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RESUMO 

 

 O presente trabalho tem como objetivo apresentar o projeto de Planejamento e 

Desenvolvimento Regional do Alto Paraopeba. Coordenado pela Secretaria de Estado 

de Desenvolvimento Regional e Política Urbana (SEDRU), em parceria com a 

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), a Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Econômico (SEDE), o Departamento de Estradas de Rodagem 

(DER), o Ministério da Integração Nacional, o Consórcio Público para o 

Desenvolvimento do Alto Paraopeba (CODAP) e os municípios envolvidos; este projeto 

busca impedir o crescimento desordenado da região do Alto Paraopeba, que possui 

grande potencial de exploração de minério e que por isso estará recebendo para os 

próximos anos o maior volume de investimentos privados do país.  

 O aumento da demanda mundial pelo minério de ferro e pelo aço atraiu novas 

empresas do setor minero-siderúrgico para a região, bem como provocou a expansão 

daquelas empresas existentes, gerando uma grande expectativa de emprego e renda, e 

que conseqüentemente está atraindo uma enorme quantidade de pessoas. Toda essa 

mudança que está ocorrendo na dinâmica regional necessita de ações tanto do poder 

público como da iniciativa privada para evitar o caos regional.  

 Nesse sentido, a SEDRU propôs o projeto com o objetivo de planejar o 

crescimento do Alto Paraopeba. Através do fomento de parcerias e de um estudo 

conciso sobre a dinâmica desse crescimento elaborou-se o Plano de Desenvolvimento 

Regional do Alto Paraopeba, o instrumento de planejamento norteador das eventuais 

políticas para a região do Alto Paraopeba e que propõe estratégias para o seu 

crescimento ordenado e sustentável.  
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1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ANTERIOR: 

 

 A região conhecida como Alto Paraopeba, recortada pela bacia do rio de mesmo 

nome, desde o período Colonial foi marcada pela sua grande riqueza mineral, e que 

conseqüentemente levaram à sua intensa exploração. 

 No primeiro momento a exploração aurífera foi sua principal fonte de riqueza, 

mas o seu esgotamento, juntamente com os novos estudos geológicos no final do século 

XVIII, proporcionaram a busca por novos minerais, e introduziram o que veio a ser o 

Quadrilátero Ferrífero, região com alta concentração de minério de ferro e delimitada 

por quatro serras principais: ao norte, o Curral; ao Sul, o Ouro Branco; a oeste, a 

Moeda; a leste, o Caraça. 

 A partir desse momento, a região do Alto Paraopeba, por situar-se justamente 

nesta área, teve uma intensa exploração de seu minério de ferro. 

 Há mais de seis décadas, a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) se instalou 

em Congonhas, trazendo com ela uma grande quantidade de pessoas, equipamentos, e 

empregos; resultado da ambição do Estado Novo de dotar o Brasil de uma grande 

Siderúrgica. 

 Décadas depois, a Açominas se instala nos municípios de Ouro Branco e 

Congonhas, provocando diversas mudanças na região, que já mostrava uma grande 

capacidade de crescimento e desenvolvimento.  

  Atualmente, um novo desafio surge para a região. A forte demanda mundial pelo 

minério de ferro e aço tem provocado diversos investimentos no setor, o que afeta 

diretamente a região, que possui grandes empresas neste setor. Dessa forma, o Alto 

Paraopeba está recebendo o maior volume de investimentos privados em curso no país, 

fruto da articulação entre os governos municipais e o governo estadual. 

 A partir de 2005, com incentivos oferecidos pelas prefeituras e pelo governo 

estado, através de sua agressiva política de atração de investimentos, diversos 

empreendimentos de grande porte foram viabilizados na região para os próximos anos, 
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tais como a implantação de distritos industriais, duas grandes siderúrgicas, duas 

pelotizadoras, duas novas mineradoras e mais a ampliação de outras indústrias. 

 Trata-se de investimentos privados que totalizam cerca de R$ 22 bilhões e são 

provenientes do estabelecimento ou expansão das atividades das empresas 

Vallourec&Sumitomo Tubos do Brasil (VSB), CSN, Gerdau Açominas, Vale e Ferrous, 

e que impactarão diretamente sete municípios, com uma população total de cerca de 220 

mil habitantes e em menor grau uma população de 40 mil habitantes do entorno, que 

compreende nove municípios. A previsão é que, no primeiro memento, os investimentos 

gerem mais de 9,5 mil empregos diretos e 19 mil empregos indiretos1. (ANEXO 1)  

 Todo este processo de investimentos privados na região causou uma grande 

preocupação das autoridades estaduais, municipais e dos atores locais, tendo em vista a 

grande população que migraria para a região, bem como pela necessidade de aumento 

da oferta dos principais serviços públicos, ou seja, a região estava na iminência de 

grande modificação tanto em âmbito social como econômico.  

 Tal fato despertou a necessidade de atuação conjunta entre todos os municípios 

diretamente impactados pelos empreendimentos e para tanto, tiveram a visão de 

constituir um consórcio público para que pudessem se organizar e receber da melhor 

forma todos os impactos gerados por esses empreendimentos.  

 Tendo em vista as competências da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Regional e Política Urbana (SEDRU), em 2007, os municípios passaram a buscar ajuda 

na Secretaria no sentido de auxiliarem nas questões provenientes da adequação dos 

empreendimentos na região, bem como na necessidade de fortalecimento da instituição 

regional. 

 A SEDRU, dessa forma começou a trabalhar diretamente com municípios 

impactados pelos investimentos e ajudou a estruturar o Consórcio Público para o 

Desenvolvimento do Alto Paraopeba (CODAP), o primeiro consórcio público do Brasil. 

                                                            
1 O número de empregos diretos e indiretos pode variar à medida que as empresas anunciam novos 
investimentos. O valor aqui colocado foi baseado na previsão das empresas no inicio das negociações 
com o Estado. Atualmente já são estimados 17 mil empregos diretos, 40 mil empregos indiretos na região 
e outros 40 mil empregos durante a fase de obras. 
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Composto pelos sete municípios2 diretamente impactados pelos empreendimentos, o 

consórcio passou a ser a instituição representativa da região e começou a trabalhar no 

sentido buscar ações de melhoria para a região. 

