Sabarabuçu’ (‘the great
shining rock’, in Indian dialect)
in the state of Minas Gerais,
XVII Century made the king of
Portugal, Dom Afonso VI, to
order the explorer Fernao Dias,
from Sao Paulo and his son-inlaw, Borba Gato, to go on many
expeditions seeking the El Dorado of Minas Gerais. And that
enterprise was fruitful. In 1677,
they found silver beds, and also
a plenty of gold! Because its
land topography and altitude
that resemble the Sabarabuçu shape, some historians think the
hill named “Serra da Piedade’ as being the legendary mountain.
Source: PUC-MG/Cadernos de História (2005)

Nevertheless, the Gold Rush period
in Brazil represented the greatest
production of this metal up to that
time, and that remained unrivaled
until the great gold discoveries in
California, USA, in 1848
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3.1.2 Novas descobertas

3.1.2 New discoveries

Em 1729, na Capitania de Minas Gerais, onde já se extraía ouro, descobriram-se também diamantes na região
do Tejuco (Diamantina), na comarca do Serro Frio e outras
jazidas localizadas na região dos rios Jequitinhonha, Araçuaí, Pardo, Paraúna e tributários menores. As principais lavras
localizavam-se no próprio Tejuco e nos distritos de Milho
Verde, São Gonçalo, Rio Manso, Caeté-Mirim, Inhaí, Gouveia, Paraúna, Medanha, Chapada, Rio Pardo e Rio Preto.

In 1729, in Minas Gerais, where the gold was extracted, diamonds were also discovered in a region named Tejuco (municipality of Diamantina), in the district of Serro Frio, and also
other beds located in the region of the rivers named Jequitinhonha, Araçuaí, Pardo, Paraúna and smaller tributaries. The
main pits were near the Tejuco and the districts of Milho
Verde, Sao Gonçalo, Rio Manso, Caeté-Mirim, Inhaí, Gouveia,
Paraúna, Medanha, Chapada, Rio Pardo and Rio Preto.

Em 1732, foram encontradas novas jazidas de diamantes na Bahia, mas elas foram fechadas pelo governo, só
entrando em fase de produção anos depois. São Paulo,
Mato Grosso, Goiás, Paraná e em proximidades dos rios
Paraíba do Sul, Verde e Tibagi também foi constatada a
presença de jazidas minerais.

In 1732, new diamond beds were found in the state of
Bahia, however they were soon shutdown by the government, and only started producing some years later. In the
states of São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Paraná and around
the vicinities of the rivers Paraíba do Sul, Verde and Tibagi
mineral beds were also found.

No século XIX, Minas Gerais foi o estado responsável
pela totalidade da produção de ouro no Brasil. Este, por
sua vez, passou de maior produtor, responsável por 60%
da produção mundial no século XVIII, para um percentual
de 18,6% no século XIX. Atualmente, o estado responde
por 44,4% da produção brasileira (DNPM, 2009).

In the XIX Century, the state of Minas Gerais accounted for
the totality of the gold production in Brazil, which dropped
from the first producer that accounted for 60% of the world
production in the XVIII Century down to a percentage of
18.6% in the XIX Century. Today, the state-owned companies
account for 44.4% of the national production (DNPM, 2009).

Repressão e crise
Em Diamantina (MG), a política portuguesa foi uma das mais
violentas e repressivas de toda a colonização europeia na América.
O primeiro objetivo da Coroa foi assegurar o monopólio real
dos diamantes. Todas as jazidas foram declaradas propriedades
da Coroa, sendo canceladas as concessões de lavras de ouro na
região. A legislação repressiva atingiu seu clímax em 1771, em atos
retratados em uma obra conhecida como “O Livro da Capa Verde”,
que se tornaram um marco da opressão colonial no Brasil.
O segundo objetivo da Coroa Portuguesa era controlar a
oferta de diamantes. Nos primeiros tempos após as descobertas, houve um excesso da oferta de pedras preciosas na Europa,
levando os preços, no início da década de 1730, a um quarto do
valor respectivo ao nível anterior às descobertas. Só em 1832 a
mineração de diamantes foi liberada.
Os primeiros anos do império português no Brasil vivenciaram
a contínua crise da produção de ouro – depósitos superficiais
haviam se exaurido e, com raras exceções, as lavras não eram
mais rentáveis, levando-se em conta a tecnologia empregada.
Este período é marcado pela entrada de companhias inglesas no
Brasil como a Imperial Brazilian Mining Company, National Brazilian
Mining Association, a Saint John del Rey, entre outras.
Empresas nacionais, como a Sociedade Mineralógica (tendo
o metalurgista alemão Wilhelm Eschwege como sócio), também surgiram neste período. Entretanto, tanto as mineradoras
brasileiras quanto internacionais ainda continuaram altamente
dependentes da mão de obra escrava. Segundo observadores
da época, as empresas inglesas não eram particularmente avançadas no que diz respeito à tecnologia. Quando as companhias
vieram para o Brasil, a Inglaterra estava em plena campanha pela
extinção do regime escravocrata. Havia abolido o seu próprio
tráfico de escravos em 1807, estava a caminho de emancipar
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Repression and crisIs
In Diamantina, MG, the Portuguese policy was one of the most
violent and repressive of all European colonization in America. The
main objective of the kingdom was to ensure the real monopoly
of diamonds, and then all beds were declared as property of the
Kingdom, while all the gold mining concessions were canceled. The
repressing legislation reached its climax in 1771 by acts pictured in a
book named “O Livro da Capa Verde” (standing for “The Green Cover
Book”) that became a colonial repression milestone in Brazil.
The second objective of the Portuguese kingdom was to control the diamond offer. In the beginning of the discovering period
there was an excessive offer of precious stones in Europe, which
made their prices drop in the beginning of the 1730’s decade to
a quarter of their prices before the discoveries. Only in 1832 the
diamond mining was allowed again.
The first years of the Portuguese Kingdom in Brazil, the gold
production went through continuous crises – open air deposits
had been depleted, and with rare exceptions, the mines were
no longer profitable notwithstanding the technology applied.
Such a period was marked by the establishment of some British
companies in Brazil such as the Imperial Brazilian Mining Company, National Brazilian Mining Association, and Saint John
Del Rey, among others.
National companies such as the ‘Sociedade Mineralógica’
(of which the German metallurgist Wilhelm Eschwege was a
partner) was also established in that period. However, both,
Brazilian and international mining companies remained
highly dependent on the slave labor. According to the observers of that time, the British companies were not technologically developed in particular. When such companies came to
Brazil, there was a broad ongoing movement for the end of the
slavery in England. It had ended its own slave traffic in 1807,

os cativos de suas colônias e exercia forte pressão, militar e
diplomática, pela erradicação do tráfico em outros países. Não
obstante a isso, e embora a maior parte dos decretos de concessão exigisse que ao menos um terço da força de trabalho fosse
constituído por operários livres, todas as companhias inglesas da
primeira geração foram grandes empregadoras de escravos.

and was about to free the slave from its colonies, and putting a
strong military and diplomatic pressure for the end of the slave
traffic in other countries. In spite of it, and although a great
deal of the concession decrees required that at least one-third
of the manpower should be comprised by free workers, all first
generation British companies were major slaveholding-based.

3.1.3 Minério de Ferro

3.1.3 Iron Ore

A mineração brasileira no século XX foi marcada especialmente pelo minério de ferro. Mas, na Colônia e no
Império, a sua exploração não teve uma história expressiva. A extração era realizada somente para abastecer
forjas e pequenas fábricas que se instalaram. Devido ao
reduzido número de empreendimentos, abundância e
facilidade de sua obtenção, a mineração era uma preocupação secundária. O metalúrgico alemão Friedrich
Varnhagen, falando do suprimento da fábrica do Ipanema, em Iperó (SP), estimava que “o mineral solto à superfície do morro é tanto e tão rico que, creio, só dele se
poderia por mais de cem anos alimentar a maior fábrica
do mundo sem recorrer a trabalho algum mineiro”.

In the XX Century, Brazilian mining industry was especially
marked by the iron ore exploitation. However, its exploration
was not so significant during the colonial and the imperial periods. Its extraction was only meant to supply the smithies and
small manufacturing facilities that had been established. Due
to the small number of enterprises, and the abundance and the
easiness of its obtention, its mining was of a secondary concern.
The German metallurgist, Friedrich Varnhagen, speaking about
the supply of the manufacturing plant of Ipanema, in the city of
Iperó, state of São Paulo, estimated that “the mineral on the surface of the mountains was so abundant and rich that, I believe
it would be enough to supply the largest manufacturing plants
throughout the world with no need of any further mining work.”

O que é?

O ferro é um dos metais mais utilizados por
indústrias e é encontrado em abundância
na natureza. Nas jazidas minerais, quando
de sua extração, ocorre misturado a outros
elementos, presentes em minerais sem
valor econômico, sendo encaminhado,
posteriormente, para processo de separação
(beneficiamento). Após separado, é
submetido a altas temperaturas até ser
transformado em ferro-gusa, matéria-prima
para a fabricação de aço.

Serra do Caraça

Trata-se de um trecho da Serra do Espinhaço, na porção leste do Quadrilátero
Ferrífero, localizado nos municípios de
Santa Bárbara e Catas Altas.
Parte da Serra do Caraça, cerca de 10188
hectares, foi transformada em Reserva
Particular do Patrimônio Natural
(RPPN) pela Província Brasileira da Congregação da Missão, administradora do
Santuário do Caraça. Localizada a 120 km
de Belo Horizonte, é marcada pela existência de campos rupestres sobre quartzito e
florestas tropicais úmidas (Mata Atlântica), pela presença de
grutas, nascentes, além de picos como o do Sol e do Inficionado, com 2.072 e 2.064 metros, respectivamente.
Fonte: Santuário do Caraça (site oficial) (texto adaptado)

What Is it?

Iron is one of the most used metals by the
industries, and it is abundantly found in
the nature. When it is extracted from the
mineral beds it comes mixed with other
elements of mineral with no economic
values, and it is then taken to be purged
for the separation process (processing).
After being washed out, it is submitted to
high temperatures to be transformed into
pig iron, which is the basic raw material
for making steel.

The range of mountains
named ‘Serra do Caraça’

It is a portion of a range of mountains
named ‘Serra do Espinhaço’, on the west
of the iron ore quadrilateral located in the
municipalities of Santa Bárbara and Catas
Altas, in the state of Minas Gerais.
A portion of the ‘Serra do Caraça’, with about
10.188 hectares, was transformed into a
Private Reserve of the Natural Assets by the
Congregation of the Mission of Brazilian
Province (Província Brasileira da Congregação
da Missão, in Portuguese). It is located 120 Km
away from the city of Belo Horizonte, and it is marked by existence
of rock fields over quartzite and tropical rainforests (Atlantic Forest), grots, wellsprings, besides the peaks such as the ones named
‘Pico do Sol’ and ‘Pico do Inficionado’ with elevations of 2,072 and
2,064 meters, respectively.
Source: Santuário do Caraça (official website) (adapted text)

Entendendo a Mineração no Quadrilátero Ferrífero
Understanding Mining around the Quadrilatero Ferrifero

37

Segundo Eschwege, o ferro foi fabricado pela primeira vez em Minas Gerais no início do século XVIII, por
dois escravos, um em Antônio Pereira, distrito de Ouro
Preto, e outro na região do Pico do Inficionado, na Serra do Caraça. Entretanto, a produção de ferro no Brasil
nunca foi incentivada pela Coroa Portuguesa, dentro de
sua visão mercantilista.

According to Eschwege, iron was first manufactured in
Minas Gerais in the beginning of the XVIII Century by two
slaves, one in a place named Antônio Pereira, a district of city
of Ouro Preto, and another one in the of the ‘Pico do Inficionado’, in a place named ‘Serra do Caraça’. However, the iron
production in Brazil had never received any incentive by the
Portuguese Kingdom in its mercantile posture.

Quase todo o ferro consumido no país à época era
importado da Suécia. Com a crise da produção de ouro,
em 1780, o governador de Minas, Dom Rodrigo Meneses
sugere à Coroa a implantação de uma empresa siderúrgica no Brasil: “Um novo estabelecimento, que a princípio parece oposto ao espírito e sistema de administração desta capitania”. Mas que, num exame mais atento,
se mostraria de grande utilidade pública. “Se em toda a
parte do mundo este metal é necessário”, argumentou
o governador, “em nenhuma o é mais que nestas minas;
qualquer falta que dele se experimente cessa toda a

By that time, nearly all iron consumed in the country was imported from Sweden. With the gold production crises in 1780, the
governor of Minas Gerais, Dom Rodrigo Meneses suggested the
kingdom to implement an ironmaster plant in Brazil: “A new establishment that at first may seem opposite to the spirit the administrative system of this government”. However, if it is thoughtfully examined it may prove to be of a great public benefit. “If this
metal is necessary all over the world”, the governor argued, “it is
nowhere else more necessary than in Minas Gerais; any insufficiency of its supply may spoil the work quality, bring forth unrecoverable losses, and may come to be a total wrecking.”

AS PRIMEIRAS FÁBRICAS DE
FERRO EM MINAS GERAIS

A vinda da Coroa Portuguesa para o
Brasil permitiu que empreendimentos
industriais começassem a surgir, dentre
eles as fábricas de ferro. Duas delas são
importantes para Minas Gerais: as fábricas
de Morro do Pilar e Congonhas do Campo.
A fábrica de Morro do Pilar: em 1812
foi instalada a Real Fábrica de Ferro de
Morro do Pilar por Ferreira da Câmara
que, no entanto só começou a funcionar
em 1814 e logo mostrou um projeto que
sobrestimava os insumos necessários à forja de ferro na região,
em especial o carvão vegetal e a água.

The settlement of the Portuguese Empire
in Brazil allowed for the startup industrial
enterprises such as iron manufacturing plants.
Two of them are important for Minas Gerais,
the plants named “Morro do Pilar” and “Congonhas do Campo”.
The plant of “Morro do Pilar”: In 1812, the
plant named “Real Fábrica de Ferro de
Morro do Pilar” was founded by Ferreira
da Câmara, which started it operation in
1814, and soon it proved that the project had overestimated the
consumables required to forge the iron in the region, especially
charcoal and water.

A Fábrica de Congonhas do Campo - Em 1812, Eschwege
inaugurou a fábrica de ferro de Congonhas do Campo,
denominada Patriótica. Nela, foi forjado o ferro com sucesso
até 1822. O declínio da produção se deu com o retorno
de Eschwege para a Europa.

The plant of “Congonhas do Campo”: In 1812, Eschwege founded the iron manufacturing plant of Congonhas do Campo,
that was named “Patriótica” in which the iron was sucessfully
forged until 1822. The production declined when Eschwege
went back to Europe.

Fonte: SANTOS, 2009 (texto adaptado)

qualidade de trabalho, seguem-se prejuízos insuperáveis, e é uma perdição total”.
Embora o controle português sobre o interior fosse
precário, a ideia da siderurgia no Brasil sempre foi rechaçada. E as forjas (fornalhas) para a produção de ferro, proibidas. Tanto que, em 1785, o governo português
declarou como ilegal a fabricação de ferro na colônia e
ordenou a destruição de todos os fornos existentes. Dez
anos depois, mudanças políticas em Portugal culminaram no incentivo à extração e manufatura do ferro, dando início à construção de diversas fábricas, como as do
Morro do Pilar, Ipanema e Congonhas do Campo.
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The first Iron
Manufacturing Plants
in Minas Gerais
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Source: SANTOS, 2009 (Adapted Text)

Although the Portuguese inland governance was precarious, the iron metallurgy in Brazil had always been repelled.
The forges (furnaces) to produce iron were so disallowed
that, in 1785, the Portuguese government declared the iron
processing illegal in the colony, and ordered the destruction
of all existing furnaces. Ten years later, political changes in
Portugal brought forth the incentive to the iron extraction
and processing, and triggered the construction of many processing plants as the ones named ‘Morro do Pilar, Ipanema,
and Congonhas do Campo’.
During the empire period the mining activity kept the
same standard as in the colonial period: the ore was only ex-

A mineração de ferro, durante o Império, seguiu o
mesmo padrão do período colonial: o minério só era
extraído em pequena escala, para abastecer as pequenas forjas existentes. Todo o desenvolvimento siderúrgico nessa época, expresso na implantação de pequenas unidades produtoras, utilizando carvão vegetal,
foi obra da iniciativa privada. O governo restringiu-se
apenas à produção e manutenção da fábrica do Ipanema. A dependência com relação à mão de obra escrava
também era intensa, desde os primórdios da indústria
até a abolição do regime escravocrata. A fábrica mais
bem-sucedida de todas as empresas do Império foi a
estabelecida em 1827 pelo engenheiro francês Jean
de Monlevade, no distrito de São Miguel do Piracicaba,
município de Santa Bárbara.
Em 1886, o então ministro Antônio da Silva Prado (Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas) admitiu:
“O futuro da mineração não me parece estar na lavra das

Serviço Geológico e
Mineralógico Brasileiro

Sua criação se deu em 1907, dentro da
estrutura do Ministério da Agricultura,
Aviação e Obras Públicas. Seu objetivo foi
atuar na promoção do conhecimento geológico, na pesquisa das potencialidades
minerais do Brasil. Seu sucedâneo mais
ampliado em suas áreas de ação é a CPRM
- Serviço Geológico do Brasil.
Fonte: www.cprm.gov.br

tracted in small quantities to supply the small existing forges.
By that time, all the iron metallurgy development embodied
by small manufacturing plants that used charcoal were private plants. The government only maintained and operated
the Ipanema Plant. The dependence on the slave labor was
also significant since the beginning of the industry, and up
until the end of the human slavery in Brazil. The most successful manufacturing plant of all companies belonging to
the empire was established in 1827 by the French engineer,
Jean de Monlevade, in the district of ‘São Miguel do Piracicaba’, in the municipality of ‘Santa Bárbara’.
In 1886, at that time Minister Antônio da Silva Prado
(Ministry of Agricultural Business, Commerce, and Public
Works) admitted: “the future of the mining industry does
not seem to be in the gold mining. Later, when the capital
providers understand the advantages of the steel industry
and the coal mining, the national mining industry will take
a better orientation course, with more advantages for such

