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Temos, no Maranhão, a maior estrada 
de ferro do País e o maior trem do 
mundo. A Vale, que recebeu em con-
cessão essa ferrovia, tem como obri-

gação fornecer um serviço de passageiros que 
leve gente de São Luís a todos os 25 municípios 
da estrada de ferro, até o Eldorado das minas 
de Carajás.

Quantos maranhenses e outros brasilei-
ros já fizeram suas mudanças ao longo dessa 
ferrovia! Quantos sonhos despertados a partir 
da promessa de desenvolvimento...

‘Não Vale’, ainda hoje, depois de quaren-
ta anos do lançamento do Programa Grande 
Carajás, termos favelas debaixo das pontes da 
Vale: no chão dessa história de decepções vi-
vem centenas de famílias sem futuro; em cima 
da ponte passa a cada dia minério com um va-
lor bruto de 50 milhões de reais. A cada dia! 

Esse abismo é grande demais, não podemos 
chamá-lo ‘desenvolvimento’...

‘Não Vale’ acolhermos o progresso ten-
do que pagar o preço violento do desmatamen-
to, do trabalho escravo, da monocultura de eu-
calipto, da poluição urbana.

‘Não Vale’ que uma empresa, privatizada 
a preço de banana, receba ainda hoje gordos 
subsídios do BNDES e seja a campeã de multas 
(não pagas) do Ibama!

‘Não Vale’ tratar desse jeito os trabalha-
dores, aqui no Brasil através de retaliações con-
tra as vítimas de doenças no trabalho, no Ca-
nadá no desrespeito total de grevistas há oito 
meses em protesto. 

Muito ainda não vale, nessa lógica fari-
saica de empresa ‘verde e amarela’ que todo 
dia limpa a cara (178 milhões de R$ gastos em 
propaganda a cada ano!) e pinta de sustentabi-
lidade seu rosto, manchado por trás de graves 
injustiças. 

Essa revista pretende revelar um outro 
lado da Vale, oferecendo a documentação bá-

sica para entender as contradições a partir do 
contexto do ‘sistema Norte’ da empresa (Pará 
e Maranhão), mas alcançando logo sua dimen-
são internacional.

A revista completa-se com um filme so-
bre o impacto da Vale no corredor de Carajás: 
é uma região emblemática, exemplo em nega-
tivo daquilo que já aconteceu em outras regi-
ões do País e vai acontecer em várias partes do 
mundo. Por isso, o documentário foi produzido 
em três idiomas e já está circulando nos diver-
sos cantos do mundo.

O trabalho de pesquisa do movimento é 
de fundamental importância e ainda procede, 
na produção de um dossiê mais detalhado so-
bre os maiores impactos da empresa no Brasil 
e em outros Países atingidos.

Objetivo dessa revista é também arti-
cular as comunidades e entidades em conflito 

com Vale, oferecendo a 
experiência de um grupo 
regional, que se identifi-
cou na campanha ‘Justiça 
nos Trilhos’. 

O I Encontro In-
ternacional dos Afetados 

pela Vale (Rio de Janeiro, 12-15 de abril de 
2010) é mais um nó para o tecido dessa rede 
entre todos os movimentos.

Diversas formas de resistência
Naturalmente, há diversas formas de re-

sistência, devidas aos contextos diferentes e às 
prioridades que cada comunidade local se dá. 

Há situações em que a Vale quer instalar 
novos projetos de mineração ou de exploração 
dos recursos (ou também participar de proje-
tos em parceria com outros, como no caso das 
hidroelétricas de Estreito e, mais recentemen-
te, Belo Monte). Nesse caso, o movimento es-
tuda e se interroga a respeito da oposição dire-
ta à instalação de projetos com forte impacto 
sócio-ambiental. 

Há outras situações em que os empreen-
dimentos estão já instalados há tempo e pre-
cisa lutar para garantir formas de amenização 
do impacto, redistribuição da renda, garantia 
dos direitos trabalhistas, intervenção social a 
suporte das administrações públicas.
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Precisa, portanto, aprofundar o estudo 
sobre compensação financeira, código de mi-
neração, fundos de desenvolvimento (os pri-
meiros dois assuntos, inclusive, estão sendo 
debatidos e reformulados por desenhos de lei 
em nível federal).

Está começando uma troca preciosa de 
informações entre comunidades e grupos atin-
gidos a respeito de ações de denúncia e repre-
sentações ao Ministério Público em defesa de 
direitos coletivos violados pela empresa (em 
apêndice dessa revista podem encontrar duas 
importantes representações encaminhadas ao 
MPE do Maranhão, facilmente utilizáveis tam-
bém em outros contextos).

Em todos os casos, enfim, permanece o 
desafio de cobrar da política seu efetivo papel 
de defesa dos direitos do povo e orientação do 
desenvolvimento econômico para o bem das 
pessoas e do meio ambiente. 

A cumplicidade entre os administrado-

res públicos e as grandes empresas é uma das 
causas maiores do desastre sócio-ambiental 
em que se encontram muitas comunidades de 
nossas regiões no norte do Brasil. Uma políti-
ca iluminada saberia colocar limites à ganância 
das multinacionais, investir em projetos de va-
lorização da iniciativa popular e forçar os em-
preendimentos já instalados a internalizarem 
os custos sócio-ambientais no orçamento de 
empresa, aumentando a taxação sobre a pro-
dução mineral.

Vamos aos textos

Depois de uma apresentação sintética 
da campanha Justiça nos Trilhos (histórico, es-
tratégias de ação nacional e internacional), o 
advogado Guilherme Zagallo analisa as nume-
rosas críticas à privatização da Vale, ressaltan-
do as conseqüências sociais e ambientais de 
seu crescimento descontrolado. Encontramos 
em seu artigo também uma importante análise 
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crítica do Relatório de Sustentabilidade , que 
a empresa emite a cada ano. Trata-se de um 
estudo importante, que poderia ser repetido e 
divulgado anualmente como crítica às opera-
ções de greenwashing da Vale.

Em seguida, o sociólogo Marcelo Carnei-
ro estuda as conseqüências, trinta anos depois, 
do Programa Grande Carajás. Evidencia a liga-
ção direta entre as atividades da Vale e o ciclo 
da siderurgia, protagonista de parte do enor-
me desmatamento da região de Marabá (PA) 
e Açailândia (MA), e hoje da implantação da 
monocultura de eucalipto.

O sindicalista Nazareno Godeiro enfren-
ta o tema do violento crescimento econômico 
da Companhia, apesar da crise internacional. 
Mostra com evidência como esse crescimento 
baseia-se sobre a transferência dos custos aos 
trabalhadores e aos municípios afetados pelas 
suas atividades. O segredo da Vale é a alta pro-
dutividade do trabalhador e a exploração da 
mão de obra.

De novo Guilherme Zagallo estuda o 

impacto da poluição da Vale na cidade de São 
Luís. Numa comparação simples e extrema-
mente interessante, mostra com dados oficiais 
as conseqüências em mortes e doenças por 
cada micro-grama de partículas inaláveis emi-
tidas. Temos assim uma referência definitiva 
para aplicar o principio poluidor-pagador.

Não se pode falar de Vale na região de 
Carajás sem contemplar os numerosos confli-
tos pela terra, com as comunidades locais e os 
projetos de assentamento. O jornalista Rogério 
Almeida analisa no detalhe a grande contrapo-
sição entre empresas, corporações de agrone-
gócio e latifundiários de um lado, as popula-
ções tradicionais, os pescadores e trabalhado-
res rurais do outro.

O texto é ilustrado com fotografias em-
blemáticas, todas tiradas ao longo dos trilhos 
da Estrada de Ferro Carajás, por missionários 
combonianos e o fotógrafo Nils Vanderbolt.

Boa leitura, unidos na luta por mais Jus-
tiça nos Trilhos!

Foto Nils Vanderbolt
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Situação da campanha 
em final de 2009

A campanha Justiça 
nos Trilhos (JnT) 
nasceu no final de 
2007. O ano de 

2008 foi tempo de constitui-
ção de alianças e de pesquisa 
e documentação: a campanha 
trabalhou ‘nos bastidores’, 
para articular-se e fortalecer-
se, sem sair muito ao público.

Com o começo de 2009, 
o FSM em Belém foi ocasião 
de ‘mostrar a cara’ e come-
çar a criar também alianças 
internacionais. Nesse nível, 

a participação da campanha 
ao encontro anual de OCMAL 
(Observatorio de Conflictos 
Mineros em America Latina) 
qualificou ainda mais a rede 
internacional e criou um gru-
po de trabalho latinoamerica-
no sobre Vale (pela primeira 
vez na história do Observato-
rio enfrenta-se diretamente 
uma empresa). 

Ao mesmo tempo, o 
FSM proporcionou um signifi-
cativo crescimento das alian-
ças nacionais: a campanha 

acabou sendo conhecida por 
muitas entidades e foi con-
vidada a fazer parte da Rede 
Brasileira de Justiça Ambien-
tal (particularmente em seu 
grupo de trabalho Articulação 
Mineração e Siderurgia). Essa 
outra participação oficial qua-
lificou JnT como entidade de 
referência na busca do direi-
to socioambiental no campo 
da mineração/siderurgia: ao 
longo de 2009 a campanha foi 
convidada em muitos even-
tos grandes e pequenos para 

Fórum de Açailândia-MA - manifestação do povo de Piquiá de Baixo
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partilhar suas linhas de ação 
e estratégias. Lembramos, em 
particular, o encontro interna-
cional “Plataforma Ibase”, a 
“Plataforma BNDES” e a “Ofi-
cina sobre estratégias jurídicas 
contra as violações de direitos 
humanos, sociais, ambientais, 
trabalhistas cometidos por 
empresas transnacionais”. 

Esse rico trabalho de 
rede permitiu a articulação do 
maior evento de pressão e de-
núncia contra a Vale realizado 
no Brasil, previsto para acon-
tecer em abril de 2010: o En-
contro Internacional dos Atin-
gidos pela Vale, preparado por 
duas Caravanas Regionais dos 
Atingidos.

Vamos analisar breve-
mente, ponto por ponto, a 
atuação de JnT em 2009:

1. Acompanhamento das co-
munidades locais 

A campanha se propôs 
três focos de ação específica 
e local: São Luís, Buriticupu e 
Açailândia. Na capital mara-
nhense o objetivo é acompa-
nhar as comunidades impacta-
das pela atuação da Vale, seja 
em relação à poluição, seja a 
respeito dos conflitos por mo-
radia, devido a deslocamen-
tos de povoados inteiros para 
deixar espaço à expansão dos 
empreendimentos da multi-
nacional.

Em Buriticupu o Najup 
(Núcleo de Assessoria Jurídica 
Popular) deslocou com uma 
certa frequência jovens volun-
tários para um trabalho de en-
contro e conscientização com 
as pequenas comunidades à 
beira da ferrovia. Objetivo é 
identificar os principais itens 
de conflito e enxergar que tipo 
de encaminhamentos pode-

mos realizar juntos. 
Em Açailândia há o 

acompanhamento do assen-
tamento Califórnia, próximo 
à Fazenda Monte Líbano e em 
conflito com as carvoarias in-
dustriais da Vale, fortemente 
poluidoras. Há também um 
bom trabalho junto à comu-
nidade de Piquiá de Baixo, 
com um esforço integrado de 
buscar a transferência das 300 
famílias numa região menos 
poluída pelas siderúrgicas. 

Ao longo do ano outros 
seminários nos fizeram encon-
trar as comunidades locais: 
Belém (seminário da FASE), 
Marabá (seminário das Pasto-
rais Sociais), Parauapebas (se-
minário dos atingidos por mi-
neração), São Luís (Tribunal da 
Terra), Buriticupu (seminário 
dos movimentos sociais), São 
Luís (seminário “Criança não 
é de rua”), Belém (seminário 
CPT), Alto Alegre (assembléia 
paroquial).

2. Denúncias e pesquisa jurí-
dica

JnT precisa de uma 
constante assessoria jurídi-
ca, tanto em relação à busca 
de materiais e informações, 
como a respeito do acompa-
nhamento processual de al-
guns casos de indenização ou 
ação civil pública, como –en-
fim- pelo que se refere a de-
núncias e representações ao 
ministério público.

Os maiores avanços 
nesse sentido foram em 2009 
a redação de uma represen-
tação completa e bem arti-
culada sobre a poluição em 
São Luís e a liberação de uma 
advogada para acompanhar a 
campanha desde São Luís. Isto 
foi possível através da contri-

buição econômica de alguns 
parceiros da campanha. 

Algumas frentes de tra-
balho para a advogada, nos 
últimos meses do ano, foram:
• pesquisa e estudo dos 

processos de licencia-
mento do Pier 4 (amplia-
ção do complexo portuá-
rio de Ponta de Madeira, 
São Luís) 

• articulação com MPE es-
tudando e documentan-
do o desafio dos ‘meninos 
do trem’, em vista de uma 
audiência pública e da 
convocação da Vale para 
responder a respeito

• pesquisa sobre atropela-
mentos, especialmente 
em Alto Alegre, Buriticu-
pu e São Luís, visando es-
colher alguns casos que 
sejam acompanhados 
pessoalmente de um pon-
to de vista jurídico 

3. Documentação e estudo 
Continuou, em 2009, 

o estudo e a pesquisa a res-
peito da companhia e seus 
impactos. Ressalta-se particu-
larmente a articulação de um 
dossiê unificado, que deve-
ria estar pronto para abril de 
2010, em vista do encontro 
internacional dos atingidos. 
Esse dossiê está sendo cons-
truído a partir de um Termo 
de Referência comum, ao qual 
todas as comunidades estão 
sendo convidadas a respon-
der. JnT está preocupando-se 
também em auxiliar as comu-
nidades mais desorganizadas 
ou distantes (sobretudo as do 
Pará), a fim de que consigam 
condições para responder aos 
itens previstos pelo termo de 
referência. 

Além disso, ao longo do 
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ano foram produzidos vários 
artigos e publicações: artigo 
para o livro da Fundação Rosa 
Luxemburg “Empresas trans-
nacionais brasileiras na Améri-
ca Latina: um debate necessá-
rio”; artigos para revistas bra-
sileiras e internacionais (Brasil 
de Fato; Petro Press-Bolívia; 
Slowfood-Itália; Nigrizia-Itália, 
World Mission-Filipinas; Esqui-
la Misional-México; Caminan-
do-Canadá). Precisamos ainda 
aprofundar o debate em volta 
de mecanismos de maior re-
partição do lucro de empresa, 
acompanhar o debate sobre o 
novo Código de Mineração e 
assumir uma análise constante 
e detalhada dos Relatórios de 
Sustentabilidade da Vale.

4. Divulgação
Conseqüência direta do 

estudo e aprofundamento, 
bem como do contato cons-
tante com as comunidades 
atingidas, é a divulgação das 
propostas e das denúncias da 
campanha. 

Houve divulgação atra-
vés dos instrumentos precio-
sos do site www.justicanostri-
lhos.org (mais de 400 inscritos 
na mailing list, uma média de 
37 visitas por dia) e do blog 
http://relicariominado.blogs-
pot.com  (que recebeu quase 
dez mil visitas desde março de 
2009). 

Outros instrumentos de 
divulgação da campanha du-
rante e depois do FSM foram 
o teatro, uma exposição em 
painéis que a campanha utili-
zou em várias circunstâncias, 
folders e panfletos. No final 
de 2009 conseguimos articular 
a produção de um documen-
tário em três idiomas sobre a 

Toda essa articulação
provocou a idéia do encontro
internacional dos atingidos

pela Vale
Vale e o corredor de Carajás, 
por Silvestro Montanaro, um 
dos mais famosos jornalistas 
italianos. Ao vídeo será ane-
xado um livro. O desafio para 
a campanha será a divulga-
ção maciça do documentário, 
unindo possivelmente a isso 
uma campanha internacional 
que envolva ativamente novos 
parceiros em nossa luta.

5. Construção da rede de mo-
vimentos

O ano de 2009 forta-
leceu significativamente as 
alianças de rede ao redor de 
Justiça nos Trilhos. Em nível 
internacional destacamos a 
adesão de JnT a OCMAL e as 
conseqüentes alianças com os 
movimentos chileno, peruano, 
equatoriano, guatemalteco e 
argentino. Temos uma precio-
sa ligação com United Steel 
Workers (USW), grande sindi-
cato de EUA e Canadá no setor 
minerário e da metalurgia. 

Toda essa articulação 
provocou a idéia do encontro 
internacional dos atingidos 
pela Vale, evento que vai mar-
car o ano de 2010 e delinear 
uma nova postura da campa-
nha e de todo o movimento 
em relação à empresa. 

No Canadá JnT costurou 
relações constantes com USW, 

com Mining Watch e outras or-
ganizações e atividades: 

• o grupo que está moni-
torando e denunciando a 
poluição do solo em Sud-
bury

• a ação civil pública (class 
action) que está em trâmi-
te por causa da poluição 
do ar em Port Colborne.

• a oposição dos moradores 
de Newfoundland contra 
as pressões da Vale para 
que o Governo autorize a 
utilização de um lago na-
tural (Sandy Pond) como 
depósito de rejeitos.

 Como destacamos ini-
cialmente, também a adesão à 
Rede Brasileira de Justiça Am-
biental fortaleceu bastante a 
campanha, hoje reconhecida 
em nível nacional como uma 
referência essencial na pes-
quisa e denúncia sobre mine-
ração e siderurgia. 

A presença de JnT no 
Encontro do Movimento Pelas 
Serras e Águas de Minas, além 
de outras reuniões naquele es-
tado, serviu para impulsionar 
o encontro de atingidos 2010, 
bem como abriu caminho para 
um intercâmbio e uma colabo-
ração mais efetiva com as or-
ganizações ambientais de Mi-
nas Gerais no futuro.
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A“Privatização”da Vale

José Guilherme Carvalho Zagallo* 

A Companhia Vale do 
Rio Doce foi privati-
zada em 7 de maio 
de 1997, por meio 

de leilão realizada na Bolsa de 
Valores do Rio de Janeiro, com 
a alienação de 41,73% das 
ações ordinárias do Governo 
Federal pelo preço de R$ 3,338 
bilhões. Sagrou-se vencedor 
do leilão o Consórcio Brasil, 
composto por CSN (31%), Litel 
Participações (25%), Elétron 
S.A. (21%), Sweet River In-
vestments (11%) e BNDESPar 
(11%), constituindo o Valepar 
S.A.

A suposta motivação 
do Governo Federal brasileiro 
à época do leilão para a pri-
vatização da Companhia Vale 
do Rio Doce era a redução da 
dívida pública do país. No en-
tanto, o valor auferido com a 
venda não ultrapassava dois 
meses dos juros da dívida de 

* Advogado, “Forum Reage São 
Luís” e “Campanha Justiça nos Tril-
hos”.

então.
Muitos questionamen-

tos judiciais ocorreram na épo-
ca da privatização, ações essas 
que ainda estão em curso no 
Poder Judiciário Brasileiro, e 
que serão detalhadas adiante.

Histórico anterior
A Companhia Vale do 

Rio Doce – CVRD foi uma so-
ciedade de economia mista 
do Governo Brasileiro, criada 
pelo Decreto-lei nº 4.352, de 
1º de junho de 1942. Fundada 
inicialmente com objetivo de 
organizar a produção e a ex-
portação de minério de ferro 
localizado nas minas situadas 
em Itabira – MG, apoiando 
o esforço dos aliados na se-
gunda guerra mundial, com 
o fornecimento de matérias 
primas, e também para ope-
rar a Estrada de Ferro de Mi-
nas Gerais ao Espírito Santo. 
Durante suas primeiras quatro 
décadas, suas operações esta-
vam concentradas nesses dois 

Estados.
Na década de 70 a Vale 

iniciou um processo de am-
pliação de suas bases com o 
desenvolvimento do Projeto 
Carajás, voltado para a explo-
ração das reservais minerais 
localizadas no Estado do Pará, 
com escoamento pela Estrada 
de Ferro Carajás, com expor-
tação dos minérios pelo Porto 
de São Luís, no Estado do Ma-
ranhão.

Segundo a Revista Dos-
siê Atenção “Porque a venda 
da Vale é um mau negócio 
para o país”, à época da priva-
tização a Vale era a principal 
exportadora do Brasil (líder 
no mercado mundial de miné-
rio de ferro), maior produtora 
de  alumínio e ouro da Amé-
rica Latina; possuía e operava 
dois portos de grandes dimen-
sões, a maior frota de navios 
graneleiros do mundo, além 
de 1.800 (um mil e oitocen-
tos) quilômetros de ferrovias 
brasileiras; possuía reservas 
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comprovadas de 41 (quaren-
ta e um) bilhões de toneladas 
de minério de ferro, 994 (no-
vecentos e noventa e quatro)  
milhões de toneladas de mi-
nério de cobre, 678 (seiscen-
tos e setenta e oito) milhões 
de toneladas de bauxita, 67 
(sessenta e sete) milhões de 
toneladas de caulim, 72 (se-
tenta e dois) milhões de to-
neladas de manganês, 70 (se-
tenta) milhões de toneladas 
de níquel, 122 (cento e vinte 
e dois) milhões de toneladas 
de potássio, 9 (nove) milhões 
de toneladas de zinco, 1,8 (um 
vírgula oito) milhões de tone-
ladas de urânio, um milhão de 
toneladas de titânio, 510 (qui-
nhentos e dez) mil toneladas 
de tungstênio, 60 (sessenta) 
mil toneladas de nióbio e 563 
(quinhentos e sessenta e três) 
toneladas de ouro. Além dis-
so, dispunha de 580 (quinhen-
tos e oitenta) mil hectares de 
florestas replantadas, de onde 
extraia matéria-prima para a 
produção de 400 (quatrocen-
tas) mil toneladas/ano de ce-
lulose.

À época da privatização 
a Companhia Vale do Rio Doce 
já produzia 114 milhões de to-
neladas anuais de minério de 
ferro, seu principal produto.

Modelo de privatização
O Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico 
e Social – BNDES, que coorde-
nou a privatização da Compa-
nhia Vale do Rio Doce contra-
tou dois consórcios para a mo-
delagem do processo de ven-
da da empresa, contratados 
para realização dos serviços A* 
e B**, tomados como referên-
cia para definição do preço das 
ações colocadas em leilão.

No edital de licitação 
foi prevista a criação de uma 
ação de classe especial – “gol-
den share”, cuja titularidade 
seria da UNIÃO, com direito 
de veto sobre alguns temas 
específicos, como alteração de 
denominação social, mudança 
de sede, mudança de objeto 
social no que se refere à ex-
ploração mineral, liquidação 
da empresa, alienação ou en-
cerramento das atividades de 
qualquer uma ou do conjunto 

das seguintes etapas dos sis-
temas integrados de minério 
de ferro da CVRD (depósitos 
minerais, jazidas, minas, fer-
rovias, portos e terminais ma-
rítimos) ou modificações nos 
direitos atribuídos às ações de 
classe especial e as espécies 
de classes de ações que com-
põem o capital social da CVRD.

Além de ações para o 
consórcio vencedor do leilão 
foram alienadas ações a pre-
ços subsidiados para o Inves-
tvale, fundo de investimento 
dos empregados da Vale.

Lucros posteriores
Desde a privatização a 

Vale teve lucros de US$ 49,2 
bilhões, tendo distribuído a 
seus acionistas dividendos de 
US$ 13,4 bilhões, tal como 
pode ser visto no quadro abai-
xo.

Quadro 1 – Lucros e Dividendos da Vale
Ano Lucro 

(em US$ milhões)
Dividendos distribuídos aos 
acionistas (em US$ milhões)

1997 677 462
1998 698 607
1999 412 452
2000 1.086 246
2001 1.287 1.066
2002 680 602
2003 1.548 675
2004 2.573 787
2005 4.841 1.300
2006 6.528 1.300
2007 11.825 1.875
2008 13.218 2.850
2009* 3.886 1.255

Acumulado 49.259 13.477
*até o 3º trimestre

____________________________
*Serviço “A”: Associação Vale Brasil, liderada por Metal Data Engenharia e Representações Ltda e constituída por esta, Ernst & 
Young Consultores Ltda., Máxima Corretora de Commodities e Consultoria Ltda., Partbank S.A., Salomon Brothers Inc., Robert 
Fleming & Co e Patrimônio Planejamento Financeiro S.A., que firmou com o GESTOR, em 16 de janeiro de 1996, o Contrato n° 
PND/CN-02/95/A, cujo extrato foi publicado no Diário Oficial da União em 17 de janeiro de 1996.
____________________________
**Serviço “B”: Associação liderada por Projeta Consultoria Financeira S/C Ltda e constituída por esta, Merrill Linch, Pierce, 
Fenner & Smith Incorporated, NM Rothschild & Sons Limited, Banco Bradesco S.A. KPMG Peat Marwick Consultores, Banco 
Graphus S.A. e Engevix Engenharia S/C Ltda, que firmou com o GESTOR, em 16 de janeiro de 1996, o Contrato n° PND/CN-
02/95/B, cujo extrato foi publicado no Diário Oficial da União em 17 de janeiro de 1996.
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Observe-se que no pe-
ríodo subseqüente à privati-
zação não ocorreu nenhuma 
capitalização pelos acionistas 
controladores até junho/2009, 
quando a empresa fez uma 
oferta de US$ 11 bilhões em 
ações, fazendo com que os in-
tegrantes da Valepar integrali-
zassem parte dessa oferta, de 
forma a manter sua posição 
acionária.

Além disso, a Vale tinha 
em 11 de novembro de 2009 
um valor de mercado de US$ 
143,2 bilhões (30ª maior em-
presa do mundo em valor de 
mercado), o que a tornou na 
quarta empresa mais rentável 
para os acionistas no período 
de 1999 a 2008, segundo in-
formação constante no pró-
prio sítio da Vale rede mundial 
de computadores (www.vale.
com).

A análise desses núme-
ros evidencia a fragilidade do 
processo de avaliação da em-
presa na privatização.

O fundo social

Desde sua criação, a 
Companhia Vale do Rio Doce 
destinava 8% (oito por cento) 
do seu lucro líquido para apli-
cação em ações que estimu-
lassem o desenvolvimento das 
comunidades onde a empresa 
desenvolvia suas operações.

Com a privatização essa 
destinação foi substituída pela 
constituição de um fundo de 
desenvolvimento administra-
do pelo BNDES, com a doação 
de R$ 85 milhões, em parcela 
única.

Assim, as comunidades 

que eram “sócias” do lucro ge-
rado pela empresa passaram a 
ser público alvo de um fundo 
de desenvolvimento de valor 
definido, administrado por um 
banco público.

A justificativa originária 
da criação do fundo social é 
o caráter essencialmente não 
renovável da atividade de mi-
neração. Com a exaustão das 
jazidas a ausência de uma po-
lítica de desenvolvimento das 
comunidades onde ocorrem 
as atividades de mineração 
pode causar um caos social.

Além disso, logo após 
a privatização da Vale o Brasil 
modificou sua legislação tribu-
tária, desonerando os produ-
tos de exportação, causando 
uma redução relativa na arre-
cadação de impostos para os 
Estados e Municípios onde a 
empresa desenvolve suas ope-
rações. 

