
O espaço urbano do Leste: 
novas configurações



Nos últimos anos, o eixo leste (MG-ES)
passou por grande integração econômica 

e infra-estrutural na região sudeste e 
maior inserção corporativa internacional. 

Resultado: intensa reestruturação do 
território, com grandes impactos nas 

áreas urbanas.



A CVRD passou a controlar MBR e a 
Ferteco, integrando a quase totalidade da 
produção de minério de ferro.



articulação das usinas de pelotização 
em Tubarão com o mineroduto da 
Samarco e as minas em MG

Integração no ES:
Ferrovia Litorânea



A CSN quer vender minério e 
ações da mina Casa de 
Pedra, criando alternativa à
CVRD. 



Brucutu / Barão de 
Cocais 
maior novo projeto de 

mineração da CVRD

Itabira 
desativação progressiva do 
complexo minerador.

Deslocamento do 
eixo de 
investimentos e 
atividades na 
microrregião.



Novas estratégias para o 
desenvolvimento de Itabira 
na fase pós-minerária.

itabira



Nova holding Arcelor-Brasil, agora Mittal

Qual papel estratégico passarão a ter as usinas brasileiras da holding? 
Correspondiam a 30% da produção da Arcelor, agora representam 10% da 
Mittal.
Deslocamento dos centros de decisão e perda de influência local.



Sem estratégia consistente de internacionalização. 
Risco de sofrer aquisição no atual processo de consolidação da siderurgia 
mundial.
Aços especiais x exportação de placas?

Usiminas

Siderurgia - novos investimentos



Gerdau e CSN possuem estratégias claras de 
expansão internacional.



Pólo siderúrgico do ES (Ubu)
projeto da CVRD / Usiminas para produção de 

placas para exportação.

CVRD passará ao bloco de controle 
da Usiminas. Qual será a sua 
estratégia de expansão?



Novo pólo siderúrgico de Sepetiba
CVRD / Thyssen, CSN, Gerdau. 

Dificultará a consolidação do pólo no ES?



Acesita 

reorientação estratégica para a América Latina devido a competição da 
China na produção de inox.

Siderurgia - novas aquisições



Quais os impactos no território da 
reestruturação na siderurgia?



A Acesita é proprietária de grande parte das terras do município, antes 
usadas para reflorestamento. 
Fortes impactos ambientais e urbanos.
A empresa está reconvertendo seus alto-fornos para carvão vegetal.

Timóteo



Florestas energéticas 
Em parte convertidas para produção de celulose 
(CAF – Belgo), agora voltam para carvão vegetal.
Hoje só a Acesita e a V&M Tubes usam carvão 
vegetal, e a Samarco e Votorantim realizam pesquisas. 



O projeto de
siderurgia baseada em biomassa

é economicamente viável, inovador em 
tecnologia e ambientalmente 

sustentável?



Desafios para a região leste : 
diversificação e inovação tecnológica

Agroenergia

Expansão da produção de álcool e biodiesel no Triângulo pode 
concentrar investimentos. Com possível maior inclusão sócio-
econômica.



Celulose 
novos pólos na Bahia e no RGS / Uruguai.

Redução da importância relativa 
da produção da região 
(Cenibra e Aracruz)



Novos campos e exploração no ES 
Pólo petroquímico do RJ (Riopolímeros e Itaboraí) 
pode concentrar investimentos.

Petróleo



Corredor centro-leste. 
Escoamento da produção 
agrícola: EFVM / portos do ES.

Concorrentes: corredores de 
Santos (ALL e FCA) e Sepetiba
(MRS)

ferronorte

Infra-estrutura 
e logística



Reestruturação ferroviária
Transposição de BH



BH
Variante General Carneiro 

impactos urbanos

FCA / EFVM



Bacia do Rio das Velhas
sistema ferroviário
Ocupação urbana desordenada e 
degradação ambiental



Redesenho da malha ferroviária
Impactos: menor capacidade de integrar as cidades e arranjos 
produtivos locais.

Estações suprimidas

Estações existentes

EFVM



Diversificação 
ainda concentrada 
nos portos de 
Tubarão e Vitória.

Sistema portuário do ES



Obstáculos na expansão das áreas retroportuárias e das atividades 
agregadoras de valor.
Impactos: reestruturação urbana em Cariacica e Vila Velha.



dinâmicas do território