Brazilian Geological and
Mineralogical Office
It was founded in 1907 as a department
of the Ministry of Agriculture, Aviation
and Public Works. Its objective was to
gather a geological knowledge base,
and promote researches on the mineral
Brazilian potentialities. Its most extended
upshot in its acting areas is embodied
by the department named CPRM - The
Geologic Service of Brazil.
Source: www.cprm.gov.br

minas de ouro. Quando, mais tarde, os capitais compreenderem as vantagens da indústria siderúrgica e da lavra
do carvão de pedra, a mineração nacional tomará melhor
orientação, com mais vantagens para os mesmos capitais
e para a indústria. Já na Província de Minas Gerais se vai
firmando esta convicção por tal forma que as lavras e fábricas de ferro são, por ventura, mais numerosas do que os
estabelecimentos de mineração aurífera”.
Ainda no Império, outro fato importante foi a criação
da Escola de Minas de Ouro Preto, que constituiu num
marco para o desenvolvimento da indústria da mineração e metalurgia no país. A famosa instituição, hoje integrada à Universidade Federal de Ouro Preto, foi criada
com o objetivo de preparar engenheiros para a exploração das minas e para os estabelecimentos metalúrgicos.
Inaugurada em 1876, foi idealizada por Dom Pedro II e
fundada pelo cientista francês Claude Henri Gorceix.
Na República em 1907 foi criado o Serviço Geológico e
Mineralógico Brasileiro (hoje CPRM, o Serviço Geológico do
Brasil), que, em 1910, no XI Congresso Geológico Interna-

capitals and for the industry. In the Province of Minas Gerais,
such a conviction was already being affirmed, and the mining activity and iron manufacturing plants were already
more numerous than the gold mining plants”.
Still in the empire period, another important fact was
the foundation of the Mining School of Ouro Preto, which
constituted a milestone for the mining and the steel industry
in the country. The famous institution, which is today integrated to the Federal University of Ouro Preto, was founded
with the aim of preparing engineers to explore the mines
and for the metallurgical establishments. It was opened in
1876, conceived by Dom Pedro II, and founded by the French
scientist Claude Henri Gorceix.
In the Republic, in 1907, it was founded the Brazilian
Geological and Mineralogical Office, and currently renamed
as Brazilian Geological Office, which, highlighted the quality
of the Brazilian iron ore on XI International Geological Congress held in Stockholm, Sweden, in 1910 by handing out a
paper originally named “Balanço das Riquezas em Minério
de Ferro” in Portuguese, which stands for “The Iron Ore RichEntendendo a Mineração no Quadrilátero Ferrífero
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cional, realizado em Estocolmo, Suécia, difundiu ao mundo
a qualidade do minério de ferro brasileiro em um trabalho
denominado “Balanço das Riquezas em Minério de Ferro”.
Tais informações divulgadas com tantos detalhes
chamaram a atenção dos principais produtores de aço
do mundo e empresas inglesas rapidamente passaram
a adquirir terras nas regiões de Itabira, Nova Lima e Itabirito. Nessa época, a Constituição brasileira estabelecia
que o proprietário do solo, fosse ele brasileiro ou estrangeiro, era também proprietário do subsolo e dos bens
minerais nele contidos.

Estrada de Ferro
Vitória Minas

Com uma história de construção
bastante emblemática foi inaugurada
em 1904 com vistas a transportar produtos agrícolas, em especial o café,
da região do Rio Doce até o porto
de Vitória, no Espírito Santo. Com as
descobertas do minério de ferro no
Quadrilátero Ferrífero o projeto inicial
foi refeito a partir de Governador
Valadares subindo o vale do Piracicaba e atingindo a cidade de Itabira e Belo Horizonte. Atualmente, é de propriedade da Vale, transportando não
somente minério de ferro como também passageiros,
algo não muito comum no Brasil.
Fonte: Ministério dos Transportes

Cabe destacar, entretanto, que durante todo esse
século o Brasil foi um importante exportador de manganês de alto teor para a fabricação de ferro ligas, inicialmente em Minas Gerais e depois no Amapá. Embora
a explotação de manganês no Morro da Mina, em Conselheiro Lafaiete (MG), tenha tido início em 1894, a produção em larga escala ocorreu a partir de 1920, com a
venda da mina à empresa siderúrgica norte-americana
United States Steel.
Com relação ao minério de ferro, os primeiros anos
do século XX foram marcados pela constituição da Itabira Iron Ore Co., empresa de capital inglês e organizada
pelo empresário americano Percival Farquar, que adquiriu os direitos das minas de ferro de Itabira e de participação na Estrada de Ferro Vitória Minas (EFVM).
Ressalta-se também nesse período os importantes
esforços do então governador de Minas Gerais, Artur da
Silva Bernardes (que, em seguida, também foi presidente do Brasil), na assinatura da lei que elevou os impostos
sobre a exportação de minério de ferro para 3.000 réis
por tonelada exportada (considerado na época proibitivo). Mas que reduzia o tributo a 30 réis às usinas que
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ness Report” in English.
Such information being spread with so many details
called the attention of the major steel worldwide producers, and the British companies promptly started purchasing
pieces of land in the regions of the municipalities of Itabira,
Nova Lima and Itabirito, MG. At that time, the Brazilian Constitution established that the landowner, either Brazilian
or foreign, would also be the owner of the property underground and the mineral resources it would contained.
Nevertheless, it is worth mentioning that over that entire
century Brazil was an important exporter of high content

Vitoria Minas
Railway Line

With a quite emblematic construction history,
it was founded in 1904 on the purpose of
transporting agricultural products, especially
coffee from the region named “Rio Doce” to the
seaport of Vitória, in the state of Espírito Santo.
After the discovery of the iron ore in the so called
Iron Ore Quadrilateral (Quadrilátero Ferrífero, in
Portuguese), the initial project was redesigned
from the city of Governador Valadares and up
to valley known as “Vale do Piracicaba” until
reaching the cities of Itabira and Belo Horizonte. Nowadays, it belongs
to the Mining Company named “Vale”, which transports not only iron
ore but also passengers, which’s something not very common in Brazil.
Source: www.transportes.gov.br

manganese to manufacture iron alloys, initially in the state
of Minas Gerais and later in the state of Amapá. Although
the manganese exploitation on the ‘Morro da Mina’, in the
municipality of Conselheiro Lafaiete, MG, had started in
1894, the large-scale production only started from 1920
when the mine was sold to the North American steel metallurgical company United States Steel.
Regarding the iron ore, the first years of the XX Century
were marked by the foundation of the Itabira Iron Ore Co.,
a British capital company led by the American enterpriser
Percival Farquar who acquired the exploitation rights of the
iron ore pits of Itabira, and also a share of the stocks of the
railway company named in Portuguese ‘Estrada de Ferro
Vitória Minas’ (EFVM), an allusion to the railway line that
connects the city of Vitória, the capital of the State of Espírito
Santo and the state of Minas Gerais.
It is also worth pointing out , the efforts of the governor of
Minas Gerais at the time, Artur da Silva Bernardes, (who was
later on the president of Brazil) to sign the law that raised
the customs duties on the iron ore exportations to as much
as $3.000 Reis (an antique Brazilian currency) for each ton
being exported, which was then considered prohibitive, but

transformassem ferro em aço - bem como os Acordos
de Washington durante a II Guerra Mundial, que permitiram a nacionalização das minas de Itabira e a criação
da Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda
(RJ), em 1941.
O sonho do governo de Minas Gerais, entretanto,
só se concretizou em 1958, quando foi implantada a
Usiminas, no Vale do Rio Doce, em associação com capitais japoneses; e a Açominas, no Vale do Paraopeba,
em Ouro Branco, 23 anos depois. Nesta ocasião, o Brasil
exportava apenas 31 mil toneladas de minério de ferro
por ano. Dez anos mais tarde, o número aumentou para
1,5 milhão de toneladas, atingindo posteriormente 160
milhões de toneladas em 2000 e, oito anos mais tarde,
281 milhões (SINFERBASE, 2008).

Produção e exportação brasileira
A mineração de ferro é uma atividade totalmente voltada para a produção siderúrgica. Estima-se que cerca de
98% das vendas de minério hoje são destinadas à siderurgia. O restante é utilizado como carga na indústria de ferro
liga, cimento e, eventualmente, na construção de estradas.
O aço, por sua vez, é um material difundido, sendo
utilizado em várias indústrias, como a construção civil, a automobilística, na fabricação de bens de capital
(máquinas e equipamentos) e em utilidades domésticas comerciais (em particular na chamada linha branca, que inclui fogões e geladeiras). No caso brasileiro,
esses setores respondem em média por 80% do consumo de produtos siderúrgicos, sendo que a participação
individual da construção civil representa em torno de
30%. E a automobilística, 21%.
Segundo a Conferência das Nações Unidas para o
Comércio e o Desenvolvimento, a produção brasileira de minério de ferro, em 2009, foi de 300 milhões de
toneladas. A receita bruta, no mesmo ano, proveniente
das exportações brasileiras de minério de ferro, atingiu
US$ 13,24 bilhões, inferior às realizadas em 2007 e 2008,
que alcançaram US$ 13,88 bilhões e US$ 16,53 bilhões,

that would reduce the tax to $30 Reis (the Brazilian currency
at that time) for the processing plants that would process
the iron into steel – and as well the so called ‘Washington
agreements’ made during the II War period, which allowed
for the nationalization of the mines of Itabira, and foundation of the steel manufacturing plant named in Portuguese
‘Companhia Siderúrgica Nacional’, in the municipality of
Volta Redonda, state of Rio de Janeiro, in 1941.
However, the dream of the government of Minas Gerais
only came true in 1958 when the ‘Usiminas’ was founded in the
Valley named Rio Doce, with participation of Japanese capital;
and Açominas located in the Valley named Paraopeba, in the
municipality of Ouro Branco, 23 years later. By that time, Brazil
used to export only 31 thousand tons of iron ore yearly. Ten years
later, that figure raised to 1.5 Million tons, and then reached 160
million tons in 2000, and then, eight years later it was 281 million
tons (according to the data provided by SINFERBASE, 2008).

Brazilian Production and Exportation
The iron ore mining is a business totally dedicated to the
iron and steel production. It is estimated that nearly 98% of the
ore sales are today supplied to the ore and steel industry, while
its remainder is used as load in the iron-alloy and cement industrial plants, and sometimes for road construction.
Then again, steel is a wide spread material that is been
used in several kinds of industries such as construction, automobile, producer’s goods (machinery and equipment sets),
and commercial household utensils and appliances (particularly, stoves and fridges). In Brazil, such sectors account for
an average of 80% of the products made of iron-steel alloys,
while its individual participation in the construction industry
represents nearly 30%, and 21% in the automobile industry.
According to the United Nations Conference on Trade
and Development, the iron ore Brazilian production in 2009
was as much as 300 million tons. In the same year, the Brazilian iron ore gross exports accounted for US$13.24 billion, less
the exports of 2007 and 2008, which accounted for US$13.88
e US$ 16.53 billion, respectively. The export income drop was
a result of the world economic crises that took place in the
Entendendo a Mineração no Quadrilátero Ferrífero
Understanding Mining around the Quadrilatero Ferrifero

41

respectivamente. A queda na receita reflete a crise mundial que aconteceu no segundo semestre de 2008, que
afetou tanto o consumo quanto o preço da tonelada de
ferro. De acordo com o Sindicato Nacional da Indústria
da Extração de Ferro e Metais Básicos (Sinferbase), a produção do minério está concentrada nas mãos de empresas de grande porte, particularmente, a Vale, com cerca
de 83% do total exportado.
Nos últimos anos a produção e exportação brasileiras de minério de ferro alcançaram os seguintes níveis:

Produção
brasileira

Exportação
toneladas

(milhões de toneladas)

(milhões de
toneladas)

2009

300*

266

13,24

49,79

2008

370

281

16,53

2007

350

258

2006

317

244

ANOS

Preço
Médio

Over the last years, Brazilian iron ore production and exportation accounted for the following amounts:

Average
Price

Brazilian
Production

Exportation
(million tons)

(Billion)
Exportation

2009

300*

266

13,24

49,79

58,71

2008

370

281

16,53

58,71

13,88

53,72

2007

350

258

13,88

53,72

11,75

48.06

2006

317

244

11,75

48.06

US$

(bilhões)
Exportação

(exportação
US$/tonelada)

Years

(million tons)

US$

(Exportation
US$/ton)

2005

278

223

9,41

42.15

2005

278

223

9,41

42.15

2004

262

200

4,92

24.85

2004

262

200

4,92

24.85

2003

264

184

3,80

20.58

2003

264

184

3,80

20.58

Fonte: SINFERBASE; *Relatório Unctad (Conferência das Nações Unidas
para o Comércio e o Desenvolvimento), 2009.

Source: SINFERBASE; *Unctad (United Nations Conference on
Trade and Development) 2009 Report.

Para saber mais

Getting to know further

Os produtos do minério de ferro são agrupados em dois
tipos: não-aglomerados e aglomerados. Os não aglomerados
constituem os principais produtos vendidos pela indústria do
minério de ferro, sendo classificados como:

The products originated from iron ore are grouped into two
types: agglomerate, and non-agglomerated. The latter constitute the main products sold by the iron ore industry, and are
classified as following:

Lumps – produtos com granulometria entre 6 e 30 mm, comumente, com menos de 20% de finos, usados para adição direta
no alto-forno ou no módulo de redução direta;

Lumps – products with granulometry ranging between 6 and 30
mm, usually with less than 20% of fines, which are used to direct
addition in the Blast furnace or in the direct reduction module;

Sinter feed (finos) – usualmente inferiores a 6 mm, empregados na sinterização;

Sinter feed (fines) – they are usually smaller that 6 mm, and
used in the sintering process;

Pellet feed – finos para pelotização com granulometria
abaixo de 0,1 mm.

Pellet feed – fines for Pelletizing iron ore wih granulomety
below 0.1 mm.

Já os aglomerados podem ser distinguidos em dois tipos: pellets
(pelotas) e sínter. O primeiro, de granulometria entre 8 e 18 mm, é
produzido em unidades de pelotização, em geral, de propriedade
das empresas mineradoras. O sínter, por sua vez, é gerado pelas
próprias usinas siderúrgicas. As pelotas são os produtos de maior
valor agregado da indústria de minério de ferro.

Then again, the agglomerates may be sorted into two types: pellets, and sinter. The first one with granulometry ranging between
8 and 18 mm, is produced in pelletizing facilities that are usually
owned by mining companies. On the other hand, the sinter is
produced by the iron-steel plants. The pellets are product of higher
added value in the iron ore industry.

Fonte: SINFERBASE; *Relatório Unctad
(Conferência das Nações Unidas para o
Comércio e o Desenvolvimento) 2009.
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second half of 2008, which affected both, the economic consumption and the price per ton of iron. According to the National Union of the Iron and Basic Metal Extraction Industry
(Sinferbase), the ore production has been concentrated on
the big companies, particularly ‘Vale’ that accounts for 83%
of the total ore exports.
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Source: SINFERBASE; *Unctad
(United Nations Conference on Trade
and Development) 2009 Report.
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Síntese da Cronologia da Mineração no Brasil República, em
especial para o minério de ferro e a siderurgia em Minas Gerais
1891
Promulgada a Constituição
Republicana que vincula a
propriedade do subsolo à
do solo.
l

1893
Primeira mina de manganês
do Brasil, no Distrito de Miguel
Burnier em Ouro Preto, MG.
l

1904
Publicado o livro “As Minas
do Brasil e sua Legislação”, de
João Pandiá Calógeras. Início
das empresas de mineração
no Brasil.
l

1907
Criação do Serviço
Geológico e Mineralógico
do Brasil .
l

1909
Criação do Brazilian Hematite
Syndicate para exploração de
minério de ferro em Itabira, MG.
l

1911
Autorizado o
funcionamento da empresa
Itabira Iron Ore Co.,
organizada por
Percival Farquhar.
l

1915

44

Publicação por Harder &
Chamberlin da geologia da
parte central de Minas Gerais
e do primeiro mapa geológico
do Quadrilátero Ferrífero no
Journal of Geology.
l

1917
Criada a Companhia
Siderúrgica Mineira.

1937
Pela Constituição
outorgada no Estado
Novo, o aproveitamento
de jazidas minerais passa
a ser autorizado somente
a brasileiros ou empresas
constituídas por brasileiros.
l

l

1919
l O Presidente do Estado
de Minas Gerais, Artur
Bernardes, sanciona lei que
aumenta os impostos sobre
exportações de minério de
ferro. A Lei previa, ainda,
redução das taxas de
exportação caso a empresa
exploradora de minério
de ferro abrisse uma usina
siderúrgica no estado.

1933
Criação do Instituto
Geológico e Mineralógico
do Brasil.
l

1934
A nova Constituição e o
Código de Minas separam as
propriedades do solo
e do subsolo.
l Criação do Departamento
Nacional de Produção Mineral
(DNPM).
l
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1941
Criação da Companhia
Siderúrgica Nacional (CSN).
l

1942
Criação da Companhia
Vale do Rio Doce (CVRD),
atualmente Vale.
l

1946
Nova ordem
constitucional reabre a
mineração à participação
do capital estrangeiro.
l

1952
Lançamento da pedra
fundamental da Companhia
Siderúrgica Mannesmann
(atual V & M do BRASIL S/A)
com a presença de Getúlio
Vargas e Juscelino Kubitschek.
l

1958
Criação da siderúrgica
Usiminas em Ipatinga, MG.
l

1961
Criação da Metais de
Minas Gerais S.A. (Metamig),
primeira empresa estadual
de mineração.
l

1969
Criação da Companhia
de Pesquisa e Recursos
Minerais (CPRM).
l John van N. Dorr II,
publica importante relatório
sobre a geologia do
Quadrilátero Ferrífero.
l

1981
Criação da siderúrgica
Açominas em Ouro Branco, MG.
l

1988
A atual Constituição Brasileira
reestabelece restrições à
participação estrangeira na
exploração e aproveitamento
de recursos minerais.
l

1995
Ementa constitucional
suprime impedimentos ao
capital externo na pesquisa
e aproveitamento de
recursos minerais.
l

Fonte: MENEZES et. al. 1995.