Por esse motivo, ganha 
corpo nas comunidades onde 
a empresa atua a reivindicação 

de recriação do fundo social.

Da subavaliação dos 
ativos da CVRD - Os questio-
namentos Judiciais

Na época da privatização 
foram apresentadas muitas 
críticas quanto ao preço de 
venda das ações em face à sub-
avaliação ou não-avaliação do 
patrimônio da CVRD.

No início de 1997 foi 
elaborado um relatório pelo 
Grupo de Assessoramento 
Técnico da Comissão Externa 
da Câmara dos Deputados, 
formada por especialistas da 
Coordenação dos Programas 
de Pós-graduação em Enge-
nharia da Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro - COPPE, 
que apurou significativa di-
ferença entre os valores das 
reservas minerais registradas 
pela CVRD na Securities and 
Exchange Comission – SEC en-
tre os anos de 1995 e 1996, 
conforme pode ser resumido 
no quadro abaixo, referente 
ao minério de ferro:

A Companhia Vale do Rio Doce 
destinava 8% (oito por cento) do seu lucro 

líquido para aplicação em ações que
estimulassem o desenvolvimento 

das comunidades 
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Como se verifica no 
quadro 2 a Vale reduziu sua 
avaliação das reservas mine-
rais em 32% entre os anos 
de 1995 e 1996, passando de 
41,2 bilhões de toneladas de 
reservas de minério de ferro 
para 28 bilhões de toneladas, 
provavelmente já com vistas 
à sua privatização. Nas reser-
vas provadas e prováveis, que 
possuem maior valor para ava-
liação dos ativos, a redução foi 
da ordem de 74%.

Deve se observar que 
entre 1995 e 1996 a Vale não 
alienou nenhuma mina, única 
hipótese de redução de suas 
reservas minerais nessa esca-
la. 

Essa não foi a única 
conclusão de lesividade ao 
interesse público do relatório 
elaborado pela COPPE para a 
Câmara dos Deputados sobre 
o processo de avaliação e pri-
vatização da Vale.

Outra constatação da 
COPPE foi a subavaliação dos 
preços dos minérios in situ 
(dentro da mina) com o valor 
mine gate (na boca da mina), 
o que também causou prejuí-
zo superior a US$ 2 bilhões na 
avaliação da empresa somen-
te em relação a esse item.

Isso tudo significou uma 
avaliação artificialmente de-
preciada da empresa que pu-
desse realizar a venda da em-
presa por um valor inferior ao 
seu valor real.

Com base nesse relató-
rio o Ministério Público Fede-
ral propôs uma ação civil pú-
blica contra a privatização da 
Vale onde alegou a existência 
de:

“1. Subavaliação ou 
não avaliação do patrimônio 
da CVRD, controladas e 
coligadas. Trata-se aqui da 
avaliação do patrimônio hoje 
existente e em exploração. Essa 
subavaliação do patrimônio 
pode ser demonstrada com as 
seguintes subcausas de pedir:

1.1. lesividade do 
método para avaliação, 
calcado no fluxo de caixa 
descontado tal como foi 
utilizado: subavaliação de 
reservas; não avaliação 
de ativos imobiliários não-
operacionais; antecipação 
das dívidas de longo prazo 
vincendas, para efeito de 
cálculo; dedução de potencial 
passivo trabalhista; taxas de 
desconto superestimadas; etc;

1.1.1. as minas de 
minério de ferro foram 

subavaliadas;
1.1.2. as minas 

de manganês foram 
subavaliadas;

1.1.3. as minas de ouro 
foram subavaliadas;

1.1.4. as minas de 
titânio não foram avaliadas;

1.1.5. as minas de 
calcário, dolomito, fosfato, 
estanho/cassiterita, granito, 
zinco, grafita e outras, não 
foram avaliadas;

1.1.6. as minas de 
nióbio não foram avaliadas;

1.1.7. s u b a v a l i a ç ã o 
do setor florestal, celulose e 
papel;

1.1.8. falta de 
avaliação de bens intangíveis 
de grande valor: a tecnologia, 
patentes e bagagem técnica 
sobre geologia e engenharia 
de Minas;

1.1.9. não foi avaliado 
o valor do direito real de 
uso da propriedade imóvel 
superficiária do complexo 
minerário de Carajás, com 
área de 411.948,87 ha., 
cedida pela União Federal 
após a publicação do Edital de 
Privatização; e

1.1.10. não foi avaliado 
o valor das participações 
acionárias da CVRD na 
Açominas, CSN, Usiminas e 
Companhia Siderúrgica de 
Tubarão.

2. Não avaliação do 
Patrimônio da CVRD. Trata-
se aqui de direitos minerários 
decorrentes de descobertas de 
jazidas em Carajás ocorridas 
após a avaliação do serviço 
“B”. Estas reservas não foram 
incluídas no preço mínimo.

2.1 Contratos de risco: 
expediente insuficiente para 

Foto Nils Vanderbolt
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suprimir a lesividade ao 
patrimônio público, passíveis 
de gerar responsabilidade ao 
BNDES.

3. Não avaliação do 
patrimônio da CVRD. Trata-
se aqui de direitos minerários 
(requerimentos de autorização 
de pesquisas – com garantia 
de prioridade, autorizações 
de pesquisas concedidas e 
pedidos de autorização de 
lavra – pesquisas concluídas e 
outras).

3.1. critérios errôneos 
de avaliação de direitos 
minerários, adotados 
pela Mineral Resources 
Development Inc. (MRDI), 
contratada pela Merril Lynch, 
integrante do consórcio que 
realizou o Serviço “B”, e 

3.2. da emissão de 
debêntures participativas: 
expediente insuficiente para 
suprimir a lesividade do 
patrimônio público.

4. Da questão dos 
minerais nucleares:

4.1. Impossibilidade 

de alienação do direito de 
pesquisa de minerais nucleares 
consoante os arts. 21 e 177 da 
Constituição Federal; e

4.2. Necessidade de 
autorização do Congresso 
Nacional.

5. Conflito de interesses 
vedado pelo ordenamento 
jurídico brasileiro (caso Merril 
Lynch).

6. Privilégio ilegal dos 
empregados e do licitante 
vencedor em prejuízo do 
patrimônio público.

7. A desconsideração 
do fundo de comércio na 
determinação do valor 
patrimonial mínimo das 
ações da CVRD S/A e suas 
controladas.”

Em sua síntese, o Minis-
tério Público Federal alegou 
que a subavaliação decorreu 
de:

a) a n t e c i p a ç ã o 
das dívidas de longo prazo 
vincendas, para efeito de 
cálculo calcado no fluxo de 
caixa descontado, com base 

em percentuais muito altos 
de juros, 9% a 11,5% aa., 
quando não deveria adotar 
taxas superiores a 5% ou 6%, 
segundo laudo técnico da 
COPPE (item 3.11 do anexo 
19); resultando em oferta de 
ações ao preço de R$ 26,67 por 
ação, valor correspondente 
a cerca de 80% da cotação 
da mesma ação (R$ 33,00) 
no encerramento do pregão 
da véspera da divulgação do 
preço mínimo, em 05.03.97 
(nota técnica 2.5 do anexo 25);

b) dedução de 
“potencial” passivo 
trabalhista, hoje inexistente;

c) adoção de critérios 
de classificação de jazidas 
diversas previstas no artigo 26 
do Código de Mineração;

d) utilização de dados 
relativos às reservas medidas 
e indicadas (tonelagem) 
muito inferiores aos números 
apresentados pelo DNPM 
– Departamento Nacional 
de Produção Mineral e pela 

     Foram ajuizadas 
mais de 100 ações 
populares contra 
a venda da então 

Companhia Vale do 
Rio Doce, algumas 
delas subscritas por 

alguns dos mais 
importantes profes-
sores de Direito do 

Brasil
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própria CVRD em (08/05/95), 
gerando, por exemplo, quanto 
às concessões de lavra de 
ferro, diferença, para menos, 
da ordem de 7.8 bilhões de 
toneladas;

e) adoção do valor dos 
minérios, como se estivessem 
in situ (dentro da mina), sem 
considerar aqueles que já estão 
mine gate (na boca da mina) 
prontos para processamento, 
com enorme diferença, como, 
por exemplo: o minério de 
ferro tem um preço in situ de 
0,1 US$ tonelada e mine gate 
de 8,00 US$/t., enquanto o 
manganês in situ tem o preço 
de 0,50 US$/t. e mine gate de 
20 US$/t.

f) a venda da CVRD 
implica na alienação do direito 
de pesquisa de minerais 
nucleares, vedada pelo artigo 
21 da Constituição de 1988, 
sem falar na necessária 
autorização do Congresso 
Nacional;

g) o edital estabelece 
privilégio ilegal aos 
empregados e ao licitante 
vencedor, em prejuízo do 
patrimônio público, pois as 
ações ofertadas ao público 

pelo preço de R$ 26,67 o serão 
aos empregados por R$ 11,09 
e R$ 8,88, transgredindo a 
Lei nº 8.031/90, aviltando o 
objeto da compra e venda 
e dilapidando o patrimônio 
público em benefício de grupo 
determinado, o que confronta 
os princípios da legalidade e 
moralidade;

h) modelagem lesiva 
do leilão, em três etapas, 
impondo desvalorização das 
ações, por venda inicial de 
percentual de ações ordinárias 
(entre 40% e 45%), alienando o 
controle acionário da empresa 
e permanecendo ainda com 
36% ou 31 % das mesmas 
ações, agora sem o controle. 
Tal modelo facilita para os 
compradores a aquisição 
do controle da CVRD, por 
requerer menor investimentos 
de recursos;

i) ausência de registro 
da empresas integrantes dos 
consórcios que prestaram 
os serviços de avaliação 
nos Conselhos Regionais de 
Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia (CREA), retirando 
a tais avaliações o necessário 
valor jurídico.

Com fundamentos se-
melhantes foram ajuizadas 
mais de 100 ações popula-
res contra a venda da então 
Companhia Vale do Rio Doce, 
algumas delas subscritas por 
alguns dos mais importantes 
professores de Direito do Bra-
sil. 

Todas essas ações ainda 
tramitam no Poder Judiciário 
Brasileiro, recebendo da em-
presa especial atenção com a 
contratação de alguns dos me-
lhores e mais caros escritórios 
de advocacia do Brasil.

Todo esforço da empre-
sa é no sentido de tentar evitar 
o julgamento do mérito dessas 
ações, que inevitavelmente 
conduzirão senão à anulação 
da venda da empresa, à con-
denação dos acionistas a uma 
substancial complementação 
do valor pago em 1997.

Os papeis do Bradesco 
na privatização da Vale

Um dos aspectos mais 
polêmicos da privatização da 
Companhia Vale do Rio Doce 
foi a participação simultânea 
do Banco Bradesco S.A., então 
o maior banco privado do Bra-
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sil, na avaliação da empresa e 
no financiamento de um dos 
grupos compradores vencedo-
res do leilão.

Na época essa partici-
pação dos dois lados do bal-
cão foi muito criticada, tendo 
o Banco alegado que como o 
recurso utilizado no financia-
mento era de fundos de inves-
timento de clientes, tecnica-
mente o dinheiro não era do 
Bradesco.

Ainda que legal essa 
participação, eticamente ela 
se mostrou muito questioná-
vel, uma vez que o preço fixa-
do para a venda da empresa 
foi alvo de inúmeras críticas, 
por causa do subdimensiona-
mento dos ativos da CVRD.

No entanto, a maior crí-
tica quanto à participação do 
Bradesco no processo de priva-
tização da Vale foi que a partir 
de 2001 esse Banco passou a 
integrar o bloco de controle da 
empresa, tendo inclusive indi-
cado como Presidente um exe-
cutivo de seu quadro, que per-
manece até hoje nesse cargo.

O questionamento social
Por conta de todas as 

circunstâncias acima mencio-
nadas, a maioria dos brasilei-
ros é a favor da retomada da 
Companhia Vale do Rio Doce 
pelo governo federal. Segun-
do pesquisa realizada entre os 
dias 19 e 22 de maio de 2007 
pelo Instituto GPP – Planeja-
mento e Pesquisa, 50,3% dos 
brasileiros eram favoráveis à 
retomada da empresa pelo 
Estado. Outros 28,2% eram 
contra a medida. E 21,5% dis-
seram não saber responder.

Restou para a popula-

ção brasileira o sentimento 
que a privatização da Vale foi 
contrária ao interesse público, 
não só pela subavaliação dos 
ativos da empresa mas tam-
bém pela eliminação do papel 
como agente de fomento do 
desenvolvimento do país.

A mudança da marca e 
da razão social

Provavelmente por esse 
motivo a empresa patrocinou 
no início de 2008 a mudança 
de sua marca, que tinha uma 
inspiração na bandeira do Bra-
sil, passando a adotar apenas 
a denominação Vale, e não 
mais, Companhia Vale do Rio 
Doce.

 Logo em seguida a em-
presa altera sua razão social, 
abandonando por completo 
a denominação de seu nas-
cimento, buscando dissociar 
sua imagem no presente de 
seu passado como empresa 
estatal.

A multinacional brasileira
Após a privatização a 

Vale intensifica uma estratégia 

de internacionalização, que 
culmina com a aquisição da 
canadense INCO por US$ 17 
bilhões em 2006.

Atualmente a Vale está 
presente em mais de 30 paí-
ses, como se verifica na figura 
abaixo, copiada em fac-símile 
de relatório divulgado pela 
empresa em seu sítio na rede 
mundial de computadores.

Resultado dessa ex-
pansão, em 2007 38% de sua 
receita já era obtida em suas 
operações internacionais.

Os problemas sociais e 
ambientais da empresa

O perfil mais agressivo 
da empresa após sua privati-
zação intensificou os conflitos 
sociais e ambientais causados 
por suas operações.

No ano de 2008 a Vale 
produziu 346 milhões de tone-
ladas de minérios, enquanto 
que em 1997 essa produção 
era da ordem de 113 milhões 
de toneladas.

Em 2008 sua produção 
mineral gerou 657 milhões de 

Foto Nils Vanderbolt
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toneladas de resíduos mine-
ro-metalúrgicos, que tiveram 
que ser armazenados em pi-
lhas e barragens de estéril e 
rejeitos, com possibilidade de 
contaminação de recursos hí-
dricos. Para cada tonelada útil 
produzida foi produzida 1,89 
tonelada de resíduos minero-
metalúrgicos.

Além desses resídu-
os minero-metalúrgicos, em 
2008 foram geradas 487 mil 
toneladas de outros resíduos 
metálicos, de obras, domésti-
cos, dentre outros.

Suas ferrovias causaram 
acidentes com mortes ou le-
sões graves em 23 pessoas em 
2007, além de impactarem as 
comunidades ao longo de seu 
percurso com atropelamento 
de animais, ruído, interrupção 
do tráfego de pessoas e veícu-
los em cruzamentos sem pas-

sarelas ou passagens de nível.
Nas suas operações a 

Vale consumiu 335 milhões 
de metros cúbicos de água em 
2008, sendo responsável pelo 
derramamento no ambiente 
de 1.562 metros cúbicos de 
salmoura, álcool, hidrocarbo-
netos e outros poluentes.

Nesse mesmo ano suas 
operações impactaram uma 
área de 82,8 quilômetros 
quadrados, sendo 57,5 quilô-
metros quadrados na floresta 
amazônica. Da área total im-
pactada, apenas 44,2 quilôme-
tros quadrados estão em recu-
peração parcial ou integral.

A Vale informou a emis-
são de 16,8 milhões de tone-
ladas de dióxido de carbono 
(CO2) na atmosfera em 2008. 
Esse tema é particularmente 
sensível às operações da em-
presa em relação ao tema do 

aquecimento global, pois além 
do volume elevados de emis-
são direta de CO2,, os minerais 
vendidos pela empresa, quan-
do transformados por seus 
clientes, causam a emissão de 
mais de 300 milhões de tone-
ladas anuais de CO2.

Nos municípios de Ouri-
lândia do Norte, Parauapebas 
e São Félix do Xingu milhares 
de famílias de pequenos pro-
dutores rurais estão sendo re-
tirados dos projetos de assen-
tamento Tucumã e Campos 
Altos, para instalação de uma 
nova planta siderúrgica para 
extração e processamento de 
níquel.

Em 1º de abril de 2009, 
houve um derramamento de 
milhares de litros de ácido 
sulfúrico da planta da Vale na 
Nova Caledônia. O vazamento 
causou a morte de milhares de 

Distribuição geográfica da Vale 
Vale’s geographical distributiong g p
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peixes e outras espécies num 
riacho e na Baía Prony, que faz 
parte da área protegida pelo 
Patrimônio Mundial da UNES-
CO.

Aconteceram 2.860 aci-
dentes do trabalho com afas-
tamento em 2008, com 9 mor-
tes.

No aspecto contábil as 
provisões para contingências 
cíveis, ambientais e trabalhis-
tas em 1997 eram de R$ 136 
milhões, montante que em 
setembro de 2009 era de R$ 
1,886 bilhão.

Omissões em seu “Re-
latório de Sustentabilidade” 

Para responder a avalia-
ções negativas do mercado so-
bre suas operações, a partir de 
2007 a Vale editou um Relató-
rio de Sustentabilidade sobre 
suas operações que apesar de 
acrescentar informações em 
relação a suas publicações an-
teriores, é marcante por suas 
omissões.

A empresa não informa 
que foi autuada dezenas de 
vezes pelos órgãos de contro-
le ambiental. Por exemplo, foi 
divulgado na imprensa que so-
mente o Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente – IBAMA teria 
autuado a Vale 56 vezes por 
violações à legislação ambien-
tal.

A empresa não informa 
ainda as emissões de poluen-
tes nas suas unidades ope-
racionais, assim como não 
informa as doenças e mortes 
causadas às comunidades por 
essas emissões.

Estudo de Impacto 
Ambiental na cidade de São 
Luís-MA elaborado pela Vale 

em 2005 informa a emissão 
15.549 toneladas anuais de 
poluentes, sendo 3.014 t de 
material particulado (PTS) as-
sim como 8.002 t de dióxido 
de enxofre (SO2), 4.317 t de 
óxidos de nitrogênio (NOx), 
129 t de monóxido de carbono 
(CO) e 28 t de hidrocarbonetos 
(HCT), poluentes esses gera-
dos em 210 fontes fixas para 
uma produção de 6,1 milhões 
de toneladas de pelotas e em-
barque de 72,4 milhões de to-
neladas de minério de ferro.

Nesse mesmo estudo, 
ao realizar simulações em mo-
delo matemático para diag-
nóstico de Partículas Totais em 
Suspensão para período de 24 
horas, a Vale identificou con-
centração de partículas totais 
em suspensão no ano de 2003 
da ordem de 483,1 µg/m3 na 
área industrial, de 308 µg/m3 
no mar e 307,7 µg/m3 em ter-
ra, ou seja, ultrapassando em 
muito o padrão nacional de 
emissão de Partículas Totais 
em Suspensão para esse perí-
odo.

Assim, a própria Vale re-
conhece, em modelo matemá-
tico, que pode estar ocorrendo 
a violação de padrões nacio-
nais de emissão de partículas 
totais em suspensão no mu-
nicípio de São Luís-MA, com 
consequências sobre milhares 
de pessoas que vivem nas pro-
ximidades da área operacional 
da empresa ou ali trabalham.

Assim como registra-

do em São Luís, essa situação 
pode estar se repetindo em 
outras comunidades onde a 
Vale mantém suas operações.

Convém ressaltar que 
estudos científicos reconhe-
cidos pelo Governo Brasileiro 
indicam que, aplicado o princí-
pio da precaução, ocorrem 4,2 
x 10-5 mortes por pessoa para 
cada acréscimo de 1 µg/m3 de 
Partículas Inaláveis (PM10). 

Em outras palavras, se 
100.000 pessoas forem sub-
metidas de forma permanente 
a um acréscimo de 1 µg/m3 de 
partículas inaláveis (PM10) na 
atmosfera, estima-se que 4,2 
pessoas irão morrer a cada 
ano por causa desse acrésci-
mo.

Da mesma forma, es-
ses estudos científicos compi-
lam dados de ocorrências de 
mortes em face à variação de 
1 µg/m3 de dióxido de enxofre 
(SO2), da ordem 5,23 óbitos a 
cada 1.000.000 de pessoas.

A Organização Mundial 
de Saúde registra pesquisas 
científicas com resultados se-
melhantes.

Todos esses estudos in-
dicam que as operações indus-
triais das grandes empresas, 
inclusive de mineração, cau-
sam doenças e mortes, cuja 
responsabilidade na maioria 
das vezes não é imputada aos 
agentes poluidores. 

O prejuízo é público e o 
lucro é privado!

A empresa não informa que foi au-
tuada dezenas de vezes pelos órgãos 

de controle ambiental
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Esse artigo tem como 
objetivo avaliar as 
principais etapas do 
processo de implan-

tação do complexo de produ-
ção e transporte (mina, fer-
rovia e porto) de minério de 
ferro oriundo da Serra dos Ca-
rajás, no Estado do Pará, bem 
como as atividades econômi-
cas decorrentes da utilização 
dessa infra-estrutura.1

O principal ator da orga-
nização desse sistema produti-
vo foi e continua sendo a Com-
panhia Vale do Rio Doce (hoje 
denominada Vale), embora di-
versos outros agentes estatais 
(SUDAM, SUDENE, governos 
estaduais, governo federal, 

______
* Professor do Departamento de Socio-
logia e Antropologia da UFMA.

BNDES, etc.2) tenham contri-
buído para a instalação da ex-
ploração mineral de Carajás 
e para o fomento das outras 
atividades produtivas como a 
produção de ferro-gusa, a soji-
cultura e o plantio de florestas 
de eucalipto.

O interesse da Vale no 
desenvolvimento de outras 
atividades econômicas se ex-
plica pelo fato dessa empresa 
atuar também no segmento 

______
2. A SUDAM (Superintendência de 
Desenvolvimento da Amazônia) e a 
SUDENE (Superintendência de Desen-
volvimento do Nordeste) são agências 
federais de promoção de desenvolvi-
mento regional, que operam através 
de políticas de isenção de impostos e 
de concessão de incentivos. O BNDES 
(Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social) é um banco de in-
vestimento federal cujo objetivo é o fo-
mento de atividades produtivas.

de logística, através do trans-
porte de diversos produtos 
(agrícolas, florestais, siderúr-
gicos, construção, combus-
tíveis, etc.) pela Estrada de 
Ferro Carajás e pela ferrovia 
Norte-Sul3. Segundo relatório 
encaminhado à Securities and 
Exchange Commission (SEC) 
nos Estados Unidos, referen-
te ao ano de 2008, o setor de 
logística respondeu por 4,2% 
da receita bruta total da Vale 
(CVRD, 2009).

Se para a Vale o desen-
volvimento dessas atividades 

______
3. A Ferrovia Norte-Sul foi projetada 
para permitir o transporte e a expor-
tação da produção de grãos da região 
Centro-Oeste. Com a construção do seu 
traçado completo deverá ligar o municí-
pio de Anápolis (GO) à Açailândia (MA) 
onde faz conexão com a Estrada de Fer-
ro Carajás. 

A EXPLORAÇÃO
MINERAL DE CARAJÁS: 
UM BALANÇO TRINTA ANOS DEPOIS

Marcelo Sampaio Carneiro*
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   Pode-se imaginar 
o que significa ex-
portar 70 milhões 

de toneladas: é uma 
jazida gigantesca 

por ano.

corresponde ao aumento das 
cargas transportadas, para o 
governo federal ela abriu o 
espaço para o fomento de ati-
vidades econômicas em uma 
região caracterizada como ca-
rente de serviços públicos e de 
potencialidades econômicas 
próprias. Assim, ao longo dos 
últimos trinta anos o corredor 
(ou a área de influência) da 
Estrada de Ferro Carajás foi a 
base para uma série de planos 
ou iniciativas governamentais 
(Programa Grande Carajás, 
Programa dos Pólos Florestais, 
Corredor Norte de Exportação, 
etc.) que buscaram estimular 
atividades econômicas volta-
das para o mercado mundial, 
utilizando a infra-estrutura 
montada originalmente para a 
exportação do minério de fer-
ro.

A reflexão que orienta a 
construção desse texto refere-
se ao questionamento, depois 
de todos esses anos, dos re-
sultados produzidos pela pro-
messa de desenvolvimento 
econômico e social4 apresen-
tada junto com a implantação 
do Projeto Ferro Carajás. Per-
guntamos se os investimentos 
realizados conseguiram criar 
uma estrutura produtiva ca-
paz de dinamizar a economia 
da região, se os empreendi-

4. A base teórica subjacente a essas 
ações foi a da teoria de desenvolvi-
mento regional centrada em bases 
de exportação. De acordo com docu-
mento da Secretaria de Planejamento 
da Presidência da República e do Pro-
grama Grande Carajás, a economia da 
área de influência da Estrada de Ferro 
Carajás seria dinamizada pela implan-
tação de três complexos produtivos 
(mínero-metalurgia, madeira e celulo-
se, construção civil), com destaque para 
o segmento siderúrgico, considerado o 
“núcleo estratégico do principal com-
plexo motriz para o desenvolvimento 
do corredor”(BRASIL, 1989, p.93).

a criação do Programa Grande 
Carajás (PGC), iniciativa go-
vernamental visando o apro-
veitamento da infra-estrutura 
do Projeto Ferro Carajás (PFC) 
para estimular o desenvolvi-
mento de atividades produti-
vas na Amazônia Oriental.

Na segunda parte des-
tacamos o desenvolvimento 
da principal atividade indus-
trial estimulada pelo PGC nos 
estados do Pará e Maranhão, 
a implantação de unidades de 
produção de ferro-gusa loca-
lizadas ao longo do chamado 
corredor da Estrada de Ferro 
Carajás.

Na terceira parte desta-
camos duas atividades econô-
micas incentivadas pela Vale e 

pelo governo federal na área 
de influência da Estrada de 
Ferro Carajás5 e da Ferrovia 
Norte-Sul6: o agronegócio da 
soja e o plantio de eucalipto 
para produção de celulose. 

Na última seção apre-
sentamos o debate sobre a 
necessidade de verticalização 
da produção mineral na Ama-
zônia, destacando o papel da 
Vale nessa discussão.  Proble-
matizamos a idéia da verticali-
zação como tábua de salvação 
para a correção do modelo de 
desenvolvimento adotado ao 
longo dos últimos trinta anos 
na área influenciada pela in-
fra-estrutura construída para 
dar suporte à exportação mi-
neral de Carajás.