 Em virtude desses grandes empreendimentos, os significativos impactos na 

região, sejam eles econômicos ou sociais, despertou a necessidade de ações do poder 

público que respondam a um novo contexto regional. Ressalta-se que os impactos vão 

além dos limites territoriais dos municípios que receberão os grandes investimentos, e 

se estenderão por toda a região. Empregos, novos serviços e atividades, crescimento 

urbano, demandas públicas por educação, saúde, assistência social, segurança, 

transporte e logística, bem como a inovação e os desafios tecnológicos estão por vir 

para o conjunto de municípios.  

 Para além do instrumental político regional, nesse contexto, a SEDRU verificou 

a necessidade de se fazer um planejamento estratégico de modo a mensurar 

concretamente os impactos a serem gerados na região de modo a gerar diretrizes para 

que a região consiga crescer de forma integrada, ordenada e sustentável, bem como a 

adoção de soluções para os efeitos no desenvolvimento que se anunciam para a região. 

Planejamento este, que seria o norteador das políticas públicas e privadas, e que seria 

realizado juntamente com diversos órgãos e Secretarias do Estado, da União e dos 

municípios, buscando a convergência das ações. 

 Constitui-se assim uma ação de desenvolvimento regional baseada em dois 

momentos ou etapas complementares. Um primeiro baseado no planejamento 

estratégico e ordenamento territorial de modo a otimizar os impactos gerados pelos 

grandes investimentos. E um segundo pautado na implementação das ações e 

investimentos derivados do planejamento através da ação pública e privada atuando de 

modo convergente e em consonância com o crescimento do Alto Paraopeba.  

 Por esta perspectiva entende-se o duplo objetivo do projeto o qual reconhece e 

prima pela necessidade de planejamento estratégico como forma de promover a ação 

orientada propositiva, com ações que realmente serão implementadas posteriormente. 

                                                            
2 Os municípios que compõem o CODAP são: Belo Vale, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Entre Rios 
de Minas Jeceaba, Ouro Branco e São Brás do Suaçuí. 
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 Dessa forma, e em harmonia com as estratégias setoriais de Integração 

Territorial Competitiva e Rede de Cidades presentes no Plano Mineiro de 

Desenvolvimento Integrado (PMDI), das quais apontam respectivamente para a adoção 

de ações diferenciadas de integração espacial de acordo com as especificidades 

inerentes a cada espaço geoeconômico do Estado e para constituição de uma rede de 

cidades criativas, dinâmicas, seguras e bem cuidadas, a SEDRU propôs o projeto 

“Planejamento e Desenvolvimento Regional do Alto Paraopeba”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

2. DESCRIÇÃO DO TRABALHO/PROJETO: 

 

 O trabalho consiste na coordenação e viabilização de um planejamento 

estratégico para a região do Alto Paraopeba, tendo em vista a mudança da sua dinâmica 

por causa dos diversos investimentos privados. Propõe-se um planejamento propositivo 

a ser implementado na região. 

 

 2.1 OBJETIVOS PROPOSTOS E RESULTADOS VISADOS 

 

  2.1.1 OBJETIVO GERAL 

 

  O Projeto “Planejamento e Desenvolvimento do Alto Paraopeba” tem como 

objetivo principal orientar, articular e otimizar as políticas, programas e intervenções 

públicas e privadas, de modo que se articulem em todas as esferas de governo, visando 

ao desenvolvimento da região do Alto Paraopeba. 

 Mediante aos grandes investimentos privados anunciados buscou-se propor 

diretrizes para o desenvolvimento regional sustentável dos municípios pertencentes à 

região do CODAP.  

 A partir das perspectivas de projetos e políticas estruturantes (grandes 

investimentos), e do conhecimento das potencialidades e limitações da região 

considerada, buscou-se estabelecer um prognóstico da região e selecionar alguns 

projetos e políticas que favoreçam um maior aproveitamento regional e municipal em 

termos econômicos, sociais e ambientais.  

 Tal prognóstico é o passo fundamental para qualificar propostas de planejamento 

regional visando antecipar determinado padrão provável de desenvolvimento (em seu 

sentido mais amplo) e, dessa forma, propor a concepção de políticas públicas 

apropriadas. Deste modo pretende-se utilizar o planejamento como instrumento de 

políticas a ser explorado pelo poder público, em suas diferentes esferas, e setor privado 
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como norteadores de ações a serem implementadas. Ou seja, constitui-se objetivo final 

do projeto a implementação e viabilização dos projetos propostos de modo a alcançar o 

desenvolvimento regional ordenado e sustentável. 

 

2.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

São objetivos específicos do projeto: 

 Realizar um diagnóstico da região quanto à dinâmica populacional e demandas 

sociais (Saneamento, Habitação, Saúde, Educação e Renda);  

 Estimar os impactos dos grandes investimentos na dinâmica regional através de 

projeções e cenários populacionais e econômicos identificando deste modo quais 

os agentes, processos e transformações fundamentais, que atualmente e em uma 

perspectiva futura, afetam e determinam um padrão de desenvolvimento 

regional; 

 Definir uma carteira de investimentos hierarquizada de curto, médio e longo 

prazo que de modo a apoiar um programa de desenvolvimento regional para a 

promoção da maior integração regional, ordenamento territorial e contribuir para 

a maximização e justa distribuição do efeito multiplicador dos investimentos; 

 Articular os diferentes atores atuantes da esfera pública e privada, bem como da 

sociedade civil, de modo a convergir para o desenvolvimento regional; 

 Otimizar o uso dos recursos públicos na região; 

 Obter ganhos de escala a partir de uma abordagem regionalizada do 

planejamento; 

 Buscar, junto a outros órgãos e entidades do Estado e da União, recursos e 

parcerias para a implementação das ações propostas. 
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 2.2 PÚBLICO-ALVO DA TRABALHO/PROJETO:  

 

 O público alvo do Projeto “Planejamento e Desenvolvimento Regional do Alto 

Paraopeba” corresponde aos municípios pertencentes ao CODAP, bem como ao 

conjunto de municípios que também serão impactados indiretamente pelos grandes 

investimentos na região e pelas ações propostas. 