Mining Industry Chronological synthesis in the Republican period in Brazil,
especially regarding the iron ore and the siderurgy (Ironworks) in the state
of Minas Gerais
1891
Promulgation of the
Republican Constitution that
merged the ground and the
underground land ownership.
l

1893
The first manganese mine
in Brazil, located in the District
named Miguel Burnier, in the
municipality of Ouro Preto,
state of Minas Gerais.
l

1904
The book titled “As Minas do
Brasil e sua Legislação”, written
by João Pandiá Calógeras was
published. The startup of the
mining companies in Brazil.
l

1907
Foundation of the Geological
and Mineralogical Department
of Brazil (Originally, Serviço
Geológico e Mineralógico do
Brasil, in Portuguese).

l

1909
Foundation of the Brazilian
Hematite Syndicate linked to
the iron ore exploitation in the
municipality of Itabira, state of
Minas Gerais.
l

1911
l Itabira Iron Ore Co., founded
by Percival Farquhar, received
the permit to start its
mining business.

1915
Harder & Chamberlin
published the article on the
geology of the central area of
the state of Minas Gerais, and
the first geologic map of the
iron ore quadrilateral in the
Journal of Geology.
l

1917
The company named
“Companhia Siderúrgica
Mineira” (a company in the
ironwork business, siderurgy)
was founded in the state of
Minas Gerais.
l

1919
The governor of the state of
Minas Gerais at the time, Artur
Bernardes, enacted the law
that raised the taxation on
iron ore exportation. The law
also determined the reduction
of the exportation fees, if the
iron ore exporting company
would found an ironworks
plant in the state.
l

1933
Foundation of the Geologic
and Mineralogic Institute of
Brazil (originally, Instituto
Geológico e Mineralógico do
Brasil, in Portuguese).
l

1934
The new Constitution and
the Mining Code divided the
ground and underground
land ownership.

l

l Foundation of the
National Department of
Mineral Production (DNPM).

1961

1937

Foundation of the company
named “Metais de Minas Gerais
S.A. (Metamig)”, the first state
mining company in the state of
Minas Gerais.
l

By the Constitution enacted in
the New State, the exploitation
of the mineral bed started
being authorized only to
Brazilian citizens or companies
incorporated by Brazilian citizens.

l

1969
Foundation of the company
named “Companhia de Pesquisa
e Recursos Minerais (CPRM)”.
l John van N. Dorr II, published
an important report about the
geology in the iron
ore quadrilateral.
l

1941
Foundation of the ironworks
plant named “Companhia
Siderúrgica Nacional (CSN).
l

1942
Foundation of the company
named “”Vale do Rio Doce
(CVRD)”, currently named
only “Vale”.
l

1946
Nova ordem constitucional
reabre a mineração à
participação do capital
estrangeiro.
l

1952
Laying of the cornerstone
of the Steel Company
Mannesmann (current V & M do
BRASIL S/A) with the presence
of Getulio Vargas and Juscelino
Kubitschek.
l

1958
Foundation of the ironworks
company named “Usiminas” in
l

the municipality of Ipatinga, in
the state of Minas Gerais.

1981
Foundation of the ironworks
company named “Açominas” in
the muncipality of Ouro Branco,
in the state of Minas Gerais.
l

1988
The currently in effect Brazilian
Constitution reestablished the
foreign participation in the
exploitation of mineral resources.
l

1995
A constitutional emend
suppressed the impediments to
the foreign capital participation
in researches and exploitation
of mineral resources.
l

Source: MENEZES et. al. 1995.
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4. Mineração
e sociedade

4. Mining
and Society

inegável que a mineração trouxe e continua proporcionando vários benefícios para a sociedade humana. No Brasil, a indústria minerária tem sido importante para o desenvolvimento do país.

É

It is undisputable that the mining business brought,
and continues bringing several benefits to the human society. In Brazil, the mining industry has been relevant to
the country’s development.

Dados do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram)
em 2006 mostram que o setor emprega 0,07% da população e gera cerca de 6% do Produto Interno Bruto (PIB)
do Brasil. Além disso, para cada emprego direto criado na
indústria mineral, outros 13 são gerados indiretamente
ao longo da cadeia produtiva (Viana, 2007).

Data collected by the IBRAM in 2006 showed that this
sector employs 0.07% of the population and accounts for 6%
of the Gross Domestic Product (GDP) of Brazil. Furthermore,
for each direct job offer opened in the mining industry, other
13 job offers are indirectly opened throughout the production chain (Viana, 2007).

A procura por bens minerais e mineração também
tem sido fator de interiorização da população. A origem dos núcleos urbanos em Minas Gerais é o seu
exemplo clássico. Na região do Quadrilátero Ferrífero,
os núcleos urbanos alternaram fases desenvolvimentistas e de estagnação, relacionadas diretamente às fases
da mineração do ouro.

The pursuit of minerals and the mining enterprises have
also been a motivation for the population to go inward the
country. The origin of the urban centers in Minas Gerais it is
one its representative example. In the Quadrilatero Ferrifero
region, the urban centers alternate between phases of development and stagnation, which have directly been related to
the gold mining phases.

O esforço na obtenção do ouro trouxe a concentração
e desenvolvimento da população em todos os seus aspectos tanto positivos quanto negativos. Com a urbanização,
nasceu a possibilidade de viabilizar novas oportunidades
de emprego para homens e mulheres. Historicamente, a
mineração contribuiu para o avanço social.

The endeavor to obtain gold brought about the population gathering and the development in all its aspects,
both positive and negative. The urbanization came along
with new job opportunities for both, men and women.
Historically, the mining business has always contributed
to the social progress.

Em períodos históricos mais recentes da região
central de Minas Gerais, a mineração trouxe benefícios
também por ser a grande fonte de recursos (impostos),
que são investidos na melhoria da qualidade de vida
da população local. Além disso, o avanço das relações
sociais propiciou novas posturas, onde a responsabilidade social das empresas, inclusive as mineradoras, é
realçada. Isso favorece as parcerias entre empresas e
órgãos públicos (municipal ou estadual), possibilitando a implementação de benfeitorias para a população.
Exemplos de tais parcerias podem ser observados na
construção de estradas, construção, manutenção e
compra de equipamentos para hospitais e escolas,
além do incentivo a atividades culturais.

In the most recent historical periods in the central region
of Minas Gerais, the mining business also resulted in benefits
for being a source of tax revenue, which are invested in the
improvement of the living quality of the local surrounding
populations. Besides it, the advance of the social relation
allowed for new postures, where the social responsibility
of the companies, including mining companies, is worth of
being mentioned. That favors the partnerships between the
private companies and the municipal and state government
departments, which is allowed for implementing improvements to the population. Examples of such partnerships
may be observed in the road construction, procurement and
maintenance of equipment sets for hospitals and schools,
and also in the cultural activities.

PIB: O que é

GDP: What Is that?

O Produto Interno Bruto (PIB) é um indicador econômico
que abrange o conjunto de bens e produtos produzidos em
uma região (por ex. país, estado, município) em um determinado período de tempo, expresso em termos monetários.

The Gross Domestic Product (GDP) is an indicator of that
encompasses all the service rendered and goods produced in
a region (e.g., country, province, municipality) within a determined time period, which volume is monetarily measured.
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4.1 Minas Gerais,
produção e PIB

4.1 Minas Gerais,
Production and GDP

Os dados econômicos dos municípios mineiros trazem informações relevantes sobre a participação dos
setores agropecuários, indústria e serviços na economia
municipal (INDI, 2010). No Quadrilátero Ferrífero, o setor
industrial é fortemente marcado pela mineração e pela
metalurgia, que são diretamente relacionadas às disponibilidades de recursos naturais existentes na região. As
exceções são as cidades de Belo Horizonte e Contagem,
que possuem parques industriais mais diversificados.

The economic data regarding the municipalities of Minas
Gerais brings relevant information on the participation of
agriculture and cattle farming business, manufacturing
and service rendering sectors in the municipal economies
(according to INDI, 2010). In the Quadrilatero Ferrifero, the
manufacturing sector is strongly marked by the mining and
iron-steel industry, which are directly related to the existing
natural resources available in the region. The exceptions are
the cities of Belo Horizonte and Contagem that feature more
diversified industrial parks.

O Gráfico 4.1 apresenta a participação dos setores
agropecuário, industrial e de serviços no PIB municipal de
2007. Para o Alto Rio das Velhas, que abrange grande parte
do Quadrilátero, o percentual de utilização do solo entre
as diferentes atividades é: agropastoril e reflorestamento,
em torno de 28%, campos, 29%, mata, 25%, urbano, 14%
e mineração, 4% (Amorim, 2006). A área ocupada pela
agropecuária é expressiva; mas a participação do setor no
PIB municipal não acompanha a sua extensão em área.
É interessante notar que, face à proximidade a grandes centros consumidores, era de se esperar que a participação no PIB municipal deste setor fosse maior. No
entanto, a maioria dos municípios da região não tem a
agropecuária bem desenvolvida. Isso se deve ao fato de
que os solos e a topografia não apresentam condições
favoráveis para esta atividade.
Gráfico 4.1 - Participação dos setores agropecuário,

industrial e de serviços na composição do PIB de 2007 em
municípios da região do Quadrilátero Ferrífero, MG.
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The Figure 4.1 shows the participation of the agriculture
and cattle farming, manufacture and service rendering sectors in the 2007 municipal GDP. For the ‘Alto Rio das Velhas’
that encompasses a large area of the Quadrilateral, the area
occupation ratio of the different business sectors are: Cattle
farming and reforestation is nearly 2%, fields 29%, woods
25%, urban area 14%, and mining 4% (Amorim, 2006). The
area occupied by the cattle farming business is significant;
however, its share in the municipal GDP hasn’t corresponded
to its area extension.
It is worth of mentioning that because the proximity to
large consumers’ center, it could be expected that the participation of this sector in the municipal GDP would be higher. Nevertheless, most of the municipalities of such a region
haven‘t got their cattle farming well developed so far.
FIGURE 4.1 - Participation of the cattle farming, manufacture industry and service rendering participation in the 2007 GDP in the muncipalities of the Quadrilatero Ferrifero of the State of Minas Gerais, Brazil.

Fonte/Source: INDI, 2010

Source: INDI, 2010
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4.2 PIB municipal e Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH)

4.2 Municipal GDP and Human
Development Index (HDI)

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) foi criado
pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) para medir o nível de evolução social dos países
a partir de indicadores de educação (alfabetização e taxa
de matrícula), longevidade (esperança de vida ao nascer)
e renda (PIB per capita). Varia de zero (nenhum desenvolvimento humano) a 1 (desenvolvimento humano total).

The Human Development Index (HDI) was established
by the United Nation Development Program (UNDP) to assess the social development level in the countries based on
education indicators (basic education and enrollment rate),
lifespan (life expectancy), and per capita income. It ranges
from Zero (0) to one (1) (IHD - Integral human development).

Para o PNUD, países com IDH até 0,499 têm seu desenvolvimento humano considerado baixo; com índices entre 0,500 e 0,799 são médio; e com IDH maior que 0,800,
alto. Para aferir o nível de desenvolvimento humano de
municípios, as dimensões são as mesmas (educação, longevidade e renda). Mas alguns dos indicadores usados
são diferentes. Embora meçam os mesmos fenômenos, os
indicadores levados em conta no IDH municipal (IDHM)
são mais adequados para avaliar as condições de núcleos
sociais menores. Dados sobre a evolução do IDH municipal são coletados pelo IBGE em seus censos decenais.

For the UNDP, countries with HDI ranking up to 0.499
has its human development considered as low; the ones
with the HDI ranging between 0.500 and 0.799 are considered as average; and with HDI above 0.800 are considered as
high. To assess the human development level in the municipalities, the criteria is the same, that is, education, lifespan
and income. However, some indicators used are different.
Although they survey the same factors, such indicators are
more suitable to evaluate the conditions of smaller social
centers. Data on the municipal HDI are collected by the IBGE
(Brazilian Institute of Geography and Statistics) decennially.

A mineração de ferro teve a sua expansão no Quadrilátero Ferrífero no início do século XX. No entanto, as bases
sociais e a aceitação da atividade mineira consolidaram os
núcleos urbanos na região. Embora o setor agropecuário
esteja presente em todos os municípios e seja uma atividade base para a sustentação das populações, o Gráfico 4.2
mostra que os municípios que apresentam o setor agropecuário com percentuais importantes têm IDH mais baixo,
como é o caso de Alvinópolis, Bonfim e Esmeraldas.

The Iron ore mining was expanded in the Quadrilatero
Ferrifero in the beginning of the XX Century. However, the social basis and the acceptance of the mining business enterprise consolidated the urban center in the region. Although
the cattle farming sector is present in every municipality,
and for being a basic occupation for the sustenance of the
local populations, the Figure 4.2 shows that the municipalities that show a cattle farming sector with significant percentages show the lowest HDIs as, for example, the cities of
Alvinópolis, Bonfim and Esmeraldas.

Por outro lado, os municípios de mais alto IDH são aqueles que têm na indústria minerária a sua maior atividade
econômica. E, nestes casos, a indústria presente está fortemente embasada no setor mineral e metalúrgico (gráfico
2). Os dados mostram que a atividade de mineração e a sua
cadeia produtiva decorrente contribuem para um melhor
desenvolvimento humano naqueles municípios em que a
exploração mineral é bem desenvolvida. Os municípios com
cadeia bem estabelecida apresentam taxas de crescimento
do PIB per capita bem mais elevados do que aqueles em que
a presença da mineração não é expressiva (Gráfico 4.3).

On the other hand, the municipalities showing higher
HDI are the ones that have mining industry as its main economic activity. And in such cases, the existing industry is
strongly based on the mineral and metallurgic sector (Figure
2). Such data show that the mining business and its related
productive chain contribute to a higher level of human development in those municipalities in which the mineral exploitation has been well developed. The municipalities that
have such chain well based show per capita GDP development rates much higher than those in which the mining
business presence is not so significant (Figure 4.3).

Gráfico 4.2

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
dos municípios da
região do Quadrilátero
Ferrífero, MG
Fonte: PNUD, 2009

FIGURE 4.2

Human Development
Index (HDI) of the
municipalities of the
Quadrilatero Ferrifero
region of the State of
Minas Gerais, Brazil
Source: UNDP, 2009
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Gráfico 4.3

A evolução do PIB per
capita entre 1999 e 2007
em algumas cidades do
Quadrilátero Ferrífero.
Fonte: INDI, 2010

Figure 3

Per capita GDP between
1999 and 2007 in some cities
of the Quadrilatero Ferrifero
of Minas Gerais, Brazil .
Source: INDI, 2010

4.3 A Compensação Financeira pela
Exploração Mineral (CFEM) e o IDH

4.3 Financial Reward for Mineral
Exploitation (CFEM) and the HDI

Parte do desenvolvimento maior dos municípios de
base mineradora pode ser atribuída à Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM), estabelecida
pela Constituição brasileira e regulamentada pelas leis
7.990/89 e 8.001/90. A CFEM é calculada sobre o valor de
venda do produto mineral, deduzindo-se os tributos, as
despesas com transporte e seguro que incidem no ato da
comercialização. Quando não ocorre a venda, porque o
produto foi consumido, transformado ou utilizado pelo
próprio minerador, o valor da compensação é baseado
na soma das despesas diretas e indiretas ocorridas até o
momento da utilização do produto mineral.

A great deal of the development of the municipalities
with mineral business basis may be credited to the Financial
Reward for Mineral Exploitation (CFEM) that was established
by the Brazilian constitution and ruled by the laws 7990/89
and 8001/90. The Financial Reward for Mineral Exploitation
is calculated on the mineral product sales value after deducting the taxes, transportation fees and insurance paid when the
product is commercialized. When the sales has not been done
because the product has been consumed, transported or used
by the mining company itself, the reward value is based on the
sum of the direct and indirect expenses that have taken place
up until the time of the mineral product is being used.

A CFEM é partilhada pelos estados, Distrito Federal e
municípios que têm áreas minerárias em seus territórios.
O valor da contribuição é variável, de acordo com o bem
mineral explotado. Para o minério de ferro, a taxa é de 2%
sobre o faturamento líquido de sua venda.

The Financial Reward for Mineral Exploitation is shared by
the states, federal district and municipalities that hold mineral
areas within their territories. The contribution value varies accordingly depending on mineral material that is being exploited. Regarding the iron ore, the rate is 2% on the net sales value.

No entanto, a maneira como a parcela da compensação é utilizada pelos estados e municípios é que determina o avanço nos indicadores, como é o caso do IDH (Enriquez, 2008). Seu uso pelos municípios pode ser mais
bem aproveitado quando utilizado em estratégias bem
definidas de desenvolvimento sustentável.

Nevertheless, the way a parcel of the reward is used by the
states and municipalities is what determinates the indicators’
increase as it is the case of the HDI (Enriquez, 2008). Its use by
the municipalities may be more effectively used when its utilized
according to well defined sustainable development strategies.

Isso é particularmente importante em municípios em
que a atividade mineral é feita há várias décadas, muito
antes de o paradigma ambiental e de desenvolvimento
sustentável prevalecerem. Nesses casos, o passivo ambiental e trabalhista da atividade mineral é grande e pode
comprometer outro uso do território municipal e de municípios de entorno (Enriquez, 2009).

That is particularly important in municipalities where
the mining business has been run for many decades, a way
before the environmental paradigm and the sustainable development deal has become compulsory. In such cases, the
environmental liability and the labor-related obligations
connected to the mineral exploitation business is significant
and may be hindering to other uses of the municipal territory and the surrounding municipalities (Enriquez, 2009).

Para exemplificar, o Gráfico 4.4 mostra que há uma boa
relação entre a CFEM e o IDH municipal, principalmente se
desconsiderarmos os dados relativos a Belo Horizonte, Contagem e Ouro Branco (realçados em verde), onde o setor de
transformação, em especial o metalúrgico, exerce um papel
importante. A participação social na determinação estratégica e preventiva do uso da CFEM nos municípios pode ser
um dos caminhos para o alcance da sustentabilidade local.