1 A organização da ex-
ploração mineral de Carajás

A origem da exploração 
mineral de Carajás está rela-
cionada com os investimentos 
em prospecção de minérios 
realizados a partir dos anos 
1960 por grandes empresas 
na Amazônia em áreas de 

5. A definição da área de influência da 
Estrada de Ferro Carajás aparece pela 
primeira vez num documento do Plano 
Diretor para o Corredor da Estrada de 
Ferro Carajás (iniciativa da Secretaria 
Executiva do Programa Grande Carajás 
e da CVRD). Nele a área de influência di-
reta da ferrovia é delimitada como uma 
faixa de 150 quilômetros em volta dos 
pólos industriais (Marabá, Açailândia, 
Santa Inês, etc.) situados ao longo da 
Estrada de Ferro Carajás (BRASIL, 1989, 
p. 33).
6. A Vale opera um trecho da Ferrovia 
Norte-Sul (FNS) desde 1989 e, em 2007, 
venceu o leilão para a exploração de 
mais um trecho de 720 km. De acor-
do com um relatório da empresa: “Em 
2008, a FNS transportou um total de 
0,9 bilhões de tku de carga para clien-
tes. Esta nova ferrovia cria um novo 
corredor para o transporte de carga ge-
ral, principalmente para a exportação 
de soja, arroz e milho, produzidos na 
região centro-norte do Brasil” (CVRD, 
2009, p.47)

mentos incentivados criaram 
algum tipo de encadeamento 
(linkage effects) com a eco-
nomia local e se essas ações 
produziram efeitos positivos 
sobre o mercado de trabalho, 
para as finanças públicas de 
estados e municípios e para 
melhoria da qualidade de vida 
da população regional.

O texto está dividido 
em quatro partes. Na primeira 
parte descrevemos a monta-
gem da estrutura de produção 
e escoamento do minério de 
ferro de Carajás, destacando 
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terra firme dessa região7. Des-
tarte, em julho de 1967, um 
helicóptero da Cia. Meridional 
de Mineração pousou em uma 
clareira da Serra dos Carajás, 
revelando a existência de uma 
jazida de 18 bilhões de tonela-
das de minério de ferro de alto 
teor. Depois, verificou-se que 
em Carajás não havia somente 
minério de ferro. Havia também 
grandes depósitos de manga-
nês, ouro, bauxita, cobre e ou-
tros minerais valiosos.

A empresa que desco-
briu as jazidas era, na verdade, 
o braço brasileiro da U. S. Ste-
el, grande siderúrgica norte-
americana e uma das maiores 
consumidoras mundiais de mi-
nério de ferro. Contudo, devido 
a uma ação do governo brasi-
leiro, a U. S. Steel foi obrigada 
a aceitar a Cia. Vale do Rio Doce 
como sócia na exploração mi-
neral, o que deu origem a com-
panhia Amazônia Mineração 
S/A (AMZA), que foi quem de 
fato tomou as primeiras iniciati-
vas para viabilizar a exploração 
mineral de Carajás.

Uma das primeiras ques-
tões que tinha de ser resolvida 
era a forma do transporte do 
minério extraído de Carajás. 
Duas alternativas se colocaram 
na época: o transporte através 
de uma hidrovia (Rio Tocan-
tins) ou a opção da construção 

7. Como relata o ex-presidente da DO-
CEGEO, Breno Augusto dos Santos: 
“Tudo começou na segunda metade 
da década de 1960, quando duas em-
presas americanas iniciaram programas 
de prospecção mineral na região com o 
objetivo de descobrir jazidas de man-
ganês. (...) a Union Carbide localizou 
os depósitos do Sereno, em 1966, nas 
proximidades de Marabá, mas a United 
States Steel, um ano depois, foi mais 
aquinhoada pela sorte, descobrindo os 
depósitos de Buritirana e também as 
fabulosas jazidas de ferro de Carajás” 
(SANTOS, 2002, p.136) Fo
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de uma ferrovia, atravessando 
os estados do Pará e do Mara-
nhão. A opção adotada foi a da 
construção da Estrada de Ferro 
Carajás, de cerca de 890 km de 
extensão, que liga a Serra dos 
Carajás ao Porto de Ponta da 
Madeira, no município de São 
Luis, no estado do Maranhão.

Os estudos iniciais de ex-
ploração e os primeiros traba-
lhos de construção da ferrovia 
e do porto foram conduzidos 
pela Amazônia Mineração S/A 
(AMZA). Em 1977, após diver-
gência de interesses entre a Cia. 
Vale do Rio Doce e a U. S. Steel, 
a sociedade foi desfeita com a 
empresa brasileira tornando-se 
a única proprietária da AMZA e 
do empreendimento mineral de 
Carajás.

Para realizar uma obra 
tão grande e complexa a então 
denominada Companhia Vale 
do Rio Doce precisou do aval do 
governo brasileiro, em virtude 
do volume de recursos neces-
sários (cerca de 3,7 bilhões de 
dólares) para construir a infra-
estrutura do projeto, ao mesmo 
tempo em que tinha de lidar 
com governos estaduais e mu-
nicipais que seriam impactados 
positiva e negativamente por 
esses investimentos. Em 1978 a 
Vale apresentou o Projeto Ferro 
Carajás (PFC) para a Secretaria 
de Planejamento da Presidência 
da República. O governo fede-
ral, tendo em vista a magnitude 
das obras de infra-estrutura e o 
volume de recursos que seriam 
mobilizados, resolveu ampliar 
o PFC, criando um programa 
regional de desenvolvimento 
denominado Programa Grande 
Carajás (PGC).

O Programa Grande Ca-
rajás foi criado em 1980, atra-
vés do Decreto-Lei n° 1813 de 

21.11.1980. O Programa tinha 
como objetivo beneficiar em-
presas que viessem a se insta-
lar na região do Programa, que 
incluía parte do território dos 
estados do Pará, Maranhão e 
Tocantins, tendo como limite o 
paralelo 8° e os rios Parnaíba, 
Xingu e Amazonas (Mapa 1). 
Essas empresas seriam bene-
ficiadas através de incentivos 
financeiros (empréstimos sub-
sidiados) e isenções fiscais que 
seriam concedidos através de 
instituições públicas operando 
na região, caso das Superinten-
dências Regionais de Desen-
volvimento com a SUDAM e a 
SUDENE e da própria estrutura 
montada para organização do 
PGC8.
1.1 O Projeto Ferro Carajás

Os primeiros estudos 
para o aproveitamento das ja-
zidas de ferro da Serra dos Ca-
rajás foram apresentados em 
1974, dando origem a um proje-
to básico de desenvolvimento, 
que propunha uma meta inicial 
de produção de 12 milhões de 
toneladas por ano (MTPA) para 
1979 e 50 MTPA em 1986, que, 
contudo, foi adiado em virtude 
da crise energética e das posi-
ções da U. S. Steel. 

No início de 1978 o Con-
selho de Desenvolvimento Eco-
nômico da Presidência da Re-
pública autoriza o começo das 
obras de construção da Estrada 
de Ferro Carajás (EFC) e, em ou-

8. Dentre os empreendimentos apoia-
dos pelo PGC podemos destacar: i) as 
fábricas de produção de alumina e alu-
mínio (Albrás e Alumar); ii) a fábrica 
de silício metálico (CCM em Tucuruí/
PA); Projetos agropecuários de empre-
sas que trabalharam na construção da 
infra-estrutura de Carajás (Queiroz Gal-
vão, Mendes Júnior e Construtora Tra-
tex) e, iv) as usinas de ferro-gusa  locali-
zadas em Açailândia/MA e Marabá/PA. 

tubro desse mesmo ano, apro-
va o Projeto Ferro Carajás (PFC), 
com a previsão de operação co-
locada para o ano de 1985, com 
uma produção estimada de 15 
milhões de toneladas.

Assim estavam coloca-
das as condições institucionais 
para o desenvolvimento do Pro-
jeto Ferro Carajás, um comple-
xo mina-ferrovia-porto contro-
lado pela Companhia Vale do 
Rio Doce, com uma estrutura 
de produção idêntica a que esta 
companhia possuía em seu Sis-
tema Sul, ligando Itabira no es-
tado de Minas Gerais ao porto 
de Vitória, no estado do Espí-
rito Santo. Para sua efetivação 
foram previstos recursos da or-
dem de 3,7 bilhões de dólares, 
a maior parcela envolvida na 
construção da ferrovia, cerca de 
US$ 1,5 bilhão de dólares, equi-
valente a 48 % do investimento 
total, enquanto os gastos com 
a construção da mina e do por-
to atingiram, respectivamente, 
14,22% e 5,89% do conjunto 
dos recursos mobilizados.

A importância do Projeto 
Ferro Carajás para a Vale pode 
ser medida pelas palavras de 
um de seus principais dirigen-
tes, o ex-presidente Eliezer Ba-
tista, que destacou o papel das 
reservas de Carajás para a ma-
nutenção da posição da compa-
nhia como a maior exportadora 
mundial de minério de ferro, 
bem como a divisão dos mer-
cados (externo e interno) en-
tre as operações da empresas 
em seu sistema Norte (Carajás) 
e Sul (Minas Gerais):  “ Se não 
tivéssemos construído o Proje-
to Carajás, nossa sobrevivência 
como líder mundial da minera-
ção de ferro já estaria compro-
metida e esse mercado que foi 
conseguido a duras penas já te-
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Quadro 1:

2005 2006 2007 2008
China 18,37 28,14 30,67 24,75
Japão 20,53 18,36 15,42 19,14
Alemanha 16,79 13,07 11,36 10,15
Coréia do Sul 8,48 8,23 7,93 8,54
França 7,26 6,38 5,65 6,70
Itália 6,16 4,94 5,52 5,04
Outros 22,41 20,88 23,45 25,68
Total (em %) 100,00 100,00 100,00 100,00
Total (US$ 
FOB)

1.442.931.012 1.983.193.116 2.321.688.109 3.836.985.671

      Fonte: SECEX/MDIC (Exportações Brasileiras – Município de Parauapebas)

ria sido perdido. Pode-se imagi-
nar o que significa exportar 70 
milhões de toneladas: é uma ja-
zida gigantesca por ano. Não há 
minério em Minas Gerais para 
tanto, nem quantitativa nem 
qualitativamente. E ali preten-
demos industrializar e alimen-
tar o mercado interno (BATISTA 
apud CARNEIRO, 1993a, p.10).”

No mesmo sentido ex-
plicava, em 1980, um coor-
denador de planejamento da 
empresa, mostrando a correla-
ção entre o investimento feito 
em Carajás e a diminuição das 
reservas de Minas Gerais: “Há 
um limite para a produção de 
Itabira, que é de 65 milhões 
de toneladas por ano. Mas, as 

quantidades de minério que a 
companhia precisa para man-
ter seu nível de comercialização 
são muito maiores. É por esta 
razão mesmo que Carajás está 
projetado papa poder chegar a 
uma produção de 50 milhões de 
toneladas/ano”(AGUIAR apud 
CARNEIRO, 1993a, p.10).

Concedidos nos anos 

oitenta, hoje esses depoimentos mostram-se defasados no que 
concerne a capacidade produtiva da Vale em seus respectivos sis-
temas produtivos (Norte e Sul), mas ressaltam a importância de 
Carajás para a estratégia da empresa. A meta da produção de 50 
milhões de toneladas de minério de ferro por ano em Carajás foi 
ultrapassada, com a empresa se aproximando da produção de 100 
milhões, conforme pode ser visto no gráfico abaixo (Gráfico 1), 
com a maior parte destinada à exportação9.

 Ao contrário do perío-
do inicial de funcionamento da 
exploração de Carajás, quando 
o principal mercado consumi-
dor era o do Japão, nos últimos 
anos o mercado chinês tem sido 
o principal destino do minério 
de ferro de Carajás, vindo em 
seguida países como o Japão, 
Alemanha, Coréia do Sul, Fran-
ça e Itália (Quadro 1).

Quadro 1: Participação per-
centual dos principais países 
de destino do minério de ferro 
exportado pela Vale a partir de 
Carajás (segundo o valor expor-
tado em U$S)(2005 a 2008). 

9. A estatística de exportação que apa-
rece no gráfico corresponde ao volume 
total exportado de minério de ferro 
pelo estado do Pará. Na diferença entre 
o total produzido pela Vale e o expor-
tado deve ser considerado o volume do 
minério de ferro consumido pelas em-
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1.2  A diversificação da pro-
dução e do aproveitamento 
mineral de Carajás.

A exploração mineral de 
Carajás não ficou restrita ao mi-
nério de ferro. Outras commo-
dities minerais tem sido objeto 
de investimentos visando sua 
produção e beneficiamento10. 
Dentre estas podemos destacar 
a exploração do manganês da 
mina Azul, os projetos de pro-
dução de concentrado cobre do 
Sossego e da Serra do Salobo, 
além dos investimentos para a 
produção de níquel11.

As jazidas de manganês 
localizadas no Córrego do Azul 
na Serra de Carajás foram des-
cobertas em 1971 e abrangem 
um montante de 65 milhões 
de toneladas. Em dezembro 
de 1985 foi concluída a planta 
de beneficiamento do minério, 
que atualmente possui uma ca-
pacidade de produção para 2,5 
milhões de toneladas/ano. Em 
2008, a empresa Vale Manga-
nês S/A  produziu  2 milhões de 
toneladas de manganês.

A produção de cobre rea-
lizada pela Vale em Carajás tem, 
atualmente, duas estruturas12. 
A primeira, já em operação, cor-
responde a exploração da mina 
do Sossego, com capacidade 
para produção de 120 mil tone-
ladas de concentrado de cobre. 

presas guseiras na região, na proporção 
de 1,6 toneladas de minério de ferro 
para 1 tonelada de ferro gusa produzido 
(MONTEIRO, 2006) e, supomos, outras 
vendas para o mercado interno.
10. Uma visão geral do potencial mine-
ral de Carajás pode ser vista em Santos 
(1981).
11. Vale destacar a exploração, finali-
zada em 2002, das reservas de ouro da 
lavra do Igarapé Bahia, que, estimadas 
em cem toneladas (SANTOS, 2002), fo-
ram exauridas ao longo de doze anos.
12. Estão previstos cinco projeto de ex-
tração de cobre para a região de Carajás 
(Sossego, Salobo I e II, Cristalino e Ale-
mão).

A segunda é o projeto Cobre do 
Salobo, que prevê a produção 
anual de 127 mil toneladas de 
cobre (com expansão numa se-
gunda etapa para 254 mil). Esse 
empreendimento está previsto 
para iniciar suas operações em 
2011.

O outro mineral com 
previsão para exploração na re-
gião de Carajás é o níquel. Na 
área da Serra dos Carajás existe 
o depósito de níquel do Verme-
lho, cujo projeto de exploração 
foi aprovado em reunião do 
Conselho de Administração da 
Vale em 2005, possui previsão 
de produção anual de 46 mil 
toneladas de níquel metálico e 
tinha entrada em operação pre-
vista para o final de 2008. Ainda 
na região de Carajás, mas locali-
zado nos municípios de Ourilân-
dia do Norte, São Félix do Xingu 
e Parauapebas está o projeto de 
exploração de níquel denomi-
nado Onça Puma. A produção 
prevista para esse projeto é de 
58 mil toneladas/ano, com pro-
dução prevista para início em 
2010.
2 A produção siderúrgica 
ao longo da Estrada de Ferro 
Carajás.

A produção brasileira de 
ferro gusa tendo o carvão vege-

tal como insumo energético e 
redutor inicia-se no século XIX 
e consolida-se nos anos trinta 
do século XX (SUZIGAN, 1986). 
Mesmo com o surgimento e ex-
pansão da siderurgia a coque 
metalúrgico a produção guseira 
a partir do carvão vegetal conti-
nuou ocupando um importante 
espaço na siderurgia brasileira, 
respondendo por algo em torno 
de 25 a 35% da produção brasi-
leira de ferro-gusa nos últimos 
vinte anos.

O desenvolvimento des-
sa produção baseou-se no es-
tabelecimento de um sistema 
produtivo marcado pela coexis-
tência de dois tipos de produ-
tores de ferro gusa: os produto-
res integrados, e os produtores 
independentes. Os primeiros 
fabricam ferro gusa dentro de 
unidades siderúrgicas de maior 
porte, que incluem a produção 
de aço e outros produtos mais 
elaborados, enquanto as uni-
dades independentes caracteri-
zam-se pela produção exclusiva 
do ferro gusa, vendendo-a em 
seguida para fundições e acia-
rias.

Até o final de 1980 a pro-
dução de ferro gusa a carvão 
vegetal concentrou-se quase 
que exclusivamente no estado 

Fonte: SINDIFER.
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de Minas Gerais, foi somente 
na década seguinte que a pro-
dução guseira sofreu um deslo-
camento regional importante, 
com o surgimento das primei-
ras unidades fabris na Amazô-
nia Oriental, localizadas nos 
municípios de Açailândia/MA e 
Marabá/PA.

Esse deslocamento da 
produção guseira para a Ama-
zônia Oriental esteve relacio-
nado com alguns incentivos 
(isenção fiscal e subsídios) ofe-
recidos pelo governo federal no 
âmbito do denominado Progra-
ma Grande Carajás e da cons-
trução, por parte da Cia. Vale 
do Rio Doce, da infra-estrutura 
para escoamento do minério de 
ferro de Carajás através de uma 
moderna ferrovia e do porto de 
Ponta da Madeira em São Luis/
MA.

Com um início tímido - 
em 1990 representava menos 
de 5% do total nacional - a pro-
dução guseira de Carajás vem 
aumentando progressivamente 
sua participação no conjunto da 
produção siderúrgica a carvão 
vegetal no Brasil, respondendo 
em 2006 por 1/3 do total pro-
duzido.

A implantação da produ-
ção guseira na região de Carajás 
teve início com o deslocamento 
de grupos siderúrgicos de Mi-
nas Gerais (Itaminas, Ferroeste) 
e com a conversão de empresas 
de construção civil (Construtora 
Brasil, Rodominas) que, apro-
veitando-se dos incentivos e 
isenções fiscais oferecidos pelo 
governo federal, tornaram-se 
produtores de ferro gusa.

A expansão observada 
nos anos subseqüentes fez-se 
com a ampliação da capacida-
de instalada de alguns grupos 
pioneiros (Viena Siderúrgica, 
Cia. Vale do Pindaré e Cia. Side-
rúrgica do Pará) e pela entrada 
de novos agentes econômicos, 
caso de grupos siderúrgicos de 
maior porte (GERDAU, Aço Cea-
rense), de uma trading que pas-
sa a produzir o ferro gusa antes 
importado (Promotora Vasco-
asturiana) e de grupos empre-
sariais locais (Grupo Revemar, 
Grupo Leolar, etc.). 

O fato dos novos grupos 
terem escolhido o estado do 
Pará para sua localização está 
relacionado com dois aspectos: 
i) a possibilidade de utilização 
de carvão vegetal de mata na-

tiva e, ii) a existência de políti-
cas governamentais de apoio à 
implantação desses empreendi-
mentos, por intermédio da con-
cessão de isenções fiscais e do 
financiamento da implantação 
da estrutura produtiva.

Vale ressaltar que essa 
expansão foi motivada também 
pela forte elevação do preço do 
ferro gusa, que, depois de pas-
sar a década de 1990 oscilando 
na faixa de US$ 140,00 – 160,00 
a tonelada (gusa de aciaria) 
(BNDES, 2000), alcançou o valor 
médio de US$ 444,60 em 2008 
(CARNEIRO; RAMALHO, 2009). 
Outro aspecto que explica 
esse crescimento da capacida-
de instalada é o volume relati-
vamente pequeno de recursos 
para a implantação de uma 
unidade de produção de ferro 
gusa, o que faz também que 
este seja um campo econômi-
co com pouca barreira à entra-
da de novos competidores.

No Quadro 2 apresen-
tamos algumas características 
(Grupo controlador, capaci-
dade de produção e valor ex-
portado) do conjunto desses 
agentes que compõem o cam-
po econômico da produção 
guseira de Carajás. 

Quadro 2: Perfil das Empresas Siderúrgicas na região de Carajás.

Nome da Empresa Controle Localização
N° de 

Fornos
Valor exportado 

(em  US$) (em 2007)

Viena Siderúrgica do Maranhão Grupo Valadares Açailândia/MA 5 145.419.560

Cia. Vale do Pindaré S/A 
Grupo Queiroz Galvão

Açailândia/MA 3

181.313.820Siderúrgica do Maranhão S/A Açailândia/MA 2

Cia. Siderúrgica do Maranhão S/A Santa Inês/MA 2

Gusa Nordeste S/A Grupo Ferroeste Açailândia/MA 3 92.905.660

Ferro Gusa do Maranhão Ltda Grupo Aterpa Açailândia/MA 2 63.191. 660

Maranhão Gusa S/A Grupo Gerdau Bacabeira/MA 2 49.457.630

Ferro Gusa Carajás S/A CVRD Marabá/PA 2 80.615.884

Siderúrgica Marabá/SINOBRÁS* Aço Cearense Marabá/PA 2 31.851.144
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cont.
Nome da Empresa

Controle Localização
N° de 

Fornos
Valor exportado 

(em  US$) (em 2007)

Terra Norte Metais Ltda. S/I Marabá/PA 2 37.094.932

Cia Siderúrgica do Pará S/A
Grupo Costa Monteiro

Marabá/PA 4
104.674.080

Usina Siderúrgica do Pará S/A Barcarena/PA

Siderúrgica do Pará S/A Construtora Valadares Gontijo Marabá/PA 2 104.309.344

Siderúrgica Ibérica Pará S/A Promotora Vascoasturiana (ESP) Marabá/PA 3 111.479.736

Sidenorte Siderurgia Ltda. S/I Marabá/PA 1 39.829.686

Marabá Gusa Siderúrgica Ltda. Grupo Leomar Marabá/PA 1 S/I**

Da Terra Siderúrgica Ltda. Grupo Revemar Marabá/PA 2 28.246.440

Usina Siderúrgica de Marabá S/I Marabá/PA 3 45.447.403
Fonte : Instituto Observatório Social (2006), SECEX/MDIC, SINDIFER.

(*) Empresa situada na lista de empresas com exportações na faixa de até US$ 10 milhões.
(**) A Siderúrgica Norte Brasil S/A (SINOBRAS) implantou uma usina siderúrgica de produção integrada que 
envolve a manutenção dos 2 fornos de ferro gusa, uma aciaria, uma unidade de laminação e de trefilaria. 

Aqui é necessário des-
tacar que apesar de possuir 
características similares ao 
restante do campo da produ-
ção de ferro gusa nacional – 
mesmo padrão tecnológico, 
estrutura de capital semelhan-
te – a produção guseira de Ca-
rajás diferencia-se desse con-
junto maior por conta de três 
elementos específicos: a) a 
orientação para o mercado ex-
terno, b) a dependência quase 
que integral do fornecimento 
de minério por parte da Vale 
e, c) a forte repercussão dos 
problemas sociais e ambien-
tais associados à produção de 
ferro gusa na Amazônia.

Ao contrário da pro-
dução localizada no sudeste 
brasileiro, o ferro gusa pro-
duzido em Carajás destina-se 
quase que integralmente ao 
mercado exterior, tendo como 
principal região de destino o 
mercado dos Estados Unidos 
e, em menor medida, a União 
Européia. Essa forte vincula-
ção ao mercado externo torna 
a produção guseira de Carajás 
extremamente sensível às os-
cilações do comércio interna-
cional, da conjuntura econô-

mica dos países importadores 
e da política cambial brasileira.

Outro componente sin-
gular dessa produção guseira 
é a sua dependência de um 
único fornecedor do seu prin-

mento de minério para essas 
siderúrgicas. Essa posição mo-
nopolista da empresa, que, no 
passado foi fundamental para 
a decisão das guseiras de se 
deslocarem para Carajás, hoje 
possui efeitos importantes na 
organização desse campo eco-
nômico, com a decisão tomada 
pela Vale, em agosto de 2007, 
de suspender o fornecimento 
para as siderúrgicas que não 
demonstrem estar operando 
em conformidade com a legis-
lação ambiental e trabalhista 
vigente.

O terceiro elemento 
que distingue o campo de atu-
ação dessas siderúrgicas é o 
fato de que a produção gusei-
ra de Carajás está situada no 
centro do debate sobre duas 
questões de grande relevância 
política, que atraem a atenção 
de órgãos estatais (IBAMA, 
Ministério do Trabalho, Secre-
tarias Estaduais do Meio Am-
biente, etc.) e do ativismo de 
movimentos ambientalistas e 
de defesa dos direitos huma-
nos: i) a questão do desma-
tamento da Amazônia e, ii) a 
questão do trabalho escravo 
contemporâneo.

cipal insumo produtivo: o mi-
nério de ferro. 

Aqui aparece com des-
taque o papel estruturante 
da Vale, haja vista a sua qua-
se exclusividade13 no forneci-

13. Somente a empresa Siderúrgica do 
Pará (SIDEPAR) possui jazida própria de 
minério de ferro, comprando apenas 
30% do seu consumo junto a Cia. Vale 
do Rio Doce.

Aparece com 
destaque o papel 

estruturante da Vale, 
haja vista a sua quase 

exclusividade no 
fornecimento de 

minério para essas
siderúrgicas.
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3 O fomento da produ-
ção sojícola e dos plantios de 
eucalipto pela Vale.

3.1 A expansão da produ-
ção de soja.

O apoio ao desenvolvi-
mento da produção sojícola 
no estado do Maranhão re-
monta a algumas ações desen-
volvidas pela Vale no início dos 
anos noventa. Nesse período, 
a empresa lança o denomina-
do “Programa do Corredor de 
Exportação Norte”.

 O principal objetivo 
apresentado pelo programa, 
conforme documento de maio 
de 1991 da então Secretaria 
de Desenvolvimento Regional, 
era indicado como o desenvol-
vimento econômico e social 
das regiões do sul do Mara-
nhão, do sudoeste do Piauí e 
nordeste do Tocantins. A base 
para esse desenvolvimento 
seria: a) a existência de dois 
milhões de hectares de cerra-
dos inexplorados (nos termos 
do documento: “não explo-
rados racionalmente”), b) o 
reduzido custo do transporte 
da produção sojícola, graças à 
existência das ferrovias Norte-
Sul, Carajás-Ponta da Madeira 
e, c) o baixo custo de operação 
do porto de Ponta da Madeira, 
em São Luis/MA.

 Num outro documen-
to, elaborado pela Superin-
tendência da Estrada de Ferro 
Carajás, o potencial de pro-
dução, bem como a área de 
abrangência do “Corredor de 
Exportação”, aparecem de for-
ma mais precisa, com a lista-
gem de vinte e um municípios 
(5 no Tocantins, 5 no Piauí e 11 
no Maranhão) nos quais a pro-

dução sojícola seria apoiada 
e uma previsão do plantio de 
600 mil hectares de soja para 
o período 1993/1998 (CVRD/
SUFEC, 1993, p.44).

 A estratégia de viabi-
lização da produção de grãos 
no Corredor de Exportação 
Norte14 se insere na perspecti-
va da utilização lucrativa da in-
fra-estrutura (ferrovia e porto) 
controlada pela Vale na Ama-
zônia Oriental. Segundo dados 
da Superintendência da Estra-
da de Ferro Carajás, a empresa 
obtinha, em 1993, US$ 8,33 
por tonelada de soja transpor-
tada (CARNEIRO, 1993b).

 Outro vetor importante 
dessa participação do Estado 
na viabilização da sojicultura 
na Amazônia Oriental é o com-
ponente do financiamento da 
produção, através do estabe-
lecimento de programas de 
crédito específicos ou do sis-
tema financeiro estatal (BASA, 
BNB). 

