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Maio/ 2009 
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Programa: Planejamento Energético 

 

Esta dissertação discute as limitações e potenciais contribuições que o 

instrumento de avaliação ambiental estratégica (AAE) pode dar para o aprimoramento 

da gestão ambiental do complexo minero-siderúrgico de Corumbá. Mais 

especificamente, analisou-se em que medida duas recentes AAEs realizadas na região 

podem contribuir para se evitar, ou mitigar, problemas sócio-ambientais como os já 

registrados nos complexos de Minas Gerais e de Carajás, bem como se as metodologias 

destes estudos atenderam aos requisitos de boa prática destacados na literatura. Para tal, 

foram utilizados métodos qualitativos, tais como revisões literárias, consultas 

documentais e entrevistas. As análises indicaram que as AAEs de Corumbá representam 

um importante esforço da sociedade brasileira, notadamente de empresas e organizações 

não-governamentais, para inserir a variável ambiental em instâncias mais elevadas e 

estratégicas do planejamento da região pantaneira. Dentre as principais contribuições 

dos estudos estão suas análises de impactos cumulativos e, no caso de uma AAE em 

particular, as estimativas de demanda de carvão para o setor siderúrgico, as quais podem 

subsidiar tomadas de decisão mais conscientes dos potenciais impactos sobre recursos 

florestais. As AAEs apresentam, porém, limitações relacionadas ao potencial de 

implementação das diretrizes propostas e de legitimidade do instrumento, na medida em 

que não estão formalmente atreladas a políticas, planos ou programas de governo. A 

dissertação conclui com uma discussão sobre a questão da institucionalização da AAE 

no Brasil. 
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This dissertation discusses the limitations and potential contributions of 

Strategic Environmental Assessment (SEA) to the enhancement of the environmental 

management of mining and smelting complex of Corumbá, in the Brazilian Pantanal 

region. More specifically, it evaluated the extent to which two recent SEAs undertaken 

in the region can contribute to the avoidance or mitigation of socio-ecological problems 

such as the ones previously identified in the complexes of Minas Gerais and Carajás, as 

well as if the studies’ methodologies met SEA’s best-practice requirements. The 

analyses revealed that the SEAs represent an important effort of the Brazilian society, 

notably of companies and NGOs, to incorporate the environmental variable into higher 

and more strategic levels of the Pantanal region’s planning. Among the main 

contributions of the assessments are the analyses of cumulative impacts and, in the case 

of a particular SEA, the estimates of charcoal demand for the smelting sector, which can 

help to inform decision-makers about the potential impacts on the region’s forest 

resources. The SEAs have, nonetheless, limitations, given that they are not formally 

nested in governmental policy, plans and programmes. The dissertation concludes with 

a discussion on the institutionalization of SEA in Brazil. 
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Introdução  

 
Dentre os diversos aspectos que concorrem para a formação da identidade brasileira, 

destaca-se a riqueza de seus recursos naturais. Este destaque está claro na diversidade e 

extensão de seus biomas, na expressividade de seus rios, na generosidade dos seus 

solos, dentre outros. Há milhares de anos, diversos povos têm se aproveitado desta 

riqueza para alimentar suas mais variadas necessidades. Nos últimos quinhentos anos, 

por exemplo, foram as explorações de pau-brasil, cana-de-açúcar, ouro, café e soja que 

viabilizaram grande parte do crescimento econômico no País. 

 

Tal riqueza está, entretanto, em crescente ameaça. O ritmo de industrialização, 

urbanização e expansão agropecuária, potencializados pelo crescimento populacional 

das últimas décadas, tem ocasionado sérios danos aos biomas brasileiros. Segundo 

estudos de cenário tendencial sobre o estado do meio ambiente no Brasil, décadas 

futuras continuarão a testemunhar tais impactos (PNUMA/MMA, 2002). Neste 

contexto, torna-se imperativo à sociedade brasileira implementar ações políticas, 

tecnológicas e institucionais que viabilizem um desenvolvimento sustentável. Esta 

dissertação aborda uma das mais recentes respostas dadas pela sociedade brasileira, 

seguindo tendência de inúmeros países, a este desafio: a realização de Avaliações 

Ambientais Estratégicas (AAE). 