As an example, the Figure 4.4 shows that there is a sound relationship between the Financial Reward for Mineral Exploitation
(CFEM) and the municipal HDI, especially if we disregard the data
related to the cities of Belo Horizonte, Contagem and Ouro Branco (in green dots) where the manufacturing sector, especially the
metallurgy, play an important role. The social participation at determining a preventive and strategic use of the Financial Reward
for Mineral Exploitation (CFEM) by the municipalities may be one
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FIGURE 4.4

Gráfico 4.4

Relation between the HDI and
the collection of the Financial
Reward for Mineral Exploitation
(CFEM) in some municipalities

Relação entre o IDH e o
recolhimento da CFEM
em alguns municípios do
Quadrilátero Ferrífero
Fonte: PNUD, 2009 e DNPM, 2010

Source: UNDP 2009 and DNPM, 2010

Ao cruzar as informações entre a CFEM e o PIB municipal da região do Quadrilátero Ferrífero (Gráfico
4.5), como veremos a seguir, é possível perceber que
nos municípios no Quadrilátero Ferrífero, a indústria
municipal está fortemente relacionada à extração e beneficiamento de minerais.
Estudos sobre a evolução do IDH em municípios mineradores no Brasil mostram que há uma tendência clara
de associação da presença de mineração com a evolução
favorável do índice (Enriquez, 2008). Entretanto, na região do Quadrilátero Ferrífero não é clara a diferenciação
entre a melhoria do IDH municipal em municípios em que
mineração é uma atividade importante daqueles em que
a mineração não desempenha um papel importante ou
mesmo está presente.
Talvez isso esteja relacionado ao fato de que há uma
expansão da ocupação urbana para municípios vizinhos
e que atraia serviços e outras atividades que promovam
uma maior difusão da influência da mineração na região.
Vale ressaltar, no entanto, que uma maior expansão do
IDH nos municípios mineradores não se dá apenas pelo
aumento da renda per capita, mas sim por conta de outros subíndices, como a educação (Enriquez, 2008).
Ao se comparar o IDH municipal em seu aspecto
educação entre dois municípios de população semelhante, mas com presença de atividade mineira diferenciada, tomando-se como base os recursos financeiros
provenientes da CFEM, como exemplo os municípios
de Rio Acima e Belo Vale, pode-se perceber que a evolução do IDH (educação) foi maior em Belo Vale, minerador, do que em Rio Acima (Gráfico 4.6).
Em uma região que não possui solos com elevado
potencial para a agricultura e relevo muito acidenta-

Relação entre o recolhimento da CFEM e a
participação da indústria no PIB municipal em
alguns municípios do
Quadrilátero Ferrífero

60.000.000,00

CFEM 2007 (R$)

Gráfico 4.5
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It may be related to the fact that there is an expansion
of the urban occupation in the neighboring municipalities
that attracts the service rendering business and other enterprises that may promote a broader diffusion of the mining
influence on the region. However, it is worth pointing out
that a wider HDI increase in the mining-based municipalities will not take place only regarding the per capita income
increase, but instead regarding other subindexes as, for example, the education level (Enriquez, 2008).
By comparing the muncipal HDI in its educational
aspect between two municipalities with resembling
populations, however with the presence a differentiated
mining business, and taking as a basis the financial resources originated from the Financial Reward for Mineral
Exploitation (CFEM) as, for example, the municipalities of
Rio Acima and Belo Vale, it may be noticed that the HDI
evolution is greater in Belo Vale, where there’s mining activity, than in Rio Acima (Figure 4.6).
FIGURE 4.5

Belo Horizonte
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Fonte: INDI 2010
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Studies on the HDI evolution in the mining municipalities
in Brazil show that there is a clear trend of associating the presence of the mining industry with an increase of the index (Enriquez, 2008). However, in the Quadrilatero Ferrifero region
the distinction between the increment of the municipal HDI in
the municipalities where the mining business is important and
those municipalities where the mining business hasn’t played an
important role, or does not exist at all it is not clear.

Nova Lima

40.000.000,00

20.000.000,00

By cross-checking the information between the Financial
Reward for Mineral Exploitation (CFEM) and the GDP in the
Quadrilatero Ferrifero (Figure 4.5) as we are going to see next,
it is possible to notice that the municipalities of the Quadrilatero
Ferrifero, the municipal industry is strongly connected to the
mineral extraction and processing business.

Itabira
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30.000.000,00

of the ways to ensure the local sustainable development.
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Gráfico 4.6

Comparação entre
a evolução do IDH –
Educação dos municípios
de Belo Vale e Rio Acima
Fonte: PNUD, 2009

FIGURE 4.6

Comparion between
the HDI evolution
– Education in the
municipalities of Belo
Vale and Rio Acima
Source: UNDP, 2009

do, o setor agropecuário não se desenvolve muito. Embora haja centros consumidores próximos, os municípios com maior participação da agropecuária no PIB
parecem não refletir melhora no IDH, como pode ser
visto no Gráfico 4.7.
Por outro lado, municípios mais distantes dos centros
consumidores, mas que apresentam condições favoráveis
à instalação e desenvolvimento de atividades agropecuárias, também podem ser mais avançados em termos de
IDH. E a utilização dos seus recursos naturais é parte fundamental para o potencial de desenvolvimento social e
econômico em uma região.
Assim, pode-se afirmar que, no estágio de desenvolvimento em que estão o Quadrilátero Ferrífero e a região
central de Minas Gerais, os recursos naturais são definidores do desenvolvimento das comunidades ali viventes.
Um avanço socioeconômico para a região deve
atentar na maneira pela qual os recursos da CFEM devem ser utilizados pelos municípios. Sabe-se que os
recursos minerais são não renováveis e o desenvolvimento tecnológico de ampliação de lavra para rochas
com teores mais baixos em ferro depende de inversões
financeiras em investigações científicas na procura de
soluções tecnológicas. Alternativas têm sido buscadas
como a lavra do material estocado nas bacias de rejeitos anteriores. É importante que a sociedade entenda
que a arrecadação municipal da CFEM existe enquanto
houver a mineração no município. Diante desse cenário, é preciso construir uma estratégia de desenvolvimento sustentável e aplicar os recursos da CFEM de
acordo com o proposto.

Gráfico 4.7

Relação entre o Índice
de Desenvolvimento
Humano (IDH, 2000) e
a importância do setor
agropecuário no
PIB municipal
Fontes: PNUD, 2009 e INDI ,2010

A region of which soils does not favor the agriculture, and
that feature very rough topography, and therefore would not
favor the cattle farming business growth. Although there are
consumers’ centers nearby them, the municipalities of which
cattle farming business account for the highest participation
in the GDP do not seem to promote any HDI improvement as
it can be seen on the Figure 4.7.
On the other hand, the municipalities located farther from
the consumers’ centers, but that have favorable conditions for
implementation and development of the cattle farming business, may also by more developed in terms of HDI. The utilization of the natural resources is an essential aspect for the
potential social and economic development of a region.
In such scenery, it may be stated that in its current development stage the Quadrilatero Ferrifero and in the central region
of the state of Minas Gerais, the natural resources are determining factors for the development of its local existing communities.
A social and economic progress for the region shall take
into account the way the Financial Reward for Mineral Exploitation (CFEM) is to be used by the municipalities. It is known that
the mineral resources are not renewable, and the technologic
advance for the expansion of the mining of low iron content
rocks depends on financial investment redirection into scientific
researches on technological solutions. Alternatives have been
sought as for mining the material previously piled on the reject
deposit bays. It is important for the society to understand that
the municipal Financial Reward for Mineral Exploitation (CFEM)
will only last um until there will be mining business in the municipality. Thus, a sustainable development plan must be carried
out, while the resources of the Financial Reward for Mineral Exploitation (CFEM) shall be invested as it was proposed.

FIGURE 4.7

Relation between the
Human Development
Index (HDI) and the
importance of the cattle
farming sector for the
municipal GDP
Source: UNDP, 2009 and INDI, 2010
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5 - Mineração
e Meio Ambiente
Mining and Environment
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Mico-Estrela (Callithrix penicillata)

5. Mineração
e Meio Ambiente

A

mineração é uma atividade industrial de uso
temporário da terra que requer uma alteração
das condições ambientais naturais (ex. modificação da topografia local, supressão da vegetação,
etc.) de forma a suprir à sociedade moderna com os
minerais e energia necessários para seu bem-estar. A
natureza das operações de uma mina, portanto, causa
alterações tanto na superfície quanto em grandes profundidades da crosta terrestre. se a mina é operada a
céu aberto ou subterraneamente, respectivamente.
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5. Mining and
Environment
Mining is an industrial enterprise of temporary exploitation of the soil, which implies some changes in the natural
environment conditions (e.g., change in the local topography, deforestation, etc.) in order to supply the modern society with the required mineral and energy for its well-being.
Therefore, the mining operation nature causes some changes either on the surface and underground, depending on the
exploitation being in open-air or underground mining operation condition, respectively.

Até o final dos anos 1960, data que marcou o início dos
movimentos ambientais e culminou numa regulamentação ambiental mais restritiva e estruturada por parte dos
países mais desenvolvidos, a preocupação com os impactos pela mineração e a remediação destes eram mínimas.
Tal atitude, por sua vez, deixou uma herança que ainda
persiste na sociedade: a imagem negativa da mineração.

Until the end of the 60’s, time that marked the beginning of the environmental movements and that resulted
in a more restrictive and structured environment-related
regulation in the developed countries, the concern about
the mining exploitation environmental impact and its remediation were insignificant. Then again, such a behavior left a footprint that still persists: the negative mining
industry image.

Entretanto, não só devido a uma legislação mais restritiva, mas também a uma mudança de atitude social e
empresarial quanto à importância de se preservar a natureza, essa visão negativa tem diminuído cada vez mais.
A seguir, você conhecerá quais são os impactos gerados
pela atividade minerária no meio ambiente e o que está
sendo feito para diminui-los e remediá-los.

Nevertheless, not only due to a more constraining legislation, but also due to a social and entrepreneurial attitude
change regarding the importance of preserving the nature,
such a negative image has been gradually faded out. Next,
you get to know what are the impacts brought about by the
mining activity on the environment, and what is been done
to mitigate and remediate such impacts.
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O método de lavra ou extração do minério adotado para a explotação de uma
mina define, em muitos aspectos, qual será
o formato final da topografia quando uma
jazida mineral estiver exaurida. O distúrbio
resultante de cada tipo de mina dependerá da geomorfologia do local da jazida, das
estruturas geológicas associadas ao corpo
mineral, da forma e profundidade deste
e do método de lavra adotado. A maioria
dos métodos de lavra agrupa-se em duas
categorias que resultam em alterações na
superfície e influências subterrâneas que
podem afetar a forma topográfica ou o relevo do local da mina. Métodos de lavra a
céu aberto, isto é, aqueles que provocam
perturbações diretas na superfície, têm as
seguintes categorias:

The ore mining or extraction method
adopted for exploiting a mine define,
is many aspects, which will be the final
landscape after exhausting the ore bed.
The disturbance resulting from each type
of mine will depend on the bed local geomorphology, the geological structures
associated with the mineral body, its
shape and depth and the mining method
adopted. Most of the mining methods
comprise two categories that result in
changes on the surface, and influences
on the underground that may affect the
mine local topography. The open-air
mining methods, that is, the ones that
impact the surface directly, are classified
into two categories:

Já os métodos de lavra subterrânea
correspondem a um conjunto de operações destinadas à exploração em subsolo e, portanto, com menores impactos
na topografia.
Vale ressaltar, no entanto, que a escolha pelo método de lavra se baseia no quesito econômico, uma vez que a metodologia a ser utilizada no processo minerário
é a que oferece menor custo, levando-se
em consideração todas as condicionantes
operacionais e ambientais. Os métodos
utilizados nas minas de ferro do Quadrilátero Ferrífero são os de lavra a céu aberto.
No entanto, já está sendo admitido o uso
de métodos de lavra subterrânea como alternativa nas próximas décadas.
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Placer or alluvial
underground mining

l Lavra de pláceres ou de aluvião,
como por exemplo, da extração de diamante e ouro por draga no Rio Jequitinhonha
(outros detalhes em Almeida, 2003).

Lavra em PLÁCERES

l Lavra em tiras, como nas minas
de bauxita e caulim no Norte e carvão
e xisto no Sul do Brasil;

Lavra SUBTERRÂNeA

l Lavra em cava e/ou em flanco,
frequentemente adotado nas minas de
minério de ferro, manganês, fosfato, urânio etc. em Minas Gerais;

Mining on a pit

5.1 Mining methods

Lavra em cava

5.1 Métodos de lavra

l Mining on a pit and/or flank,
which is often the case of iron, manganese, phosphate and uranium ore mines
in Minas Gerais;
l Strip Mining as in bauxite and kaolin
mining on the North, and coal and schist
on the South of Brazil;
l Placer or alluvial deposit mining as,
for example, the diamond and gold extraction by using dredging machines in the river
named ‘Jequitinhonha’ (for further details,
refer to Almeida, 2003)
On the other hand, the underground
mining methods correspond to a set of
operations aimed to exploring the underground and, therefore, with less impact on
the topography.
Nevertheless, it is worth pointing out
that the mining method choice is based on
the economic requirements as the methodology to be used in the mining process is
the one that would allow for cheaper costs,
taking into account all the operational
and environmental conditioning factors.
The methods applied in the iron ore beds of
the Quadrilatero Ferrifero are the open-air
mining methods. However, it has been admitted the underground mining methods
as an alternative for the decades to come.

5.1.2 Impactos ambientais
na topografia

5.1.2 Environmental Impacts
on the topography
Environmental impacts brought
forth by the mining activities
over the Earth surface have often
changed the natural landscapes.
Escarps, mountain peaks and micro
sites may not only be changed, but
as well possibly destroyed by a mine
operation. And, for technical and
economical reasons, they may often
be restructured due to the huge impact they may cause on the area.

Os impactos ambientais gerados
pela atividade minerária na superfície
terrestre frequentemente alteram as
paisagens naturais. Escarpas, picos de
montes e microssítios podem ser não
só modificados como eventualmente destruídos por uma operação de
mina. E, por razões técnicas e econômicas, muitas vezes a topografia do local alterado não pode ser restaurado.

Mas o problema maior é que essas
paisagens constituem ecossistemas
However, the greatest problem is
naturais específicos para algumas esthat the landscapes comprise specific
pécies de plantas e animais, além de
natural ecosystems for some species
seus valores estéticos. Muitas das caof plants and animals, and furtherracterísticas geomorfológicas da área
more, their esthetic values. Many of
de pré-mina, por exemplo, não pothe geomorphologic characteristics of
dem ser recuperadas após a exaustão
the pre-mining area, for example, can
pROCESSO DE RECUPERAÇÃO
de uma jazida mineral. A eliminação
not be recovered after exhausting the
DE ÁRES impactadas
de tais características pode influenciar
mineral bed. The extinction of such
Rehabilitation process of
impacted areas
consideravelmente na redução de uso
characteristics may reduce the use cada área por determinadas organismos silvestres, além de
pabilities of the are by certain sylvan beings, besides resultresultar no desaparecimento de espécies da flora presening in the extinction of currently existing species.
te. Entre os impactos gerados pela mineração na superfície
The impacts caused by the mining activities over the
terrestre estão a erosão, a perda e deterioração do solo, deEarth surface include erosion, soil loss or deterioration, difposição diferencial de material erodido e transportado; preferential deposition of eroded and moved material; the fillenchimento de vales resultante da disposição de estéril da
ing of valley resulting from disposing waste materials and
mina e os rejeitos da usina de concentração e subsidência
tailings from the concentration and subsidence of the mine
(no caso de alguns métodos de lavra subterrânea).
(in the case of some underground mining methods).
Após o fim da vida útil de uma mina, um plano de
After the life cycle of a mine, a rehabilitation plan shall
reabilitação deve ser implementado de modo a garanbe implemented as to ensure the post-mined area will betir que a área pós-mina seja ambientalmente e sociocome enviromentally and socially self-sustainable and
economicamente autosustentável e apropriada para o
suited for future use. The recovered areas shall also meet
uso futuro. As áreas reabilitadas devem, ainda, atender
the criteria predetermined, or agreed between the parties
a critérios preestabelecidos ou acordados entre as parinvolved in it (company, community and environment
tes envolvidas (empresa, comunidade e agência amagency) ceasing or reducing the eroding processes, soil
biental), eliminando ou reduzindo os processos erosimovement and loss, and the instability of the dam side
vos, movimentação e perda de solo e instabilidade de
slope (ALLGAIER, 1997).
taludes (ALLGAIER, 1997).

Principais impactos

Entre os impactos ambientais gerados pela mineração,
os mais comuns são:
a) Desmatamentos;
b) Alteração nos aspectos qualitativos e no regime hidrológico
dos cursos de água;
d) Desencadeamento dos processos erosivos;
e) Mortalidade da ictiofauna (peixes);
f) Desaparecimento de animais silvestres do local;
g) Poluição química provocada pelo mercúrio metálico na
hidrosfera, biosfera e na atmosfera.

Main impacts

The most common environmental impacts brought forth by
mining are:
a) Deforestation;
b) Change in the qualitative and hydrologic aspects of
the water streams;
d) Trigger the erosive processes;
e) Aquatic fauna mortality (Fish);
f) Extinction of the sylvan animals from the area;
g) Chemical pollution caused by metallic mercury in the
hydrosphere, biosphere, and atmosphere.
Entendendo a Mineração no Quadrilátero Ferrífero
Understanding Mining around the Quadrilatero Ferrifero

61

5.2 Solo

5.2 Soil

Em uma mina a céu aberto, toda a fina camada superficial de solo, isto é, o solo de topo (topsoil), que sustenta
a vida no local, necessariamente é retirada. Como se trata
de algo valioso em termos ambientais, ele costuma ser
removido para ser posteriomente recolocado, durante as
etapas de recuperação de uma área minerada.

At an open pit mine the whole fine soil layer surface, that
is, the topsoil, which supports the local life is necessarily removed. As it is something environmentally valuable, topsoil
is usually removed to be replaced later on during the restoration stage of the degraded area.