 O Programa de Coope-
ração Nipo-Brasileiro para o 
Desenvolvimento dos Cerra-
dos (PRODECER III), convênio 
estabelecido entre o governo 
brasileiro e a agência de coo-
peração internacional do Ja-
pão (JICA), previu um desem-
bolso de U$S 138 milhões para 
o período 1993-1998, momen-
to em que a soja começa a se 
implantar com mais força nos 

14. A Vale desenvolveu estratégia si-
milar no sudeste brasileiro, através da 
articulação do Corredor Centroleste de 
Exportação, com o propósito de viabi-
lizar a exportação de soja pela Estrada 
de Ferro Vitória-Minas. A participação 
posterior da empresa na privatização da 
Rede Ferroviária Federal, bem como, no 
leilão para exploração de trechos da fer-
rovia Norte-Sul, confirmam sua política 
de investimentos no setor de logística.

estados do Maranhão e Tocan-
tins.

 De acordo com as infor-
mações levantadas por Sou-
za Filho (1995) o PRODECER 
III foi implantado em Balsas 
através da Cooperativa Agríco-
la Batavo e da Companhia de 
Promoção Agrícola (CAMPO), 
com o assentamento de qua-
renta famílias numa área total 
de quarenta mil hectares, cuja 
compra foi realizada mediante 
empréstimo (R$ 5,4 milhões) 
obtido junto ao Banco do Nor-
deste do Brasil. Ainda segun-
do esse autor, outro subsídio 
importante para o fomento 
da expansão da sojicultura no 
sul do Maranhão foi o proje-
to Rodovias II, financiamento 
da ordem de US$ 79 milhões, 
concedido pelo Banco Mun-
dial para o melhoramento e 
pavimentação da ligação rodo-
viária entre os municípios de 
Balsas e Alto Parnaíba (op. cit., 
p. 269).

 No caso da expansão 
da soja no leste maranhense 
o fator mais importante desta-
cado pelo presidente da Asso-
ciação de Produtores de Soja 
do Centro Leste Maranhense 
(APACEL) foi a construção, pela 
Vale, de uma estrutura para 
armazenamento e exportação 
de soja pelo porto de Itaqui, 
uma vez que a região possui 
uma localização privilegiada, 
distando apenas 250 quilôme-
tros do local de escoamento e 
contando com uma rodovia re-
centemente recuperada (BR-
222) para o transporte da pro-
dução de grãos: “(No fim dos 
anos noventa) quando final-
mente se viabilizou o plantio 
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de soja aqui na região, através 
do transporte de técnicas que 
vieram do sul do Maranhão 
como também pela viabilida-
de da exportação do produto 
pelo Porto do Itaqui. O porto 
inaugurou, a Vale inaugurou, 
terminou, em noventa e qua-
tro (o terminal de grãos) e foi 
a partir de então (...) que se 
viabilizou a implantação real-
mente de um pólo produtivo 
de grãos aqui na região do 
Baixo Parnaíba”(Entrevista 
com Vilson Ambrosi,  realizada 
em 12.03.2008).
3.2 O desenvolvimento da 
silvicultura do Eucalipto.
 Outra atividade econô-
mica planejada para fomento e 
expansão na chamada área de 
influência da Estrada de Ferro 
Carajás (EFC) é a do plantio em 
larga escala de eucalipto. Pre-
sente no planejamento gover-
namental para a região des-
de os primeiros documentos 
do Programa Grande Carajás, 
o desenvolvimento do plan-
tio de eucalipto ganhou força 

com o lançamento pela Vale, 
no ano de 1990, do Programa 
de Pólos Florestais.
 O Programa de Pólos 
Florestais previa o refloresta-
mento ou plantio, num prazo 
inicial de dez anos, de hum 
milhão de hectares de espé-
cies florestais do gênero Eu-
calyptus, em fazendas a serem 
localizadas preferencialmente 
na segunda parte (trecho en-
tre Açailândia e Santa Inês) da 
área de influência da Estrada 
de Ferro Carajás (Mapa 2).

 O principal destino des-
se plantio florestal seria a in-
dústria de celulose, com a pre-
visão (irrealista) de implanta-
ção de dez fábricas com capa-
cidade para produzir 420 mil 
toneladas/ano, contando com 
o apoio do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) e da criação 
de uma fundação sem fins lu-
crativos, a Fundação Brasileira 
para o Desenvolvimento Sus-
tentável15.

15. A proposta de criação da Fundação 

 Entre o lançamento 
desse ambicioso Programa e 
os dias atuais apenas um pro-
jeto inicialmente previsto se 
consolidou, ainda que de for-
ma parcial: o Projeto Celmar 
S/A. 

Planejado como um 
conjunto de atividades flores-
tais e industriais (fabricação 
de celulose) o Projeto Celmar 
concretizou apenas seu com-
ponente florestal, que, poste-
riormente, teve seu uso volta-
do para a produção de carvão 
vegetal para fins siderúrgicos, 
com a criação pela Vale, em 
2003, da empresa Ferro Gusa 
Carajás16. 

tinha como objetivo a captação de re-
cursos internacionais para o fomento 
dos plantios de Eucalipto. Participam de 
sua criação algumas grandes empresas 
da indústria brasileira de papel e celu-
lose, caso da Aracruz, da Ripasa, Papel 
Simão, Cia Jari, etc.
16. A criação da empresa Ferro Gusa 
Carajás pode ser compreendida como 
uma estratégia da Vale para colocar 
uma produção de ferro-gusa sem que 
houvesse dúvidas quanto a legalidade 
do seu processo de produção, haja vista 
as fortes críticas recebidas pelo pólo si-

Açailândia -MA - Carvoarias da Vale poluem ao lado do assentamento Califórnia
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Até o ano de 2006 os 
plantios de eucalipto da Ferro 
Gusa Carajás (ex-projeto Cel-
mar) correspondiam a 34.477 
hectares, numa área total de 
80.894 hectares. Vale dizer 
que parte importante desse 
plantio foi financiado pelo BN-
DES, que emprestou em 1997 
cerca de 46 milhões de reais 
para a implantação de 24 mil 
hectares de floresta de euca-
lipto (BNDES apud CARNEIRO, 
1998).

Durante os últimos vin-
te anos a Vale tem desenvolvi-
do uma campanha de defesa 
da utilização de florestas de 
eucalipto para o que a empre-
sa considera como o melhor 
modelo de recuperação de 
áreas degradadas na Amazô-
nia Oriental. Essa campanha 
possui, pelo menos, dois obje-
tivos: i) desvincular a empresa 
dos processos de desmata-
mento que a ela podem ser as-
sociados (caso do consumo de 
carvão vegetal pelas empresas 
guseiras) e, ii) apresentar uma 
proposta (o plantio de eucalip-
to) que se enquadra na políti-
ca de logística (transporte de 
cargas) da empresa. 

Dentro dessa perspecti-
va a Vale lançou, em 2007, no 
estado do Pará, o Programa 
Vale Florestar, com o objetivo 
de recuperar áreas degrada-
das com o plantio de espécies 
florestais exóticas e nativas. 
O objetivo do Programa é fa-

derúrgico de Carajás quanto a utilização 
de trabalho escravo e da destruição da 
mata nativa para a produção de carvão 
vegetal. Por conta dessa situação ela 
criou a Ferro Gusa Carajás numa joint 
venture com a empresa norte-ameri-
cana Nucor Corporation.  Discuto essa 
situação com mais detalhes em outro 
artigo (CARNEIRO, 2008).

zer a recomposição de 150 mil 
hectares de áreas originais e 
o reflorestamento industrial 
de 150 mil hectares de áreas 
como espécies florestais exóti-
cas (eucalipto) e nativas (caso 
do Paricá) na região sudeste 
do Pará, com um investimento 
previsto de US$ 300 milhões 
até 2015 (VALE, 2008).

Em 2008 a empresa 
contabilizou 323 km² (32.300 
hectares) de áreas recupe-
radas em terras de terceiros 
pelo Programa (VALE, 2008), 
número que teria subido em 
2009 para 66 mil hectares (dos 
quais 44 mil hectares com re-
cuperação de mata nativa e 22 
mil com o plantio de eucalip-
to), em fazendas localizadas 
nos municípios de Dom Eliseu, 
Ulianópolis, Paragominas e 
Rondon do Pará.

O último ato do proces-
so de fomento à expansão dos 
plantios de eucalipto na área 
de influência da E.F. Carajás é 
a decisão da empresa Suzano 
Papel e Celulose de implantar 
uma fábrica de produção de 
celulose na região oeste do es-
tado do Maranhão. Para tanto 
a empresa adquiriu os ativos 
florestais acima citados que 
pertenciam a Vale e contará 
também com a madeira oriun-
da dos reflorestamentos com 
eucalipto que a Vale vem esti-
mulando com o Programa Vale 
Florestar.

Segundo comunicado 
da Vale, o acordo com a Suza-
no foi firmado nos seguintes 
termos: “A venda de ativos 
florestais, totalizando 84,7 mil 
hectares, incluindo áreas de 
preservação e florestas de eu-
calipto localizadas no sudoeste 
do Maranhão, foi formalizada 

por R$ 35 milhões. O transpor-
te ferroviário da nova unidade 
da Suzano no Maranhão até a 
região portuária de São Luis 
está previsto para um período 
de 30 anos, a partir de 2013. 
Será da ordem de 1,3 milhão 
de toneladas de celulose por 
ano” (Vale vai fornecer à Su-
zano madeira para refloresta-
mento17).

Conclusão: a vertica-
lização da produção mineral 
resolverá os desafios do de-
senvolvimento regional?

 A trajetória dos inves-
timentos realizados pela Vale 
nas atividades minerais de 
Carajás e nos outros setores 
(ferro-gusa, soja e eucalipto) 
por ela incentivados na área 
de influência da Estrada de 
Ferro Carajás mostram que a 
empresa teve êxito em sua es-

17. Cf. matéria publicada no en-
dereço http://www.vale.com/
v a l e / c g i / c g i l u a . e x e / s y s / s t a r t .
htm?infoid=3307&sid=584, acessada 
em 29/12/2009.

Sem a vertica-
lização da produção 

mineral de Carajás, isto 
é, o beneficiamento dos 
minérios extraídos em 
processos produtivos 

mais avançados 
(aciaria, metalurgia), os 
benefícios econômicos e 
sociais das atividades da 
Vale na Amazônia serão 

mínimos



27www.justicanostrilhos.org

tratégia econômica. As obras 
recentemente anunciadas de 
duplicação da ferrovia e de 
ampliação das instalações do 
Porto de Ponta da Madeira 
(em São Luis/MA) só compro-
vam a brilhante performance 
desse desempenho empresa-
rial. Contudo, o que dizer dos 
resultados sociais e econômi-
cos obtidos? Qual a repercus-
são dos investimentos realiza-
dos para a economia regional?

 Segundo diversos au-
tores que tem acompanhado 
as ações da Vale na Amazônia 
os resultados obtidos nesses 
quesitos são claramente insa-
tisfatórios. Monteiro (2005), 
por exemplo, diz que as ativi-
dades minerais e metalúrgi-
cas promovidas na Amazônia 
não conseguiraam promover 
processos de desenvolvimen-
to local, “uma vez que essas 
atividades são profundamen-
te dependentes de dinâmicas 
extra-regionais, (...), o que as 
distanciam da articulação ou 
mesmo da construção de ar-
ranjos produtivos de base lo-
cal” (p.199).

Pinto (2003, p.145) é 
mais incisivo, ao criticar a de-
sarticulação entre os investi-
mentos da Vale e a economia 
regional. Para esse autor, as 
atividades da empresa fun-
cionam como verdadeiros en-
claves na região, pois, apesar 
de sua importância para o de-
sempenho global da Vale (re-
presentaram cerca de metade 
de sua receita bruta em 2002) 
não tem promovido o desen-
volvimento do estado do Pará.

Mesmo para um ex-di-
rigente do setor de pesquisa 
mineral da empresa os resul-
tados da mineração na Amazô-

nia são frágeis, não tendo con-
tribuído ainda de forma signifi-
cativa para o desenvolvimento 
nacional e regional. Algo que 
só será obtido “quando o pro-
cesso de industrialização do 
país permitir a elaboração de 
produtos finais com elevado 
grau de tecnologia agregada” 
(SANTOS, 2005, p.144).

Apesar de algumas di-
ferenças, as análises acima 
citadas apontam para um pon-
to em comum: sem a vertica-
lização da produção mineral 
de Carajás, isto é, o beneficia-
mento dos minérios extraídos 
em processos produtivos mais 
avançados (aciaria, metalur-
gia), os benefícios econômicos 
e sociais das atividades da Vale 
na Amazônia serão mínimos18.

Em virtude dessa situ-
ação e das críticas que a em-

18. Estamos considerando somente a 
perspectiva econômica das atividades 
fomentadas pela empresa, que, no en-
tanto, podem ser submetidas a outro 
tipo de crítica quando consideradas em 
sua dimensão ambiental, como no caso 
da soja (CARNEIRO, 2009), dos plantios 
de eucalipto (SHIRAHISHI NETO, 1998) 
ou das atividades de carvoejamento 
promovidas pela empresas de ferro-
gusa (CARNEIRO, 1995; MONTEIRO, 
1998).

presa vem recebendo de mo-
vimentos sociais e de elites 
empresariais e governamen-
tais da região (principalmen-
te do estado do Pará) a Vale 
passou a se comprometer com 
processos de verticalização da 
produção mineral, caso do be-
neficiamento do cobre (PINTO, 
2003; VALE, 2009) e do miné-
rio de ferro.

Nesse último caso a 
promessa é a da implantação 
de uma usina de produção de 
laminados de aço na cidade 
de Marabá/PA. Segundo infor-
mação constante na página da 
empresa na internet: “(...) es-
tamos no estágio inicial para a 
implantação do projeto ALPA, 
Aços laminados do Pará, que 
compreende a construção de 
uma planta de aço (...), com 
uma capacidade nominal de 
2,5 Mtpa de aços semi-acaba-
dos. O investimento total esti-
mado é de US$ 2,760 bilhões, 
e o início das operações é es-
perado para 2013. Estamos 
realizando o estudo de viabili-
dade e o investimento espera-
do para 2010 é de US$ 192 mi-
lhões. O desenvolvimento do 
projeto depende de diversos 
investimentos públicos em in-
fra-estrutura19. O projeto está 
sujeito, ainda, à aprovação do 
Conselho de Administração20”.

O debate sobre a verti-
calização da produção mineral 

19. Uma referência aos investimentos 
que os governos estadual e federal es-
tão fazendo na ampliação do Distrito 
Industrial de Marabá, da finalização das 
eclusas de Tucuruí e a construção do 
Porto de Marabá, de forma a viabilizar 
a logística do transporte da produção 
de aço.
20. Informação publicada no endereço 
http://www.vale.com/vale/cgi/cgilua.
exe/sys/start.htm?sid=562 , acessada 
no dia 27/12/2009.

As atividades 
da empresa 

funcionam como 
verdadeiros 
enclaves na 

região
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coloca duas questões impor-
tantes para discussão, que di-
zem respeito, respectivamen-
te, à natureza da ação da Vale 
na Amazônia e à capacidade 
de uma produção integrada de 
aço em dinamizar a economia 
regional.

No que concerne ao pri-
meiro aspecto, deve-se desta-
car a contradição entre os inte-
resses imediatos da empresa 
– que poderíamos associar a 
uma lógica econômica centra-
da unicamente na valorização 
dos seus resultados financei-
ros, do retorno para seus con-
troladores (shareholder value) 
– e uma perspectiva que con-
sidera o papel que a empresa 
deve cumprir na região em que 
está instalada, considerando o 
interesse do conjunto dos ato-
res com as quais ela se relacio-
na (stakeholder value)21. 

O debate entre essas 
duas formas de gestão da em-
presa aparece com clareza nos 
depoimentos de executivos da 
empresa, que, ao abordarem 
as pressões recebidas para a 
verticalização destacam que o 
foco da empresa é a explora-
ção mineral, que ela não po-
deria passar a outras etapas 
de elaboração desse produto 
sob o risco de se tornar uma 
competidora dos seus prin-
cipais clientes. Como desta-
cou o Diretor de Ferrosos da 
Vale, José Carlos Martins, em 
entrevista para o jornal Valor 
Econômico: “Qualquer mu-
dança nos rumos dos investi-
mentos é da competência dos 
acionistas, o que não impede 

21. Sobre o debate entre essas duas 
concepções de gestão empresarial ver 
Fligstein (2008).

o presidente da República e o 
governo de expor seus desejos 
e intenções para com a com-
panhia”. Continuando, afirma 
que o modelo de negócios da 
empresa é o “de investir para 
negociar, (...). É assim que 
operamos nessa área. Como 
o mercado brasileiro de aço é 
pequeno, a Vale desenvolve 
projetos siderúrgicos no país 
com usinas nacionais ou es-
trangeiras onde sempre é mi-
noritária. O objetivo das par-
cerias é ganhar clientela para 
o minério. Até agora, apresar 
das pressões oficiais, a estra-
tégia não mudou” 22.

A outra questão refere-
se a capacidade da siderurgia 
(produção de placas e de pro-
dutos semi-acabados de aço), 
uma vez implantada na re-
gião23, ser capaz de reverter os 
impactos de trinta anos de um 
modelo de desenvolvimento 
que aguçou dilemas sociais 
pré-existentes (concentração 
fundiária) e contribuiu para a 
criação de novos problemas 
(violência urbana). 

Nesse último aspecto, 
vale mencionar o estudo rea-
lizado pelo Ministério da Jus-
tiça e pelo Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública sobre 
a vulnerabilidade juvenil nos 
266 municípios brasileiros 

22. Cf. matéria “Vale vai manter inde-
pendência e focar na mineração. Valor 
Econômico, 25/27.10.2009, p. B-5.
23. Além da implantação da ALPA vale 
destacar o funcionamento, desde 2008, 
da empresa Siderúrgica Norte Brasil, 
que produz 300 mil toneladas anuais de 
aço laminado e produtos de trefilaria 
(arames, trelas, etc.), a partir da utiliza-
ção de sucata de ferro/aço (80%) e gusa 
líquido (20%). Recentemente, a empre-
sa Gusa Nordeste, localizada em Açai-
lândia/MA, também anunciou a cons-
trução de uma aciaria nesse município.

acima de cem mil habitantes. 
De acordo com esse levanta-
mento, os três principais mu-
nicípios localizados na Área de 
Influência da Estrada de Ferro 
Carajás24 encontram-se entre 
os piores colocados no ranking 
da vulnerabilidade de jovens 
e adolescentes25, ocupando, 
respectivamente, a segunda 
(Marabá/PA), a décima-sétima 
(Imperatriz/MA) e a vigésima-
quinta posição (Açailândia/
MA) (Ministério da Justiça/
Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública, 2009).

Informações semelhan-
tes, sobre a situação da vio-
lência na região, nos foram 
repassadas pelo coordenador 
do núcleo de Marabá/PA da 
Sociedade Paraense de Defesa 
dos Direitos Humanos. Segun-
do ele são diversos os tipos de 
violência urbana nessa cidade. 

“Bom, vários tipos de 
violência. Nós temos prosti-
tuição infantil aqui, nós temos 
grupos de extermínio seriíssi-
mos, contabilizamos aqui na 
SDDH no ano passo, se não me 
engano, trinta e oito mortes, 
homicídios, todos com carac-
terísticas de execução sumá-
ria. A polícia chama de modus 
operandi, os caras chegam, 
geralmente dois, de capacete, 
com uma viseira escura e exe-
cuta, (...). Aí o que a gente su-
põe, e quando a Polícia Federal 
prendeu várias pessoas envol-
vidas nessas execuções, ano 

24. Com exceção das capitais dos esta-
dos do Pará e Maranhão.
25. O Índice de Vulnerabilidade Juvenil  
à Violência é composto de três dimen-
sões: Violência entre os jovens (a partir 
do indicador de homicídios e de mortes 
no trânsito); Freqüência à escola e situ-
ação de emprego e, Pobreza e desigual-
dade no município.
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passado ela fez uma varredu-
ra e prendeu quinze pessoas, 
muitos policiais e ex-policiais 
envolvidos. Mas é que são os 
comerciantes que contratam, 
(...) contratam para matar a 
pessoa que assaltou o comér-
cio dele, pois não agüentam 
mais ser assaltados. Marabá 
é uma cidade que tem dez via-
turas policiais para atender 
uma cidade de duzentos mil 

habitantes”(Entrevista realiza-
da em 23/01/2009)

Portanto, mesmo que a 
etapa da verticalização da pro-
dução mineral em Carajás seja 
alcançada a pergunta que fica 
colocada é se os empregos e a 
renda que serão gerados por 
esses novos empreendimen-
tos serão capazes de reverter 
o processo de exclusão social 
vigente na região. 

Em outras palavras: 
essa nova dinâmica da econo-
mia regional será capaz de in-
cluir na repartição de seus be-
nefícios os diversos grupos de 
trabalhadores rurais e urbanos 
cuja relação com os empreen-
dimentos promovidos pela 
Vale na Amazônia Oriental até 
o presente momento tem sido 
nula ou caracterizado por uma 
forte dose de conflito?
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No rigoroso inverno 
canadense, com 
temperaturas de 
30 graus negati-

vos, cerca de quatro mil tra-
balhadores da Vale Inco, estão 
em greve desde julho de 2009. 
A greve foi motivada porque a 
empresa quer retirar direitos 
históricos dos trabalhadores. A 
Vale se recusa a negociar com 
seus funcionários, apesar de já 
ter perdido cerca de US$ 209 
milhões de dólares, devido a 
paralisação das operações de 
níquel no Canadá. 

A greve é um exem-

plo de ação internacionalista. 
Estão se realizando piquetes 
e manifestações em todo o 
mundo de apoio à greve. Por-
tuários se recusam a descarre-
gar minérios e manifestações 
perseguem os executivos da 
empresa em todas as partes.
Em uma ação simbólica, os 
trabalhadores da Vale de Con-
gonhas e de Itabira, cidades 
mineradoras do Estado de Mi-
nas Gerais, no Brasil, decidi-
ram contribuir com R$ 1 real 
de cada trabalhador(a) para o 
fundo de greve dos mineiros 
do Canadá.

Dedico este texto aos 
grevistas da Vale Inco de Sud-
bury, Port Colburne e Voissey’s 
Bay, já que desde estas comu-
nidades do Canadá, brilha a 
luta da humanidade por mel-
hores dias para os que produ-
zem a riqueza do mundo.

* Brasileiro, 49 anos. Militante de es-
querda desde 1978. Participou como 
delegado na fundação do PT (fevereiro 
de 1980) e da CUT (agosto de 1983). 
Hoje é coordenador do Instituto Latino 
Americano de Estudos Sócio-Econômi-
cos (ILAESE) e assessor dos Sindicatos 
dos Trabalhadores da Mineração de 
Itabira e Congonhas (Minas Gerais).

O segredo do
sucesso da VALE:

Trabalhador produtivo e 
recursos naturais abundantes

Nazareno de Deus Godeiro*
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Vendas e lucros da Vale – 1997/2008 – em bilhões de dólares

Receita bruta da Vale
Lucro
Líquido

Dividendos
% dividendos so-
bre o lucro líquido

1997 4.768 678 461 68%
1998 4.265 851 605 71%
1999 4.003 699 458 66%
2000 4.069 1.086 648 60%
2001 4.077 1.287 1.066 83%
2002 4.282 680 662 97%
2003 5.545 1.548 675 44%
2004 8.479 2.573 787 31%
2005 13.405 4.841 1.300 27%
2006 20.363 6.528 1.300 20%
2007 33.115 11.825 1.875 16%
2008 38.509 13.218 2.850 22%

Fonte: Relatórios anuais da Vale, disponíveis em www.vale.com.br 

A Vale se tornou uma corpo-
ração transnacional

A Vale completou 67 
anos em 1º de junho de 2009 
e hoje é uma das maiores em-
presas do mundo. Um con-
glomerado formado por mais 
de dezenas de empresas, atu-
ando em 35 países, nos cinco 
continentes. Tem 145 mil fun-
cionários (mais da metade ter-
ceirizados) e 80% trabalham 
no Brasil.

“Possuímos direito de 
exploração que cobrem 8,7 
milhões de hectares no Brasil 
e 19,8 milhões de hectares em 
Angola, Argentina, Austrália, 
Chile, Gabão, Guiné, Mongó-
lia, Moçambique, Peru e África 
do Sul....”2 

Área de exploração cor-
respondente a 95% do terri-
tório da Itália!Para se ter uma 
idéia da proporção entre a 
Vale e o Grupo Fiat (maior gru-
po industrial da Itália): o fatu-
ramento em 2008 da Fiat foi 
de U$ 82 bilhões de dólares. 
Apesar da Vale faturar apenas 
a metade, seu lucro superou 
em seis vezes o lucro da Fiat 
no mesmo ano.

“Durante os últimos dez 
anos, a Vale esteve posicio-
nada em quarto dentre as 25 
maiores criadoras sustentá-
veis de valor para os acionistas 
no mundo e número um entre 
as empresas produtoras de 
matérias primas básicas; uma 

2.  Relatório da CVRD à Comissão de 
Valores Mobiliários dos EUA, de 25 de 
maio de 2006.

excelente performance.”3 

A tabela abaixo mostra este 
excelente desempenho em-
presarial da Vale:

Pode-se observar, por 
estes números:

Que a empresa deu um 
salto nas suas vendas a par-
tir de 2003, quando se colou 
no desempenho fantástico da 
China como “fábrica do mun-
do”. A Vale soube aproveitar a 
nova divisão internacional do 
trabalho, surgida com a res-
tauração capitalista na URSS, 
na China e no Leste Europeu. 
Nesta nova configuração da 
economia mundial, a Vale e o 
Brasil, se especializaram como 
fornecedores de matéria pri-
ma para o desenvolvimento 
industrial do mundo. A Vale 
aproveitou bem este longo 
período de auge da economia 
mundial e teve crescimen-
to médio de 48% ao ano, nos 
últimos 5 anos. A empresa se 
localizou no circuito mundial, 
se tornou uma corporação 

3. Relatório financeiro da Vale - Terceiro 
Trimestre de 2009.

transnacional, onde grandes 
investidores internacionais ad-
quiriram a maioria das ações, 
alavancando seu crescimento 
espetacular.

O lucro líquido da em-
presa, desde a privatização 
em 1997, cresceu a uma mé-
dia anual de 40%! Os compra-
dores da Vale retiraram todo 
o lucro líquido, praticamente 
não investindo na empresa, 
até 2002. A partir de 2003, o 
volume dos lucros foi tão alto, 
que compensou uma diminui-
ção porcentual do lucro entre-
gue como dividendos aos do-
nos da Vale. 

 A Vale e a crise econômica in-
ternacional

Aos primeiros sinais da 
crise, a Vale reduziu drastica-
mente os investimentos (de 
U$ 14 bilhões previstos caiu 
para U$ 9 bilhões em 2009) e 
demitiram 2 mil trabalhadores 
diretos e 13 mil terceirizados. 
Porém, contraditoriamente, 
os donos da Vale não reduzi-
ram o pagamento de lucros 
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nem os altos bônus dos seus 
executivos, como veremos 
adiante.