 O projeto foi concebido como instrumental de planejamento destinado à 

utilização de gestores públicos e atores locais de modo que beneficiem toda a população 

regional focada tanto na comunidade rural como na urbana. 

 O conjunto de informações socioeconômicas e demográficas desenvolvidas no 

Plano de Desenvolvimento serviu de suporte para definir uma “região empírica”, a qual 

corresponde a uma região de referência do CODAP em termos de suas articulações 

internas e externas. Pode-se, desta forma, desenvolver um conjunto específico de 

políticas públicas visando o desenvolvimento futuro da região como um todo.  

 A Figura 1 (ANEXO 2) descreve as dimensões socioeconômicas de análise da 

região empírica. Pelo estudo foram apontados outros nove municípios que recebem e 

receberão influências e impactos diretos e indiretos imediatos dos grandes 

investimentos. A análise refere-se aos municípios da região de referência do CODAP 

(Belo Vale, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Entre Rios de Minas, Jeceaba, Ouro 

Branco e São Brás do Suaçuí) e os municípios do entorno (Caranaíba, Casa Grande, 

Catas Altas da Noruega, Cristiano Otoni, Desterro de Entre Rios, Itaverava, Piedade dos 

Gerais, Queluzito, Santana dos Montes). 

 A área de impactos do projeto corresponde a um total de dezesseis municípios, 

abrangendo atualmente aproximadamente um somatório de 259.504 habitantes3, sendo 

destes 221.709 habitantes pertencentes à região dos municípios do CODAP e 37.795 

dos municípios no entorno. 

 

 

                                                            
3 Dados referentes ao ano de 2008. Fonte: IBGE, Censos Demográficos.  
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 2.3 CONCEPÇÃO E TRABALHO/PROJETO EM EQUIPE: 

 

 A SEDRU, Secretaria atuante no planejamento e promoção do desenvolvimento 

regional em território mineiro, e em consonância com as discussões desenvolvidas em 

âmbito Federal, através da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) e 

no Estado de Minas Gerais, através do PMDI, vem favorecendo a construção de grande 

número de diagnósticos, objetivando a consolidação futura de territórios organizados.  

 A idéia fomenta o planejamento e estruturação regional, lastreados nas 

características mais evidentes e nas vocações de cada um deles, primando pela 

eficiência na alocação dos recursos, já que pretende, com esforços programados, atender 

o maior número de demandas possível. 

 Mediante aos grandes investimentos que foram e vem sendo atraídos para Minas 

Gerais, a SEDRU enxergou a necessidade desta ação estratégica de planejamento e 

ordenação dos territórios afetados. Busca-se com essa iniciativa garantir um diagnóstico 

sistemático dos impactos gerados nestas regiões em termos demográficos, de infra-

estrutura urbana, dinâmica socioeconômica, impactos ambientais, entre outras inúmeras 

mudanças acarretadas à região.  

 Através desta política de planejamento estratégico alinhado a grandes 

investimentos no território do Estado pretende-se, sobretudo, garantir um 

aproveitamento de oportunidades de crescimento, de forma a otimizar o 

desenvolvimento dos municípios atingidos e do seu entorno, redistribuindo, assim, os 

benefícios na região, bem como prevenindo e minimizando os impactos negativos 

porventura gerados.  

 Sob esta perspectiva a SEDRU identificou então no Alto Paraopeba a urgência 

deste planejamento estratégico de modo a dotar os atores locais e regionais de 

instrumentos e informações consistentes de planejamento capazes de fazer frente às 

mudanças geradas pelos novos investimentos na região.   

 Atuando inicialmente no auxílio jurídico para a estruturação do CODAP foi 

vislumbrado nesta pioneira instituição regional a oportunidade de articulação com vias 

ao planejamento estratégico da área de atuação do mesmo. Deste modo a equipe técnica 
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da SEDRU, representada pela Superintendência de Desenvolvimento Regional (SDR), 

tomou a frente da articulação de um projeto para o desenvolvimento regional do Alto 

Paraopeba lastreado aos grandes investimentos privados ali anunciados.  

 Para a elaboração do Projeto, a equipe técnica da Secretaria vislumbrou ainda a 

necessidade de ampliar o envolvimento de outras instâncias e esferas de governo 

competentes para a estruturação do projeto.  

 Primeiramente, houve uma apresentação do projeto aos dirigentes máximos da 

Secretaria, que verificaram a sua necessidade de aplicação e que, dessa forma, 

manifestaram todo o apoio e envolvimento.  

 Em seguida, buscaram-se parcerias com órgãos e Secretarias do Estado e da 

União que estavam diretamente ligadas ao Projeto “Planejamento e Desenvolvimento 

Regional do Alto Paraopeba”. Deste modo, foi firmada uma parceria técnica-

institucional entre a SEDRU, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico 

(SEDE), a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), a Secretaria de 

Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SECTES), através do Pólo de 

Excelência Mineral e Metalúrgico, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), o 

Ministério da Integração Nacional, o CODAP e os municípios envolvidos.  

 Ao longo de todo o processo de concepção e elaboração do Projeto a SEDRU 

preocupou-se em garantir o constante engajamento e envolvimento dos parceiros, bem 

como monitorar a qualidade e assertividade do mesmo. Nesse sentido, durante o 

período, foram realizadas reuniões periódicas entre os parceiros locais, estaduais e 

federais para coordenação e avaliação do processo de planejamento.  

 Somado a este corpo formado, o Centro de Desenvolvimento e Planejamento 

Regional (CEDEPLAR/UFMG) foi contratado para prestar serviços técnicos de 

consultoria para a elaboração de um diagnóstico regional.  

 Para além da coleta de dados secundários para o estudo foram empreendidas 

reuniões e consultas aos atores-chave na região (setores público e privado e sociedade 

civil organizada) ao longo de todo o processo através de entrevistas e oficinas locais e 

regionais. 
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 Dessa forma, houve a participação das três esferas políticas, bem como dos 

diversos atores regionais, como forma de promover o desenvolvimento regional. Nesse 

sentido, o planejamento regional, passa a ser a ferramenta para haver a convergência das 

políticas públicas, o alinhamento dos objetivos, eficiência na alocação dos recursos e 

para haver o aproveitamento dos potenciais endógenos (oportunidades) de cada região. 