Vários estudos científicos têm demonstrado que a
prática de estocagem de solo gera um efeito negativo na
população microbiana presente. Solos estocados por um
longo período podem conter uma população microbiana
limitada, mas que são importantes para as transformações que ocorrem num solo ambientalmente saudável. A
importância desta influência no sucesso da reabilitação
de um sítio pode não ser significante, visto que quando
estes são espalhados numa área reabilitada a população
microbiana parece restabelecer-se em um curto intervalo
de tempo (PALUMBO et al., 2004).
O principal efeito ambiental da mineração no restabelecimento da biota em solos de topo está associado à sua
disposição seguida da aragem do solo. Frequentemente,
solos de topo são espalhados usando-se tratores e outros
equipamentos que causam a compactação do solo. Tal
ação tem efeito significativo na penetração das raízes das
plantas e na disponibilidade de água para seu uso.
Distúrbios provocados no capeamento de rocha estéril,
por conta do método de lavra a céu aberto, também causam mudanças significativas na natureza física e química do
sistema ambiental local, principalmente por causa da coesão do material destruído durante a lavra. Tal fato pode fazer
com que a água precipitada e escoada superficialmente de
locais adjacentes facilmente se
infiltre na superfície e percole no
sistema. Em locais onde o embasamento está em contato com
um aquífero, águas percoladas
irão contribuir para recarga deste. Onde tal embasamento está
circundado por material consolidado e impermeável, um novo
aquífero pode ser criado, num
formato semelhante ao de uma
banheira. Sob algumas circunstâncias, o sistema criado pós-mina pode ser benéfico para recarga do aquífero. Entretanto, em
alguns casos, como os de minas
de minérios sulfetados, levam
à formação de águas ácidas e
com altas concentrações de metais, que podem contaminar um
aquífero ou outro curso d’água.
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Many scientific studies have shown that the soil storage has a negative effect for the ambient existing microbial
population as the soil stored for long time may hold a limited microbial population, however they are important for
the transformations that occur in a environmentally sound
soil. The importance of such an influence on a successful site
restoration may be significant as when they are spread over
a rehabilitated area, the microbial population seems to reestablish in a short period of time (Palumbo et al., 2004).
The main mining environmental effect on restoring the
biota over the topsoils is associated with its distribution followed by the soil plowing. Often, the surface soils are spread
by using tractors and other equipment that cause the soil
compactation. Such an action has a significant effect upon
the penetration of the plant roots into the soil and upon the
water availability to them.
Disruptions caused on the overburden by the open
pit mining methods also cause significant changes in the
physical and chemical nature of the local environmental
system, mainly because the cohesion of the destroyed material during the mining activity. Such an occurrence may
cause the water that flows on the surface from neighboring places to easily penetrate the soil, and percolate in the
system. At places where the basement is in contact with an
aquifer, the percolated waters will contribute to the reload
of it. At a place where the basement is circled by consolidate
and impermeable material, a
new aquifer may be formed in
a bathtub-like shape. In such a
case, the after mining scenery
may be beneficial for the aquifer refilling. However, in some
cases as, for example, sulfated
ore mines led to acid water formation with high metal concentrations, which may contaminate an aquifer or another
water stream.
How the soil removal
work is done in order to
reach the mineral body?
It is necessary to construct
access routes either to access

Como é feita a remoção do solo
para se chegar ao
corpo mineral?
Ela é necessária tanto
para acessar o corpo de minério como para implantar as
instalações e construir as vias
de acesso. O solo, entendido
como a camada superficial
mais rica em matéria orgânica, onde vivem os vegetais e
animais, é extraído para se chegar ao minério. Em condições onde o solo é relativamente espesso, a sua retirada é
feita separadamente das suas partes mais profundas.
Os solos em áreas onde há minerações de ferro (em
sua maioria sobre itabiritos e canga) são rasos e compostos por fragmentos de rocha e pouca matéria orgânica.
Nas áreas onde se instalam as pilhas de estéril e o solo é
mais desenvolvido, a vegetação tem de ser removida. Os
horizontes superficiais do terreno, onde se desenvolve a
vegetação, são retirados com trator de esteira equipado
com lâmina e escarificadores.
Este solo superficial geralmente é selecionado e disposto em local específico para posterior aproveitamento
na revegetação de áreas mineradas em reabilitação. É importante salientar que o projeto de implantação do empreendimento deve conter um estudo detalhado para que se
minimizem a retirada e o transporte de materiais, contribuindo assim para a diminuição dos impactos e dos custos.
O que é feito com o solo
retirado da área da cava?
Dependendo de suas características físicas e químicas,
pode ser estocado para ser reintroduzido posteriormente
em outros locais. Também pode ser utilizado para revestir pilhas de estéril, visando a reintrodução de espécies
de plantas nativas, em viveiros para produção de mudas
para revestir os taludes das estradas e paredes da cava e
bancos acabados das pilhas de estéril. Alguns autores sugerem que, ao ser estocado, o seu acondicionamento seja
feito em condições que permitam a sua cobertura com
plantio de plantas leguminosas forrageiras, para manter a
estrutura do solo e os microorganismos existentes (BRAGA, 2003). Quando da retirada do solo, como também da
reintrodução, devem ser tomadas medidas adequadas
para prevenção da instalação de processos erosivos e perda de suas características (NPWS, 2010).
O que são pilhas
de estéril?
Após a remoção do solo de topo (topsoil), na área da

the ore body and to install
the facilities. The soil, understood as the richest surface
layer in terms of organic
compounds, and where the
vegetables and animals live,
is removed in order to reach
the ore layer. In conditions
where the soil is somewhat
thick, its removal is made
separately from its deeper layers.
The soils of areas where there are iron ore mining operations (mostly over itabirites and laterites) are shallow and
compounded by rock fragments and little organic material.
In areas where there are waste rock piles and the soil is more
maturated, the vegetation must be removed. The land surface horizons where the vegetation grows are removed with
crawler tractors equipped with blades and scarifiers.
Such a surface soil is usually selected and placed at a
specific place to be used later for revegetating the mined areas being restored. It is important to point out that the enterprise implementation project shall contain an detailed study
in order to mitigate the removal and the transportation of
the materials, and so mitigate its impacts and the costs.
What Is made with the soil that Is
been removed from the pit area?
Depending on its physical and chemical properties, it
may be stored and be reintroduced later on at other places.
It may also be used for coating the waste rock piles in order
to reintroduce native plant specimens, to be used in greenhouses to produce twigs to coat the slopes on the roads, on
the walls of the pits, and on waste rock piles. Some authors
suggest that by being stored, its storage should be done in
conditions that would allow for covering it with leguminous
forage vegetation to keep the soil structure and the existing
microorganisms (BRAGA, 2003).
WHAT ARE WASTE ROCK PILES?
After removing the topsoil around the pit area, it is
still necessary to remove the waste material usually compounded by rocks other than the ore itself or material
with metal content inferior than the ones economically
minable. Such waste rock shall be properly placed in piles
at prepared and appropriate places according to the legislation in effect (DNPM, 2004).
DOES WASTE ROCK CONTAMINATE THE SOIL AND/OR
MAKE IT IMPROPER TO BE USED?
The waste rock pile build up and the most appropriEntendendo a Mineração no Quadrilátero Ferrífero
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cava, faz-se ainda necessário
a remoção do material estéril,
constituído, geralmente, por
rocha diferente da do minério ou com um teor inferior
ao economicamente lavrável.
Este material estéril deve ser
adequadamente
disposto
em forma de pilhas em locais projetados e apropriado,
obedecendo a legislação em
vigor (dnPM, 2004).
As PilhAs de estéril contAMinAM
o solo e/ou inviABilizAM seu uso?
a construção de pilhas de estéril e os locais mais adequados para posicioná-las são planejados desde a fase de
projeto da mina. Ela é feita obedecendo a normas bastante
rígidas, sobretudo no que se refere à sua estabilidade. Para
tanto, são construídos drenos internos e superficiais para
controle da drenagem, garantia da estabilidade e minimização dos processos erosivos, sendo a revegetação realizada
posteriormente, na fase de acabamento da pilha.
dependendo da composição dos materiais colocados na
pilha, a disposição dos estéreis pode ser precedida do revestimento do solo original com mantas protetoras. o monitoramento da estabilidade da pilha e da qualidade das águas
de seus drenos deve ser feito sistematicamente.
o uso de solo para revestimento das pilhas de estéril, taludes e margens de estradas, seguido da vegetação, deve ser uma prática prioritária, pois possibilita a
diminuição significativa dos processos erosivos. Quando as medidas tomadas são adequadas, tanto na escolha do local de sua colocação como no estudo prévio
dos materiais rochosos a serem depositados na pilha,
os impactos gerados pela construção de pilhas de estéril são reduzidos. Evitam maiores danos à fauna, flora
e ao sistema hídrico.
no local onde a pilha de estéril é colocada não é
possível o uso convencional do solo. É importante
compreendermos que, por ser um elemento novo na
paisagem, esta pilha não apresenta características naturais como a permeabilidade e a compactação similares às das áreas circunvizinhas. neste caso, mesmo
que se possam utilizar solos anteriormente retirados
e estocados, deve-se tomar medidas que assegurem o
estabelecimento da cobertura vegetal, como a adubação e a rega. Podem-se estabelecer manejos contínuos
envolvendo o replantio de espécies, tais como gramíneas, leguminosas e, preferencialmente, espécies nativas. assim, será possível enquadrar as áreas das pilhas
ao mesmo domínio natural existente na região.
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ate places to dispose them
are planned since the mine
project phase. it is made
according to the quite rigid
rules, especially regarding
its stability. on such a purpose, internal and surface
drains are constructed to
control the drainage, to
ensure its stability, and to
mitigate the eroding processes, while the vegetation is carried out later on, in the
finishing phase of the pile.
depending on the material compound placed on the
pile, the waste material distribution may be anteceded by
the original soil being covered by a protecting cover. the
monitoring of the pile stability and the quality of the water
flowing thought its drains shall be systematically carried out.
the use of soil for covering the waste rock piles, embankments and road borders, followed by their vegetation, shall be a prioritized work as it allows for a significant mitigation of the eroding processes. When the
measures taken are adequate either by the right choice of
the location of its placement, and the previous studies on
the rocky materials to be stacked up, the impacts brought
forth by stacking the sterile material are mitigated. that
prevents further damage from happening to the fauna,
flora and the water system.
at the place where the sterile material is piled up it
is not possible the conventional use of the soil. it is important to understand that, because it is a new element
placed over the landscape, the pile don’t feature natural characteristics such as permeability and compaction
similar to the surrounding areas. in such a case, even if it
is possible to use the soil previously removed and stored,
one shall take measure to ensure the vegetal covering by
fertilizing and hosing it down.
is it PossiBle to restore
the soil exPloited By Mining?
yes, it is on condition that it is possible to determine its
physical and chemical characteristics as detailed as possible
as it used to be before the beginning of the mining activity.
so, it is possible a later reconstruction of environments that
resembles the original one by easing the reintroduction and
reproduction of the natural native species.
regarding the iron ore mining, which takes place under shallow grounds on the tops and mountain slopes,
and as it is the case of the existing mines in the Quadrilatero Ferrifero, the preferential recovery shall be seek
reestablish it as similar to the natural vegetation as possible. they fragile soils called laterites of which utilization

é Possível recuPerAr o solo
exPlorAdo Por uMA MinerAção?
Sim, desde que seja possível estabelecer suas características físicas e químicas da maneira mais adequada
possível, como era antes do início da atividade mineral.
dessa forma será possível uma reconstrução posterior de
ambientes semelhantes aos originais, facilitando a reintrodução e reprodução natural de espécies nativas.
Em se tratando de mineração de ferro, que ocorre
sob solos rasos nos topos e encostas de morros, como é
o caso das jazidas existentes no Quadrilátero Ferrífero, a
recuperação preferencial deve ser a procura do restabelecimento o mais próximo possível da vegetação natural.
tratam-se de solos frágeis, denominados cangas, cuja
utilização humana é naturalmente restrita. JaCoBi et al.
(2008) sugere que, para situações como estas, a recuperação se dê utilizando-se de plantas nativas, em especial
gramíneas, ciperáceas e poáceas.
QuAl uso esse solo ou áreA MinerAdA Pode
ter APós o FiM dA exPlorAção MinerAl?
o uso futuro do solo, ou da área, pós-mineração, é bastante diverso e depende da aptidão da área no entorno.
São vários os exemplos de uso futuro do solo, com destaque para parques e reservas ecológicas, área de lazer,
agropecuária, outras indústrias que não a de mineração,
etc. no Brasil, temos como exemplo a raia olímpica da
universidade de São Paulo (uSP), construída numa antiga
mina de areia com extensões de 3.000 x 50 x 10 m (Bitar,
2000; daMaSCEno E daMaSCEno, 2000); o teatro Ópera de arame em Curitiba, construído na antiga Pedreira
Paulo leminski (CHaVES, 2000; daMaSCEno e daMaSCEno, 2000), bem como outros usos, como o agropecuário em minas de carvão reabilitadas no rio Grande do Sul
e Santa Catarina; e piscicultura e carcinicultura na região
Metropolitana do recife.

by humans is naturally restrict. JaCoBi et al. (2008) suggests that, for situations like this, the recovery should be
done by replanting native vegetation, especially grassy,
cyperaceaes and poaceaes vegetations.
whAt such soil or Mined AreA cAn Be used For
AFter the end oF the MinerAl exPloitAtion?
the prospective use of the land after mine shutdown
is quite diverse, and depends on the aptitude of the surrounding area. there are many examples of further use of
such soils, mainly for parks and ecological reserves, leisure
areas, cattle raising and industries other than the mining
industry, etc. in Brazil, we have as an example the olympic lane of UsP - University of são Paulo – that was constructed over an old sand mine with dimensions of 3.000
X 50 X 10 meters (Bitar, 2000; daMasCeno & daMasCeno, 2000); the theater named ‘opera de arame’ in the city
of Curitiba, Pr, which was constructed over an old quarry
named ‘Paulo leminski’ (ChaVes, 2000; daMasCeno &
daMasCeno, 2000), and as well other uses such as cattle
farms established over the coal mines in the states of rio
grande do sul and santa Catarina, Brazil; and also a fish
farm and a shrimp farm in the metropolitan area of the
city of recipe, Pe, Brazil.
in the Quadrilatero Ferrifero there are the campus of
the Federal University of ouro Preto in the city of ouro
Preto built in an old bauxite mine, the aguas Claras Mine
Multipurpose Project’s that includes convention center,
residential condominium, shopping mall, hotels, cultural
and research facilities, in the metropolitan area of the city
of Belo horizonte, Mg, Brazil (lima, 2007), the Biodiversity
research and Conservation Center of the Quadrilatero
Ferrifero at the Córrego do Meio Mine, among others, as
the examples of post-mining use of the land.

no Quadrilátero Ferrífero, destacam-se o campus da
universidade Federal de ouro Preto (uFoP), em ouro Preto, e os projetos de uso futuro (Projeto Multiuso incluindo
centro de convenções, moradias, shopping, residencial,
hoteleiro, cultural e de pesquisa) da Mina de águas Claras,
na região Metropolitana de Belo Horizonte (liMa, 2007),
e o Centro de Pesquisas e Conservação da Biodiversidade
do Quadrilátero Ferrífero, na Mina do Córrego do Meio, as
últimas, da empresa mineradora Vale.
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5.3 Água
Absolutamente necessária para muitos processos e
operações da mineração, a água, além de suas funções no
sistema natural, também é vista como recurso precioso
para diversas atividades humanas. Mesmo quando vista
como recurso, é imprescindível entender e incorporar as
suas funções vitais no sistema natural.
A utilização da água como recurso na mineração
abrange a exploração da jazida, os processos de beneficiamento do minério e as ações após o término da atividade em um local.
A mineração influencia a qualidade físicoquímica das fontes hídricas superficiais e
subterrâneas do seu entorno?
A mineração e outros setores, como a agricultura, podem afetar a qualidade físico-química das águas superficiais e subterrâneas. Os principais impactos decorrem da
presença de materiais particulados e insumos químicos
das atividades de processamento mineral, além das ações
de manutenção e limpeza de equipamentos.
A poluição dos recursos hídricos na mineração se dá
pelo transporte de partículas de áreas decapeadas (mina,
pilhas de estéril, estradas, pátios, etc.) por água pluvial;
lançamento de rejeitos ou efluentes nos cursos d’água;
deposição de resíduos sólidos não inertes que podem
contaminar tanto águas superficiais quanto subterrâneas; bombeamento de carga sólida ou solúvel para rebaixamento do lençol nos cursos d’água; turbilhonamento
dos aluviões na operação de dragagem; lançamento de
esgotos sanitários e óleos e graxas das oficinas. A captação indevida de água, o rebaixamento do lençol e interferência em áreas de recarga também podem contribuir
para a poluição dos recursos hídricos.

Uso da água na mineração

O Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) tem um
conjunto de resoluções relativas à intervenção da mineração
nos recursos hídricos: dentre elas destacam-se a
Resolução nº 29, de 11 de dezembro de 2002 e a Resolução nº
55, de 28 de novembro de 2005. Em Minas Gerais, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) age no visando a
preservação da quantidade e qualidade das águas em MG. O
gerenciamento se dá por meio de outorga do direito de uso de
águas superficiais e subterrâneas.
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5.3 Water
Water is absolutely needed for many mining processes
and operations, besides its functions in the natural system, it is also seen as a precious resource for several human activities. Even when it is seen as resource, it’s essential to understand and incorporate its vital functions in
the natural system.
The use of the water as a mining resource encompasses the mine exploitation, the ore beneficiation processes
and the actions taken after the shutdown of the activity
in a certain place.
Does mining have an influence upon the physical and chemical quality of the water resources from both, the surrounding surface
and underground?
Mining and other industries such as the agriculture, may
affect the physical and chemical quality of the surface and
underground waters. The main impacts come from the presence of particulate materials and chemical consumables
derived from mineral processing work, besides the maintenance procedures and cleaning routines of equipment sets.
The pollution of the water resources by the mining activity occurs by transporting particles from the exposed areas
(mine, waste rock piles, roads, yards, etc.) by the rain water;
disposal of tailings and effluents into the water streams; disposal of reactive solid residues the may contaminate either
the surface and the underground waters; solid or soluble
load pumping for the ground water stream drawdown;
whirling the alluviums by dredging operations; drainage
of sewer waters, oils and greases from the industrial facilities. Undue water catchment, ground water drawdown and
interference on the reloading areas can also aggravate the
water resources pollution.