A Vale informou no Re-
latório do Segundo Trimestre 
de 2009 (na página 9), que 
reduziu os custos em R$ 282 
milhões com folha de paga-
mento, demissões e corte de 
contratos com terceiras. No 
ano de 2009, essa redução de 
custos alcançará um montante 
aproximado de R$ 1 bilhão de 
reais.

A Vale descarregou os 
efeitos maléficos  da crise so-
bre seus funcionários, os tra-
balhadores terceirizados e os 
municípios mineradoras. A si-
tuação da empresa é excelen-
te. A Vale dispunha de caixa 
no valor de U$ 13 bilhões, em 
setembro de 2009. Levando 
em conta que a folha de paga-
mento em 2008 foi de U$ 2,1 
bilhões de dólares, este caixa 
seria suficiente para pagar os 
funcionários de todo o mundo 
por mais de seis anos.

Somente os gastos com 
aquisições de novas minas, 
usinas e fábricas somaram 
US$ 2,9 bilhões nos nove pri-
meiros meses de 2009, quan-
tia suficiente para pagar todos 
seus funcionários por um ano, 
em todo o mundo.A empresa 
quer se tornar a primeira mi-
neradora do mundo em detri-
mento dos seus funcionários e 
do meio ambiente. 

A Vale demitiu 15 mil 
pais de família sem nenhuma 
necessidade, inclusive atuan-
do de forma discriminatória, 
onde o grosso dos demitidos 
se concentrou nos trabalhado-

res terceirizados, que sofrem 
uma dupla exploração e discri-
minação.Depois destas demis-
sões, os trabalhadores diretos 
que permaneceram na em-
presa, tiveram o ritmo de tra-
balho acelerado, ocasionando 
uma piora na sua qualidade de 
vida e trabalho. 

Com isto, aumentarão 
os acidentes de trabalho e as 
doenças ocupacionais, onde 
já existe uma situação crítica, 
como informa o Relatório de 
Sustentabilidade 2008 da Vale 
(página 39):“Em 2008, foram 
registrados 2.860 acidentes, 
que ocasionaram a perda de 
nove vidas....” Média de oito 
acidentes por dia, quase um 
morto por mês, isto sem con-
tar as mortes ocasionadas por 
doenças adquiridas no traba-
lho ou as mortes no caminho 
para o trabalho.

Apesar da crise mundial, do-
nos da Vale e executivos rece-
berão somas bilionárias

Se a Vale foi inclemente 

A Vale demitiu 15 
mil pais de família 

sem nenhuma 
necessidade, 

inclusive atuando 
de forma 

discriminatória

e brutal contra seus trabalha-
dores, soube preservar e cui-
dar muito bem dos seus acio-
nistas e dos seus executivos, 
em meio à maior crise econô-
mica mundial desde 1929.

“Mantivemos, para 
2009, o mesmo valor da remu-
neração mínima ao acionista 
anunciada em 2008, um ano 
de geração de caixa recorde, 
num claro esforço de satisfa-
zer as aspirações de curto pra-
zo de nossos acionistas.”4

Apesar da queda da 
produção de minério de ferro 
e da diminuição das vendas e 
lucros em 2009, os donos da 
Vale decidiram pagar a eles 
mesmos, em 2009, U$ 2,7 bi-
lhões de dólares, a mesma 
quantia que receberam em 
2008, ano recorde de produ-
ção e lucros.

Os altos executivos da 
Vale também foram premia-
dos pelo seu ótimo desempe-
nho. Os seis diretores executi-
vos receberão em 2009 cerca 
de U$ 40 milhões de dólares, 
isto é, U$ 6,6 milhões de dóla-
res para cada executivo. 

Um trabalhador de nível 
médio da Vale teria que traba-
lhar cerca de 800 anos para 
ganhar este valor que o execu-
tivo ganhou em um só ano.

Queda relativa dos salários e 
superexploração dos seus tra-
balhadores

A tabela a seguir mostra 
a relação entre vendas, lucros 
e salários na empresa:

4. Relatório anual 2008 da Vale, pág. 6
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Enquanto o crescimen-
to das vendas alcançou uma 
taxa média de 48% ao ano e os 
lucros cresceram a uma taxa 
média de 40% ao ano, contra-
ditoriamente, os salários e os 
encargos caíram de 10% da 
receita total para apenas 5%, 
isto é, o valor da mão-de-obra 
caiu pela metade com a priva-
tização da empresa. 

Observem que no auge 
do crescimento, em 2005, as 
vendas cresceram 58%, os lu-
cros cresceram 53% e os salá-
rios caíram, relativamente, de 
5,2% das vendas para somente 
3,8%!   

O segredo da Vale: alta pro-
dutividade do trabalhador e 
exploração da mão-de-obra

Vamos mostrar em dois 
casos emblemáticos o grau de 
exploração a que estão sub-
metidos os funcionários da 
Vale. Veremos esta exploração 
em Carajás, no Estado do Pará, 
maior província mineral do 

mundo (e onde a Vale aposta 
todas as suas fichas) e em Ita-
bira, Minas Gerais, berço onde 
nasceu a Companhia Vale do 
Rio Doce, em 1942.

Segundo Relatório de 
Produção da Vale em 2008, as 
minas de Carajás produziram e 
venderam 96 milhões de tone-
ladas com 6.656 trabalhadores 
diretos. Isto significa que cada 
funcionário da Vale em Cara-
jás produziu, em 2008, 14 mil 
toneladas de minério de ferro. 
Ao preço médio de U$ 67,32 
a tonelada, cada trabalhador 
gerou U$ 975.938,00 dólares 
em 2008, ou cerca de U$ 500 
dólares por hora. Cada traba-
lhador de Carajás gerou quase 
U$ 1 milhão de dólares para a 
empresa em 2008.

No entanto, o salário de 
um trabalhador mal chega a 
R$ 1.500 reais, somando com 
PLR (quatro salários) mais en-
cargos mensais de R$ 900,00, 
a Vale gasta com um funcioná-
rio cerca de U$ 23 mil dólares 

por ano. Isto significa que em 
4 horas de trabalho, o funcio-
nário da Vale paga seu salá-
rio mensal. É uma verdadeira 
mina de ouro para os donos da 
Vale. Esta alta produtividade 
dos trabalhadores da Vale de 
Carajás, se reproduz pratica-
mente em todos partes.

Em 2008, as minas de 
Itabira produziram e vende-
ram 48 milhões de toneladas 
com 3.200 trabalhadores di-
retos. Isto significa que cada 
funcionário da Vale em Itabira 
produziu, cerca de 15 mil to-
neladas de minério de ferro. 
Cada trabalhador gerou U$ 1 
milhão de dólares em 2008, 
o mesmo (aproximadamente) 
que os trabalhadores da Vale 
em Carajás. Aqui é onde reside 
o segredo do sucesso da Vale: 
os funcionários destas duas re-
giões, trabalham de graça para 
a empresa 21 dias e somente 
recebem da Vale o valor de, 
aproximadamente, 4 horas 
de seu trabalho mensal! Isso 

Salários e encargos em relação ao faturamento bruto da Vale-1997/2008 – em bilhões de dólares

Receita bruta da Vale Despesa total Salários e Encargos % salários na receita bruta

1997 4.768 3.159 482 10,1%
1998 4.265 2.567 344 8,0%
1999 4.003 2.119 231 5,8%
2000 4.069 2.429 287 7,0%
2001 4.077 2.272 270 6,6%
2002 4.282 2.263 231 5,4%
2003 5.545 3.128 291 5,2%
2004 8.479 4.081 450 5,2%
2005 13.405 6.229 514 3,8%
2006 20.363 10.147 917 4,5%
2007 33.115 16.463 1.873 5,6%
2008 38.509 17.641 2.139 5,5%

Fonte: Relatórios anuais da Vale, disponíveis em www.vale.com.br 
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é o que a Vale esconde sob o 
nome de “alta produtividade”.

A farsa da participação nos lu-
cros e resultados da Vale

A Vale tem um Progra-
ma de Participação nos Resul-
tados (PPR) cujo resultado está 
ligado a metas de produção e 

avaliação individual do traba-
lhador realizada por supervi-
sores, cujo objetivo é dificultar 
o acesso dos funcionários a 
uma fatia maior dos lucros.

Enquanto os acionistas 
abocanham uma média de 
40% do lucro líquido desde 
1998, os trabalhadores rece-

bem somente 3% do lucro lí-
quido, sendo que os trabalha-
dores são 83 mil trabalhadores 
diretos, enquanto os acionis-
tas se resumem a um punhado 
de banqueiros bilionários. Por 
isso, este mecanismo de distri-
buição dos lucros é viciado na 
origem.

A tabela abaixo mostra essa injustiça:

Lucro Líquido Dividendos PLR % dividendos sobre 
o lucro líquido

% da PLR sobre o lu-
cro líquido

1997 678 461 0 68% 0,0%
1998 851 605 27 71% 3,2%
1999 699 458 24 66% 3,2%
2000 1.086 648 29 60% 2,7%
2001 1.287 1.066 38 83% 2,9%
2002 680 662 38 97% 5,6%
2003 1.548 675 32 44% 2,0%
2004 2.573 787 69 31% 2,7%
2005 4.841 1.300 97 27% 2,0%
2006 6.528 1.300 266 20% 4,0%
2007 11.825 1.875 289 16% 2,4%
2008 13.218 2.850 316 22% 2,4%

Lucros pagos aos acionistas em relação à PLR dos empregados – 1997/2008 – em bilhões de dólares

Fonte: Relatórios anuais da Vale, disponíveis em www.vale.com.br 

O movimento sindical 
no Brasil defende que a empre-
sa pague 8% do lucro líquido 
como Participação nos Lucros 
e Resultados (PLR). Essa reivin-
dicação é uma quantia bastan-
te modesta. Mesmo assim, a 
arrogância e a prepotência pa-
tronal recusam taxativamente 
tal direito dos trabalhadores. 
Em 2008, o pagamento de PLR 
gerou algo em torno de 3,5 sa-
lários para cada trabalhador. 
Em 2009, caso a Vale aceitasse 
a proposta do movimento sin-
dical, a PLR deveria ser de U$ 
1 bilhão de dólares, pagando 
cerca de 12 salários, em mé-

dia, para todos os funcionários 
no Brasil.

A empresa pagou 22% 
do lucro como dividendos aos 
acionistas em 2008. Em 2009, 
o pagamento de dividendos 
dará um salto para cerca de 
60% do lucro. Porque não pa-
gar 8% deste mesmo lucro 
para seus 83 mil trabalhadores 
diretos? Na crise, a empresa 
multiplicou o pagamento de 
lucros aos banqueiros interna-
cionais, que são os donos da 
Vale, para fazer frente à crise 
que eles mesmos criaram. 

Dois pesos e duas 
medidas: em 2009, 
a Vale quer pagar 
de PLR para os 

trabalhadores somente 
2% do lucro líquido. 

Para os acionistas, vai 
entregar algo em torno 

de 60% deste mesmo 
lucro líquido!
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Lesionados e mutilados da 
Vale: uma ferida aberta

Como toda empresa 
cujo objetivo é o lucro, elas 
cuidam dos funcionários até 
o momento em que são “ren-
táveis”. Quando o trabalhador 
está mutilado ou lesionado, a 
empresa descarta, como uma 
peça inútil da sua máquina. 
O exemplo vivo desta forma 
de atuar da empresa é o que 
está acontecendo em Carajás, 
onde a empresa quer expulsar 
os funcionários mutilados e le-
sionados do Núcleo Urbano de 
Carajás, onde moram os traba-
lhadores da Vale. São 63 casos 
oficiais, fora os que não temos 
conhecimento.

Quando o funcionário 
entra na empresa, recebe a 
moradia em regime de co-
modato, enquanto durar seu 
contrato de trabalho. Porém, 
há dois anos, a empresa quer 
expulsar os funcionários muti-
lados e lesionados, junto com 
suas famílias, das suas casas. A 
empresa quer também cortar 
o tratamento de saúde destes 
funcionários, o auxílio escolar 
e a gratuidade no atendimen-
to hospitalar.

A empresa, infelizmen-

te, contando com o apoio do 
sindicato Metabase de Ca-
rajás, discrimina e afronta a 
dignidade do ser humano. A 
empresa enfraquece a saúde 
dos trabalhadores, utilizando 
produtos tóxicos, provoca a 
perda do aparelho auditivo e 
em muitos casos mutila os tra-
balhadores. A água que é ser-
vida aos funcionários está con-
taminada com selênio, que é 
um produto cancerígeno. Ape-
sar de tudo isso, não existem 
doenças ocupacionais na Vale 
em Carajás. Tudo é escondido, 
para diminuir as estatísticas de 
acidentes. Estes casos de abu-
sos estão correndo na Justiça 
do Trabalho. 

O processo que move 
o lesionado Adir Gonçalves 
de Oliveira contra a Vale, de 
nº. 01488/2009, já ganhou na 
justiça em decisão da Juíza Fe-
deral do Trabalho, Bianca Libo-
nati Galúcio, para permanecer 
com todos os seus direitos de 
funcionário da empresa, ape-
sar de estar afastado por le-
são. A empresa, naturalmente, 
recorreu da decisão.

É importante notar que 
a Vale está mentindo para o 
tribunal da 8ª região, onde 

estão sendo julgados os man-
dados de segurança, impetra-
dos por ela, alegando que os 
imóveis estão abandonados, o 
que é mentira. A Câmara dos 
Vereadores de Parauapebas 
realizou uma vistoria nas casas 
do Núcleo, onde se constatou 
que “as casas estão em boas 
condições de uso, e não estão 
abandonadas”.

Em todo o país, a em-
presa atua assim. Chega a ca-
sos absurdos, onde os médicos 
da Vale, questionam de forma 
constrangedora os lesionados, 
como se estes não estivessem 
sentido dores, como se estes 
estivessem “fingindo” a doen-
ça. O que interessa a estes mé-
dicos, pagos pela Vale, é que o 
trabalhador volte para a mina 
e execute seu trabalho, ainda 
que não tenha condições de 
trabalhar. É uma situação de-
sumana para uma empresa de 
porte internacional.

A Vale e os municípios mine-
radores

O pagamento de royal-
ties da Vale aos municípios 
mineradores é pequeno em 
relação aos seus ganhos, como 
mostra a tabela abaixo:

Vendas de minerais e metais da Vale em relação ao pagamento de royalties
(CFEM) da Vale - 2007/2008 – em bilhões de dólares

Receitas de minerais e metais
vendidos pela Vale        

Pagamento de Royalties 
da Vale

% da venda de minerais 
em royalties

2007 31.244 167 0,5%

2008 35.967 208 0,6%

Fonte: Relatórios da Vale em www.vale.com.br  e Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) em www.dnpm.gov.br.5

5. O câmbio do real para o dólar do valor da CFEM paga pela Vale foi realizado de acordo ao valor do dólar de 31 de dezem-
bro de cada ano, segundo o Banco Central.
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Em 2008, as vendas de 
minerais e metais da Vale al-
cançaram a soma de U$ 35,9 
bilhões de dólares, enquanto 
se pagou de CFEM somente 
U$ 208 milhões de dólares, 
0,6% das vendas. Essa soma 
é insuficiente para os municí-
pios mineradores garantirem 
saúde, educação e a recompo-
sição do meio ambiente, des-

truído pela ação mineradora.
O custo de vida altís-

simo e o déficit habitacional, 
junto com enfermidades e 
falta de saneamento básico, 
provocados pelo crescimento 
desproporcional da mineração 
em pequenos municípios, são 
chagas sociais que não podem 
ser atacadas pela insuficiência 
de recursos públicos. A Vale se 

nega a aumentar o pagamento 
de royalties e faz um arremedo 
de “investimentos sociais” nas 
comunidades, como se esti-
vesse realizando uma obra de 
caridade com os municípios. 
Vejamos novamente exem-
plos dos principais municípios 
onde a Vale explora minérios: 
Parauapebas e Itabira. 

Vendas da Vale em Parauapebas e Itabira e pagamento de royalties pela exploração mineral (CFEM)
2006/2008 – em bilhões de reais

Venda de minério de ferro 
em Parauapebas

Royalties pagos 
em Parauapebas

% Royalties 
sobre as vendas 

Parauapebas

Venda de minério 
de ferro em Itabira

Royalties 
pagos Itabira 

(MG)

% Royalties 
sobre as ven-

das Itabira
2006 4.618.563.285,13 73.559.009,09 1,59% 3.238.335.998,53 51.942.509,21 1,60%

2007 5.068.420.869,10 81.488.818,52 1,60% 3.258.088.618,44 54.020.180,04 1,65%
2008 7.598.741.732,28 134.295.157,93 1,76% 4.107.569.549,14 78.523.052,30 1,91%

Fonte: Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), disponível no site www.dnpm.gov.br  

Assim se observa que 
em 2008, Parauapebas vendeu 
minérios no valor de R$ 7,5 bil-
hões de reais e recebeu apenas 
R$ 134 milhões em troca, isto é, 
1,7%.

Se a Vale pagasse 10% 
de royalties, valor que a Petro-
brás paga para extrair petróleo 
e gás, teria que pagar em 2008, 
R$ 760 milhões de reais à Pre-
feitura de Parauapebas, multi-
plicando por dois a receita do 
município (R$ 368 milhões de 
reais em 2008).

Devido à ganância da 
empresa, que se recusa a ajudar 
os municípios, os problemas so-
ciais se agravam em Parauape-
bas, onde somente 54,49% dos 
domicílios são atendidos pela 
rede de abastecimento de água 
e somente 9,1% dos domicílios 
tem acesso a rede de esgotos. 
A educação no município está 
piorando, pois não consegue 
acompanhar a demanda de mi-
lhares de novos moradores que 
chegam à cidade. A deficiência 

da saúde é visível: existe apenas 
um hospital Municipal que não 
tem condições de atender a de-
manda.

O pagamento abaixo do 
necessário também se repete 
em Itabira, que produziu R$ 4,1 
bilhões de reais para a Vale em 
2008 e recebeu somente R$ 78 
milhões de reais, como com-
pensação financeira. Se a Vale 
pagasse 10% do valor das ven-
das como compensação finan-
ceira, teria que pagar em 2008, 
R$ 410 milhões de reais à Pre-
feitura de Itabira, multiplicando 
por dois todas as receitas do 
município (R$ 260 milhões de 
reais em 2008).

Desta forma, os traba-
lhadores sofrem uma dupla ex-
ploração: no local de trabalho 
como funcionário e no local de 
moradia como cidadão. Mesmo 
pagando um valor muito abaixo 
do necessário, a Vale se recusa 
a pagá-lo como é devido. Ela 
própria reconhece em seu Re-
latório de sustentabilidade de 

2008, na página 28: “A empre-
sa também contesta exigências 
indevidas de CFEM (Compensa-
ção financeira pela exploração 
Mineral) em 97 processos admi-
nistrativos e 16 ações judiciais.”

Uma das principais insti-
tuições que move processo con-
tra a Vale por não pagar a CFEM 
devidamente é o próprio De-
partamento Nacional de Explo-
ração Mineral, órgão governa-
mental que regula a exploração 
mineral no Brasil. Este processo 
alcança a soma de mais de U$ 1 
bilhão de dólares.

O município de Itabira 
também move processos con-
tra a Vale, exigindo que ela in-
denize o município por perdas 
e danos ambientais (no valor de 
U$ 868 milhões de dólares) e 
por serviços públicos prestados 
aos cidadãos, prejudicados pela 
ação mineradora (no valor de 
U$ 1 bilhão de dólares).

Os municípios minerado-
res tentam aprovar uma lei que 
aumenta a Contribuição Finan-
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ceira pela Exploração Mineral 
(CFEM) de 2% para 6% com o 
intuito de minorar a ação des-
trutiva da mineração sobre a 
população e o meio ambiente 
dos seus municípios. Infeliz-
mente, nem os senadores, nem 
deputados, nem o governo Lula 
se sensibilizaram com o assun-
to. Provavelmente, essa falta 
de interesse é provocada pelas 
polpudas contribuições eleito-
rais que a Vale fornece em anos 
eleitorais. Em 2008, a campa-
nha do Lula recebeu R$ 4 mi-
lhões de reais da Vale, sendo R$ 
1,8 milhão através da CAEMI e 
R$ 2,2 milhões através da MBR. 
Na Câmara dos Deputados, a 
Vale garantiu a eleição de 46 
deputados federais, doando R$ 
8,7 milhões. 

O Ministro das Minas 
e Energia do Brasil, Edson Lo-
bão, falou durante alguns dias, 
no mês de novembro de 2009, 
que iria aumentar a alíquota de 
royalties para as mineradoras. 
Depois de levar um puxão de 
orelha do Lula, se calou.

Com a privatização, aumentou 
a exploração dos trabalhado-
res

O segredo do sucesso da 
Vale resulta da abundância de 
recursos naturais que dispõe, 
recebidos quase de graça na 
privatização, uma técnica que 
conta com os últimos avanços 
da ciência, uma alta produtivi-
dade dos seus trabalhadores, 
que recebem salários de ter-
ceiro mundo. Com esta base, 
se tornou uma grande corpora-
ção internacional, disputando o 
posto de primeira mineradora 
do mundo. 

Infelizmente, isto se dá 
à custa da exploração dos seus 
funcionários, do sofrimento da 

população dos municípios mi-
neradores e da destruição do 
meio ambiente. A Vale já era 
uma empresa lucrativa mui-
to antes da sua privatização. 
A própria empresa reconhece 
isto: “No período compreendido 
entre 1996, ano imediatamente 
anterior à privatização, e 2000, 
o lucro líquido da CVRD cresceu 
à taxa anual de 42,5%.”6

Nos quatro anos que se 
seguiram a privatização (1997-
2000), o lucro líquido da em-
presa somou U$ 3,3 bilhões de 
dólares, valor superior ao que 
foi pago pela empresa no lei-
lão de privatização, em 1997. O 
governo de Fernando Henrique 
Cardoso, antecessor do Lula, 
preparou a privatização da em-
presa, através de uma demis-
são massiva de funcionários. De 
15.483 empregados em todo o 
país, no final de 1996, caiu para 
10.865 em 1997, segundo o Re-
latório anual de 1997.

Houve também uma di-
minuição gradativa do salário. 
Até a privatização, a Vale paga-
va até 15 salários por ano, sem 
contar a PLR. Através da tercei-
rização dos serviços, se reduziu 
para a metade os salários. Com 
a diminuição de 43% da sua for-
ça de trabalho e o arrocho sala-
rial, a Vale conseguiu manter as 
vendas no mesmo patamar (em 
torno de U$ 4 bilhões por ano), 
portanto seu lucro líquido cres-
ceu a uma taxa anual de 42,5%.

Neste aspecto, a priva-
tização da empresa significou 
uma transferência de renda di-
reta dos trabalhadores para os 
novos donos da Vale: “Desde 
nossa privatização em 1997 e, 
seguindo orientação da Vale-
par, nosso principal acionista, 

6. Relatório anual da Vale ano 2000, 
página 1

temos distribuído dividendos de 
no mínimo 50% do lucro líquido 
a distribuir em cada exercício 
social.”7

Como resultado desta 
exploração brutal, o valor de 
mercado da Vale saltou de U$ 
9 bilhões de dólares em 2001, 
para U$ 201 bilhões em 2008. 
Cresceu 22 vezes seu valor de 
mercado em um lapso de oito 
anos! Também podemos ver o 
quanto a população brasileira 
perdeu com a privatização da 
Vale. Desde a privatização, a 
empresa lucrou U$ 45,8 bilhões 
de dólares. Com este dinheiro, 
caso usasse seu lucro para fins 
sociais, se poderia assentar to-
das as famílias sem-terras do 
Brasil, estimadas em 4,5 mil-
hões de famílias, em um amplo 
projeto de reforma agrária. O 
custo unitário para implantar 
cada família no campo é de R$ 
10 mil dólares por família, por-
tanto o lucro da Vale desde a 
privatização poderia assentar 
todos os sem-terras no Brasil.

Isto geraria emprego e 
renda no campo, aumentaria a 
produção de alimentos para o 
povo e diminuiria a crise social 
das cidades, que hoje contam 
com uma com superpopulação 
abrigadas em favelas e quatro 
milhões de desempregados.

Quem são os donos da Vale 
hoje?

A Vale entrou no circuito 
mundial como fornecedora de 
matéria prima para o desenvol-
vimento industrial do mundo, 
especialmente da China. Nes-
ta condição, se abriram todos 
os caminhos para ela, inclusive 
muito investimentos interna-
cionais. Em 2008, a Vale vendeu 

7. Relatório Financeiro anual entrega à 
Bolsa de Nova York - ano 2003
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293 milhões de toneladas de 
minério de ferro. Este minério 
bruto, sem industrializar, tem o 
mesmo valor que 13 milhões de 
toneladas de minérios manufa-
turados.

Esta especialização da 
Vale, como produtora de maté-
rias primas, se recusando a en-
trar na disputa com as grandes 
siderúrgicas internacionais, é 
prejudicial ao conjunto da eco-
nomia do Brasil, que terminará 
exportando produtos básicos e 
terá que importar produtos in-
dustrializados, portanto, mais 
caros. 

O papel da Vale na mine-
ração mundial, como parte do 
processo de crescimento eco-
nômico internacional, é subsi-
diário ao desenvolvimento ca-
pitalista internacional. Seu en-
trelaçamento com as grandes 
transnacionais revela a nova 
face da empresa: grande for-
necedora de matérias-primas 
para o salto industrial da China 
e do mundo. Aparentemente 
está disputando com as grandes 
transnacionais o mercado mun-
dial. Isso acontece com algumas 

empresas, onde a Vale quer pe-
netrar. Porém, globalmente, a 
“internacionalização” da Vale 
está sendo guiada pela “mão 
invisível do mercado”, que nada 
mais é que as determinações 
claras das grandes corporações 
privadas e dos grandes Estados 
imperialistas, que servem a es-
tas corporações.

O Presidente Lula prota-
gonizou em todo o ano de 2009, 
uma queda de braço com Roger 
Agnelli, presidente da Vale, exi-
gindo que a empresa deixasse 
de ser somente produtora de 
minério de ferro para expor-
tação, e que se tornasse uma 
grande siderúrgica, para indus-
trializar a matéria prima no Bra-
sil, gerando com isso mais valor. 
A empresa fez uma mea culpa 
pública, forneceu números im-
pressionantes de investimen-
tos para 2010 e tudo continuou 
igual, como na clássica frase de 
Tomasi di Lampedusa em “O Le-
opardo”: “Mudar tudo para que 
tudo permaneça como está”. 

No final das contas, de-
pois da polêmica pública com a 
Vale, a empresa informou que 

investirá em 2010 menos de 
3% em siderúrgicas, enquanto 
97% dos investimentos se dará 
na produção de minérios em 
todo o mundo. Se não é o go-
verno federal (que é um grande 
acionista da empresa), se não 
é a sociedade que determina 
o que deve fazer a Vale, quem 
determina? Vamos ouvir um 
porta-voz dos donos: “Atrair as 
siderúrgicas para fomentar a 
demanda por minério é positi-
vo, mas não faz sentido a Vale 
virar uma siderúrgica”, afirmou 
Rodolfo de Angelis, analista do 
Banco J.P. Morgan em 12 de 
agosto de 2009.

