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INTRODUÇÃO 
Itabira é um município do interior do estado de Minas Gerais, surgido 

no ciclo da mineração aurífera do Brasil Colônia, em princípios do século XVIII. 

Foi na virada do século XIX para o XX, todavia, que o desenvolvimento da 

mineração (de minérios de ferro) acelerou o desenvolvimento fabril e urbano 

em Itabira. Em 1942 foi criada uma importante companhia mineradora estatal 

brasileira, a Companhia Vale do Rio Doce S.A. (CVRD), que se instalou na 

cidade com o objetivo de extrair e exportar minério. 

Por 55 anos, a CVRD operou gerando milhares de empregos e 

promoveu profundas transformações estruturais em Itabira, revelando-se o 

mais importante agente de produção e reconfiguração do espaço na cidade. 

Também essa foi uma época de conflitos entre a empresa e os itabiranos 

devido ao impacto socioambiental da mineração. Privatizada em 1997, a CVRD 

passou a se chamar apenas Vale S.A. e continua minerando em Itabira, com 

previsão de encerramento de extração mineral na cidade para 2028, ano em que provavelmente estarão esgotadas as minas 

itabiranas (VALE, 2018). 

Tendo em vista a utilidade de compreender as relações que se deram entre a cidade de Itabira e a atividade mineradora 

desde os primórdios do ciclo do ouro em Minas Gerais, este estudo é um esforço no sentido de estabelecer as relações que 

guiaram o capital e o poder político acumulados na figura da CVRD na (re)organização da cidade para atendimento aos objetivos 

operacionais e mercadológicos da mineração. 

 

METODOLOGIA 

 

Para atingir o objetivo de compreender a relação entre o processo de urbanização e a presença da atividade minerária 

no município de Itabira, o percurso metodológico proposto consistiu em: levantamento bibliográfico sobre a história da cidade 

de Itabira e a mineração no município, dividindo-a em três períodos (Tabela 1); levantamento de mapas e documentos; leitura 

e sistematização dos documentos levantados; mapeamento da expansão urbana e análise crítica da relação entre estruturação 

urbana e atividade minerária nos períodos propostos. Trata-se assim de uma pesquisa descritiva qualitativa estudo de caso. 

 

Tabela 1. Periodização proposta para a pesquisa (elaborada pelo autor). 

I. 1720 - 1942 II. 1942 - 1980 III. 1980 - ... 

A Itabira do ouro: dos primeiros garimpos à criação da 

Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) 

A Itabira do ferro: a produção da cidade 

industrial e o boom do minério 

A Itabira para além da 

mineração 

Fig. 1. Casario da Rua Direita (atual Rua 

Tiradentes), em Itabira, no fim do século XIX. 

Ao fundo, o Pico do Cauê (CVRD, 1992). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Pela análise das referências e dos documentos de valor para os fins desta pesquisa disponíveis, foi possível depreender 

que a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) foi agente direto e indireto de produção do espaço urbano ao longo do século XX 

em Itabira, sendo responsável pela construção de habitações, viário, equipamentos de uso comunitário e infraestrutura na 

cidade (SILVA, 2004). Nos anos 1940 entrou em plena operação a exploração de minério de ferro no Pico do Cauê, ou mina 

Cauê, com frentes de trabalho mapeadas e acessos bem definidos. Havia um conjunto de infraestrutura que servia à CVRD de 

forma privilegiada, hoje não mais existente, com campo de pouso, acampamentos e vias de servidão. Em 1949 já estavam 

documentados o bairro Pará (até hoje existente) e o arruamento que viria a ser o atual bairro Campestre, nos arrabaldes da 

mina Cauê, ocupando uma clássica localização industrial, à maneira de vila operária (Figura 2). 

 

 

Fig. 2. Planta técnica da CVRD de 1949 mapeia instalações da 

mineradora, acampamentos, vilas de operários e parte da cidade de 

Itabira. Nela já figuravam o bairro Pará e a vila do Campestre 

(Arquivo Público Mineiro / Fundo José Dermeval Pimenta). 

 

Nos primeiros anos da CVRD, que se concentrou na exploração da mina Cauê e na construção de infraestrutura mínima 

para o funcionamento e a expansão da atividade mineradora, foi dada prioridade à construção de habitações para operários. No 

fim da década de 1950, cerca de 40% da população vivia direta ou indiretamente “em função da mineração do ferro” (IBGE, 

1959a, p. 162). Com a expansão da mineração para outras frentes (as chamadas “minas do meio” e a mina Conceição), foi 

construída uma verdadeira “cidade funcional” para acomodação de sua força de trabalho em todos os escalões, com 

configurações específicas e diferenciadas daquelas da “cidade pública” – e alinhadas às relações de trabalho entre empregado 

e fábrica típicas daquele momento histórico. Entre os bairros funcionais estavam, além do Campestre, a Vila Sagrado Coração 

de Jesus (também conhecida como “Explosivo”) (Figura 3), a Vila Técnica Conceição e a Vila Técnica Areão (essa última para 

funcionários de nível superior) (SILVA, 2004). 