THE USE OF WATER AT THE MINING FACILITIES

The National Water Resources Council has a set of resolutions regarding the intervention of mining in the water resources: among them,
we point out the Resolution Nr. 29 issued on December 11, 2002, and
the Resolution Nr. 55 issued on November 28, 2005. In the State of
Minas Gerais, the IGAM - The Water Management Institute of Minas
Gerais (Instituto Mineiro de Gestão das Águas, in Portuguese) is the
institute responsible for preserving the water quantity and the quality
in Minas Gerais. The management is done by means of right granting
for the use of the surface and underground waters.
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Por causa da característica pontual da mineração, é
possível minimizar tal impacto de maneira bastante significativa por meio da implantação de barragens para
contenção de materiais particulados presentes na água,
tratamento de efluentes e constante monitoramento. Entretanto, caso as medidas de controle não sejam implementadas, dependendo do tipo de minério explotado e
dos métodos de lavra utilizados, as águas superficiais e o
lençol freático podem ser seriamente contaminados.
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Due to the punctual characteristic of mining, it is possible to mitigate such impact quite significantly by means
of constructing dikes to dam up the water particulate materials, treating the effluents and keep constant surveillance.
However, if the controlling measures are not implemented,
and depending on the exploited ore type and the mining
methods employed, the surface and ground waters may be
severely contaminated.

No caso da mineração de ferro, considerando a existência de tratamento adequado de efluentes de oficinas (óleos
e graxa), os impactos que devem ser considerados decorrem
essencialmente da presença de partículas sólidas em suspensão (aumento da turbidez), da presença de elementostraço oriundos do minério (p.ex.: manganês) e de compostos adicionados no processamento mineral (soda cáustica,
aminas, etc.) (COSTA, 2001; COSTA et al. 2003; BASÍLIO, 2005).

In the case of iron ore mining, and considering the adequate treatment of the effluents from the mining industrial facilities (oils and grease), the impacts that shall be
considered are essentially the presence of solid particles
in suspension (whirling increase), the presence of trace
elements originated from the ore (e.g., manganese) and
compounds added for the mineral processing such as, for
example, caustic soda, amines, etc. (Costa, 2001; Costa
et al. 2003; Basílio, 2005).

A água utilizada na mineração é
contaminada por produtos químicos,
metais pesados ou resíduos tóxicos?

Is the water used for mining contaminated
by chemical products, heavy metals, or
toxic residues?

Dependendo do tipo de minério, dos métodos de lavra e tratamento do minério, a água utilizada ou incidente
na mina pode conter metais pesados, produtos químicos
e resíduos tóxicos. Quando presentes, tais impactos devem ser minimizados por meio de monitoramento constante e medidas de remediação. Os resíduos tóxicos normalmente se originam da adição de produtos químicos
na fase de processamento mineral.

Depending upon the ore type, the mining methods and
ore processing, the water used or incidental in a mine may
contain heavy metals, chemical products, and toxic residues.
When there are present, their impacts shall be mitigated by
means of constant monitoring and remediating measures.
The toxic residues are usually brought forth by the addition
of chemical products in the mineral processing stage.

No caso da mineração de ferro, a concentração de metais
pesados é pequena e não causa problemas significativos à
biota (Basílio, 2005). No caso do Quadrilátero Ferrífero,
atenção especial deve ser dada ao manganês, pois eventualmente ocorrem concentrações elevadas desse elemento, naturalmente associado ao ferro nas jazidas de minério de ferro.

In the case of iron ore mining, the heavy metal concentration is small and will not cause significant problems to
the biota (Basílio, 2005). In the case of the Quadrilatero
Ferrifero, a especial attention shall be paid to manganese
because high concentrations of it may take place, which
is naturally associated with the iron that come from ore
mining facilities.

A água utilizada na mineração
pode ser reaproveitada?

Can the water used for mining be reused?

As águas utilizadas na mineração vão para a barragem
de rejeitos e de um modo geral, são parte reaproveitadas, no
processamento de minérios. Quando propriamente tratadas

The water used in the mining industry flow to the
waste dam, and are usually reused for ore processing.
When it is properly treated and monitored it is released in
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e monitoradas são liberadas nos cursos d’água da região.
Tais águas podem ainda ser usadas para diversas atividades
como recreação e lazer, agricultura, pecuária e piscicultura.

the water stream of the region. Such water resources may
have several other uses such as leisure, agriculture, cattle
and fish farming.

Águas subterrâneas, oriundas do processo de bombeamento para rebaixamento do lençol freático no interior
das minas de ferro, normalmente são diretamente liberadas nos cursos d’água superficiais ou mesmo utilizadas
para abastecimento urbano ou rural, pois comumente
possuem concentração de metais pesados muito baixa.

The underground waters originated from pumping process for the underground water drawdown inside the iron
ore mines are usually debouched directly into the surface
water streams, or even used as urban or rural water supply
as they usually contain very low heavy metal concentration.

É importante ressaltar que, atualmente, parte da
água utilizada nas minas e no processamento mineral
vem do reaproveitamento de outras já utilizadas. Normalmente, estas águas são recirculadas por meio de
bombeamento a partir da barragem de rejeito para as
vias operacionais, com ou sem tratamento prévio. (Outros detalhes em Andrade et al. (2006).
A mineração provoca o assoreamento dos
rios e córregos? As comunidades ribeirinhas
podem ficar impossibilitadas de utilizarem
a água por contaminação ou escassez?
Um aspecto frequentemente comentado e de importância no que diz respeito à mineração do ferro, que remove grandes volumes de rocha e solo, é o assoreamento
dos cursos d’água pelos efluentes da atividade. A liberação direta desses efluentes nos cursos d’água de uma região, contendo alta carga de sólidos em suspensão, pode
levar ao assoreamento de rios e córregos.
No entanto, as mineradoras têm tomado várias medidas para minimizar o impacto ambiental, como a construção de bacias de sedimentação para conter os particulados (materiais sólidos) em suspensão e também o
controle de volume (vazão) das águas, muitas vezes variável entre os períodos de estiagem e de chuvas. A normatização dos procedimentos necessários à contenção de
material sólido está presente na legislação brasileira, que
acompanha as principais recomendações internacionais.
É necessário que haja um acompanhamento constante da capacidade de retenção de rejeitos nas barragens,
que devem ser cuidadosamente projetadas, considerando que ao longo do tempo elas irão sofrer um assorea-

Today, it is important pointing out that a portion of
the water used at the mines and for the mineral processing
comes from recycling other waters that have been previously used. Usually, such waters are recycled by means of pumping from the dykes back to the operational lines either being
or not previously treated. (For further details, please refer to
Andrade et al., 2006).
Does mining cause the silting of the rivers
and brooks? May the riverside communities
be unable to use the water because
contamination or scarcity?
An aspect often referred to, and relevant regarding the
iron ore mining that removes large quantities of rocks and
soil it is the silting of the water streams by the effluents resulting from the mining activity. The direct debouching of
an area that contains high load of solid in suspension may
cause the silting of rivers and brooks.
Nevertheless, the mining companies have taken several measures to mitigate the environmental impact such
as the construction of sedimentary basins to hold particulate material (solid materials) in suspension, and also
controlling the water outflow, which is often variable over
the drought and rainy periods. The standardization of the
procedures required to hold the solid material is ruled by
the Brazilian legislation that complies with the main international recommendations.
It is necessary to keep on following up the retention
capacity of the waste in the dams, which must be carefully designed, and by taking into account that they will undergo some silting. Regarding the incidental debouching
originated from the dykes containing high sedimentary
loads, they may cause strong impact on the downstream
water courses.
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mento. Quanto às eventuais descargas oriundas da barragem contendo elevada carga de sedimentos, essas sim,
forte impacto sobre os cursos d’água a jusante.
Em se tratando de mineração de ferro, quando tomadas todas as medidas de prevenção, monitoramento
e remediação, as águas podem se manter em níveis de
qualidade e, após o tratamento convencional podem ser
utilizadas pelas comunidades vizinhas sem consequências para a saúde humana e de animais.
O rebaixamento do lençol freático
gera alguma alteração no volume dos
mananciais de água do entorno da mina?
Dependendo das características hidrogeológicas da
região, o rebaixamento pode levar não só à diminuição
do volume de água, mas ao desaparecimento de nascentes no entorno da mina, fazendo com que o volume dos
mananciais seja diminuído. Qualquer trabalho de rebaixamento deve ser precedido de um estudo hidrogeológico preciso, com o uso de procedimentos de modelagem
do freático na zona de mineração e seu entorno, para
antever estes problemas decorrentes. Tais problemas perdurarão enquanto o rebaixamento estiver ocorrendo. Em
condições específicas, como no caso de um aquífero confinado, que tem um certo grau de isolamento de outros
adjacentes, os danos são muito mais limitados.
No caso do Quadrilátero Ferrífero, onde as minas estão localizadas junto ao cume das serras e montanhas, há
uma diversidade geológica elevada. Com isso, não é possível fazer generalizações sobre o comportamento dos
aquíferos. Grande parte do minério de ferro da região é
poroso e permeável, funcionando como um aquífero.
O rebaixamento do nível do lençol freático na atividade minerária tem a função de viabilizar a extração do minério quando o nível da mina o atinge. Um aspecto decorrente da necessidade de bombear a água é sobre seu uso
e estocagem. No local da mina, a redução do nível do lençol freático pode impactar as nascentes locais. Uma medida mitigadora que vem sendo adotada é a reposição das
águas bombeadas das cavas das minas para as nascentes
afetadas. Toda operação deve seguir um planejamento
estratégico acompanhado pelo órgão competente e sujeito à outorga (Conselho Nacional de Recursos Hídricos
- CNRH), no caso o Instituto Mineiro de Gestão das Águas
(IGAM), em Minas Gerais, e os comitês de bacias.
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With regard to the iron ore mining, when all preventive, monitoring and remediating measures are taken,
the water may keep the quality levels and, after undergoing conventional treatment, they may be used by the
surrounding communities without threatening the human and animal health.
Does the underground water drawdown
cause any change in the water source
volume around the mines?
Depending on the hydrogeological characteristics of the
region, the drawdown may lead to not only the decrease
of the water volume, but also to the extinction of the well
springs around the mine, and then make the water source
decrease as well. Any drawdown work shall be anteceded by
an accurate hydrogeological study, and by carrying out underground water modeling procedures around the mining
area and its surroundings in order to preview such resulting
problems. Such problems will last for the time the drawdown
work is being done. In specific conditions, as it is the case of
a confined aquifer, which has a certain degree of isolation
from the other adjacent streams, the damages will remain
much more restrained.
In the case of the Quadrilatero Ferrifero, where the
mines are located close to the mountain peaks, there is
a high geological diversity. Thus, it is not possible to generalize the behavior of the aquifers. A large portion of the
iron ore of the region is porous and permeable, and then
they work as aquifers.
The drawdown of the underground water in the mining activity is meant to make the ore extraction feasible
when the mining level reaches it. An aspect resulting
from the need of pumping the water, it is about its use
and storage. At the mine site, the underground water level
lowering may have an impact upon the local wellsprings.
A mitigating measure, which has been adopted, it is the
refilling of the water previously pumped from the pits by
pumping it back to the affected wellsprings. Every operation shall follow a strategic planning followed up by
the competent department, and be subjected to a grant
(CNRH), in the case of the state of Minas Gerais, the IGAM,
the Water Management Institute of the State of Minas
Gerais and the basin committees.

Entendendo a Mineração no Quadrilátero Ferrífero
Understanding Mining around the Quadrilatero Ferrifero

71

5.4 Barragens de rejeitos

5.4 Tailings dams

Uma das técnicas utilizadas para a prevenção e minimização do assoreamento dos rios a jusante das áreas de
mineração é a construção de barragens. Na maioria dos
casos, o objetivo básico de uma barragem de rejeitos é
reter os rejeitos e efluentes de maneira que preserve a
estrutura e funcionabilidade do sistema fluvial afetado.
Assim, a mineração irá gerar o menor impacto ambiental possível na comunidade de seu entorno. Os principais
problemas ambientais em curto e longo prazos, associados com barragens de rejeitos, incluem:

One of the methods used to prevent and mitigate
the silting of the downstream rivers in the mining areas
is the construction of scrap dams. In most cases, the basic objective of a scrap dam is to hold the scraps and effluents to preserve the structure and the functionality of
the affected fluvial system. So, the operation of a mine
will cause the least possible environmental impact on its
surrounding community. The main short-term and longterm environment-related problems associated with the
tailing dams include the following:

l Poluição da água (superficial e subterrânea) durante
a operação e após o fechamento da mina;

l Surface and underground water pollution during its
operation and after its shutdown;

l Estabilidade e segurança da barragem;

l Dam stability and safety;

l Poeira gerada na praia de rejeitos;

l The dust produced in the sand beach;

l Impacto visual;

l Visual impact;

l Desmatamento.

l Deforestation.

A estabilidade de uma barragem é vital para a estocagem permanente dos efluentes líquidos e rejeitos só-

The stability of a dam is crucial for the permanent storage of the liquid effluents and solid scraps originated from

Principais riscos para a estabilidade
de uma barragem:

Main threats to the stability
of a dam:

a) Galgamento do barramento por inundação da bacia;
b) Nível freático alto no interior do barramento;
c) Erosão por piping no talude do barramento;
d) Liquefação do material saturado, no caso de um evento sísmico.
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a) Dam overfilling caused by the basin flood;
b) High underground water level inside the dam;
c) Erosion caused by piping the dam side slope.
d) Liquefaction of the saturated material, in case of a seismic event.

lidos gerados no tratamento dos minérios. Os principais
fatores que influenciam a estabilidade de uma barragem
são a altura e talude, as características geotécnicas da
fundação e o material constituinte do barramento, além
de hidrologia da região e sismicidade.

the mining processing work. The main factors that influence
the stability of a dam are its height and slope, the geotechnical characteristics of the dam foundation and damming
construction material, besides the hydrology and seismic
characteristics of the region.

Barragens de rejeitos devem ser dimensionadas em
acordo com as características geomorfológicas e geológicas do local onde serão assentadas e as condições meteorológicas da região conhecidas e previstas por meio de
modelagem matemática.

The waste dams shall be dimensioned according to the geomorphological and geological characteristics of the place where
they will be located, and the already known regional weather
conditions and forecasted by mathematical patterning.

No Brasil, o projeto e construção de barragens de rejeitos devem respeitar as diretrizes dispostas na Norma
ABNT – NBR 13028, que fixa as condições exigíveis para
elaboração e apresentação de projeto de disposição de
rejeitos de beneficiamento, em barramento e mineração,
visando atender às condições de segurança, higiene, operacionalidade, economia, abandono e minimização dos
impactos ao meio ambiente, dentro dos padrões legais.
Essa norma é baseada na experiência brasileira de construção de grandes barragens e nos documentos Manual
on Tailing Dams and Dumps/ICOLD (1982), e Tailing Dam
Safety - Guidelines/ICOLD (1989).

In Brazil, the designs and construction of tailings dams
must comply with the provisions of the Technical Standard
of the NBR 13028 issued by the ABNT – Brazilian Association
for Technical Standards that sets the required conditions for
designing and submitting the tailings disposal project for
mining and damming processes in order to meet the safe,
hygienic, operational, economic standards, and also cases
of abandonment and the required mitigation of the impacts on the environment according to the legal standards.
Such a standard is based on Brazilian experience to construct large dams, and on the documents entitled ‘Manual
on Tailing Dams and Dumps - ICOLD (1982), e Tailing Dam
Safety - Guidelines - ICOLD (1989).

Entre as recomendações específicas da
Norma ABNT – NBR 13028 estão aquelas
relacionadas às condicionantes do
barramento, a saber:

Among the specific recommendation
of the ABNT, the NBR 13028, there
are those regarding the damming
conditioning factors, as following:

As disposições de rejeitos devem ser:
a) O mais próximo possível do sistema de beneficiamento;
b) De preferência, em áreas lavradas e já exauridas ou degradadas;
c) Dentro dos limites legais do empreendimento;
d) Preferencialmente em locais de níveis inferiores ao sistema
de beneficiamento.

THE TAILINGS DISPOSAL SHALL BE:
a) As near as possible to the beneficiation system;
b) Preferably, in mined areas and already exhausted, or in degraded areas;
c) Within the legal boundaries of enterprise;
d) Rather in places where the level is lower than the level of the
beneficiation system.

Deve-se evitar a implantação do barramento em:
a) Áreas de preservação permanente e unidades de conservação;
b) Áreas com vegetação nativa exuberante;
c) Áreas com solos férteis;
d) Áreas a montante de captação de água para abastecimento público e atividades agrícolas, caso o rejeito seja quimicamente ativo;
e) Áreas a montante, com captação de água para abastecimento público.
O barramento deve ser preferencialmente
implantado em:
a) Locais com fundação firme e de baixa permeabilidade;
b)Locais que evitem interceptar cursos d’água perenes;
c) Locais em que uma eventual ruptura não cause sérios transtornos e prejuízos à população e propriedades vizinhas;
d) Local que permita o uso múltiplo.

The construction of a dam must be avoid in:
a) Permanent preservation areas and conservation units;
b) Areas with profuse native vegetation;
c) Areas with fertile soils;
d) Areas of upstream water catchment system to supply public
and agricultural areas, in case the scrap is chemically active;
e) Areas of upstream catchment system for public water supply
The dam shall be rather implemented at:
a) Place with solid ground and low permeability;
b) Places that would not block the perennial water streams;
c) Places where an accidental rupture would not cause serious troubles
and losses to the local population and neighboring properties;
d) Place that would allow for multipurpose uses.
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A construção de barragens de mineração também desempenha um importante papel no controle do volume
d’água que verte da região da mina para os cursos d’água
locais. Parte das águas das barragens é reaproveitada
pela empresa no processamento mineral e pode, de certo
modo, atenuar o escoamento superficial aumentado pelo
desmate e remoção do solo nas áreas utilizadas nas operações de lavra e beneficiamento mineral.

The construction of dams at mining plants also plays
an important role to control the water volume that flows
from the mine area to the local water streams. A portion
of the water in the dams is utilized by the company to
process the mineral and may somehow attenuate the
surface outflow increased by the deforestation and soil
removal in the area used for the mining operations and
mineral beneficiation.

As barragens são estruturas seguras?

Are the dams reliably safe structures?