Quem determina o que 
produz a Vale são os acionistas 
estrangeiros. Desde a privati-
zação da indústria de base bra-
sileira (mineração, siderurgia, 
eletricidade, telefônicas, etc.), 
o país perdeu a soberania sobre 
a economia. Veja neste gráfico 
(fornecido pela própria empre-
sa) quem são os donos da Vale:

Por estas informações, 
no mínimo, 55% das ações 
preferenciais da Vale estão em 
mãos de estrangeiros. Porém, 
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esse número é maior já que 
70% das ações vendidas na 
BOVESPA são compradas por 
estrangeiros, segundo informa-
ção da SOBEET (Sociedade Bra-
sileira de Estudos das Empresas 
Transnacionais).

Para conhecer os verda-
deiros donos da Vale, basta ler a 
Ata da Assembléia de Acionistas 
do dia 16 de abril de 2009, onde 
aparece o nome dos principais 
acionistas estrangeiros, são 
eles: Citibank, HSBC, J. P. Mor-
gan Chase, Barclays, Fidelity 
Management, Vanguard Emer-
ging Markets, Morgan Stanley, 
Templeton, entre muitos outros 
fundos, principalmente ameri-
canos.

É tão grande a alienação 
dos papéis da Vale, que as tran-
sações com ações dela já alcan-
ça U$ 1 bilhão de dólares por 
dia em Nova York, quantia mui-
to superior ao que é negociado 
na BOVESPA, a Bolsa de Valores 
de São Paulo! Não é à toa que 
o J.P. Morgan (um dos maiores 
bancos de investimentos dos 
EUA) lucrou U$ 3,6 bilhões de 
dólares no terceiro trimestre de 
2009. Enquanto os trabalhado-
res da Vale vão perder cerca de 
R$ 1 bilhão, os donos da Vale 
estão nadando em dinheiro no 
meio da maior crise econômica 
do mundo. Vale recordar, para 
quem não sabe, que a dona do 
J.P. Morgan é a bilionária família 
Rockfeller.

O sofrimento do povo 
dos municípios mineradoras e 
dos trabalhadores da Vale, com 
deficiências na moradia, na saú-
de, na educação, com salários 
baixos que não acompanham 
o custo de vida, todo este sofri-
mento é realizado para enrique-
cer um punhado de banqueiros 
bilionários que já tem tudo: ia-

tes, carros de luxo, mansões em 
vários lugares do mundo, tem 
até fazendas na Amazônia. Seus 
filhos estudam nos melhores 
colégios do mundo. Só luxo e ri-
queza, enquanto os verdadeiros 
produtores da riqueza passam 
necessidades.

Só a reestatização da Vale pode 
garantir a soberania nacional

Com a privatização, a 
empresa se transformou numa 
máquina de gerar lucros para os 
novos donos da Vale. O lucro é 
o princípio, o meio e o fim das 
atividades da empresa.A dife-
rença entre uma estatal e uma 
empresa privada se reflete na 
função social que tem a Petro-
brás e a Vale. A Petrobrás, ainda 
que esteja em um processo ace-
lerado de privatização, paga aos 
municípios mineradores 10% 
de royalties para extrair petró-
leo e gás. A Vale paga somente 
2% de royalties pela exploração 
do minério de ferro.

Com a privatização, tudo 
pode para os empresários, já 
que o direito a propriedade pri-
vada está por cima do direito à 
vida. Essa é a máxima do capita-
lismo. Em nome da propriedade 
privada, se afunda a humani-
dade em uma grave crise que 
ameaça destruir o ser humano 
e a natureza. A venda da Vale 
culminou um processo de reco-
lonização do Brasil e a perda da 
soberania nacional.

Quando Lula assumiu o 
governo federal, em 2003, boa 
parte da população acreditava 
que ele reverteria as privatiza-
ções realizadas pelo neoliberal 
Fernando Henrique Cardoso. 
Porém, no governo, o PT e a 
CUT, se adaptaram ao sistema 
e governaram para as grandes 
empresas, as transnacionais 

que dominam a economia bra-
sileira. 

O Governo do Lula é um 
dos principais acionistas da Vale. 
Pode reestatizar a empresa, da 
mesma forma que FHC priva-
tizou. Porém, o governo chega 
até ao absurdo de emprestar di-
nheiro do BNDES, banco estatal 
de desenvolvimento, como foi o 
empréstimo de R$ 7 bilhões de 
reais à Vale em abril de 2008, 
e a Vale teve a cara de pau de 
usar este dinheiro para demitir 
trabalhadores.

O governo Lula, ao se 
aliar com as grandes empre-
sas internacionais, abandonou 
a luta pela soberania nacional. 
Por isso, se nega a reestatizar as 
grandes empresas industriais, 
que formavam a base da econo-
mia brasileira e que hoje são de 
propriedade dos grandes ban-
cos internacionais. A burguesia 
brasileira há muito tempo abdi-
cou de um papel independente 
na história. Associou-se com o 
capital internacional, comen-
do as migalhas que caiam do 
banquete imperial. Agora, está 
dando mais um passo na sua 
subordinação: está se transfor-
mando de sócia em gerente dos 
negócios das grandes corpora-
ções transnacionais.

A luta pela verdadeira in-
dependência nacional está nas 
mãos dos trabalhadores, da po-
pulação pobre, dos negros, das 
mulheres, da juventude pobre 
e dos indígenas, dos pequenos 
produtores rurais, isto é, dos 
que sofrem com a exploração e 
a opressão.A reestatização será 
o primeiro ato de recuperação 
da soberania nacional e só será 
conquistada, como tudo nesta 
vida, na luta!
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A cada ano a Vale S.A. 
exporta, por seu 
porto instalado na 
cidade de São Luís, 

100 milhões de toneladas de 
minério de ferro, 7 milhões de 
toneladas de pelotas de miné-
rio de ferro, 2,3 milhões de to-
neladas de manganês e 130 mil 
de toneladas de cobre, além de 
prestar, em volumes expressi-
vos, serviços de transporte fer-

roviário e embarque portuário 
para exportadores de ferro-
gusa e soja, contribuindo para 
a balança comercial brasileira. 
Aproximadamente 1/3 das lu-
crativas exportações brasileiras 
da Vale ocorrem pelo Porto de 
São Luís. Isso é conhecido de 
todos. 

Essas instalações portuá-
rias, industriais e de manuten-
ção  situadas em São Luís ocu-

pam mais de 2 mil hectares na 
ilha de São Luís, tal como pode 
ser visto na fotografia acima:

O que não é conhecido 
da sociedade é que em con-
seqüência dessas operações, 
a Vale era responsável pela 
emissão de 15.549 toneladas 
anuais de poluentes diversos 
em São Luís em 2005, tal como 
se verifica dos quadros abaixo:

Quadro 1 – Resumo do Inventário Atual de Emissões Atmosféricas do CPM (2005)

José Guilherme Carvalho Zagallo

Os impactos não contabilizados dos grandes empreendimentos

A poluição gerada
pelaVale em São Luís:
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A Vale informa no qua-
dro 1 a emissão de 344,02 kg 
de material particulado (PTS) a 
cada hora, sendo que desse ma-
terial 143,85 kg seria composto 
por partículas inaláveis (PM10), 
assim como 913,52 kg de dióxi-
do de enxofre(SO2), 499,66 kg 
de óxidos de nitrogênio(NOx), 
14,69 kg de monóxido de 
carbono(CO) e 3,14 kg de hi-
drocarbonetos (HCT), no mes-
mo período, poluentes esses 
gerados em 210 fontes fixas.

O quadro 1 foi transcrito 
em fac-símile do Estudo Am-
biental do Complexo da Ponta 
da Madeira, elaborado pela 
então Companhia Vale do Rio 
Doce em setembro de 2007 to-
mando como base as emissões 
de poluentes do ano de 2005, 
quando a empresa exportava 
apenas 70 milhões de tonela-
das de minério de ferro. Atual-
mente a empresa exporta 100 
milhões de toneladas de miné-
rio de ferro por ano.

2  Principais poluentes
Antes de analisarmos a 

emissão de poluentes pela Vale 
em São Luís, convém explici-
tar algumas das características 
básicas desses poluentes bem 

como seus impactos sobre a 
saúde humana e sobre o meio 
ambiente, tal como descritas 
pela Companhia Tecnológica de 
Saneamento Ambiental do Es-
tado de São Paulo - CETESB. 

As partículas totais em 
suspensão são partículas de 
material sólido ou líquido que 
ficam suspensos no ar, na forma 
de poeira, neblina, aerossol, fu-
maça ou fuligem, que são infe-
riores a 100 micra. Oriundos de 
processos industriais, veículos, 
poeira de rua, dentre outros, 
causa efeitos significativos em 
pessoas com doença pulmonar, 
asma e bronquite.

As partículas inaláveis 
tem as mesmas característi-
cas físicas das partículas totais 
em suspensão, exceto pelo seu 
tamanho, inferior a 10 micra. 
Originadas sobretudo em pro-
cessos de combustão, as partí-
culas inaláveis causam aumento 
de atendimentos hospitalares e 
mortes prematuras.

O dióxido de enxofre 
é um gás incolor, com forte 
odor, que na presença de vapor 
d´água pode ser transformado 
em ácido sulfúrico, podendo 
levar a formação da chamada 

chuva ácida. Causa doenças res-
piratórias, assim como o agrava-
mento de doenças cardiovascu-
lares já existentes.

O dióxido de nitrogênio 
é um gás marrom avermelha-
do, com odor forte e muito irri-
tante, que pode levar a forma-
ção de ácido nítrico, nitratos e 
compostos orgânicos tóxicos. 
Causa aumento da sensibilida-
de à asma e a bronquite, além 
de abaixar a resistência às in-
fecções respiratórias. Também 
pode levar à formação de chuva 
ácida.

O Monóxido de carbono 
é uma gás incolor, inodoro e in-
sípido, gerado sobretudo pela 
combustão incompleta em veí-
culos automotores. Altos níveis 
de monóxido de carbono estão 
associados a prejuízo dos refle-
xos, na capacidade de estimar 
intervalos de tempo, no apren-
dizado, de trabalho e visual.

3 Poluentes Totais emiti-
dos pela Vale em São Luís

O quadro 2 compila as 
emissões anuais de poluentes 
da Vale, do parque industrial de 
São Luís e o total de poluentes 
emitidos na cidade.

Quadro 2 – Emissões de poluentes Vale X poluição em São Luís

Poluente

Emissão de 
Poluentes 

Vale (1) 
(ton/ano)

Poluição 
industrial 

São Luís (2)  
(ton/ano)

% emissão 
Vale/Indústrias 

São Luís

Total poluição 
São Luís em 
2005 (2)  (ton/

ano)

% emissão 
Vale/São Luís

 CO (Monóxido de Carbono) 129 185 70% 5.230 2,5%

 HC (Hidrocarbonetos) 28 3.861 1% 6.290 0,4%
 NOx (Óxidos de Nitrogênio) 4.377 4.978 88% 6.188 70,7%
 SO2(Dióxido de Enxofre) 8.002 14.945 54% 15.014 53,3%
 MP (Material Particulado) 3.014 4.288 70% 10.334 29,2%
 Total 15.549 28.257 55% 43.056 36,1%
(1) Vale - Estudo Ambiental

(2) Vale - 2005, citado no EIA/RIMA  da MPX

A emissão total de poluentes na Cidade de São Luís foi inventariada pela Vale S.A. em 
2005, e tornada pública no Estudo de Impacto Ambiental-EIA da UTE Itaqui, apresentado pela 
empresa MPX, conforme quadro 3, transcrito em fac-símile do referido EIA:
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Quadro 3 – Resumo do Inventário de Emissões Atmosféricas de São Luís

Assim, em 2005 já ocor-
ria a emissão de 43.056 tone-
ladas de poluentes em São 
Luís, sendo que 28.257 tone-
ladas eram emitidas pelas in-
dústrias em funcionamento na 
cidade (onde a Vale respondia 
pela emissão de 15.549 tone-
ladas).

Apesar desse elevado 
volume de poluentes, até o 
presente momento o muni-

cípio de São Luís não possui 
sistema público de monitora-
mento de emissão de poluen-
tes.

As únicas informações 
disponíveis referentes à emis-
são de poluentes são oriundas 
de estações de monitoramen-
to operadas pela Vale e Con-
sórcio Alumar, ou então de 
campanhas curtas realizadas 
em Estudos de Impacto Am-

biental para efeito de licen-
ciamento ambiental de novos 
empreendimentos.

4 Padrões de Emissões 
de Poluentes

Nesse passo, torna-se 
importante mencionar que os 
padrões nacionais de emis-
são de poluentes são aqueles 
constantes no quadro 4, defi-
nidos na Resolução n° 3/90 – 
CONAMA:

Quadro 4 – Padrões Nacionais de Emissões de Poluentes (Res. n° 3/90 – CONAMA)

Poluente Tempo de Monitoramento Padrão Primário µg/m3 Padrão Secundário µg/m3

PTS *24 horas (1)
mga (2)

* 240
80

*150
60

PM10 * 24 horas (1)
MAA (3)

*150
50

*150
50

SO2 * 24 horas
MAA (3)

*365
80

*100
40

NO2 * 1 hora
MAA

*320
100

*190
100

CO * 1 Hora
8 horas

*40.000 / 35 ppm
10.000 (9ppm)

*40.000/35 ppm
10.000 (9ppm)

O3 * 1 hora (1) *160 *160

(1) Não deve ser excedido mais que uma vez ao ano.     (2) Média geométrica anual.    (3) Média aritmética anual.
Padrões Primários (Padrão adotado) de qualidade do ar, são as concentrações de poluentes que, ultrapassadas padrão 

afetar a saúde da população. Podem ser enendidos como níveis máximos toleráveis de concentração de poluentes atmosféricos, 
constituindo-se em metas de curto e médio prazo.

São Padrões Secundários de qualidade do ar as concentrações de poluentes atmosféricos abaixo das quais se prevê o 
mínimo efeito adverso sobre o bem estar da população, assim como o mínimo dano à fauna e à flora, aos materiais e ao meio 
ambiente em geral. Podem ser entendidos como níveis desejados de concentração de poluentes, constituindo-se em meta de 
longo prazo.
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Esses padrões nacionais 
são elevados, quando compa-
rados com as recomendações 
da Organização Mundial de 
Saúde, que apenas a título 

de exemplo recomenda como 
padrão máximo anual para 
emissão de partículas inalá-
veis o limite de 20 µg/m3, tal 
como se verifica no quadro 5, 

quando o padrão brasileiro 
para esse tipo de poluente é 
50 µg/m3:

Quadro 5 – Recomendação Organização Mundial de Saúde 

de Limites Máximos de Emissão de Poluentes

Poluente Tempo de monitoramento
Padrão máximo recomen-

dado
(em µg/m3)

 O3 (Ozônio) 8 horas 100

 NOx (Óxidos de Nitrogênio) 
Média Anual

24 horas
40
200

 SO2(Dióxido de Enxofre) 24 horas 20

 PM10 (Partículas Inaláveis) 
Média Anual

24 horas
20
50

Fonte: Organização Mundial de Saúde (2005)

4 Emissão de Poluentes 
nos Pontos sob Monitora-
mento

Os dados disponíveis de 
emissões de poluentes no Mu-
nicípio de São Luís já indicam 
níveis preocupantes, em que 
pese os indicadores médios 
ainda não ultrapassarem os 
padrões nacionais.

No entanto, esses dados 
já ultrapassam algumas das re-
comendações da Organização 
Mundial de Saúde, sobretudo 

no que se refere à emissão de 
material particulado.

Com efeito, no licencia-
mento da UTE Porto do Itaqui, 
requerido pela empresa MPX 
Energia, foram divulgados os 
resultados mensais de mo-
nitoramento da emissão de 
material particulado nas Esta-
ções do Bacanga (jardim do 
prédio administrativo do Porto 
do Itaqui – coordenadas UTM 
x=573.396 e y= 9.716.312) 
e Vila Maranhão (Centro de 

Saúde Yves Pargas - coorde-
nadas UTM x=573.703 e y= 
9.709.706) no período de ou-
tubro/2005 a março/2007 que 
indicam a níveis de concentra-
ção de material particulado 
total (PTS) entre 24 e 100 µg/
m3,  com níveis mais elevados 
na Vila Maranhão, conforme 
se verifica do quadro abaixo 
(6):
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Quadro 6 – Concentrações médias mensais de PTS no Bacanga e Vila Maranhão

Fonte: EIA/RIMA UTE Itaqui

MPX Energia

A empresa Vale S.A. por 
sua vez divulgou no seu Estu-
do Ambiental (já mencionado) 
os resultados diários de moni-
toramento da emissão de ma-
terial particulado nas Estações 
do Bacanga (Unidade Mista de 
Saúde Itaqui Bacanga), Emap 

(jardim do prédio administra-
tivo do Porto do Itaqui – coor-
denadas UTM x=573.396 e y= 
9.716.312) e Vila Maranhão 
(Centro de Saúde Yves Pargas 
- coordenadas UTM x=573.703 
e y= 9.709.706) no período de 
outubro/2005 a maio/2006 

que indicam a níveis de con-
centração de material parti-
culado total (PTS) entre 18,63 
e 231,61 µg/m3, com níveis 
mais elevados na EMAP, con-
forme se verifica dos quadros 
abaixo (7 e 8):

Quadro 7 – Análise estatísticas básicas das Concentrações médias diárias de PTS
 no Bacanga, EMAP e Vila Maranhão:

ESTAÇÃO PORTO DO
ITAQUI - EMAP ITAQUI BACANGA VILA MARANHÃO

Média (*) 69,68 41,22 50,18

Desvio Padrão 46,49 17,82 26,40

Máximo 231,71 112,50 124,09

Mínimo 18,63 10,88 13,79

(*) média geométrica.
Fonte: Vale (2007) 
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Quadro 8 – Concentrações médias diárias de PTS no Bacanga, EMAP e Vila Maranhão

Fonte: Vale (2007) 

Como se verifica dos 
quadros acima, que corrobo-
ram os números apresentados 
pela empresa MPX, os pontos 
sob monitoramento, sobre-
tudo o Porto de Itaqui, já in-
dicam níveis elevados de par-
tículas totais em suspensão, 
chegando mesmo próximo de 
ultrapassar o padrão nacional 
diário de emissão, que é de 
240 µg/m3. 

5Modelo Matemático indica 
possível ultrapassagem pa-
drão nacional de PTS pela Vale

No entanto, todas essas 
medições informam apenas a 
incidência desse poluente em 

pontos fixos, onde ocorrem as 
medições. Possivelmente há 
pontos com maiores níveis 
de emissões no Complexo de 
Ponta da Madeira, operado 
pela Vale S.A, e no seu entor-
no.

Com efeito, ao realizar 
simulações em modelo ma-
temático para diagnóstico de 
Partículas Totais em Suspen-
são para período de 24 horas, 
a Vale identificou concentra-
ção de partículas totais em 
suspensão no ano de 2003 
da ordem de 483,1 µg/m3 na 
área industrial, de 308 µg/m3 
no mar e 307,7 µg/m3 em ter-

ra, ou seja, ultrapassando em 
muito o padrão nacional de 
emissão de Partículas Totais 
em Suspensão para esse pe-
ríodo.

Da mesma forma, para 
o período de referência anual a 
empresa diagnosticou concen-
tração de PTS em seu modelo 
matemático da ordem 156,7 
µg/m3 na área industrial, 47 
µg/m3 no mar e 76,2 µg/m3 

em terra, conforme quadro 9, 
ultrapassando também o pa-
drão de emissão nacional des-
se poluente por ano na área 
industrial:
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Quadro 9 – Modelagem matemática Vale para Diagnóstico de Emissão de PTS

Notas:
a - padrão primário da qualidade do ar segundo Resolução CONAMA 03/1990; 
b - não se aplica, por se tratar de própria área de referência para a localização;  
c - média geométrica anual.  
Fonte: Vale (2007)

O estudo não discrimina 
a contribuição de cada fonte 
de emissão, seja para os níveis 
medidos seja para os níveis 
estimados por modelagem 
matemática, mas face aos vo-
lumes de partículas totais em 
suspensão emitidas pela Vale, 
bem como a intensidade mais 
elevada dos níveis à jusante de 

suas instalações, é de se pre-
sumir sua responsabilidade 
pela maior parte dessas emis-
sões.

O próprio estudo da 
Vale, já mencionado, reco-
menda a adoção de uma sé-
rie de medidas operacionais 
para a redução das emissões 
de PTS, sobretudo porque ha-

A própria empresa representada 
reconhece, em modelo matemático, 
que pode estar ocorrendo a violação 
de padrões nacionais de emissão de 
partículas totais em suspensão, com 

consequências sobre milhares de 
pessoas que vivem nas proximidades 
da área operacional da empresa ou 

ali trabalham.

via ao tempo da realização da 
análise a possibilidade de ele-
vação do nível de produção da 
empresa para a faixa de 100 
milhões de toneladas de mi-
nério de ferro anuais, o que de 
fato ocorreu.

Aliás, o mesmo estudo 
estimava que com a eleva-
ção da produção para a faixa 
de 100 milhões de toneladas 
de minério de ferro por ano 
poderia ocorrer a emissão de 
até 700 µg/m3 de PTS na área 
industrial.

Não se tem notícias da 
adoção dessas medidas corre-
tivas e nem de monitoramento 
ou simulação posterior à ele-
vação dos níveis de produção.

 
6 Dos Novos Empreendi-
mentos 

Neste passo, deve-se 
observar que novos empre-
endimentos industriais estão 
sendo licenciados em São Luís, 
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com forte sinergia em relação 
às operações já existentes.

Com efeito, ainda em 
2009 a empresa Vale S.A re-
cebeu licença de instalação da 
Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente do Estado do Ma-
ranhão para a construção de 
mais um píer para embarque 
de mais 100 milhões de tone-
ladas de minério de ferro por 
ano, com acréscimo da emis-
são de poluentes ainda não 

devidamente contabilizado no 
respectivo EIA.

Registre-se ainda que 
em 2009 a empresa MPX re-
cebeu do IBAMA licença para 
instalação de uma usina ter-
melétrica com potencial de 
emissão de 13.802 toneladas 
anuais de poluentes.

Em 2007 o Consórcio 
Alumar já havia recebido li-
cença de instalação para am-
pliação de sua produção de 

alumina de 1,5 para 3,5 mi-
lhões de toneladas anuais, 
acrescentando em sua emis-
são anual de poluentes em 
mais 5.522 toneladas. 

Somente esses dois úl-
timos empreendimentos irão 
acrescentar mais 19.325 tone-
ladas de poluentes na atmos-
fera de São Luís, conforme re-
sumido no quadro 10:

Quadro 10 – Emissão de Poluentes em São Luís após MPX e ampliação da ALUMAR 

Fontes: (1) EIA UTE Itaqui (208) e (2) EIA Ampliação Alumar (2007)

7 Das conseqüências da 
Emissão de Poluentes

Em resumo, foi consta-
tada pela própria VALE a exis-
tência de níveis elevados de 
partículas totais em suspen-
são na área Itaqui-Bacanga, 
porém ainda inferiores aos 
padrões nacionais, e de mo-
delagem matemática indi-
cando que padrões nacionais 
de emissão de PTS foram ul-
trapassados, níveis esses que 
presumidamente serão incre-
mentados face à sinergia de 
novos empreendimentos em 
implantação na região.

No entanto, apesar dos 
níveis elevados de poluentes 
emitidos pela Vale e por ou-
tras indústrias no município 

de São Luís, atualmente ne-
nhuma responsabilidade é 
atribuída a essa e outras em-
presas pela elevação da mor-
bidade e da mortalidade cau-
sadas à população.

Com efeito, existem 
dezenas de estudos científi-
cos atribuindo à elevação dos 
níveis de poluentes no am-
biente o aumento da incidên-
cia de doenças e de mortes. 
O próprio Governo Brasileiro, 
através de estudo realizado 
por empresa sob seu controle 
acionário (Eletrobrás S.A.) de-
nominado “Metodologia de 
Valoração das Externalidades 
Ambientais da Geração Hidre-
létrica e Termelétrica com Vis-
tas à sua Incorporação no Pla-
nejamento de Longo Prazo do 

Setor Elétrico” (http://www.
eletrobras.gov.br/EM_Meio-
Ambiente/gestaoAmbiental.
asp) compilou dados de estu-
dos científicos que mensura-
ram o impacto do incremen-
to de poluentes na atmosfera 
com a mortalidade da popula-
ção, assim como o acréscimo 
de doenças, tal como se verifi-
ca nos quadros 11 a 13

Também no âmbito da 
Organização Mundial de Saú-
de são inúmeros os Estudos 
Científicos disponíveis que 
correlacionam o aumento da 
emissão de poluentes ao in-
cremento da mortalidade e da 
morbidade na população.
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Quadro 11 – Compilação Eletrobrás Estudos Variação mortalidade por acréscimo de 1 µg/m3 de Partí-
culas Inaláveis (PM10)

Fonte: Eletrobrás (2000)

Dos estudos científicos mencionados pela Eletrobrás ve-
rifica-se que, aplicado o princípio da precaução, ocorrerão 4,2 
x 10-5 mortes por pessoa para cada acréscimo de 1 µg/m3 de 
Partículas Inaláveis (PM10) (estimativa central na pesquisa com 
resultados mais críticos). 

Conhecidos os níveis de emissão
de poluentes em um determinado 
ponto e a população exposta, é 

possível estimar o volume anual de 
mortes em decorrência do acréscimo 

de partículas inaláveis.

Em outras palavras, se 
100.000 pessoas forem sub-
metidas de forma permanente 
a um acréscimo de 1 µg/m3 de 
partículas inaláveis (PM10) na 
atmosfera, estima-se que 4,2 
pessoas irão morrer a cada 
ano por causa desse acrésci-
mo.

O estudo da Eletrobrás 
também compila dados de 
ocorrências de doenças em 
face à variação de 1 µg/m3 
de partículas inaláveis (PM10), 
conforme o quadro 12:
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Quadro 12 – Compilação Eletrobrás Estudos ocorrência de doenças por acréscimo de 1 µg/m3 de Par-
tículas Inaláveis (PM10)

Fonte: Eletrobrás (2000)

Da mesma forma, o estudo da Eletrobrás também compila dados de ocorrências de do-
enças em face à variação de 1 µg/m3 de dióxido de enxofre (SO2), conforme o quadro 13:

Quadro 12 – Compilação Eletrobrás Estudos ocorrência de doenças e mortes por acréscimo de 1 µg/
m3 de Dióxido de Enxofre (SO2)

Fonte: Eletrobrás (2000)
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Pelo menos 60.000 pes-
soas trabalham na Vale ou re-
sidem nos bairros circunvizi-
nhos, e, portanto, expostas a 
níveis elevados de emissão de 
poluentes, sobretudo partícu-
las totais em suspensão, mas 
até o momento não recebem 
qualquer tipo de monitora-
mento ou assistência por par-
te da empresa.