 

 

Fig. 3. Vista parcial da Vila Sagrado Coração de Jesus (“Explosivo”), demolida com base 

no Decreto Expropriatório de 1975 (CVRD, 1992). 

 

Nos anos 1970 foram demolidas, com base em um Decreto Expropriatório, a Vila Sagrado Coração de Jesus e a Vila 

Conceição de Cima, também uma vila operária construída pela CVRD para a moradia de operários trabalhando no complexo da 

mina Conceição (SILVA, 2004). Em seguida, a CVRD conduziu ação expropriatória em conjunto com o poder público municipal 

para demolição das Vilas Paciência de Cima, Camarinha e Cento e Cinco, visando à ampliação das cavas do conjunto de minas 

conhecido como “minas do meio” (adquirido de uma empresa siderúrgica). Esses bairros constituíam parte da cidade “pública”, 

de modo que a expropriação foi feita mediante indenização à população afetada – muito embora relatos apontem para o 

despotismo da ação e para a desproporcionalidade das compensações (SOUZA, 2007). 
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Um mapa de 1977 elaborado pelo IBGE permite perceber a expansão da cidade, com o que seria o “novo centro” de 

Itabira, adjacente ao centro histórico. Já não aparecem nessa carta as vilas operárias que foram removidas para dar lugar a 

estruturas da mineração (exceto Santana). Também se notam outros bairros que, embora não sejam exatamente operários, 

acomodaram uma parte considerável da força de trabalho da mineradora na época, inclusive os terceirizados que a CVRD 

começava a contratar. Entre esses bairros, estavam o Praia e o Esplanada da Estação. 

À presença da CVRD / Vale em Itabira se atribui um conjunto de “sequelas urbanísticas” que, além de meros efeitos 

da mineração da CVRD, são condicionantes que determinaram e continuam a determinar a (re)produção do espaço urbano, a 

paisagem e o ordenamento territorial da cidade. Entre elas estão a proximidade entre espaço urbano e mineração e os processos 

de desterritorialização. Esses últimos são, de certa forma, uma espécie de “mineração do território” (em que a empresa emprega 

um mecanismo de expropriação, cooptação ou negociação típico para angariar espaço para si). Como visto, esse fenômeno 

tem sido procedimental e recorrente na história da cidade. Além disso, as barreiras que a atividade minerária impõe à cidade, a 

descaracterização da paisagem e a precarização de bairros são outras “sequelas” percebidas (PAOLIELLO, 2021). 

Após a desaceleração da mineração em Itabira – que anuncia a exaustão de recursos minerais e o fim da rentabilidade 

econômica da atividade no futuro próximo –, o espaço urbano passou a ser reproduzido predominantemente pelas forças do 

mercado imobiliário, ainda que essas forças tenham uma componente que ainda é ditada pela presença da Vale, agora uma 

empresa privada com envergadura e projetos muito maiores do que Itabira. 

Com os dados reunidos nesta pesquisa foi possível construir a linha do tempo Urbanização × Mineração (Tabela 2), 

que sistematiza parcialmente o processo de urbanização itabirano, dos primeiros arruamentos até a consolidação de verdadeira 

cidade funcional pela CVRD. Hoje, conclui-se que o tecido urbano remanescente da cidade funcional convive com a cidade 

pública, em que o jogo de interesses do mercado imobiliário dita a lógica de ocupação e apropriação do espaço para diversos 

fins. Se os espaços fora da cidade funcional da CVRD eram relegados aos “excluídos da mineração”, hoje a lógica permanece 

e se reproduz nas periferias e nas vizinhanças das áreas minerárias e industriais, uma vez que a empresa ainda determina a 

concentração e a acumulação de capital em Itabira, e o valor do solo urbano fatalmente se deteriora conforme a mineração 

avança e se aproxima. 

 

Tabela 2. Linha do tempo Urbanização × Mineração (elaborada pelo autor). 

período bairros de que se tem registro bairros que desapareceram 

década de 1930 Sant’Ana, Rosário 

Penha 

Padres 

 

década de 1940 Pará, Campestre, Santana (acampamento) 
 

década de 1950 Vila S. Coração de Jesus (“Explosivo”) 

Vila Paciência 

Vila Conceição de Cima 

Vila Técnica Conceição 

Vila Técnica Areão 

 

década de 1960 Esplanada da Estação 

Praia 

+ bairros que compõem o “novo” Centro 

Acampamento Santana 

década de 1970 Bela Vista, Amazonas, Colina da Praia Vila S. Coração de Jesus (“Explosivo”) 