São seguras desde que construídas com técnicas
avançadas de engenharia geotécnica para suportar o
acúmulo de materiais sólidos e água. São utilizados parâmetros construtivos e coeficientes de segurança que
possibilitam a manutenção da estabilidade da barragem
por décadas. Devido às obras de alteamento, a capacidade de acumulação de materiais pelas barragens pode ser
aumentada ao longo do tempo.

They reliably safe provided that they are constructed according to advanced geotechnical engineering methods to
be capable to bear the accumulation of solid materials and
water. Constructive parameters and safety coefficients are
applied to ensure the stability of the dam for decades. Due
to the elevating work, the material accumulation capacity
of the dams it may be raised over the time.

Para manutenção da segurança, elas são monitoradas por meio da instalação de equipamentos de controle - como exemplo piezômetros, medidores de níveis de
água, marcos de deformação, medidores de vazão, etc. conforme demonstrados na figura 5.1.
Qual a diferença e a função das
barragens de rejeito e de sedimentos?
As barragens de rejeito têm o papel de acumular os
rejeitos do beneficiamento mineral. Sua principal função
ambiental é evitar que esses resíduos atinjam os cursos
d’água da região, provocando assoreamento e mudanças
do sistema fluvial. É comum a presença de compostos
químicos utilizados no processamento mineral.
Outro tipo de barramento que também atua como
instrumento de redução da chegada de material sólido
nos rios e córregos são as barragens ou bacias de conFigura 5.1 – Modelo esquemático de uma barragem de
rejeito e seus equipamentos de controle e segurança

For safety maintenance, they are monitored by means of
installing controlling devices such as, for example, piezometers, water level gauges, deformation marks, outflow meters,
etc., as shown on the figure 5.1.
WHAT IS THE DIFFERENCE FROM TAILINGS AND
SEDIMENT DAMS AND WHAT ARE THEIR FUNCTIONS?
The dams play the role of accumulating tailings from
the mineral beneficiation. Its main environmental function
is to prevent these residues and chemical compounds from
reaching the water streams of the area, and so causing the
silting and changes in the quality of the water systems.
Another type of dam that also functions as a solid
material filtering device to prevent the solid particles
to reach the rivers and creeks are the sediment restraining barriers or basins. They prevent the sediments carried by the water from the surface water to flow over
the mine area, or from being directly carried to the waFigure 5.1 – Schematic model of a scrap dam and its safety and
controlling devices
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Marcos de deformação
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74

Entendendo a Mineração no Quadrilátero Ferrífero
Understanding Mining around the Quadrilatero Ferrifero

tenção de sedimentos. Elas evitam que os sedimentos
transportados pelas águas superficiais, que escoam pela
área da mina, sejam carreados diretamente para os cursos d’água. Como as operações mineiras causam grande
movimentação de materiais rochosos e solos, há um aumento significativo de material não compactado, o que
favorece a sua remoção por águas pluviais.
As barragens de contenção de sedimentos também
reduzem a energia cinética destas águas, minimizando
a remoção ou erosão do material não compactado. Tais
sedimentos não possuem compostos químicos oriundos
do processamento mineral.
O que é pilha drenante
e qual o seu diferencial?
É uma forma de disposição de rejeitos grosseiros, separados do material mais fino por meio das operações de
peneiramento. A granulometria deste rejeito e a ausência
de lamas favorece a disposição na forma de pilhas, não
necessitando a construção de um barramento para contenção do rejeito. Parte do material a ser descartado durante as operações de beneficiamento mineral é disposta
em pilhas drenantes.
Dada a sua característica autodrenante, estas pilhas
de rejeitos devem ser construídas em conjunto com os
estéreis da mina, diminuindo o impacto da ocupação de
uma área para o barramento e sem comprometer a estabilidade da pilha de estéril. A foto abaixo, mostra uma
pilha drenante (esquerda) e uma pilha de estéril (direita).

ter streams. As the mining operations cause great motion of rocky materials and soils, there is an significant
increase of loose material, which favors its removal by
pluvial waters.
The sediment restraining barriers also reduce the kinetic
energy of such waters, and so they minimize the loose material removal or erosion. From the environmental point of
view, such sediments will not carry chemical compounds
originated from the mineral processing procedure.
What Is a draining pile,
and what Is its differential?
It is a way to dispose coarse scraps separated from the
finer material by means of sieving procedures. The granulometry of such scrap and the absence of mud favor the
pile formation, and exempts from the construction of a
scrap restraining dam. A portion of the material being
discarded during the mineral beneficiation procedure is
disposed in draining piles.
Due to its self-draining characteristics, such scrap
piles shall be constructed together with the mine sterile
material in order to minimize the impact of the area occupation on the dam without compromising the stability of
the sterile material pile. The photo below shows a draining pile (left) and a waste rock pile (right).
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5.5 Ar

5.5 Air

Atividades mineiras a céu aberto, principalmente,
removem grande quantidade de material, que é recoberto e relativamente imobilizado pela vegetação. Mas,
ao se tornarem diretamente expostos às intempéries e
à extração geram e liberam uma grande quantidade de
partículas finas na atmosfera.

Open pit mining activities require the removal of a great
deal of materials, which is overlain and relatively immobilized by the vegetation. However, by becoming directly
exposed to the intemperate weather and to the extraction
such material produces and releases a great quantity of fine
particles into the atmosphere.

São dois os principais tipos de impactos
da mineração na qualidade do ar:

There are two main types of mining
impacts on the air quality by:

l O revolvimento dessas partículas causado pelo maquinário utilizado nas frentes de lavra durante a escavação, no transporte de solo, minério e estéreis, no uso de
explosivos nos desmontes, moagem, transporte e carregamento do minério ou pela ação do vento;

l Revolving, loosing, and releasing fine dust particles
spun off by the machinery being used during the digging
work, the use of explosive material for wrecking, milling, soil,
ore and sterile material loading/unloading and transportation, or the natural blowing wind;

l As emissões de poluentes provenientes de maquinários e veículos de transporte da mina (monóxido de carbono, dióxido de carbono e óxido nitroso).

l The discharge of pollutants by the mine machinery
and transport vehicles such as the carbon monoxide, carbonic acid, nitrous oxide gases.

Existem medidas indicadas para minimizar alguns
desses impactos. A água é o principal recurso utilizado para reduzir a emissão de partículas finas no ar. Sua
utilização acontece em diversas etapas da mineração,
desde a lavra até o transporte e o beneficiamento. A
lavagem frequente do maquinário utilizado e a asper-

There are recommended measures to mitigate some of
these impacts. Water is the main substance used to reduce
the release of fine particle into the atmosphere. Its use takes
place in many mining work stages, from the mining itself to
the ore transportation and beneficiation. Frequently washing the machines, sprinkling water around the mining pits
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O excessivo volume de ruídos é
um impacto de difícil mitigação,
sobretudo em áreas de minerações
próximas a núcleos residenciais. As
detonações e a movimentação dos
maquinários produzem vibrações e
sons que, caso não sejam tomadas
medidas eficientes, causam efeitos
diretos nas proximidades das minas

The excessive noise level is impact
that is difficult to mitigate,
especially in areas mining plants
near residential neighborhoods. The
explosions and the movement of
machines and heavy vehicles cause
vibrations and sounds that impact
its vicinities directly, if proper and
effective measures are not taken

são de água nas frentes de lavra e nas vias de tráfego
de caminhões auxiliam na retenção de partículas finas.
Pode-se utilizar mantas ou coberturas por vegetação
nas pilhas de estéril e na cava da mina.

and over the truck roadways helps arrest the fine particles.
Mantas or vegetation forage may be used over the waste
rock piles around the mine pit.

A manutenção frequente e preventiva dos veículos
e maquinários, com atenção especial à regulagem dos
motores, pode minimizar as emissões de poluentes e o
impacto sonoro de seu uso. O manuseio programado e
cuidadoso dos combustíveis e lubrificantes deve ser realizado, além do cuidado especial em relação ao controle
de efluentes nas oficinas de manutenção. Medidas essenciais como a instalação de caixa de coleta de óleos e
graxas em águas de lavagem nos pátios e lavadores das
oficinas, coleta e descarte adequado dos sedimentos das
caixas coletoras e dos panos e estopas sujos de lubrificantes merecem a mesma atenção (Braga, 2003).
O excessivo volume de ruídos é um impacto de difícil
mitigação, sobretudo em áreas de minerações próximas
a núcleos residenciais. As detonações e a movimentação
dos maquinários produzem vibrações e sons que, caso
não sejam tomadas medidas eficientes, causam efeitos
diretos nas proximidades das minas.
Normas elaboradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) indicam os procedimentos adequados para a utilização de explosivos que podem ser utilizados pela mineração próxima a áreas residenciais. Dentre
o conjunto de ações recomendadas estão a utilização da
quantidade de explosivo adequada para o tipo de rocha e
escolha do horário de detonação mais compatível com os
usos do entorno da mina, visando também a sua minimização. É igualmente recomendada a instalação de barreiras acústicas no entorno da atividade industrial formadas
por faixas de vegetação, com espessura e densidade suficientes para absorver o ruído (Braga, 2003).
Estas são algumas das medidas indicadas para reduzir os
impactos sonoros causados no ambiente e na qualidade do
ar. No entanto, não há, dentro das condições atuais, como
reduzir a valores anteriores à atividade mineira na região.

The frequent preventive maintenance of the vehicles and
machinery, chiefly by tuning up their engines, may help mitigate the pollutant release and the noise impact generated
by them. It is recommended set a programmed and careful
handling of fuel and lubricants, besides the especial care
regarding the control of effluents from the maintenance facilities. Essential measure such as the installation of a oil and
grease collecting box from the water used to wash the yards
and repair facilities, collection and discard o the sediments
from the collecting boxes, cloths and duty cotton waste carrying lubricants deserve the same care (Braga, 2003).
The excessive noise level is impact that is difficult to
mitigate, especially in areas mining plants near residential neighborhoods. The explosions and the movement of
machines and heavy vehicles cause vibrations and sounds
that impact its vicinities directly, if proper and effective
measures are not taken.
The regulations and standards set by the ABNT (Brazilian Association for Technical Standards) indicate the adequate procedures for explosive material that are allowed
to be used in mining plants located near residential neighborhoods. The recommended procedure include the use of
a explosive quantity adequate to the rock type, to choose
the most suitable time for the explosion depending on the
characteristics the mining plant surroundings so that its
impacts may be somewhat mitigated. The construction of
acoustic noise absorbers are also recommended around
the neighboring of the mining plants made up of vegetation fields that would feature thickness and density enough
to absorb the noise (BRAGA, 2003).
These are only some of the measures recommended
to minimize the impacts on the environment and on
the air quality. However, there is no way to reduce such
impacts to levels existing before the installation of the
mining plant in the area.

Entendendo a Mineração no Quadrilátero Ferrífero
Understanding Mining around the Quadrilatero Ferrifero

77

5.6 Flora e Fauna

5.6 Flora and Fauna

A ação responsável de uma atividade de mineração
perpassa, em todos os sentidos, pela temática ambiental.
E, quanto à biodiversidade, preservar a fauna e a flora de
uma região minerária não só possibilita que as futuras gerações possam conhecer e estudar a importância da biota
para o ciclo biológico do nosso planeta, mas também nos
ajuda a melhorar a interação homem-natureza, consolidando a sustentabilidade como um caminho sem volta
para a sociedade, os governos e as empresas. Algumas
iniciativas têm sido tomadas pelas empresas de mineração, cujas bases estão nos preceitos socioambientais que
hoje regem as práticas sustentáveis.

Running a mining business necessarily entails a commitment to the environmental subjects. And regarding the
biodiversity, preserving the fauna and flora of a mining area
is not only crucial to ensure that the future generations will
have the chance to experience and ponder on the importance
of the biota for the biologic cycle of our planet, but also help
us improve the interaction between the humans and the nature, and so solidifying the sustainability is an one-way ticket
for the society, the governs, and the corporations. Some initiatives have been implemented by the mining companies of
which foundations are based on the social and environmental precepts that currently rule the sustainable practices.

No Quadrilátero Ferrífero, algumas empresas de mineração, em especial de ferro e de ouro, por motivos
históricos do processo minerário, são detentoras de
grandes áreas que passaram a integrar reservas naturais e áreas de proteção ambiental. Isso possibilitou que
houvesse amplas áreas preservadas no Sul da Região
Metropolitana de Belo Horizonte.

In the Quadrilatero Ferrifero, some mining companies,
chiefly the ones in the iron ore and gold mining business,
for historical reasons of the mining process, own large
areas that have been spared as natural reserves and environmentally protected areas. That allowed for the existence of large preserved areas on the south of the Metropolitan Area of Belo Horizonte.

Como se dão os processos de supressão
de vegetação e a atuação em ecossistemas
protegidos?

How the deforestation processes and the
intervention in the protected ecosystems
take place?

Eles somente ocorrem após o devido planejamen78
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They are only implemented after being environmen-

to ambiental, previsto no Estudo de Impacto Ambiental
(EIA) do projeto de mineração e que contempla o estudo
completo das espécies vegetais e hábitats. A remoção da
vegetação de locais específicos é feita por meio de retirada mecânica (escavadeira, etc.) ou manual. Para minimizar o impacto, os horizontes mais superiores do solo
devem ser retirados juntamente com a vegetação.
O conjunto planta-solo deve ser colocado em locais
previamente escolhidos e preparados, considerando as
condições ambientais físicas e químicas anteriores. Posteriormente, tal vegetação poderá ser reintroduzida em
seu ambiente original, favorecendo a manutenção e recuperação do ecossistema local. Experimentos pioneiros
de remoção de vegetação de campo rupestre ferruginoso
e conservação ex-situ com
vistas à reabilitação de áreas
mineradas para a extração
de ferro têm sido feitos, por
exemplo, pela Fundação
Zoo-Botânica de Belo Horizonte (Mendonça, 2008).
No caso de ecossistemas
protegidos, os estudos iniciais e de reintrodução de
espécies devem ser elaborados com um grau de detalhe
ainda maior, sempre respeitando a legislação pertinente. Obviamente, em ambos
os casos, a área de supressão
de vegetação deverá ser a
menor possível, sendo que
ela deverá ser abordada ainda nas fases iniciais do projeto da mineração.
Estudos ecológicos e botânicos, como a germinação, taxa de crescimento e necessidades nutricionais,
também devem ser realizados englobando o maior número de espécies possível.
A mineração elimina toda a flora
e fauna da área atingida?
Desde que feita de maneira responsável e sustentável
e seguida dos devidos estudos e precauções, a tendência é que a mineração não afete drasticamente a flora e a
fauna da área atingida, podendo inclusive favorecer, por
meio de estudos detalhados, o conhecimento da flora e
da fauna de uma região.
Essa preocupação é fundamental para preservar o
meio ambiente local, sobretudo os ecossistemas mais
sensíveis. Paralelamente, a mineração poderá implementar áreas de reserva particular do patrimônio natural
(RPPN), apoiando as ações de conservação.

tally planned as established by an Environmental Impact
Assessment of the mining project and a thorough study
on the vegetable species and their habitats. The deforestation in specific places is done by a bulldozer or manually. To minimize such impact, uppermost ground horizons
shall be removed together with the vegetation.
The coupled plant-soil shall be planted in places chosen and prepared, after considering their physical and
chemical environmental previous conditions. Later on,
such vegetation may be reinserted in its original environment in order to favor its maintenance and recovery
of the local ecosystem. Groundbreaking deforestation
experiments of ferrous rocky fields and its ex-situ conservation aimed to restore the mining areas for iron ore
extraction have been carried out by the Zoo-Botany
Foundation of Belo Horizonte (Mendonça, 2008).
In the case of the protected ecosystems, the initial
studies and the reinsertion
of the species shall be carried out with a detailing level even higher, and always
according to the related law.
Obviously, in both cases, the
deforestation area shall be
as small as possible, and
shall be taken in account
from the very beginning of
the mining project stages.
Ecologic and botanic studies on germination, growth
rate and nourishment needs have to be also carried out and
include the greatest possible number of species.
For a mining plant installation, should the
whole flora and fauna be removed around
its area?
Provided that it is conducted in a responsible and
sustainable way, and followed by the required studies
and precautions, a mining plant should not have any
drastic effect upon the flora and fauna living around it,
and may even promote studies on the existing flora and
fauna of an area.
This concern is fundamental to preserve the local environment, moreover the more fragile ecosystems. At the
same time, the mining company may come to implement
some private natural assets reserve (RPPN), and provide support to eco-friendly movements.
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Por que empresas de mineração
possuem áreas de preservação?

Why do mining companies own
and maintain preservation areas?

No caso específico das minerações de ferro na região do
Quadrilátero Ferrífero, que está em uma transição entre dois
biomas, o Cerrado e a Mata Atlântica, a ação mineira sintonizada com o contexto socioambiental é condição requerida.
Nas zonas de transição entre estes dois biomas que na região se localiza nas bordas das áreas montanhosas há o favorecimento de uma fauna e
flora rica e diversificada. Uma
fisionomia vegetal sensível
e ainda pouco protegida em
unidades de conservação são
os campos rupestres.

In the specific case of iron ore mining companies in the
Quadrilatero Ferrifero, where there is a transition between
two biomes, the Brazilian savanna (referred to as ‘cerrado’
in Portuguese) and the so called Atlantic Forest, a mining
enterprise harmonized with social and environmental context is a must requirement. The transition zones between
these two biomes, which is
located by the boundaries
of hilly areas, favors the existence of a rich and diversified flora and fauna. Also,
the existing rocky fields and
their sensitive vegetation
haven’t yet been enough
protected as they should as
conservation units.

Aqueles desenvolvidos
sobre canga são foco de
grandes preocupações, pois
normalmente as cangas se
desenvolvem associadas e
capeando os itabiritos, rochas ricas em ferro. Ao mesmo tempo, historicamente,
as áreas de preservação
mantidas pelas empresas
de mineração têm sido alocadas onde ocorrem matas
úmidas de fundo de vale e das cabeceiras de drenagens.
A importância da escolhas destas matas como áreas
de preservação decorre do fato de estas áreas serem um
repositório importante das espécies da flora e da fauna
da região, favorecendo a recuperação das áreas adjacentes em situações similares, mas severamente degradadas
pelos demais tipos de uso da região.

The importance of choosing such forests as preservation areas is explained by the fact that they are important
repository of the flora and fauna species of the region,
and ease the restoration of the surrounding areas in similar situations, although they have been severely degraded
by other types of regional misuses.