  

 2.4 AÇÕES E ETAPAS DA IMPLEMENTAÇÃO 

 

 Tendo em vista a grande preocupação das autoridades estaduais e locais, bem 

como de toda a população da região, em relação à grande mudança que o Alto 

Paraopeba irá sofrer nos próximos anos provocada pelos diversos investimentos 

privados que receberá, a SEDRU iniciou o Projeto de “Planejamento e 

Desenvolvimento Regional do Alto Paraopeba”. 

 Como primeira etapa do projeto o corpo técnico da SEDRU atuou no auxilio do 

processo de estruturação jurídica do CODAP, garantindo a adequação judicial da 

instituição aos termos da Lei Federal n° 11.107/05 e seu decreto n° 6.017/07 e Lei 

Estadual n° 18.036/09 e decreto n° 45.083/09, de modo a lhe garantir a legitimidade 

necessária. 

 Em seguida, como descrito no tópico anterior, a SEDRU buscou então firmar 

parcerias técnico-institucionais a nível estadual e federal de modo a conferir um maior 

esforço em prol do desenvolvimento da região, bem como gerar uma convergência de 

objetivos.  

 Concomitante, a SEDRU celebrou um convênio com o CODAP por meio do 

qual foram repassados R$233mil para a contratação de um Plano Regional Estratégico 

para a região do Alto Paraopeba. Dessa forma, o CEDEPLAR/UFMG foi contratado 

para prestar serviços técnicos de consultoria para a elaboração do diagnóstico e 

prognóstico para a região.  

 Para garantir o envolvimento de um maior número de atores, e, 

conseqüentemente, para dar uma maior legitimidade ao Projeto, foram estabelecidas 
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duas esferas de coordenação dos trabalhos de elaboração do Plano Regional Estratégico: 

a Coordenação Ampliada e o Comitê Executivo.  

 A Coordenação Ampliada, de caráter mais amplo e com reuniões periódicas, foi 

composta por representantes da SEDRU, SEPLAG, SEDE, SECTES, DER, Ministério 

da Integração Nacional, CODAP e CEDEPLAR / UFMG; com abertura para os demais 

órgãos estaduais e federais e para as empresas da região4. Através dessas interações, foi 

possível alinhar interesses entre as diversas instituições envolvidas. Esta esfera teve 

como finalidade direcionar e monitorar os trabalhos do Plano Regional Estratégico, 

apontando as diretrizes, validando os trabalhos já realizados, acompanhando o 

andamento das atividades e provendo as informações para a sua constituição.  

 A Coordenação Ampliada também atuou como um meio de compartilhar, entre 

seus componentes, os caminhos e viabilidade da implementação das ações de curto 

prazo previstas no para o Plano Estratégico Regional. 

 Já o Comitê Executivo contou com a participação de representantes da SEDRU, 

CODAP, CEDEPLAR/UFMG e das demais prefeituras envolvidas e atores regionais 

selecionados. Teve como finalidade a mobilização dos diversos atores locais e 

regionais, bem como a convocação de reuniões com os mesmos, a disponibilização de 

informações sobre os municípios/região e apoio logístico para o bom andamento dos 

trabalhos do Plano (Figura 2 – ANEXO 2). 

Além disso, durante o início da elaboração do Plano, foi realizado um Seminário 

no município de Ouro Branco com o intuito de divulgar o projeto a toda população da 

região e de convocá-los a participarem do seu processo. Estiveram presentes 

representantes do Ministério da Integração Nacional, do Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome, da SEPLAG, SECTES, SEDE, da Associação Mineira de 

Municípios (AMM), da Associação dos Municípios do Alto Paraopeba (AMALPA), 

diversos prefeitos e autoridades da região e uma grande quantidade de cidadãos. 

                                                            
4 Também participaram do processo, o Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais (INDI), a 
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (CODEMIG), a Companhia de Saneamento 
de Minas Gerais (COPASA), a Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas (SETOP), a 
Secretaria de Estado de Saúde (SES), a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDESE), o 
Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o Ministério de Minas e Energia, o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a VSB, Ferrous e CSN. 
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 O horizonte temporal considerado adequado para esse estudo foi o período 2010-

2020, onde foi avaliado estarem concluídos todos os projetos estruturantes mapeados, 

sejam eles públicos e privados, e implementadas as políticas de desenvolvimento local.  

 O Plano desenvolveu-se sob cinco produtos. O primeiro consistiu no contato 

inicial com membros do CODAP e seleção dos atores-chave na região (setores público, 

privado, sociedade civil organizada);  e caracterização e contextualização histórica da 

região, bem como definição do seu processo de diferenciação regional. 

 Através do segundo produto foi realizada inicialmente uma definição ad hoc da 

região de referência para o estudo, ou seja, definição do que seria a área de estudo, 

municípios pertencentes ao CODAP e demais também impactados (descritos no item 

2.2); posteriormente uma caracterização exploratória da ocupação e estruturação 

urbano-regional recente, para os anos de 1980 a 2005 envolvendo dinâmica demográfica 

dos municípios de Minas Gerais onde o CODAP atua e dos municípios do seu entorno. 

Deste modo, foi feito uma caracterização da população e domicílios dos municípios, da 

região de referência, da meso e da micro-região envolvendo análises nas áreas de 

saneamento, renda, mercado de trabalho e educação; por fim, elaboração dos 

questionários estruturados e semi-estruturados para a pesquisa de campo com os atores 

regionais e locais, os quais incluíram agentes do poder público municipal, estadual e 

federal, empresas envolvidas nos grandes empreendimentos e sociedade civil 

organizada. 

 Pelo terceiro produto tem-se uma sistematização de indicadores econômicos 

(renda, consumo, emprego, composição setorial, etc.), socioeconômicos, demográficos e 

infra-estrutura urbana de saneamento da região de referência, da meso e da micro-região 

para o período recente; caracterização da infra-estrutura regional e urbana e do sistema 

de transporte e avaliação dos gargalos estruturais (déficit na infra-estrutura pública) dos 

municípios, da região de referência, da meso e da micro-região.  