Também não são co-
nhecidos os custos adicionais 
suportados pelo sistema pú-
blico de saúde em face da 
emissão de poluentes causada 
pela Vale.
8 Da responsabilidade 
dos empreendedores – apli-
cação do princípio poluidor-
pagador

Observe-se que mes-
mo que uma empresa seja 
responsável por emissões de 
poluentes abaixo do padrão 
legal, pela aplicação do prin-
cípio poluidor-pagador, que 
rege o direito ambiental, ain-
da assim cabe-lhe a atribui-
ção de responsabilidade pelo 

incremento dessa emissão de 
poluentes.

Não basta cumprir a lei, 
é preciso aferir qual o grau de 
interferência de um empreen-
dedor no ambiente e na vida 
das pessoas de sua comuni-
dade em decorrência de suas 
operações.

A legislação brasileira 
disponibiliza diversos instru-
mentos para assegurar ao Mi-
nistério Público, ao cidadão ou 
às entidades da sociedade civil 
formas de reparação dos da-
nos causados ao ambiente e à 
população, como pro exemplo 
o art. 4º, VII e o art. 14, § 1º da 
Lei nº 6.938/91.
9 Conclusão

Em síntese pode-se afir-
mar que as atividades ope-
racionais da empresa Vale 
S.A. em São Luís contribuem 
com volumes expressivos de 
emissão de poluentes na at-
mosfera (15.549 toneladas/
ano), causando prejuízos ao 
ambiente, assim como mortes 
e doenças à população, sem 

que até o momento lhe seja 
imputada qualquer responsa-
bilidade. 

Além da Vale outros 
grandes empreendimentos 
implantados ou em implanta-
ção na cidade de São Luís cau-
sam ou causarão impactos à 
saúde da população, sem que 
lhes seja imputada qualquer 
responsabilidade, ou mesmo 
que o Poder Público monitore 
suas atividades.

Esse padrão de com-
portamento provavelmente 
se repete na maior parte dos 
grandes empreendimentos in-
dustriais instalados em nosso 
país.

O prejuízo é público e o 
lucro é privado!

Cabe à sociedade lutar 
para que os prejuízos causados 
por esses grandes empreendi-
mentos ao ambiente e à popu-
lação sejam adequadamente 
contabilizados, impondo-se às 
empresas preferencialmente 
a sua eliminação, ou quando 
isso for impossível, a indeniza-
ção desses danos.
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Fonte: geogente.wordpress.com/2009/07/

Nas Amazônia (s) do 
Brasil onde lança 
um olhar investi-
gativo registram-se 

tensões na disputa pelo terri-
tório e os recursos lá existen-
tes. Os cenários colocam em 
oposições grandes corpora-
ções do agronegócio (Cargil, 
Bunge), mineradoras (Vale, 
Alcoa e MMX), empresas con-
sorciadas para a produção de 
energia (Vale, Alcoa, Camargo 
Corrêa e a Suez/Tractebel), 
banqueiros, madeireiros, gri-

leiros e fazendeiros num flan-
co. Enquanto noutro extremo, 
enfileiram-se populações con-
sideradas tradicionais, indíge-
nas, quilombolas, ribeirinhos, 
quebradeiras de coco babaçu, 
pescadores e trabalhadores 
rurais. 1

Ao centro encontra-se 
a disputa pelo processo de 
desenvolvimento que ainda 
tem no Estado o principal in-
dutor. Se no estado de exce-

* Jornalista, Forum Carajás.

ção (1964-1985) a Superinten-
dência de Desenvolvimento 
da Amazônia (SUDAM) deu o 
amparo financeiro aos pólos 
de produção convertidos em 
grandes projetos de madeirei-
ros, pecuária e extração mine-
ral; na agenda recente o Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) 
emerge como o principal agen-
te estatal de financiamento de 
grandes projetos e obras es-
truturantes, como a rede de 
transporte multi-modal para 

Rogério Almeida* 

A disputa pelo território nas terras de Carajás
Amazônia:
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viabilizar a redução no custo 
do escoamento da produção 
de grãos do Centro-Oeste do 
país. 

Ferrovia Norte-Sul, hi-
drovia do Araguaia-Tocantins, 
asfaltamento da BR-163 são 
signos dessa “nova era”, em 
demasia similar aos anos de 
governo de Juscelino Kubis-
tchek (1956-1961). A constru-
ção da hidrelétrica de Estreito 
(1.087 MW), no rio Tocantins, 
divisa dos estados do Mara-
nhão com o Tocantins tem o 
financiamento do BNDES. O 
maior empreendimento de ge-
ração de energia do Brasil é do 
Consorcio Ceste, que aglutina 
as grandes corporações do qui-
late da belga Suez-Tractebel 
(40.07%), Vale (30%), da esta-
dunidense ALCOA (25.49%) e a 
Camargo Corrêa (4.44%). 

Num desses paralelos 
do mundo vasto amazônico, 
o sul e sudeste do Pará, ou as 
terras de Carajás, inúmeras re-
des econômicas, sociais e po-
líticas esgrimam pelo controle 
da terra. Uma dinâmica ímpar 
conforma a região. Trata-se 
de um locus considerado de 
colonização recente, meados 
de 1950, onde se registram 
a presença da maior empre-
sa privada da América Latina, 
a Vale. Além de fazendeiros, 
madeireiros, comunidades 
indígenas, camponeses e ga-
rimpeiros. O sul e o sudeste 
paraense têm notoriedade 
internacional por conta dos 
passivos sócio-ambientais que 
os grandes projetos engendra-
ram, tais como: o assassinato 
de trabalhadores rurais e seus 
apoiadores, o desmatamento 
em larga escala e o primeiro 

lugar do ranking nacional de 
trabalhadores libertos pela fis-
calização do Ministério do Tra-
balho do Trabalho (MPT) em 
condições análogas a trabalho 
escravo. 

O Pará é o segundo esta-
do em extensão territorial do 
país, medindo 1.247.689.515 
km² (IBGE), que correspon-
dem a 14,6% do território do 
nacional, área que comporta 
143 municípios. O estado in-
tegra a Amazônia Legal, que 
representa 61% do território 
brasileiro, sendo a região com 
maior concentração de proje-
tos de assentamentos rurais 
do país (ANDRIOLI, 2003; FER-
NANDES, 2006).

36 municípios do sul e 
o sudeste do Pará compreen-
dem o raio de atuação da Su-
perintendência Regional (SR-
27), do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrá-
ria (INCRA), que totaliza uma 
área de 281.342 km² (IBGE), 
o equivalente a 22,5% do ter-
ritório paraense. Desde o ano 
de 1987 as regiões passam por 
profundas modificações nos 
cenários econômicos, sociais 
e políticos. O período marca 
o início do processo de terri-
torialização camponesa, que 
ganha maior robustez a partir 
do Massacre de Eldorado do 
Carajás, quando se dá o reco-
nhecimento massivo de áreas 
ocupadas como projetos de 
assentamentos da reforma 
agrária. 

Ao se observar a Tabe-
la 1, que trata do processo de 
evolução dos Projetos de As-
sentamento Rurais (PA’s) por 
ano, nota-se que o início do 

processo de territorialização, 
tendo como uma das dimen-
sões o reconhecimento pelo 
Estado do posseiro como as-
sentado, ocorre nos anos 1987 
e 1988. Momento de redemo-
cratização do país, marcado 
por acirrada disputa pela terra 
na região, elevados níveis de 
antagonismo entre posseiros, 
madeireiros, donos de casta-
nhais e o Estado.

Ainda que tenha havido 
nos respectivos anos a homo-
logação de 24 áreas de cas-
tanhais como projetos de as-
sentamento (1987/1988), tal 
medida, conforme já refletido 
anteriormente, traduziu mui-
to mais como benefício aos 
“donos” dos castanhais, do 
que aos camponeses. As ob-
servações de Emmi e Acevedo 
(1997) evidenciam as precá-
rias condições em que viviam 
os posseiros alçados a condi-
ção de assentados.

Cumpre registrar que na 
Nova República a mobilização 
dos ruralistas mutilou o Plano 
Nacional de Reforma Agrária 
(PNRA), no processo da Cons-
tituinte de 1988, bem como 
a agudização do antagonismo 
contra os posseiros, com a 
criação da União Democrática 
Ruralista (UDR) em 1986. No-
ta-se nos três anos seguintes 
haverá somente a criação de 
sete PA’s. Tal período ficará co-
nhecido como imobilismo. A 
criação de PA vai ser retomada 
nos anos de 1992 e 1993 quan-
do foram criados em cada ano, 
10 PA’s. Os dois anos que se-
guirão há uma nova acomoda-
ção, onde se registra apenas a 
criação de 13 PA’s, nos anos de 
1994/1995.
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Tabela 1 - Criação de PA por ano

ANO DE CRIAÇÃO NÚMERO DE PA
1987 6
1988 18
1989 01
1990 00
1991 06
1992 10
1993 10
1994 01
1995 12
1996 21
1997 32
1998 56
1999 93
2000 17
2001 41
2002 17
2003 35
2004 21
2005 53

TOTAL 450
Fonte: Sistematizado por Almeida R. com base em INCRA/SR-27/SIPRA (2006)

Conforme a Tabela 2 que trata da evolução dos PA’s em três períodos, constata-se que nos oito 
anos correspondentes entre 1987 a 1995, apenas 64 PA’s foram criados, o que corresponde a 14.2% do 
total de 450 PA/2005.

Tabela 2 - Criação de PA por período 

PA CRIADOS NO PERÍODO QUANT. DE PA CRIADOS
1987 a 1995 64 
1996 a 1999 202 
2000 a 2005 184 

Fonte: Sistematizado por Almeida R. com base em INCRA/SR-27/SIPRA (2006)

O ano de 1996 torna-se 
emblemático pelo rápido reco-
nhecimento de áreas como PA. 
Lembremos que é o ano que se 
dá o Massacre de Eldorado dos 
Carajás. O episódio exige uma 
reação do Estado que passa 
por inúmeras esferas institu-
cionais, a exemplo da criação 
da SR-27. As ações de massa 
realizadas por FETAGRI, MST 
e CPT que ficaram conhecidas 
como grandes acampamentos 
no pátio de INCRA de Marabá, 

podem ser pontuados como 
outro indutor do processo de 
reconhecimento do posseiro 
como assentado.

É no período de três 
anos (1996 a 1999) que a SR-
27 efetiva a maioria dos pro-
jetos de assentamentos, num 
total de 202. Um crescimento 
de 315,6% em relação a 1987 
a 1995, ou seja, 44,8%, do to-
tal de 450 PA, dados tabulados 
até o ano de 2005. Os cinco 
anos que vão de 2000 a 2005, 

sendo dois anos do governo de 
Fernando Henrique Cardoso e 
os demais no governo de Luiz 
Inácio Lula da Silva, respon-
dem com 40,8% dos 450 PA’s.

Dialogando com a pri-
meira tabela que trata da evo-
lução dos PA´s por ano, os da-
dos apontam que houve uma  
retomada de efetivação de PA 
a partir do governo do Partido 
dos Trabalhadores, onde fo-
ram criados, 109 PA’s, entre os 
anos de 2003 a 2005, ou seja, 
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24,2% do total.

É possível mensurar a 
territorialização do campe-
sinato na região em debate? 
Além do elemento físico en-
contram-se representações de 
entidades como a Federação 
dos Trabalhadores Rurais na 
Agricultura do Pará (FETAGRI) 
e o MST. As mesmas atuam 
para que: a) os seus quadros 
disputem assentos no execu-
tivo e legislativos municipais; 
b) na construção de coopera-
tivas e associações de produ-
ção c) criação de organizações 
de assistência técnica; d) na 
acessibilidade de políticas de 
assistência técnica; e) acessi-
bilidade a políticas de crédito 
PRONAF; f) acessibilidade a 
educação em níveis funda-
mental, médio e superior.

TERRITÓRIO DE CARAJÁS – 
ESPAÇO DE DISPUTA

Migração, projeto PO-
LOAMAZÔNIA2, Garimpo de 
Serra Pelada, projeto de mine-
ração da CVRD3, organização 

32. Como política governamental, o 
POLOAMAZÔNIA, lançado na segunda 
metade da década de 1970, consistia 
em 14 polos de desenvolvimento. Um 
pacote com base em incentivos fiscais 
e demais estímulos aos pólos de mi-
neração como Carajás e Trombetas, 
dentre outros de diferentes naturezas. 
Com esses pólos, visava-se à reorgani-
zação do espaço regional em benefício 
da acumulação de capital por meio da 
mineração e da agropecuária (SÁ, 1987; 
PINTO, 1987; COELHO, 2002).
3. A CVRD é uma das maiores minerado-
ras do mundo. Foi privatizada em 1997, 
num processo conturbado. Atualmente 
parte da sociedade civil organizada em 
torno de organizações de trabalhado-
res, tenta reverter a privatização. Além 
da mineração a empresa tem pautado a 
sua política de expansão internacional 
em obras de logística de transportes e 

e consolidação do movimento 
camponês e novas institucio-
nalidades, são elementos que 
atuam no dinâmico processo 
de transformações políticas, 
econômicas, sociais da região, 
em particular nas décadas de 
1980 e 1990.

Trata-se de dinâmica 
marcada pelo conflito, nego-
ciações, acomodações, avan-
ços e recuos. Tal processo tem 
implicado em constante alte-
ração do espaço físico, na cena 
política e econômica. Como no 
caso do reconhecimento polí-
tico e social da luta campone-
sa, através da criação de vários 
projetos de assentamentos ru-
rais, e demais políticas públi-
cas deles advindos (PRONAF, 
ATER, PRONERA)4 e alteração 
do entorno da área de interes-
se da CVRD. Antes de avançar 
no debate, cumpre ratificar 
que as políticas geradas no 
processo de Estado de exceção 
(1964-1985) tiveram papel es-
truturante do território do su-
deste do Pará. O planejamen-
to estatal era gerido a partir 
do planejamento de concep-
ção tenocrático-economicista, 
e uma visão geopolítica-militar 
do desenvolvimento nacional, 
como já atestado em diver-
sos estudos, entre eles Ianni 
(1978), Martins (1989), Coelho 
(1997) e Hébette (2004).

Nesse sentido, o Progra-
ma Grande Carajás ergue-se 
como um marco no processo 

geração de energia. 
4. As siglas em resumo tratam de Pro-
grama de Apoio a Agricultura Familiar, 
Assistência Técnica e Educação.  

de organização do espaço e 
definição do território no su-
deste paraense. No contradi-
tório megaprojeto, atuam Es-
tado e iniciativa privada. Sob 
um contexto de avanço de 
uma nova etapa do processo 
de produção capitalista, tem 
conferido às empresas multi-
nacionais e transnacionais a 
hegemonia. Becker (1991) en-
foca o aspecto autoritário do 
programa, no entanto ressalta 
o papel estratégico do mesmo 
na construção de um projeto 
nacional5.

A luta pela terra é uma 
questão central na área de in-
teresse do nosso estudo, o su-
deste do Pará, ou “região de 
Carajás”, como defendem pes-
quisadores, marcada por uma 
dinâmica econômica, social e 
política ímpar. 

Na complexa 
realidade, competem 

pelo domínio do espaço 
e dos recursos naturais 
atores como empresas 
de mineração (CVRD), 

pecuaristas, Estado, 
madeireiros, sem terra, 
assentados, posseiros e 

garimpeiros.

5. O discurso oficial justificava a inter-
venção governamental pela necessida-
de de explorar ordenada e sistemati-
camente as riquezas da Amazônia num 
projeto de escala nacional capaz de 
suprir o país com divisas para superar 
o período crítico de crise mundial e de 
dar continuidade ao desenvolvimento 
regional (BECKER, 1991, p. 336).
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Lima (1991, p. 353) in-
vestiga a região e reflete que a 
fronteira é por excelência um 
locus que encerra uma varie-
dade significativa de proces-
sos de criação e apropriação 
de valor do espaço. Um espa-
ço de estruturação em aber-
to, passível a modificações 
constantes nas esferas social, 
política e econômica. No tra-
tado do geógrafo, é a cidade, 
em detrimento do rural, que 
exerce o papel de socialização 
daqueles que afluem à região.

A partir de uma ob-
servação que privilegia uma 
análise hierarquizada, Lima 
(1991), confere à CVRD um pa-
pel onipresente. Ainda que em 
1991 a região registrasse um 
movimento sindical rural ativo 
que ocupa castanhais, poste-
riormente reconhecidos como 
projetos de assentamentos ru-
rais, entretanto tais situações 
passam sem registro do pes-
quisador.

A gestão do território 
de Carajás desvenda a essên-
cia logística dos grandes pro-
jetos associados à nova ordem 
científico-tecnológica. Carajás 
é um segmento localizado de 
um conjunto de escala plane-
tária, um espaço transnacional 
em construção. Os conflitos e 
contradições locais e o cará-
ter da gestão da Companhia, 
autônoma e baseada no saber 
técnico-científico, traduzem-
se em dispositivos de contro-
le que fecham o território de 
Carajás, transformado-o em 
verdadeira cidadela (BECKER, 
1991, p. 339 e 340).

Nas observações de 
Lima (1991) e Becker (1991) 
sobre a transformação da re-

gião de Carajás, os campone-
ses e suas variadas formas de 
organização ou são considera-
dos frágeis, ou simplesmente 
ignorados, perspectiva que 
não se repete quando tratam 
dos garimpeiros. A onipresen-
ça do Estado e da empresa é 
o prisma da análise dos pes-
quisadores. Hoje se verifica 
na região a territorialização do 
campesinato negando a tese 
de itinerância da fronteira, 
onde caberia ao camponês, o 
simples processo de amansar 
a floresta. Ao contrário, regis-
tram-se em todos os municí-
pios sob a responsabilidade 
da SR-27 projetos de assenta-
mentos.

A CVRD usa
de um mosaico 
de instrumentos 

técnicos, jurídicos, 
e mesmo de 

coerção, para a 
manutenção da 

extensa área que 
envolve projetos 
de mineração, 
ferrovia, porto 

e reservas 
ambientais.
Inclui ainda a seleção de 

grupo de assentados para se 
tornar alvo de financiamento 
e assistência técnica no senti-

do de atender às necessidades 
imediatas do Núcleo de Cara-
jás (ACEVEDO; EMMI, 1997, p. 
263).

Um exame no mapa 
evidencia os seguintes terri-
tórios controlados pela CVRD: 
Floresta Nacional de Carajás 
(FLONA, 411.948,87ha) Área 
de Proteção Ambiental do Iga-
rapé Gelado (APA, 21.600ha), 
Reserva Biológica do Tapirapé 
(REBIO, 103.000ha), Floresta 
Nacional do Tapirapé/Aquiri 
(FLONA, 190.000ha). Segundo 
Saha (1997), a soma das áreas 
de mineração (Carajás, Sosse-
go, Salobo, Igarapé Azul, Buri-
tirana, Igarapé Bahia) da Com-
panhia equivale a 193.750 ha, 
onde são extraídos ferro, co-
bre, manganês e ouro.

Coelho (2002, p. 138) 
observa a dinâmica da região e 
trata de entorno a essas áreas 
de efervescente disputa pelo 
espaço periférico da company 
town. Para a pesquisadora, o 
entorno se distingue não só 
por sua posição geográfica ao 
redor do centro, mas também 
pela dispersão de sua popula-
ção e pelas atividades domi-
nantemente rurais. Devido às 
grandes distâncias iniciais dos 
centros ou cidades regionais já 
existentes, o entorno é o lugar 
para onde os centros de mine-
ração tendem a se estender 
territorialmente e a limitar ou 
regular a ocupação. As dispu-
tas pela terra ganham ali gran-
des proporções. O entorno das 
áreas mineradoras passou en-
tão a ser visto como área pro-
blema e de radicalização dos 
movimentos rurais (ou garim-
peiros no caso de Carajás na 
Amazônia).
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Coelho (2002) e Palhe-
ta (2002) chamam a atenção 
para a presença camponesa 
como agente definidor de uso 
do território, ainda que não 
aprofundem. Nesse sentido, 
cumpre-se salientar que a ter-
ritorialização de hoje resulta 
do processo de lutas pretéri-
tas. Fruto de ações dos possei-
ros, das delegacias sindicais, 
dos Sindicatos de Trabalhado-
res Rurais (STR´s) e das insti-
tuições confessionais. Em par-
ticular na persistência na ocu-
pação de terras, bem como a 
realização de ações coletivas, 
como os conhecidos Gritos da 
Terra.

Um dos resultados da 
força dos movimentos sociais 
tem sido a articulação entre 
diferentes atores sociais com 
o propósito de se definir a or-
ganização sócio-espacial dos 
municípios. Esse é o caso do 
MST, que vem conseguindo 
territorializar trabalhadores 
rurais sem terra presentes nos 
municípios de Parauapebas, 
Eldorado dos Carajás e Mara-
bá, e do MLT em Curionópolis 
(PALHETA, 2002).

A disputa pelo controle 
do território nas terras dos Ca-
rajás é sintetizada por Palheta 
(2002, p. 172) que afirma que 
esta

“[...] apresenta-se como 
um palco de transformações 
ocasionados por conflitos e 
pelos diferentes interesses ge-
rados nas negociações para se 
definir a gestão do território 
e a resolução dos interesses 
contrários e diversos dos ato-
res presentes no território de 
Carajás”.

O contexto nos impinge 

a evidenciar uma territoriali-
zação do campesinato. A coer-
ção pública e privada constam 
como elementos de oposição 
à ação camponesa. Coerção 
que teve seu auge na década 
de 1980, e que prossegue com 
a eliminação, a prisão ou ações 
jurídicas contra dirigentes, 
ação que os setores engajados 
na luta pela terra e a reforma 
agrária chamam de criminali-
zação dos movimentos sociais.

Não há dúvida do pa-
pel hegemônico na definição 
das territorialidades que tem 
a CVRD no sudeste paraense. 
Os estudos de Coelho (1997) 
alertam para o protagonismo 
da Companhia, seja no con-
trole de uma vasta área atra-
vés de definição de reservas 
ambientais, seja no processo 
de controle ou cooptação de 
trabalhadores rurais, como no 
caso do Assentamento Gela-
do. A autora indica que entre 
as modalidades de comando 
do território da CVRD na re-
gião, ocorrem áreas fechadas, 
florestas nacionais, áreas de 
proteção ambiental e reservas 
indígenas, onde a desigualda-
de marca o processo entre os 
centros de interesse da CVRD 
e do seu entorno.

Ianni (1995), Chesnais 
(1996) e Santos (2000), en-
tre outros, são categóricos ao 
analisar a globalização, quan-
do sentenciam do caráter es-
tratégico que possui a ciência e 
a tecnologia no planeta para o 
controle do poder. Nesse hori-
zonte é a CVRD que encarna o 
elemento que conforma a defi-
nição do território da região. É 
a mesma empresa, através de 
suas redes de comércio, que 

conecta o local com o global. 
Em oposição os camponeses 
e os garimpeiros tensionam a 
disputa pelo espaço.O proces-
so de inserção do capital na 
região induz uma redefinição 
do espaço físico, econômico 
e social. Neste criam-se novas 
unidades administrativas, as 
oligarquias rurais experimen-
tam um refluxo e os campo-
neses agudizam o processo de 
luta pela terra.

Coelho (2002, p. 159) 
indica que o movimento social 
ligado à luta pela terra exerce 
papel importante na definição 
do território, desta forma

[...] recentemente, 
os assentamentos do 
INCRA (autônomos 

ou vinculados ao 
MST e à FETAGRI) 

modificaram o 
entorno imediato do 
território de Carajás 
ao longo de um curto 

espaço de tempo. 
Pode-se afirmar que 
tais assentamentos 

fizeram da ocupação 
deste entorno um 
fenômeno social 

e geográfico 
espetacular.
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Palheta (2002, p. 183) 
analisa a articulação entre di-
ferentes atores sociais na de-
finição da organização sócio-
espacial dos municípios da re-
gião e sinaliza o caso do MST, 
que vem conseguindo terri-
torializar trabalhadores rurais 
sem terra presentes nos muni-
cípios de Parauapebas, Eldora-
do dos Carajás e Marabá, e do 
MLT em Curionópolis.

O indígena* é outro ator 
que atua na definição do ter-
ritório. Dados coletados junto 
ao Instituto Socioambiental 

(ISA), indicam em número de 
oito os povos (ver tabela 3), 
que vivem em 15 áreas no sul 
e sudeste do Pará, com predo-
minância Kayapó em seus vá-
rios troncos. 

A soma das áreas con-
sideradas exclusivas do povo 
Kayapó totaliza 8.880.492 ha 
(8.880 km), o que equivale a 
75,4% das terras indígenas da 
região. A terceira área em ex-
tensão também tem o povo 
Kayapó como um dos povos 
indígenas que controlam uma 
área que se estende a oeste 

do estado, nos municípios de 
Anapu, Altamira e Senador 
Porfírio.

Conforme os dados do 
ISA a terra indígena é dividida 
com os povos Araweté e Assu-
rini, 1.650.939 ha (1.650 km), 
ou seja, 1,4%. Mede 1.124.697 
ha (1.124 km), a soma das áre-
as do povo Parakanã, o que 
equivale a 0,9% do total de 
áreas indígenas da região em 
debate. Cruzando com outros 
dados, pode-se indicar que as 
áreas indígenas ocupam cerca 
de 4,1% do território.

Tabela 3: Áreas indígenas no sul e sudeste do Pará

POVO NOME DA TERRA MUNICÍPIO SITUAÇÃO/DATA ÁREA/HA
Parakanã Apyterewa São Félix do Xingu Declarada 22.09.2004 773.000
Parakanã/ Parakanã Novo Repartimento/Itupiranga Homologada 30.10.1991 351.697
Karajá Kapotnhinore Santa Maria das Barreiras Em identificação 29.09.2004 ---

Karajá 
Karajá de Santana 
do Araguaia

Santa Maria das Barreiras Homologada 26.12.1991 1.485

Karajá Maranduba
Santa Maria das Barreiras (Araguace-
ma/TO)

Homologada 20.04.2005 375

Kayapó Badjônkôre Cumaru do Norte/São Félix do Xingu Homologada 24.06.2003 221.981

Kayapó/Mekragnoti/
Me Ngra Mrari

Mekragnoti
São Félix do Xingu (Altamira/
PA;Matupá e Peixoto de Azevedo/MT)

Homologada 29.08.1993 4.914.255

Kayapó/A´Ukre/
Gorotine/Kikretum/
Kubren Kran Ken/
Kokraimoro

Kayapó
Bannach/Cumaru do Norte São Félix 
do Xingu (Ourilândia do Norte)

Homologada 30.10.1991 3.284.005

Kayapó Las Casas Redenção /Pau Dárco Declarada 24.11.2006 21.100
Gavião Parkateyé Mãe Maria Bom Jesus do Tocantins Homologada 21.08.1986 62.488

GuaranI M´byá Nova Jacundá Jacundá 
Dominial Indígena
29.02.1996

424

Assurini do Tocantins Trocará Tucuruí/Baião Homologada 24.11.1982 21.722
Araewté/Assurini do 
Xingu/Kayapó Kakaraô/ 
Parakanã/KayapóXikrin 
do Bacajá

Trincheira/Bacajá 
São Félix do Xingu (Sen. Profírio, Paca-
já, Anapu e Altamira)  

Homologada 04.10.1996 1.650.939

Suruí Aikewara Sororó
São Geraldo do Araguaia/ São Domin-
gos do Araguaia

Homologada 31.08.1983 26.258

Kayapó Xicrin do Cateté Xikrin do Cateté Parauapebas /Água Azul do Norte Homologada 26.12.1991 439.151
TOTAL 11.768.880

Fonte: Organizada pelo autor com base em www.isa.org.br, jul. 2006

___________________
* Dados do Conselho Indigenista Missionário (CIMI) indicam 82 áreas no Pará. Segundo a classificação do CIMI, são sete as 
modalidades: registradas: homologadas, declaradas, identificadas, a identificar, reservadas e sem providências.