Unidades de conservação (UC)

Conservation units (CU)

As UCs são áreas de proteção ambiental instituídas pelo poder
público municipal, estadual ou federal, reguladas pela Lei
9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação (SNUC). Consistem em dois grupos: de proteção
integral e de uso sustentável.

The CUs are protected eco-friendly areas instituted by the
federal, state and municipal governments, and ruled by the Law
nr. 9985/2000, which established the SNUC (National System
of Conservation Units). They comprise two groups: the fully
protected ones and the ones meant for sustainable use. The
fully protected units do not permit the human presence, except
for indirectly using them for scientific researches and tourism.
The examples of fully protected CUs are the biological reserves,
national parks, and natural landmarks.

As unidades de proteção integral não permitem a presença humana, exceto para a usarem indiretamente para pesquisas científicas
e turismo. São exemplos de UC de proteção integral as reservas
biológicas, parques nacionais e monumentos naturais.
As unidades de uso sustentável tem por objetivo conciliar
o uso sustentável dos recursos naturais pelas populações ali
viventes. Nesta categoria de unidade estão florestas nacionais
e as reservas particulares do patrimônio natural (RPPN).
Fonte: Sistema Nacional de Unidades de Conservação – Lei 9.985/2000.
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The ones that grown over
the laterites are the ones
that arise great concerns
as the iron laterites usually
grow associated with rocks
with high content of iron
called ‘itabirites’ and furthermore cover them.
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The sustainably usable units are aimed to conciliate the
sustainable use of the natural resources by the local inhabitants. In this category, the units are national forests, and private
reserves of natural assets (RPPN).
Source: National System of Conservation Units – Law nr. 9985/2000.

5.8 Recuperação ambiental

5.8 Environmental rehabilitation

Um projeto de mineração bem elaborado e comprometido com os valores socioambientais contempla,
desde o seu projeto inicial, diversas medidas visando a
minimização dos impactos ambientais. No entanto, seus
impactos podem ser previstos, monitorados e minimizados com a utilização de tecnologias disponíveis. Muitos
deles são passíveis de minimização e a qualidade ambiental do meio pode ser recuperada.

A properly designed mining project that is committed to the
social and eco-friendly values must take into account several
measures to mitigate its environmental impact from the very beginning. However, its impacts may be forecasted, monitored and
mitigated by using the available technologies. Many of them may
be effectively mitigated while at the same time the environment
quality may be restored.

Uma mina causa alterações profundas onde é instalada.
Sobretudo as de ferro, realizadas a céu aberto, transformam
intensamente a paisagem local, sendo impossível o retorno
às condições anteriores a sua instalação. No entanto, há procedimentos específicos que visam recuperar as funções ambientais de uma área minerada. Em longo prazo, considera-se uma área reabilitada quando as condições ambientais,
físicas, químicas e biológicas alcançam uma autossustentabilidade apropriada para o uso futuro da área.

A mining plant brings deep changes forth to its surrounding area, especially the open-air iron ore mining exploitation
that changes the landscape intensively, and make it impossible
restore it back to its original state as before its installation. Nevertheless, there are some specific procedures aimed to recover area previously mined. On the long run, a area considered
as restored when the environmental, physical, chemical, and
biological conditions have reached an adequate sustainability
level for its future use.

Reabilitação das áreas degradadas

ReHABILITATION of the degraded areas

A reabilitação ambiental é o processo de reparar os impactos
da mineração no meio ambiente. Existem certos princípios
básicos da reabilitação de áreas mineradas que precisam ser
seguidos (IBRAM, 1992, Griffith, 1980; Bitar & Vasconcelos,
2003; Souza, 2004). São eles:

The environmental rehabilitation is the process of repairing the
mining exploitation impacts to the environment. There are some
basic principles to restore the areas previously exploited that must
be followed (IBRAM, 1992, Griffith, 1980; Bitar & Vasconcelos
2003; Souza, 2004). They are:

l Preparar um plano de reabilitação antes do início da lavra;
l Estabelecer um acordo de uso futuro da área com todas
as partes interessadas governos (local, estadual e federal),
proprietários de terra no local minerado e comunidades
vizinhas. O usufruto futuro também precisa ser compatível.

l Design a rehabilitation plan before starting the exploitation;
l Make an agreement on the prospective use of the area with all
parties involved such as the municipal, state and federal governments
and with the landowners of the mined area and the neighboring
communities. The future usufruct must be compatible. with the
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com o clima, solo, topografia e o grau de gestão
pretendido após reabilitação;
l Progressivamente reabilitar o local, onde for possível;
l Reduzir a remoção da vegetação ao mínimo necessário
para uma segura operação de lavra;
l Remodelar a topografia da área impactada, de modo a
atingir formas mais estáveis sob o ponto de vista geotécnico
e visualmente semelhante com as áreas naturais vizinhas;
l Recriar sistema de drenagem semelhante ao natural,
onde for possível;
l Minimizar o impacto visual, criando formas no
terreno semelhante à paisagem ao redor;
l Identificar materiais potencialmente tóxicos, classificá-los
e removê-los;
l Minimizar focos erosivos por água e vento, durante e
após a mineração;
l Caracterizar o topsoil e estocá-lo para uso na revegetação;
l Espalhar material vegetal de áreas desmatadas no decorrer
das operações sobre áreas em reabilitação;
l Arar e gradear áreas compactadas para favorecer
a infiltração e possibilitar a penetração das raízes e o
consequente crescimento das plantas;
l Se o topsoil é insuficiente, identificar e testar
substratos alternativos;
l Revegetar a área com espécies nativas e/ou apropriadas
para o uso futuro planejado da área;
l Atender a todos os requerimentos da lei;
l Remover infraestrutura e equipamentos não necessários
ao uso futuro da área;
l Monitorar e manter a área reabilitada até que a mesma
alcance a auto-sustentabilidade.

local weather conditions, the soil, the topography, and the intended
management extent after restoring it;
l Gradually restore the area where it is feasible;
l Mitigate the deforestation to the least extent required for a
safety mining operation;
l Reshape the topography of the area impacted as to achieve
more stable land conformations from the geotechnical point of
view and visually harmonized with the neighboring natural areas;
l Reconstruct a draining system resembling the natural one,
where it is feasible;
l Mitigate the visual impact by making the land topography
resemble the neighboring landscape;
l Identify the potentially poisoning materials and then sort and
remove them;
l Mitigate the erosion possibly caused by the water flows and the
wind during and after the exploitation;
l Characterize the topsoil, and stack it away to be replaced when
restoring the vegetation;
l Spread vegetal material over the area deforested during the
exploitation period for future reforestation;
l Plough and fence the compacted areas to favor its soil permeation
and ease the prospective vegetation rooting and growing;
l If the stored topsoil is not enough to recover the reforestation area,
alternative substrates shall be identified and tested on such purpose;
l Revegetate the area by planting native and/or suitable species
for further use of the area;
l Meet all legislation requirements:
l Remove the infrastructure and the equipment sets that will not
be required for the future use of the area;
l Monitor and maintain the restored area until it attains its
self-sustainability.

A despeito da grande variedade de climas, condições de
solo e topografia e diferentes tipos de minas e minérios, os
procedimentos para reabilitação são bastante semelhantes.
Os procedimentos básicos são:

Despite the considerable weather variation, different soil
conditions, topography, types of mining exploitation and ore
types, the restoration procedures are quite similar.

1. Estabelecer objetivos claros de reabilitação;
2. Limpeza da área (remoção da vegetação) – o menos possível;
3. Desmatar somente quando a árvores e plantas estiverem
soltando sementes, etc;
4. Manuseio do solo;
- Remoção e armazenamento do topsoil;
- Intervalo de tempo ideal para remoção do topsoil
- Re-espalhamento ou armazenamento do topsoil;
- Microorganimos dos solos;
- Topsoils alternativos;
5. Movimentação de terra;
- Desenho e reconstrução da paisagem;
- Controle de erosão;
6. Revegetação;
- Seleção de espécies;
- Estabelecimento de espécies;
- Coleta e compra de sementes;
- Processamento e estocagem de sementes;
- Preparação das sementes e do terreno;
- Métodos de semeadura;
- Controle de pragas;
7. Fertilizantes e adubos;
8. Estabelecimento da Fauna;
9. Monitoramento e Manutenção.
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The basic procedures are:
1. Preset clear restoration goals;
2. Prepare the mining area with the least possible deforestation;
3. Cut trees off only after they have released their seeds, etc;
4. Soil handling;
	Topsoil removal and storage;
	The best timeframe to remove the topsoil;
	Topsoil replenishment or storage;
	Soil microorganisms;
	Alternative topsoil types;
5. Soil displacement;
	Landscape design and restoration;
	Erosion control;
6. Revegetation;
	Selection of the species;
Choice of species;
Collection and purchase of seeds;
	Seed processing and storing procedures;
	Seed and the soil preparation;
	Sowing methods;
Plague control;
7. Fertilizers and manures;
8. Fauna settlement;
9. Monitoring and Maintenance.

Mata Atlantica
Atlantic Forest
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Considerações finais
Final considerations
84

EntEndEndo a MinEração no QuadrilátEro FErríFEro
Understanding Mining aroUnd the QUadrilatero FerriFero

Entendendo a Mineração no Quadrilátero Ferrífero
Understanding Mining around the Quadrilatero Ferrifero

85

Considerações finais

Final considerations

avanço dos colonizadores para o Brasil interior,
aquele afastado das poucas dezenas de quilômetros das planícies costeiras teve um grande impulso no final do século XVII com a descoberta do ouro nas
terras altas de Minas Gerais. Dada à sua forma de ocorrência ao longo de riachos e em suas encostas, o ouro fez
surgir os primeiros núcleos urbanos interiores.

The advancement of the colonizers towards the Brazilian countryside, the places located a few tenths kilometers
away from the coastal plains, had a great push in the final of
the XVII Century with the discovery of gold in the highlands
of the state of Minas Gerais. Due to its occurrence manner
along the streamlets and its gradients, the gold make appear the first hinterland urban centers.

O clima frio e úmido e as montanhas entrecortadas
por vales profundos desfavoreceram a instalação de lavouras e pecuárias que pudessem abastecer as populações das vilas, em rápida expansão. Os recursos alimentares vinham de longe, sobretudo dos vales do rios das
Velhas e Paraopeba em seus médios e baixos cursos. Os
utensílios e artefatos de ferro viriam de mais longe, de
além mar, devido às proibições da coroa portuguesa para
a produção local.

The cold-humid weather and the mountains crossed by
deep valleys disfavored the agriculture and the cattle farming that would be capable to supply food to the populations
of the fast growing villages. The food used to come from distant places, especially the valleys of the rivers named Velhas
and Paraopeba in their middle and low levels. The utensils
and artifacts made of iron used to come from even more
distant oversea places, due to the Portuguese empire restrictions imposed to the local food production.

Deste modo, a ocupação do Quadrilátero Ferrífero
utilizou dos recursos naturais disponíveis, as madeiras
e os minérios, sobretudo o ouro, importando de outras
regiões os alimentos e demais necessidades. A transformação dos recursos mineiros somente se instalou com a
vinda da corte portuguesa para o Brasil. E a industrialização só veio a ocorrer ao longo do século XX. É uma região
cuja história e transformação está ligada às minas e onde
a agropecuária nunca teve grande expressão.

Thus, populating the Quadrilatero Ferrifero made use
of the available natural resources, especially gold, and
imported food and other goods from other regions. The
transformation of the mineral resources started only after
the Portuguese empire had moved to Brazil. The industrialization process was only started during the XX Century. It is
a region of which history and transformation is associated
with the mines, and where the cattle farming business had
never been significant.

A mineração, quando implementada e desenvolvida
de maneira responsável, dentro das premissas técnicas
modernas e legais, causa impactos ambientais que podem ser reduzidos de maneira significativa.

The mining plans, when responsibly implemented and
developed according to the legal and modern methods
may bring forth environmental impacts that may be significantly mitigated.

A atividade é pontual. Geralmente só faz interferências onde a mina e a planta industrial estão circunscritas
e bem delimitadas. Por isso mesmo, as mineradoras têm
facilidade de monitorar as técnicas de remediação e recuperação das áreas afetadas.

The business is punctual. Usually, they only have influence upon the place where the mining plant is enclosed, and
are well delimited. For such a reason, the mining companies
easily monitor the remediation and restoration methods adopted for the affected areas.

Por outro lado, os impactos ambientais da mineração
quando comparados com aqueles de outras atividades
econômicas, por exemplo, a agricultura, são nitidamente
menores. Igualmente imprescindível, a agricultura moderna, o agronegócio, desenvolve-se em áreas extensas
(dezenas a centenas de quilômetros quadrados), onde o
desmatamento é essencial em seu processo produtivo.

Then again, the environmental impacts caused by the
mining business, when compared to the ones caused by
other economic enterprises, for example, the agriculture, the
agribusiness that occupy large areas (tenths to hundreds
square kilometers), and where the deforestation is determining for its productive process.

O

A implementação de grande quantidade de adubos
e defensivos agrícolas leva a um impacto bastante grande sobre a biota (flora, fauna e microorganismos) e sobre
os recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Dependendo das condições climáticas do local, a retirada da
vegetação nativa pode levar à mudança de microclimas,
ao impacto sobre a microbiologia dos solos e ao desaparecimento de ecossistemas sensíveis. Outra característica
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The use of a large quantity of fertilizers and agricultural defensives embodies a very significant impact
on the biota (flora, fauna and microorganisms) and on
both, the water surface and underground resources. Depending on the local weather conditions, the removal of
the native vegetation may lead to microclimate changes,
to the impact on the microbiology of the soils, and may
also lead to extinction of sensitive ecosystems. Other
worrisome aspect of the agribusiness is represented by its

preocupante da atividade de agricultura é a capacidade
de contaminação de aquíferos em áreas adjacentes, já
que a dispersão de poluentes é bastante grande. Do mesmo modo, as malhas rodoviária, ferrroviária e hidroviária
transformam o ambiente, mobilizando volumes significativos de terra, demandando constante manutenção,
acompanhamento e mitigação dos impactos produzidos.

contaminating potentiality towards the aquifers around
the adjacent areas because the spread of pollutants is
quite substantial. Likewise, the road meshes, the railway
systems and the waterways transform the environment
and move significant soil masses, and also demands constant maintenance, monitoring, and endeavors to mitigate their impacts.

Sabe-se que uma sociedade humana, para viabilizar
sua existência, demanda um conjunto de matérias-primas, fontes de alimento e serviços ambientais. A utilização de um território e seus recursos, por mais planejada
que seja, gera impactos e transforma a natureza e a sociedade. Por outro lado, uma sociedade será tanto mais
desenvolvida e melhor quanto for o conjunto de bens
naturais que o seu território provê e preserva. E, ainda,
quanto mais consistente for o estabelecimento de uma
cultura ecológica de sua utilização.

It is well know that to make a human society feasible
demands a great deal of raw materials, food supplies,
and environmental services. The utilization of a territory
and its resources, even when it is well planned, brings
forth impacts and transforms the nature and the society.
Then again, a society will be developed as much as its
natural assets provides and preserves, and furthermore,
as much as it remains consistent with an eco-friendly cultural behavior and use.

O Quadrilátero Ferrífero tem sido o principal produtor
de minério de ferro do Brasil desde o final do século XIX,
quando se intensificou a sua utilização, e ao longo da industrialização, como suporte industrial no país. Nele e em seu
redor foram criados e desenvolvidos núcleos urbanos com
base em seus recursos naturais, em especial os minérios.
Este é o Quadrilátero Ferrífero: uma região cujos recursos naturais são minérios e onde se assenta agora, fruto
de sua história de ocupação, uma sociedade cujas bases
são a indústria mineral e metalúrgica. Para que ele possa prover estes recursos por mais tempo é necessária a
compreensão da sua unicidade e a constante criação de
tecnologias que permitam a sua utilização em harmonia
com a preservação ambiental. E que tenhamos a sabedoria de utilizar estes recursos de modo a construir uma
sociedade que apresente índices de desenvolvimento
humano mais condizentes com seu potencial.

The Quadrilatero Ferrifero has been the main iron ore
producer in Brazil since the end of the XIX Century, when its
utilization was intensified over country’s industrialization
process as an industrial support in the country. In itself and
around it there has been created and developed urban centers based on its natural resources, especially the ores.
That is the Quadrilatero Ferrifero, a region of which natural resources are ores, and where it is been settled today,
as an outcome of its occupation history, a society of which
basis are the mineral and metallurgical industry. In order to
supply such resources longer, it’s necessary to understand
its oneness, and the development of new technologies that
would allow for its fully regarded eco-friendly preservation.
We are wise enough to make use of such resources in a way
that make it possible to build up a society that would attain
human development indexes that would be more consonant with its potential.
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“Alguns anos vivi em Itabira.
Principalmente, nasci em Itabira.
Por isso sou triste, orgulhoso: de ferro.
Noventa por cento de ferro nas
calçadas. Oitenta por cento de ferro nas
almas. E esse alheamento do que
na vida é porosidade e comunicação.”

“Some years I lived in Itabira.
Mainly, i was born in Itabira. So I am
sad, proud, iron. Ninety percent of
iron on the sidewalks. Eighty percent
of iron in the soul. And this alienation
from the life that is porous and
communication.”

Carlos Drummond de Andrade,
em “Confidência do Itabirano”

Carlos Drummond de Andrade,
in “Confidência do Itabirano”
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Mineiro1 adj. 1. Relativo a mina. sm 2. O que trabalha em minas, ou as possui.
Mineiro2 adj. 1. De Minas Gerais. sm 2. O natural ou habitante deste Estado.
Mineral adj. 1. Relativo aos minerais. sm 2. Corpo inorgânico, sólido à temperatura
ordinária, que constitui as rochas da crosta terrestre.
Mineiro1 adj. Something related to mining; n. 2 Miner, mineworker, someone who works in a mine, or owns one.
Mineiro2 adj. 1. Something/someone that has come from or was born in the state of Minas Gerais, Brazil; n.
Someone who was born in the State of Minas Gerais in Brazil.
Mineral adj. 1. Something related to minerals such as “mineral elements”; “mineral deposits”;
n. 2. Inorganic body, solid materials that compound the rocks on the crust of the Earth.
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