 Já pelo quarto produto foram identificados e caracterizados os projetos 

estruturantes na região de referência, ou seja, foram sistematizado os grandes 

investimentos privados previstos para a região. Esses projetos foram dimensionados e 

caracterizados a partir das entrevistas com as empresas (CSN, VSB, Gerdau, Vale, 

Ferrous e Namisa) e com as Secretarias de Estado e órgãos públicos responsáveis pelo 
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estabelecimento dos empreendimentos. O produto apresentou ainda projeções 

populacionais tendenciais para o período 2010-2020, com a inclusão de mapas, gráficos 

e tabelas dos municípios, da região de referência, da meso e da micro-região; projeção 

tendencial da estrutura regional e de indicadores sócio-econômico básicos (PIB, renda, 

consumo, emprego e população) para municípios, micro-região e para a região de 

referência (período 2010-2020).  

 Por fim, foi entregue o quinto produto, o qual apresentou interpretação sistêmica 

dos produtos até então elaborados (um a quatro) consolidando-os em um Plano 

Regional Estratégico. Para tal, o produto empreendeu uma avaliação da estrutura 

regional ou do sistema econômico regional (fluxos de bens, serviços e população) da 

região de referência; avaliação crítica dos estudos já disponíveis sobre a situação e 

impactos ambientais na região de referencia, conforme indicação da SEDRU e CODAP; 

análise dos Planos Diretores Municipais e de Instrumentos de Organização e 

Administração do Território, no que tange à sua adequação aos impactos urbano-

regionais e ambientais previstos para a região, dado o horizonte de tempo previsto nesta 

proposta. Foram ainda realizadas projeções da estrutura regional com base nos projetos 

estruturantes (grandes investimentos) e políticas para a micro-região e para a região de 

referência (período 2010-2020). 

  A partir de todas as informações coletadas e estimadas foram então elaboradas 

carteiras hierarquizadas de investimentos e um conjunto de políticas com destaque para 

o horizonte de implementação (curto, médio e longo prazos), as quais foram 

consideradas no eixo de desenvolvimento dos municípios do CODAP. A construção da 

carteira de investimentos envolveu basicamente de três informações: da magnitude dos 

impactos, dos projetos devidamente especificados ou caracterizados e dos preços de 

referências desses projetos. Foi elaborada também uma matriz e análise SWOT, 

referente ao desenvolvimento do território considerado.  

 A escala dos investimentos e seus impactos na região indicaram que não será 

possível “acomodar” o crescimento na estrutura urbano-regional existente na região do 

CODAP. Em outras palavras, os investimentos irão demandar e gerar outra organização 

territorial. Aponta-se assim a necessidades de repensar a região do CODAP.  
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Do ponto de vista do estudo, a proposta que norteará essa nova organização 

territorial aponta como norte a construção de uma rede urbana. Trata-se de um reforço à 

integração regional com a formação de uma ampla área urbanizada com intenso fluxo 

de serviços, pessoas e produtos.  

 Dada a perspectiva de integração regional proposta, alguns projetos apareceram 

como fundamentais para uma integração regional organizada e adequada. Considerando 

esses dados e informações coletadas nas entrevistas com prefeitos, secretários 

municipais, especialistas e técnicos de instituições locais e estaduais, foi possível definir 

uma Carteira de Investimentos hierarquizada, a qual foi agrupada em nove sub-

conjuntos e que totalizam cerca de R$ 2,1 bilhões (Figuras 3, 4 , 5 e 6 – ANEXO 2): 

1. Projetos de Infraestrutura de Transporte Intra-regional; 

2. Infraestrutura de Transporte Urbano; 

3. Equipamentos e Infraestrutura de Transporte; 

4. Infraestrutura de Educação; 

5. Infraestrutura de Saúde; 

6. Habitação (Casa Popular e Terrenos); 

7. Infraestrutura Urbana (Saneamento); 

8. Reflorestamento e; 

9. Outros Projetos de Integração Regional. 

 Ao fim do estudo, em 11 de junho de 2010, o Plano Regional Estratégico do 

Alto Paraopeba foi apresentado por meio de Debate Público realizado na Assembléia 

Legislativa de Minas Gerais, o qual foi transmitido ao vivo para todo o Estado pela TV 

Assembléia a toda a população.  

 O evento contou com a participação de representantes da SEDRU, CODAP, e 

demais órgãos estaduais e federais associados à temática, bem como contou com o 

apoio do corpo legislativo presente. Na ocasião o Plano foi elucidado e debatido entre as 

representatividades presentes garantindo maior legitimidade ao mesmo. Ao fim também 

foram formalizados os Termos de Cooperação entre CODAP e UNESCO, Ministério do 

Meio Ambiente, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e Ministério 

de Minas e Energia.  
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 Finalizado o Plano Regional Estratégico foi organizada no município de 

Conselheiro Lafaiete, no dia 27 de Agosto de 2010, o Seminário de Desenvolvimento 

Regional do Alto Paraopeba, aberto a toda a população. Estiveram presentes os prefeitos 

das respectivas cidades pertencentes ao consórcio e demais atores locais da esfera 

pública e civil. Os nove temas de investimentos propostos pelo plano foram 

apresentados e discutidos, bem como foi aberto espaço para novas propostas a serem 

anexadas no projeto. 

 Concluiu-se assim, com êxito, a primeira etapa do Projeto de “Planejamento e 

Desenvolvimento Regional do Alto Paraopeba” correspondente ao planejamento 

estratégico da região com base nas potencialidades e limitações da região considerada, 

bem como sua articulação aos grandes investimentos. Iniciou-se desta forma a segunda 

etapa do projeto, que já está em andamento, a qual corresponde à implantação dos 

investimentos e políticas propostas, sobretudo a partir do envolvimento e participação 

dos diferentes atores regionais e locais, diferentes esferas do governo e setor privado. 

 Por fim, nessa perspectiva, iniciou-se a articulação com o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a criação de um Fundo de 

Desenvolvimento Regional destinado a busca de financiamento para a execução das 

ações estruturantes definidas pelo Plano Regional Estratégico a serem empreendidas na 

região. Deste modo pretende-se buscar o aporte de recursos para a melhoria do ambiente 

regional através tanto do poder público como da iniciativa privada. 
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3. RECURSOS UTILIZADOS 

 

 Para a viabilização do Projeto “Planejamento e Desenvolvimento Regional do 

Alto Paraopeba” inicialmente demandou-se auxílio do corpo técnico da SDR / SEDRU 

o qual prestou orientação jurídica na etapa de estruturação do CODAP. Nesta etapa não 

foi necessário nenhum investimento adicional de recursos financeiros ou tecnológicos 

para nenhuma das partes. 