Vila Conceição de Cima 

década de 1980 Nova Vista, Fênix 

+ periferias (“excluídos da mineração”) 

Vila Camarinha, Vila Cento e Cinco 

Vila Paciência (parte superior) 

década de 1990 em diante loteamentos, subúrbios 

novas centralidades / 

expansão a sudeste 

(Distrito Industrial, Campus da Unifei - Itabira) 

Vila Técnica Conceição 

(hoje um condomínio fechado) 

Fontes: IBGE (1959b), IBGE (1977); SILVA (2004); SOUZA (2007). 
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Fig. 8. Malha urbana 

atual de Itabira, com 

destaque para a 

formação original da 

cidade, os bairros 

que acomodaram a 

força de trabalho da 

CVRD e a localização 

aproximada dos 

bairros que 

desapareceram 

(pontos em 

vermelho) 

(elaborada pelo 

autor, com base em 

Silva (2004)). 

 

CONCLUSÕES 

 

Esta pesquisa pretendeu demonstrar o sentido de relacionar a atividade da mineração, protagonista na história do 

desenvolvimento de Itabira, com o processo de urbanização que acompanhou esse desenvolvimento. A análise realizada permite 

apreender o processo de urbanização iniciado pela CVRD a partir da década de 1940, e intensificado à medida que as atividades 

da Companhia se expandiram, atingindo um ápice por volta da década de 1970. Foi possível delinear e identificar o recorte 

geográfico de Itabira que se produziu diretamente orientado aos interesses da mineradora. Também foi possível identificar a 

retração da malha urbana em alguns momentos, sendo inclusive documentado o desaparecimento de bairros para acomodar a 

expansão da mineração. Conclui-se que esta pesquisa revelou descritivamente a relação entre mineração e urbanização na 

cidade de Itabira, com ênfase na segunda metade do século XX. Abre, nesse sentido, precedente para pesquisas futuras que 

visem investigar, com mais profundidade, os efeitos da mineração em Itabira e em outras cidades do estado e do país. 

 

 

 

 



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 5 

BIBLIOGRAFIA 

 

BRASIL. Decreto-Lei n.º 4.352, de 1.º de junho de 1942. Portal da Câmara dos Deputados (página web). Disponível em: 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-4352-1-junho-1942-414669-republicacao-68227-pe.html. 

Acesso em 11 fev. 2022.  

BARROS, G. Geopolítica do minério de ferro brasileiro no entreguerras. 46º Encontro Nacional de Economia. Anais. Rio de 

Janeiro, 11 a 14 dez. 2018. Disponível em: https://www.anpec.org.br/encontro/2018/submissao/files_I/i3-

6d5981be0df32e3e16e9783e65d9. Acesso em 13 fev. 2022. 

COMPANHIA VALE DO RIO DOCE - CVRD. Companhia Vale do Rio Doce: 50 anos de história. Rio de Janeiro: CVRD, 1992.  

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Enciclopédia dos municípios brasileiros. v. 8. Rio de Janeiro: 

IBGE, 1959a.  

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Enciclopédia dos municípios brasileiros. v. 25. Rio de Janeiro: 

IBGE, 1959b.  

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Carta topográfica (Itabira). 1977. 

ITABIRA. Câmara de Itabira - Histórico. Disponível em https://www.itabira.cam.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/historico/5991. 

23 abr. 2020. Acesso em 10 jan. 2022.  

MARTINS, M. P. Atlas de Itabira. Itabira: Prefeitura Municipal de Itabira, 2006. 

PAOLIELLO, A. N. Morte e vida itabirana: embate de territórios na cidade de ferro. Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 

à Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp. Campinas, 2021. 

SAINT-HILAIRE, A. Viagem pelas provincias de Rio de Janeiro e Minas Geraes. Trad. do original (1830) Clado Ribeiro de Lessa. 

São Paulo: Editora Nacional, 1938. 

SILVA, M. G. S. A terceira Itabira: os espaços político, econômico, socioespacial e a questão ambiental. São Paulo: Hucitec, 

2004. 

SOUZA, M. R. G. Da paciência à resistência: conflitos entre atores sociais, espaço urbano e espaço de mineração. São Paulo: 

Aderaldo & Rothschild, 2007. 

VALE. Nossa história: 2012. Rio de Janeiro: Verso Brasil, 2012. 

VALE. Relatório anual: Formulário 20-F apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. Washington, D.C., 

2018. Disponível em: http://www.vale.com/PT/investors/information-market/annual-reports/20f/20FDocs/Vale_20F_2017_p.pdf. 

Acesso em 11 mai. 2021. 

VALE. Sobre a Vale (web). Disponível em http://www.vale.com/brasil/PT/aboutvale/Paginas/default.aspx. Acesso em 13 fev.2022. 