Cumpre pontuar ainda 
dois processos de redefini-
ção territorial da região. Um 
que abrange sete municípios 
do entorno da barragem de 
Tucuruí, chamado de mosai-
co. O Mosaico de Unidades 

de Conservação de Tucuruí é 
o primeiro em implantação 
no País com recursos de com-
pensação ambiental. Ele é for-
mado pela Área de Proteção 
Ambiental (APA) do Lago de 
Tucuruí (568.667 hectares) e 

pelas Reservas de Desenvol-
vimento Sustentável (RDS) 
Alcobaça (29.049 hectares) e 
Pucuruí-Ararão (36.128 hec-
tares). As RDS, localizadas na 
margem esquerda do reserva-
tório são conjuntos de ilhas do 
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lago habitadas por populações 
tradicionais de pescadores e 
pequenos agricultores.

A APA abrange o ter-
ritório dos sete municípios 
localizados no entorno do re-
servatório de Tucuruí. Ao lado 
do mosaico de Tucuruí, a APA 

de São Geraldo do Araguaia, 
consagra a Eletronorte como 
significativo ator na definição 
do território. A área criada em 
1996 mede 24 mil ha. Pesqui-
sadores registraram 113 sítios 
arqueológicos, onde foram 
catalogadas 5.740 gravuras e 

pinturas rupestres*. Tal con-
junto pode vir a deixar de exis-
tir caso projetos de hidrelétri-
cos sejam implementados na 
bacia do Araguaia-Tocantins, 
alertam entidades ambienta-
listas.
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EXMO. SR(A). PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA DA CURADORIA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA 
DE SÃO LUÍS-MA 

MISSIONÁRIOS COMBONIANOS BRASIL-NORDESTE, com sede à Rua Sete de Setembro, 52, 
São Luís-MA, inscrita no CNPJ sob o nº 23.608.565/0001-51 (e-mail: padredario@gmail.com), 
apresentar a seguinte REPRESENTAÇÃO contra a VALE S.A., com sede nesta capital no Retorno do 
Itaqui, Pedrinhas, s/n, nos seguintes termos:

DOS FATOS

A Vale opera em São Luís-MA instalações portuárias, industriais e de manutenção voltadas 
á exportação de minério de ferro (100 MTPA*), pelotas de minério de ferro (7 MTPA), manganês, 
cobre, ferro gusa, soja, dentre outros produtos, além de prestar serviços de transporte ferroviá-
rio de diversos tipos de carga geral.

Em conseqüência dessas operações, em 2005 a Vale era responsável pela emissão de 
15.549 toneladas anuais de poluentes em São Luís, tal como se verifica dos quadros abaixo:

Quadro 1 – Resumo do Inventário Atual de Emissões Atmosféricas do CPM (2005)

Fonte: Vale (2007)

A Vale informa no quadro 1 a emissão de 344,02 kg de material particulado (PTS) a cada 
hora, sendo que desse material 143,85 kg seria composto por partículas inaláveis (PM10), assim 
como 913,52 kg de dióxido de enxofre(SO2), 499,66 kg de óxidos de nitrogênio(NOx), 14,69 kg de 
monóxido de carbono(CO) e 3,14 kg de hidrocarbonetos (HCT), no mesmo período, poluentes 
esses gerados em 210 fontes fixas.

O quadro 1 foi transcrito em fac-simile do Estudo Ambiental do Complexo da Ponta da Ma-
deira, elaborado pela então Companhia Vale do Rio Doce em setembro de 2007 tomando como 
base as emissões de 2005, quando a empresa exportava apenas 70 milhões de toneladas de mi-
nério de ferro (doc. em meio magnético – anexo I). Atualmente a empresa exporta 100 milhões 
de toneladas de minério de ferro por ano.1

O quadro 2 compila as emissões anuais de poluentes da Vale assim como do parque indus-
trial de São Luís e total de poluentes emitidos na cidade.

*. MTPA – Milhões de toneladas por ano.

A
N

EX
O

 I Representação ao Ministério Público 
sobre Poluição da Vale em São Luís
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Quadro 2 – Emissões de poluentes Vale X poluição em São Luís

Poluente

Emissão de 
Poluentes 
Vale (1) 

(ton/ano)

Poluição 
industrial 

São Luís (2)  
(ton/ano)

% emissão 
Vale/Indústrias 

São Luís

Total polui-
ção São Luís 
em 2005 (2)  

(ton/ano)

% emissão 
Vale/São Luís

CO (Monóxido de Carbono) 129 185 70% 5.230 2,5%

HC (Hidrocarbonetos) 28 3.861 1% 6.290 0,4%

NOx (Óxidos de Nitrogênio) 4.377 4.978 88% 6.188 70,7%
SO2(Dióxido de Enxofre) 8.002 14.945 54% 15.014 53,3%
MP (Material Particulado) 3.014 4.288 70% 10.334 29,2%

Total 15.549 28.257 55% 43.056 36,1%

(1) Vale - Estudo Ambiental
(2) Vale - 2005, citado no EIA/RIMA  da MPX

A emissão total de poluentes na Cidade de São Luís foi inventariada pela Vale S.A. em 
2005, e tornada pública no Estudo de Impacto Ambiental da UTE Itaqui, apresentado pela em-
presa MPX (doc. em meio magnético – anexo II), conforme quadro 3, transcrito em fac-simile do 
referido EIA:

Quadro 3 – Resumo do Inventário de Emissões Atmosféricas de São Luís

Assim, em 2005 já ocorria a emissão de 43.056 toneladas de poluentes em São Luís, sendo 
que 28.257 toneladas eram emitidas pelas indústrias em funcionamento na cidade.

Apesar desse elevado volume de poluentes, até o presente momento o município de São 
Luís não possui sistema público de monitoramento de emissão de poluentes.

As únicas informações disponíveis referentes à emissão de poluentes são oriundas de es-
tações de monitoramento operadas pela Vale e Alumar, ou então de campanhas curtas realizadas 
em Estudos de Impacto Ambiental para efeito de licenciamento ambiental de empreendimentos.

Nesse passo, torna-se importante mencionar que os padrões nacionais de emissão de po-
luentes são aqueles constantes no quadro 4, definidos na Resolução n° 3/90 – CONAMA:
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Quadro 4 – Padrões Nacionais de Emissões de Poluentes (Res. n° 3/90 – CONAMA)

Poluente Tempo de Monitoramento Padrão Primário µg/m3 Padrão Secundário µg/m3

PTS *24 horas (1)
mga (2)

* 240
80

*150
60

PM10 * 24 horas (1)
MAA (3)

*150
50

*150
50

SO2 * 24 horas
MAA (3)

*365
80

*100
40

NO2 * 1 hora
MAA

*320
100

*190
100

CO * 1 Hora
8 horas

*40.000 / 35 ppm
10.000 (9ppm)

*40.000/35 ppm
10.000 (9ppm)

O3 * 1 hora (1) *160 *160

(1) Não deve ser excedido mais que uma vez ao ano.     (2) Média geométrica anual.    (3) Média aritmética anual.
Padrões Primários (Padrão adotado) de qualidade do ar, são as concentrações de poluentes que, ultrapassadas padrão 

afetar a saúde da população. Podem ser enendidos como níveis máximos toleráveis de concentração de poluentes atmosféricos, 
constituindo-se em metas de curto e médio prazo.

São Padrões Secundários de qualidade do ar as concentrações de poluentes atmosféricos abaixo das quais se prevê o 
mínimo efeito adverso sobre o bem estar da população, assim como o mínimo dano à fauna e à flora, aos materiais e ao meio 
ambiente em geral. Podem ser entendidos como níveis desejados de concentração de poluentes, constituindo-se em meta de 
longo prazo.

Esses padrões nacionais são elevados quando comparados com as recomendações da Or-
ganização Mundial de Saúde, que apenas a título de exemplo recomenda como padrão máximo 
anual para emissão de partículas inaláveis o limite de 20 µg/m3, tal como se verifica no quadro 5, 
quando o padrão brasileiro para esse tipo de poluentes é 50 µg/m3:

Quadro 5 – Recomendação Organização Mundial de Saúde de Limites Máximos de
 Emissão de Poluentes

Poluente Tempo de monitoramento
Padrão máximo recomendado
(em µg/m3)

O3 (Ozônio) 8 horas 100

NOx (Óxidos de Nitrogênio) 
Média Anual

24 horas
40

200

SO2(Dióxido de Enxofre) 24 horas 20

PM10 (Partículas Inaláveis) 
Média Anual

24 horas
20
50

Fonte: Organização Mundial de Saúde (2005)

Os dados disponíveis de emissões de poluentes no Município de São Luís já indicam níveis 
preocupantes, em que pese os indicadores médios ainda não ultrapassarem os padrões nacionais.

No entanto, esses dados já ultrapassam algumas das recomendações da Organização Mun-
dial de Saúde, sobretudo no que se refere à emissão de material particulado.

Com efeito, no licenciamento da UTE Porto do Itaqui, requerido pela empresa MPX Ener-
gia, foram divulgados os resultados mensais de monitoramento da emissão de material particu-
lado nas Estações do Bacanga (jardim do prédio administrativo do Porto do Itaqui – coordenadas 
UTM x=573.396 e y= 9.716.312) e Vila Maranhão (Centro de Saúde Yves Pargas - coordenadas 
UTM x=573.703 e y= 9.709.706) no período de outubro/2005 a março/2007 que indicam a níveis 
de concentração de material particulado total (PTS) entre 24 e 100 µg/m3,  com níveis mais eleva-
dos na Vila Maranhão, conforme se verifica do quadro abaixo (6):
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Quadro 6 – Concentrações médias mensais de PTS no Bacanga e Vila Maranhão

Fonte: EIA/RIMA UTE Itaqui – MPX Energia

A empresa Vale S.A. por sua vez divulgou no seu Estudo Ambiental (Anexo I – já mencio-
nado) os resultados diários de monitoramento da emissão de material particulado nas Estações 
do Bacanga (Unidade Mista de Saúde Itaqui Bacanga), Emap (jardim do prédio administrativo do 
Porto do Itaqui – coordenadas UTM x=573.396 e y= 9.716.312) e Vila Maranhão (Centro de Saú-
de Yves Pargas - coordenadas UTM x=573.703 e y= 9.709.706) no período de outubro/2005 a 
maio/2006 que indicam a níveis de concentração de material particulado total (PTS) entre 18,63 e 
231,61 µg/m3, com níveis mais elevados na EMAP, conforme se verifica dos quadros abaixo (7 e 8):

Quadro 7 – Análise estatísticas básicas das Concentrações médias diárias de PTS no Bacanga, EMAP e Vila Maranhão

(*) Média geométrica.  -  Fonte: Vale (2007) 

Quadro 8 – Concentrações médias diárias de PTS no Bacanga, EMAP e Vila Maranhão

Fonte: Vale (2007) 
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Como se verifica dos quadros acima, que corroboram os números apresentados pela em-
presa MPX, os pontos sob monitoramento, sobretudo o Porto de Itaqui, já indicam níveis eleva-
dos de partículas totais em suspensão, chegando mesmo próximo de ultrapassar o padrão diário 
de emissão de 240 µg/m3. 

No entanto, todas essas medições informam apenas a incidência desse poluente em pontos 
fixos, onde ocorrem as medições. Possivelmente há pontos com maiores níveis de emissões no 
Complexo de Ponta da Madeira, operado pela Vale S.A, e no seu entorno.

Com efeito, ao realizar simulações em modelo matemático para diagnóstico de Partículas 
Totais em Suspensão para período de 24 horas, a Vale S.A, identificou concentração de partículas 
totais em suspensão no ano de 2003 da ordem de 483,1 µg/m3 na área industrial, de 308 µg/m3 
no mar e 307,7 µg/m3 em terra, ou seja, ultrapassando em muito o padrão nacional de emissão 
de Partículas Totais em Suspensão para esse período.

Da mesma forma, para o período de referência anual a empresa diagnosticou concentra-
ção de PTS em seu modelo matemático da ordem 156,7 µg/m3 na área industrial, 47 µg/m3 no 
mar e 76,2 µg/m3 em terra, conforme quadro 9, ultrapassando também o padrão de emissão 
nacional desse poluente por ano na área industrial:

Quadro 9 – Modelagem matemática Vale para Diagnóstico de Emissão de PTS

Notas: a - padrão primário da qualidade do ar segundo Resolução CONAMA 03/1990; b - não se aplica, por se tratar da própria área de referência para a localização; 
             c - média geométrica anual.    -    Fonte: Vale (2007) 

Assim, a própria empresa representada reconhece, em modelo matemático, que está 
ocorrendo a violação de padrões nacionais de emissão de partículas totais em suspensão, com 
consequências sobre milhares de pessoas que vivem nas proximidades da área operacional da 
empresa ou ali trabalham.

O estudo não discrimina a contribuição de cada fonte de emissão, seja para os níveis me-
didos seja para os níveis estimados por modelagem matemática, mas face aos volumes de partí-
culas totais em suspensão emitidas pela Vale, bem como a intensidade mais elevada dos níveis 
à jusante de suas instalações, é de se presumir sua responsabilidade pela maior parte dessas 
emissões.

O próprio estudo da Vale, já mencionado, recomenda a adoção de uma série de medidas 
operacionais para a redução das emissões de PTS, sobretudo porque havia ao tempo da realiza-
ção da análise a possibilidade de elevação do nível de produção da empresa para a faixa de 100 
milhões de toneladas de minério de ferro anuais, o que de fato ocorreu.

Aliás, o mesmo estudo estimava que com a elevação da produção para a faixa de 100 mi-
lhões de toneladas de minério de ferro por ano poderia ocorrer a emissão de até 700 µg/m3 de 
PTS na área industrial.

Não se tem notícias da adoção dessas medidas corretivas e nem de monitoramento ou 
simulação posterior à elevação dos níveis de produção. 

Neste passo, deve-se observar que recentemente a empresa Vale S.A recebeu licença am-
biental da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Estado do Maranhão para ampliar a capa-
cidade de seu porto para 200 milhões de toneladas de minério de ferro por ano, com acréscimo 
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da emissão de poluentes ainda não devidamente contabilizado.
Registre-se ainda que a empresa MPX recebeu em 2009 licença para instalação de uma 

usina termelétrica com potencial de emissão de 13.802 toneladas anuais de poluentes e o Con-
sórcio Alumar havia recebido em 2007 licença de instalação para ampliação de sua produção de 
alumina de 1,5 para 3,5 milhões de toneladas anuais, acrescentando em sua emissão anual de 
poluentes em mais 5.522 toneladas. Esses dois empreendimentos juntos irão acrescentar mais 
19.325 toneladas de poluentes na atmosfera de São Luís, conforme resumido no quadro 10:

Quadro 10 – – Emissão de Poluentes em São Luís após MPX e ampliação da ALUMAR

Fontes: (1) EIA UTE Itaqui (208) e (2) EIA Ampliação Alumar (2007)

Em resumo, foi constatada pela própria VALE S.A. a existência de níveis elevados de partí-
culas totais em suspensão na área Itaqui-Bacanga, porém ainda dentro dos padrões nacionais, e 
de modelagem matemática indicando que padrões nacionais de emissão de PTS foram ultrapas-
sados, níveis esses que presumidamente serão incrementados face à sinergia de novos empre-
endimentos em implantação na região.

No entanto, apesar dos níveis elevados de poluentes emitidos pela Vale e por outras indús-
trias no município de São Luís, atualmente nenhuma responsabilidade é atribuída a essa e outras 
empresas pela elevação da morbidade e da mortalidade causadas à população.

Com efeito, existem dezenas de estudos científicos atribuindo à elevação dos níveis de 
poluentes no ambiente o aumento da incidência de doenças e de mortes.

O próprio Governo Brasileiro, através de estudo realizado por empresa sob seu controle 
acionário (Eletrobrás S.A.) denominado “Metodologia de Valoração das Externalidades Ambien-
tais da Geração Hidrelétrica e Termelétrica com Vistas à sua Incorporação no Planejamento de 
Longo Prazo do Setor Elétrico” compilou dados de estudos científicos que mensuraram o impacto 
do incremento de poluentes na atmosfera com a mortalidade da população, assim como o acrés-
cimo de doenças, tal como se verifica nos quadros 11 a 13

Também no âmbito da Organização Mundial de Saúde são inúmeros os Estudos Científicos 
disponíveis que correlacionam o aumento da emissão de poluentes ao incremento da mortalida-
de e da morbidade na população.

Embarque de minério no Itaqui - Fonet: Google
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Quadro 11 – Compilação Eletrobrás Estudos Variação mortalidade por acréscimo de 1 µg/m3 de Par-
tículas Inaláveis (PM10)

Fonte: Eletrobrás (2000)

Dos 14(catorze) estudos científicos mencionados pela Eletrobrás verifica-se que, aplicado 
o princípio da precaução, ocorrerão 4,2 x 10-5 mortes por pessoa para cada acréscimo de 1 µg/
m3 de Partículas Inaláveis (PM10) (estimativa central na pesquisa com resultados mais críticos). 

Em outras palavras, se 100.000 pessoas forem submetidas de forma permanente a um 
acréscimo de 1 µg/m3 de partículas inaláveis (PM10) na atmosfera, estima-se que 4,2 pessoas irão 
morrer a cada ano por causa desse acréscimo.

Assim, conhecidos os níveis de emissão em um determinado ponto e a população exposta 
a essas emissão de poluentes, é possível estimar o volume anual de mortes.

Observe-se que mesmo que uma empresa seja responsável por emissões de partículas 
inaláveis abaixo do padrão legal, ainda assim cabe-lhe a atribuição de responsabilidade pelo in-
cremento na emissão de poluentes pela aplicação do princípio poluidor-pagador que rege o di-
reito ambiental. 

Não basta cumprir a lei, é preciso aferir qual o grau de interferência de um empreendedor 
no ambiente e na vida das pessoas de sua comunidade em decorrência de suas operações.

O estudo da Eletrobrás também compila dados de ocorrências de doenças em face à varia-
ção de 1 µg/m3 de partículas inaláveis (PM10), conforme o quadro 12:
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Quadro 12 – Compilação Eletrobrás Estudos ocorrência de doenças por acréscimo de 1 µg/m3 de Partículas Inaláveis (PM10)

Nota: Considera-se apenas poluição acima de  anos.   -   Fonte: Eletrobrás (2000)

Da mesma forma, o estudo da Eletrobrás também compila dados de ocorrências de doenças em face à 
variação de 1 µg/m3 de dióxido de enxofre (SO2), conforme o quadro 13:

Quadro 13 – Compilação Eletrobrás Estudos ocorrência de doenças e mortes por acréscimo de 1 µg/m3 de Dióxido de Enxofre (SO2)

Fonte: Eletrobrás (2000)

Pelo 60.000 pessoas trabalham na Vale ou residem nos bairros circunvizinhos, e, portanto, expostas 
a níveis elevados de emissão de poluentes, sobretudo partículas totais em suspensão, mas até o momento 
não recebem qualquer tipo de monitoramento ou assistência por parte da empresa 

Em síntese pode-se afirmar que as atividades operacionais da empresa Vale S.A. contribuem com 
volumes expressivos de emissão de poluentes na atmosfera (contribuindo para a elevação dos níveis de 
poluentes no município de São Luís), auferindo lucro em face dessas operações, mas causando prejuízos ao 
ambiente e à população, sem que até o momento lhe seja imputada qualquer responsabilidade. O prejuízo 
é público e o lucro é privado!

Estando presentes assim, conforme entende esta entidade, os requisitos necessários para atuação 
dessa instituição, requer que V. Excelência proceda às apurações cabíveis a fim de possibilitar, se for o caso, 
a aplicação de eventuais sanções cabíveis  aos responsáveis.

N. Termos,
P. Deferimento.
São Luís(MA), 11 de março de 2010.

Nome: __________________________________
MISSIONÁRIOS COMBONIANOS BRASIL-NORDESTE
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EXMO. SR. PROCURADOR DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO
MISSIONÁRIOS COMBONIANOS BRASIL-NORDESTE, com sede à Rua Sete de Setembro, 52, 

São Luís-MA, inscrita no CNPJ sob o nº 23.608.565/0001-51 (e-mail: padredario@gmail.com),, apre-
sentar a seguinte REPRESENTAÇÃO contra a VALE S.A., com sede nesta capital no Retorno do Itaqui, 
Pedrinhas, s/n, nos seguintes termos:

I - DOS FATOS
A União outorgou em 30/06/1997 concessão à então denominada Companhia Vale do Rio 

Doce para a exploração do serviço público de transporte ferroviário de cargas e passageiros na Es-
trada de Ferro de Carajás, no percurso de São Luís-MA à Parauapebas-PA, pelo prazo de trinta anos, 
conforme contrato em anexo, que no entanto tem gerado atropelamentos de pessoas e animais, tal 
como se demonstra a seguir.

Inicialmente a Estrada de Ferro Carajás previa o transporte de 35 milhões de toneladas de 
minério de ferro por ano. No entanto, sucessivas ampliações fizeram com que a capacidade de trans-
porte fosse elevada para 100 milhões de toneladas por ano, sendo que já estão em curso obras de 
ampliação da capacidade para elevar a produção para 130 milhões de toneladas e planejadas obras 
para acrescentar outras 170 milhões de toneladas a cada ano.

O próprio trem típico de minério passou de 160 para 332 vagões, importando em trens com 
mais de 3.400 m de comprimento.Toda essa elevação de produção implicou em aumento da circula-
ção de trens e também na ampliação dos pátios de cruzamento para comportar essas novas compo-
sições.

A Estrada de Ferro Carajás corta 25 municípios em seus 892 quilômetros, possuindo 725 tra-
vessias, ou seja, pontos em que há passagem de pessoas, animais e/ou veículos. A maior parte des-
sas travessias não é subterrânea e nem aérea, gerando elevados riscos de acidentes.

Existem 94 localidades, entre povoados, vilas e cidades, na faixa de 1.000 metros com eixo na 
Estrada de Ferro Carajás.

O intenso fluxo de pessoas, somadas a ausência de mecanismos de proteção e sinalização fa-
zem com que a cada mês 1(uma) pessoa, em média, morra atropelada pelos trens operados pela Vale 
S.A. , tal como fazem prova as notícias em anexo, em especial matéria publicada no Jornal Estado 
de São Paulo em 26/08/2008 informando que  “Com estas novas vítimas sobe para 23 o número de 
mortos por atropelamento na EFC registrados nos últimos dois anos. Isso significa um óbito a cada 
31 dias”. (DOC. 2) (grifo nosso).

Apenas no ano de 2007 ocorreram 9 acidentes com lesões graves ou mortes na Estrada de 
Ferro Carajás, conforme informado em relatório da Agência Nacional de Transportes Terrestres - 
ANTT(DOC. 1).

A
N

EX
O

 II Representação ao Ministério Público 
sobre Atropelamentos do trem da Vale
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Alto Alegre do Pindaré - MA- (Trêm parado impede passagem)

Ainda segundo a ANTT na outra estrada de ferro operada pela Vale teriam ocorrido 14 
acidentes com lesões graves ou mortes no ano de 2007.

Se essa média de atropelamentos com morte tiver ocorrido desde a inauguração da ferro-
via em 1985, mais de 200 pessoas teriam perdido suas vidas atropeladas por trens da Vale S.A. 

Até pouco tempo nenhuma assistência era prestada às famílias das vítimas. Atualmente, a 
Vale S.A. adquire as urnas funerárias (caixões) para a realização dos enterros.

Em pesquisa realizada pela própria empresa em 2008 foram identificadas e analisadas as 
725 travessias ao logo da Estrada de Ferro Carajás. As travessias foram organizadas por grupos 
representativos de baixo, médio e alto risco. Nota-se pelo estudo feito pela própria empresa que 
as áreas identificadas como sendo de médio e alto risco atingem parcela significante da ferrovia, 
tal como se verifica da figura abaixo:

Na figura apresentada uma área em particular chama a atenção por sua situação crítica. É 
o trecho localizado entre Santa Inês e Buriticupu, que conforme o gráfico é majoritariamente de 
risco alto e médio. Isto significa que a população que ali habita está em constante insegurança

Apesar de ter feito este estudo a respeito das travessias, e ter detectado as áreas de maior 
risco ao longo da ferrovia, a empresa não teve a preocupação em tomar as providencias neces-
sárias para evitar os danos causados às comunidades atingidas. 

Estando presentes assim, conforme entende esta entidade, os requisitos necessários para 
atuação da instituição, requer que V. Excelência proceda às apurações cabíveis a fim de possibili-
tar, se for o caso, a aplicação de eventuais sanções cabíveis aos responsáveis.

N. Termos,
P. Deferimento.
São Luís(MA), 11 de março de 2010.

Nome: __________________________________
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Alianças Internacionais

• Observatorio de Conflictos Mineros en America Latina (OCMAL)

• Mines and Communities 

• Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales - OLCA (Chile)

• Red de Organizaciones Sociales de la Provincia del Choapa (Chile)

• Agrupación de Defensa Valle Chalinga (Choapa, Chile)

• Comité de Defensa Valle Chuchiñi (Choapa, Chile)

• Organización Ambiental de Salamanca - OCAS (Choapa, Chile)

• Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible – GRUFIDES 
(Cajamarca, Peru)

• Comunidad Campesina San Martin de Sechura (Piura, Peru)

• Asamblea Popular por el Agua (Mendoza, Argentina)

• Asociación Amigos del Lago Izabal  (Guatemala)

• United Steelworkers (Canadá)

• Mining Watch (Canadá)

• Sandy Pond Alliance (Newfoundland, Canadá)

• Port Colborne Residents (Ontario, Canadá)

• Liga de Justiça Ambiental (Moçambique)

• Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Indústria de Construção Civil, Madei-
ras e Minas - SINTICIM (Moçambique)

• Centro para a Integridade Política - CIP (Maputo, Moçambique)

• Associação Comunitária de Apoio e Assistência Jurídica (Tete, Moçambique)

• Jaringan Advokasi Tambang / Mining Advocacy Network - JATAM (Indonesia)

• Kanaks (Nova Caledônia)

• Centro Nuovo Modello di Sviluppo (Itália)

www.justicanostrilhos.org
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