 Em seguida, para a estruturação do Plano, a equipe técnica da SEDRU elaborou, 

através de estudos empreendidos e pela experiência adquirida, uma metodologia para 

Planos Regionais Estratégicos a ser aplicada à região, bem como para servir de modelo 

metodológico para demais projetos de planejamento a serem empreendidos em outras 

regiões do Estado. Mais uma vez nesta etapa não houve custos adicionais.   

 Posteriormente a SEDRU celebrou um convênio com o CODAP por meio do 

qual foram repassados R$233mil para a contratação do um Plano Regional Estratégico 

para a região do Alto Paraopeba. O CEDEPLAR/UFMG foi então contratado para 

prestar serviços técnicos de consultoria para a elaboração deste plano. 

 Através das parcerias celebradas com a SEDE, SEPLAG, SECTES, DER/MG 

Ministério da Integração Nacional, CODAP e municípios, foram também 

disponibilizados corpo técnico dos mesmos, não representando, porém, nenhum custo 

adicional ao projeto. 
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4.  CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL: 

 

 4.1 MECANISMOS OU MÉTODOS DE MONITORAMENTO E 

AVALIAÇÃO DE RESULTADOS E INDICADORES UTILIZADOS 

 

 Durante todo o processo de elaboração do Projeto de “Planejamento e 

Desenvolvimento Regional do Alto Paraopeba” a SEDRU esteve sempre preocupada e 

atenta em garantir o constante engajamento e envolvimento dos parceiros, bem como 

monitorar a qualidade e nível de assertividade do projeto. Nesse sentido, durante o 

período, foram realizadas reuniões periódicas entre os parceiros locais, estaduais e 

federais para coordenação e avaliação do processo de planejamento.  

 Como descrito no item 2.4, foram estabelecidas duas esferas de coordenação dos 

trabalhos do plano: a Coordenação Ampliada e o Comitê Executivo. Para esta primeira 

correspondeu a tarefa de direcionar e monitorar os trabalhos do plano, apontando as 

diretrizes, validando os trabalhos já realizados, acompanhando o andamento das 

atividades e provendo as informações para a constituição do planejamento.  

 Após a constituição das esferas de coordenação, foi estabelecido um Plano de 

Ação, contendo o planejamento de todas as ações necessárias para atingir o resultado 

desejado do Projeto. Dessa forma, foram estabelecidas as responsabilidades, os prazos 

para entrega dos produtos do estudo e as datas das reuniões e seminários. 

 A partir de então, foram realizadas reuniões periódicas entre os parceiros do 

Projeto e as empresas com o intuito de por em pauta o andamento do Projeto, discutir 

avanços e superar as dificuldades encontradas. Garantiu-se assim um envolvimento 

concreto das partes, a constante avaliação dos resultados e a possibilidade de revisão do 

Plano de Ação. 

 Como colocado anteriormente, ao fim da elaboração do Plano foi então 

organizado um Seminário aberto a toda a população. A ação teve como finalidade 

validar junto à comunidade o diagnóstico e propostas apresentadas pelo Plano, bem 
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como abrir o estudo a novas propostas vindas dos atores locais e regionais, os quais 

seriam direta e indiretamente afetados pelas mudanças.  

 Assim, a partir de uma revisão das propostas entre os parceiros, a etapa de 

planejamento foi finalizada.  

 

 4.2 RESULTADOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS 

CONCRETAMENTE MENSURADOS: 

 

 Apesar de algumas tentativas de dar enfoque regional às políticas públicas em 

períodos anteriores, no Estado de Minas Gerais, poucas foram as que realmente 

obtiveram sucesso. Nesse contexto, a SEDRU pretendeu resgatar, com um novo 

enfoque, a questão regional no Estado. 

 A idéia fomenta a formação de grupos regionais de municípios, lastreados nas 

características mais evidentes e nas vocações de cada um deles, primando pela 

eficiência na alocação dos recursos, já que pretende, com esforços programados, atender 

o maior número de demandas possível. 

 Alinhado a esta proposta de política regional o Projeto de “Planejamento e 

Desenvolvimento Regional do Alto Paraopeba” se apresentou e apresenta como um via 

de identificação das principais vantagens e desvantagens regionais, conformadas em 

pontos a desenvolver ou a superar, permitindo a construção de ações coordenadas, 

eficientes e, portanto, socialmente mais justas e efetivas. Avança assim no sentido do 

planejamento ordenado e estratégico das ações governamentais e, sobretudo em 

consonância com o PMDI. 

 O Plano revelou uma carteira consistente de investimentos hierarquizados de 

curto, médio e longo prazo. Construindo um sistema que permite um maior crescimento 

da região com uma distribuição de renda em favor de assalariados e produtores e maior 

integração regional. A proposta desse Plano é pensar o CODAP como um sistema 

urbano com intensos e variados fluxos de pessoas e bens, ou seja, ir além da dimensão 

municipal.  
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 Em termos quantitativos é possível afirmar que o projeto abrange uma área de 

dezesseis municípios atingindo assim uma população de aproximadamente 259.504 

habitantes distribuídas nos municípios da região. Em termos qualitativos é um avanço 

de extrema importância no planejamento estratégico e articulação entre atores locais do 

setor público e privado e em diferentes esferas governamentais. 

 Além disso, ações de divulgação do Projeto, que está sendo referência nacional, 

estão sendo feitas em âmbito federal, estadual e regional. Revela-se assim um modelo a 

ser seguido em termos do desenvolvimento regional não apenas em Minas Gerais, mas 

em todo o Brasil. 

 Ressalta-se que o resgate do enfoque regional não pretende unificar a 

regionalização das políticas setoriais, mas coexistir e potencializar seus efeitos. Há 

assim a consciência de que os territórios que compõem determinada região de 

planejamento são diferentes entre si e demandam políticas diferenciadas. 