 

A Avaliação de Impactos Ambientais (AIA), estabelecida como um instrumento da 

Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6938/81), tem sido criticada em função de 

suas limitações para lidar com discussões prévias do planejamento ambiental. A prática 

da AIA no mundo (e fortemente no Brasil) consolidou o instrumento com o foco em 

projetos, etapa hoje percebida como tardia para a orientação de decisões políticas e de 

planejamento que podem ter grandes implicações sócio-ambientais (PARTIDÁRIO, 

1999). Por causa dessas limitações, as AIAs acabam se tornando um instrumento de 

mitigação de impactos ambientais locais, apresentando baixo potencial de contribuição 

para a promoção de políticas sustentáveis que podem ser propostas no nível de um plano 

ou programa. Seguindo uma tendência já observada em países desenvolvidos, o governo 

brasileiro e entidades da sociedade civil têm incentivado (em caráter algo experimental) 

avaliações ambientais estratégicas. Ou seja, avaliações que, teoricamente, podem 
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auxiliar tomadores de decisões no processo de identificação e avaliação dos impactos e 

efeitos que as implementações de uma política, um plano ou um programa podem 

desencadear no meio ambiente (MMA, 2002, p. 12).  

 

Estudos acadêmicos sobre as primeiras avaliações estratégicas no Brasil ainda são muito 

reduzidos. Esta situação é, em parte, explicada pelos parcos casos de AAEs. Isabella 

Teixeira, em uma recente tese de doutorado, identificou apenas 10 avaliações no 

período de 1999 a 2007 (TEIXEIRA, 2008, p.76). Dentre os estudos acadêmicos já 

realizados, destacam três tipos: (1) propostas de aplicação da AAE a setores e contextos 

específicos do desenvolvimento brasileiro (OBERLING, 2008; TEIXEIRA, 2008); (2) 

análises sobre os fatores motivadores das avaliações (TACHARD et al., 2007); e (3) 

estudos sobre viabilidade e perspectivas da implementação da AAE no Brasil (EGLER, 

2001 e 2006; FILHO, 2002; MMA, 2002; BURIAN, 2006; SÁNCHEZ, 2008). 

 

Diversas outras questões (empíricas, procedimentais, etc.) restam pouco exploradas. 

Uma destas se refere à qualidade e efetividade dessas primeiras avaliações. A presente 

dissertação pretende contribuir para este “gap”, ao avaliar criticamente duas recentes 

AAEs que foram realizadas no Mato Grosso do Sul, no contexto do desenvolvimento do 

complexo minero-siderúrgico de Corumbá. 

 

Complexos minero-siderúrgicos são extremamente delicados do ponto de vista 

ambiental. A mineração do ferro ocasiona diversos impactos tais como mudanças na 

paisagem, alteração do uso do solo e da drenagem natural, aumento de particulados no 

ar, perda de biodiversidade e, em certos casos, perdas arqueológicas. No âmbito social, 

observa-se uma tendência de aumento no afluxo populacional para as sedes municipais 

mais próximas aos empreendimentos minerários, podendo provocar o aumento da 

periferia urbana e acirramento de inequidade econômica. Empreendimentos 

siderúrgicos, por sua vez, podem gerar acidentes de trabalho, redução da capacidade de 

diversificação econômica das comunidades vizinhas às instalações industriais, bem 

como aumento de demanda sobre os serviços públicos. Dentre os impactos ambientais 

destacam-se emissões atmosféricas, descargas de efluentes contaminados e, sobretudo, a 

pressão sobre recursos energéticos. Além de energia elétrica, o processo siderúrgico 

brasileiro depende, em grande medida, de carvão vegetal para a realização de termo-
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redução nos alto-fornos, cuja demanda pode levar ao desmatamento ilegal de matas 

nativas.  

 

A concentração de siderúrgicas e minas de ferro em uma região surge da necessidade 

óbvia de gerar economias para as indústrias com a redução da distância de transporte do 

minério e com um melhor aproveitamento de recursos e infra-estruturas civis. Tal 

concentração tem, todavia, efeitos indesejáveis, pois ela intensifica os impactos 

cumulativos e sinergéticos sobre o meio ambiente. A história brasileira já testemunhou 

significativos impactos decorrentes de dois complexos deste tipo no Estado de Minas 

Gerais e na região de Carajás, no Pará. Extensos desmatamentos de florestas virgens e 

problemas sociais foram alguns dos legados desses empreendimentos (MARGULIS, 

1990; DEAN, 1995; MEDEIROS, 1999; FEARNSIDE, 2000). 