 Em termos de organização política, a experiência do associativismo municipal 

sob a forma de Associações Públicas de Direito Público (Consórcio) apresentou-se 

como um arranjo de gestão pública no qual garante-se maior eficiência e abrangência 

das ações.  

 O associativismo municipal permitiu e vem permitindo contornar alguns 

problemas mais graves decorrentes do municipalismo referentes à falta de recursos e 

ineficácia gerada pela pequena escala de funcionamento das estruturas municipais de 

prestação de serviços públicos. Bem como coordenar um planejamento regional em 

detrimento do local e de ações mais pontuais.  

 Minimiza-se em grande medida o problema da interrupção ou mesmo 

esvaziamento completo de projetos, provocados pela descontinuidade política nas trocas 

eleitorais. E nesse ponto, importa repetir, por relevante, que os consórcios públicos são 

contratos que devem decorrer de uma conjugação de ações de Estado (perenes) e não de 

ações de governo (transitórias).  
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5.  LIÇÕES APRENDIDAS 

 

 Como aprendizado coloca-se a necessidade de um estudo e planejamento para os 

municípios e as microrregiões que receberão grandes empreendimentos.  Sabe-se que os 

benefícios, bem como os danos destes empreendimentos se estendem por toda uma 

região e o seu entorno, ou seja, eles não ficam restritos à apenas um ou poucos 

municípios.  

 Toda a expectativa de geração de emprego e renda provoca grandes mudanças 

na dinâmica regional, sejam elas em termos populacionais ou estruturais. Um aumento 

do número de habitantes requer o aumento da oferta de serviços públicos. O aumento da 

quantidade de carros, ônibus e caminhões necessita de um aumento ou melhoria das 

vias e rodovias. O crescimento das indústrias requer uma preocupação maior com as 

questões ambientais. Ou seja, é fundamental entender essa dinâmica do crescimento e 

orientar as ações públicas e privadas, para que as regiões não cresçam de forma 

desorganizada, insustentáveis e com pouca oferta de serviços públicos.  

 Outro grande aprendizado é que o processo de planejamento não deve ocorrer 

somente em regiões que receberão grandes empreendimentos, mas em todas as 

microrregiões do Estado.  

 Sabe-se que o contexto da Rede de Cidades faz com que muitas cidades se 

tornem polarizadoras, fazendo com que os municípios do entorno virem dependentes 

dos seus serviços. Estudar essa dinâmica, verificando os problemas e potencialidades de 

cada territorialidade, e propor estratégias de desenvolvimento integrado pode tornar as 

regiões do Estado mais competitivas, indo de encontro ao que foi estabelecido pelo 

Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI). 

 Destaca-se também, que o aporte de recursos para a melhoria do ambiente 

regional deve vir tanto dos governos como da iniciativa privada. A criação de um Fundo 

de Desenvolvimento Regional, com recursos públicos e privados, para a execução das 

ações estruturantes definidas pelo Plano pode ser uma solução.   

 A criação, fortalecimento e desenvolvimento de uma entidade de caráter regional 

com personalidade jurídica, o consórcio público, torna-se um instrumento fundamental 
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para o estabelecimento de ações de melhoria para a região. Permite auferir ganhos de 

escala, eficiência da gestão pública e maior segurança para planejamento de médio e 

longo prazo. Além disso, o desejo dos representantes municipais em trabalhar de forma 

integrada e solidária, independentemente das questões partidárias, é de extrema 

relevância para o processo de planejamento regional.  

 Soma-se a isto a importância do envolvimento das três esferas de governo neste 

processo, bem como a articulação interna destes governos, tendo em vista a necessidade 

de ações em diferentes níveis e setores para a região. Há desta forma um alinhamento de 

objetivos e ações, as quais voltam-se para o desenvolvimento da região em destaque.  

 Todo esse processo de “pensar regionalmente” possibilita ganhos de escala e 

eficiência na alocação de recursos, já que pretende, com esforços programados, atender 

o maior número de demandas possível. 

 O Plano Regional Estratégico, ou Plano de Desenvolvimento Regional, surge 

como uma ferramenta de planejamento para as regiões do Estado, capaz de prever os 

possíveis riscos e as demandas de toda uma área, orientando as ações de governo, em 

todas as esferas federativas, de forma a otimizar as políticas. 

 Por fim, observa-se a necessidade de elaborar Planos Regionais propositivos, 

com ações que realmente envolvam diferentes esferas do governo e a população de 

modo que sejam assim implementadas posteriormente, saindo da lógica dos antigos 

“Planos de prateleira”. Desse modo o plano passa a ser um instrumento de gestão 

orientado para a produção de decisões e de ações que guiam o que uma determinada 

região quer alcançar, ou seja, um nível mais alto de desenvolvimento, uma forma de 

tornar as regiões do estado mais competitivas, e conseqüentemente, reduzir as 

disparidades regionais.  
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 5.1 SOLUÇÕES ADOTADAS PARA A SUPERAÇÃO DOS PRINCIPAIS 

OBSTÁCULOS ENCONTRADOS 

 

 Os dois grandes obstáculos para a consolidação do projeto estão sendo a 

articulação, seja em âmbito inter e intra-governamental, e a falta de interesse e 

participação de algumas das principais lideranças regionais durante o processo de 

planejamento da região, os quais acarretam diretamente no processo de implementação 

das ações. 

 Em relação ao primeiro obstáculo, tendo em vista que as ações estratégicas 

apontadas para a região compreendem os três níveis federativos e diversos setores, é 

necessária uma grande articulação para que as propostas sejam implementadas.  Dessa 

forma, o esforço da SEDRU está sendo feito no sentido de fortalecer essa articulação, 

fomentando parcerias com diversos órgãos federais e internamente, fazendo com que 

haja o envolvimento de outros órgãos e Secretarias do Estado. A própria criação do 

Fundo de Desenvolvimento Regional irá ajudar no processo de implementação das 

ações.  

 Quanto ao segundo obstáculo, durante todo o processo de elaboração do Plano 

todas as autoridades locais foram convocadas a participarem, no entanto, algumas destas 

autoridades não se envolveram como deveriam. A SEDRU, portanto, atuou através da 

promoção de reuniões, seminários e debates na região, com o intuito de haver uma 

maior participação e envolvimento da população e das autoridades regionais no Projeto.  

Sabe-se que a participação dos diversos atores regionais é de extrema relevância 

para a consolidação do projeto.  
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6. COSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A necessidade de um pensar regional para a região do Alto Paraopeba fez-se 

como uma necessidade inerente aos grandes investimentos vindouros e mudanças 

acarretadas na dinâmica da região. Priorizou-se assim uma ação do poder público que 

prime pela redução das disparidades, otimização da gestão e orçamento público e que 

promova o desenvolvimento socioeconômico integrado da região lastreado nas 

modificações implicadas pelos investimentos privados anunciados.  

Nesse sentido, mediante as dificuldades e oportunidades que se conformam 

dentro da região tornou-se imprescindível pensar articulações políticas regionais que se 

sobrepusessem à lógica local, a qual muitas vezes é limitada por falta de escala 

populacional, recursos ou capacidade técnica dos municípios em atuar isoladamente. 

Compreende-se fundamental para o desenvolvimento regional a articulação política 

local entre os municípios de Minas Gerais, através do qual possam se articular entre si e 

com demais esferas do governo e atores-chave locais do setor privado e da sociedade 

civil organizada de maneira eficiente. Deste modo, a SEDRU investiu na atuação e 

articulação dos atores locais e regionais para a promoção do desenvolvimento na região 

através da estruturação do Consorcio público e busca por parcerias nas diferentes 

esferas do governo. 

 Sob essa perspectiva a SEDRU entendeu a urgência da um planejamento 

estratégico alinhado ao PMDI para dar suporte e clareza nas ações a serem 

implementadas na região. O estudo contratado pela SEDRU mostrou-se ao fim cumprir 

com excelência seu objetivo. Apontou diretrizes e ações a serem seguidas de modo a 

gerar crescimento para a região, com investimentos públicos e privados, que 

potencializem as oportunidades e crie condições para a viabilidade destes investimentos 

privados sem a perda do bem-estar social e atendimento eficiente das necessidades da 

população. 

 Deste modo criou-se condições para que os agentes locais e regionais em 

conjunto com as demais esferas do governo e setor privado possam articular suas ações 

em prol de um objetivo definido, bem planejado e convergente. 
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 Entendemos que a inexistência deste planejamento levaria a uma visão mais 

subjetiva e subestimada das modificações implicadas na região e real magnitude dos 

impactos. Por nossa experiência sabemos que a falta de um planejamento e coordenação 

de ações de modo regional geram ações espaças e eminentemente locais, podendo 

incorrer em limitações provocadas pelas referidas dificuldades técnicas e financeiras dos 

municípios quando agem isoladamente.  Pode-se gerar ainda uma grande ineficiência 

nas políticas públicas, bem como uma carência de articulação política para fazer frente 

às necessidades da população regional frente aos novos investimentos junto às grandes 

empresas. 

 Temia-se ainda que a falta da coordenação e planejamento pudesse reduzir os 

ganhos gerados para toda a região, reduzindo os benefícios gerados pelos investimentos 

apenas aos municípios receptores dos mesmos através de maior arrecadação e outros 

efeitos diretos. Ou seja, o planejamento estratégico aliado a articulação política regional 

garante um espraiamento dos benefícios para além dos municípios sede dos grandes 

investimentos. Tem-se com isso maior integração e fortalecimento da dinâmica 

regional.    

 Deste modo entendemos esta ação desenvolvida pela SEDRU como um modelo 

a ser continuado e melhorado. Torna-se assim cada vez mais claro dentro de nossa 

política os ganhos gerados pela ação planejada e articulada politicamente. 
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ANEXO 1 

 

Tabela 1 – Investimentos na região do Alto Paraopeba 

Empresa/Projeto 
Localização 
(município) 

Instalação
Valor (US$ 
bilhões) 

Produto 
Emprego 
Direto 

Emprego 
Indireto 

Vallourec Sumitomo do 
Brasil (VSB) 

Jeceaba  2011  1,6  Tubos de aço sem costura  1.500  1.500 

CSN Casa de Pedra  Congonhas  2011  0,5  Minério de Ferro  2.500  7.500 

CSN Siderúrgica  Congonhas  2015  3,1 
Aço laminado, chapas finas e 

grossas 
2.500  2.500 

Ferrous  Congonhas  2013  2,74  Minério de Ferro  1.200  3.600 

Ferrous  Brumadinho  2015  1,8  Minério de Ferro  600  1.800 

Namisa  Congonhas  2011  0,15  Minério de Ferro  600  1.800 

Gerdau‐Açominas  Ouro Branco  2015  1,5 
Tarugos, blocos, chapas, aço 

laminado  
826  500 

TOTAL  11,39     9.726  19.200
Fonte: Plano Regional Estratégico do Alto Paraopeba (CEDEPLAR/UFMG) 
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ANEXO 2 

 

Figura 1 - Mapa dos municípios que compõem o CODAP 

 

Fonte: Plano Regional Estratégico do Alto Paraopeba (CEDEPLAR/UFMG) 

 

Figura 2 – Processo de Coordenação do Plano Regional Estratégico 

 

Fonte: Elaboração interna. 
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Figura 3 – Carteira de Investimento Regional do Alto Paraopeba 

 

Fonte: Plano Regional Estratégico do Alto Paraopeba (CEDEPLAR/UFMG) 
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Figura 4 – Carteira de Investimento Regional (Projeto de Infraestrutura de Transporte Regional) 

 

Fonte: Plano Regional Estratégico do Alto Paraopeba (CEDEPLAR/UFMG) 
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Figura 5 – Carteira de Investimento Regional (Projetos de Transporte Urbano; Equipamentos e Infraestrutura de Transporte; Infraestrutura de Educação e 
Infraestrutura de Saúde) 

 

Fonte: Plano Regional Estratégico do Alto Paraopeba (CEDEPLAR/UFMG) 
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Figura 6 – Carteira de Investimento Regional (Projetos de Habitação; Infraestrutura Urbana; Reflorestamento e Outros Projetos)  

 

Fonte: Plano Regional Estratégico do Alto Paraopeba (CEDEPLAR/UFMG) 

 