 

As AAEs que foram recentemente realizadas em Corumbá têm, dentre outros, o objetivo 

de mitigar tais problemas e contribuir para a conservação ambiental da sensível região 

pantaneira. Mas, em que medida, essas avaliações podem lograr tal fim? Para avaliar 

esta questão, a presente dissertação traça o seguinte objetivo principal: 

 

• Discutir as limitações e as potenciais contribuições que as AAEs do complexo 

minero-siderúrgico de Corumbá podem trazer para o aprimoramento da gestão 

ambiental da região.  

 

Mais especificamente, busca-se: 

 

• Caracterizar os setores de mineração e siderurgia brasileiros, no que se refere à 

produção, localização e impactos socioambientais; 

• Contextualizar e discutir a importância das avaliações de impacto ambiental para 

projetos, com especial foco no contexto brasileiro; 

• Contextualizar e discutir a importância de avaliações ambientais estratégicas, 

provendo um histórico sobre a sua recente aplicação no Brasil; 

• Identificar o que a literatura aponta como requisitos fundamentais para realização de 

AAEs de qualidade; 
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• Discutir os “efeitos colaterais” sobre o meio ambiente das implantações dos pólos 

minero-siderúrgicos de Carajás e Minas Gerais, buscando entender em que medida 

eles decorreram da falta de adequados sistemas de planejamento e avaliações 

ambientais; 

• Caracterizar o complexo de Corumbá, contextualizando-o sócio, econômica e 

ambientalmente; 

• Caracterizar as AAEs realizadas na região; 

• Discutir em que medida tais avaliações atendem aos requisitos de boa prática de 

AAEs apontados na literatura; 

• Discutir em que medida as AAEs podem contribuir para se evitar, ou mitigar, 

problemas ambientais como os ocorridos em Carajás e Minas Gerais; 

• Apontar requisitos desejáveis para o aperfeiçoamento da realização de AAEs no 

Brasil. 

 

Para alcançar tais objetivos, a dissertação utilizou métodos qualitativos, a saber: 

revisões literárias, análises documentais, entrevistas, e visitas a campo (Figura 1). As 

revisões literárias se estenderam sobre livros, jornais, relatórios técnicos, páginas 

virtuais, teses e dissertações acadêmicas e, sobretudo, periódicos científicos. Tal revisão 

subsidiou a caracterização dos setores de mineração e siderurgia, a identificação dos 

principais problemas ocorridos nas implantações dos complexos de Minas Gerais e 

Carajás, bem como a elaboração de um quadro teórico referencial para avaliação das 

AAEs. Análises documentais, entrevistas e visitas de campo foram utilizadas 

principalmente na caracterização das AAEs realizadas em Corumbá. Há que se destacar 

que a autora, no contexto de suas atividades profissionais como consulta ambiental, 

também visitou as regiões de Minas Gerais e Carajás, o que contribuiu para um 

entendimento mais apurado do problema. 
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Figura 1 – Principais etapas e métodos da dissertação 

 

Os resultados desta pesquisa foram estruturados em cinco capítulos. Primeiramente, foi 

traçada uma breve caracterização do uso do ferro no mundo e no Brasil, contemplando 

aspectos históricos, bem como dados de reserva, extração e mercado. Os benefícios do 

uso deste metal foram contrastados com os impactos sócio-ambientais, incluindo os 

cumulativos, de sua extração e produção. A importância das avaliações de impacto 

ambiental de projetos (AIA) e estratégicas (AAE) para lidar com tais impactos foram 

discutidas. Tratou-se nesta discussão do histórico do desenvolvimento desses 

instrumentos, dos seus conceitos e, sobretudo, de suas efetividades. Neste sentido, 

foram apresentados os requisitos de boa prática de AAEs apontados na literatura. 

Especial atenção foi dada às particularidades brasileiras.  

 

O capítulo 2 descreve os principais impactos sócio-ambientais ocorridos nas regiões 

minero-siderúrgicas de Minas Gerais e Carajás. Tais regiões foram caracterizadas, 

buscando-se entender o contexto político-institucional no qual se deu o planejamento da 
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exploração do ferro. As recentes iniciativas sócio-ambientais foram discutidas e as 

principais “lições” destes pólos foram destacadas. 

 

O capítulo 3 caracteriza o pólo minero-siderúrgico de Corumbá. Empresas mineradoras 

e siderúrgicas, dinâmica populacional, recursos hídricos, biota, dentre outros aspectos 

ambientais e sócio-econômicos são tratados nesta seção. Os aspectos gerais das 

avaliações ambientais estratégicas (a da Rio Tinto e a da Plataforma de Diálogo) 

recentemente realizadas na região também são caracterizados ao final do capítulo. 

 

As análises e discussões foram apresentadas no Capítulo 4. Primeiramente foi analisado 

em que medida as AAEs atenderam aos “requisitos de boa prática”. Tratou-se nesta 

análise de temas como participação pública, integração de temas e de níveis de 

planejamento, indicadores, pro-atividade no tratamento de impactos cumulativos, dentre 

outros. Tais análises foram realizadas separadamente para cada avaliação em questão. À 

luz dessas análises, o capítulo discute as limitações e as potenciais contribuições que as 

AAEs podem oferecer para a gestão dos impactos ambientais do pólo minero-

siderúrgico. Buscou-se entender, também, se as avaliações serão capazes de auxiliar as 

decisões locais para se evitar, ou mitigar, os problemas sócio-ambientais similares aos já 

constatados nos pólos Minas Gerais e Carajás. Buscou-se ainda discutir os rumos da 

AAE no Brasil. 

 

O Capítulo 5 apresenta, finalmente, uma recapitulação dos resultados das análises e 

discussões. Esta seção apresenta, ainda, sugestões para pesquisas futuras, deixando 

claras as limitações do trabalho. 
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 1 – Mineração, Siderurgia e Avaliações Ambientais 

1.1 – Características dos setores 

1.1.1 – Breve histórico  

 

Apesar da variedade de materiais extraídos pela indústria mineral, a presente seção 

tratará brevemente da mineração de ferro e da verticalização de sua cadeia produtiva, do 

ferro-gusa até a fabricação do aço. O objetivo aqui é tão-somente prover um “senso” da 

evolução temporal do uso do ferro nas sociedades humanas. Como se lerá adiante, este 

mineral tem, há muito, sido indispensável para a manufatura de diversos produtos de 

uso cotidiano. 

 

Referências diversas apontam que o ferro foi descoberto no Período Neolítico, 

provavelmente por volta de 5000 a.C. (WERTIME, 1973). Uma das hipóteses sobre sua 

origem argumenta que ele foi encontrado por acaso, quando pedras de minério de ferro 

usadas para proteger uma fogueira, após aquecidas, se transformaram em bolinhas 

brilhantes (IBS, 2008b). A exploração regular de jazidas começou, entretanto, mais 

tarde. James Swank, em seu livro sobre a história da manufatura do ferro, destaca que é 

difícil precisar um marco temporal para a exploração regular de ferro. Diversas 

escrituras persas, egípcias, gregas, chinesas, dentre outras, referenciarem o uso do 

metal, sugerindo que este se deu desde os primórdios das grandes civilizações humanas 

(SWANK, 1965). Acredita-se que Idade do Ferro começou por volta de 1200 a.C na 

Europa e no Oriente Médio, mas se iniciou na China em 600 a.C. Do primeiro milênio 

da Era Cristã em diante, o ferro difundiu-se por toda bacia do Mediterrâneo. A Idade do 

Ferro é a julgada sucessora da do bronze, de modo que armas e utensílios teriam 

deixados de ser fabricadas em bronze, a favor do ferro. Esta alteração de material teria 

viabilizada a expansão territorial de diversos povos, o que mudou a face da Europa e de 

parte do mundo.  

 

O minério de ferro começou a ser aquecido em fornos primitivos, chamados de fornos 

de lupa, mas abaixo do seu ponto de fusão. Ainda assim, era possível retirar impurezas 

do minério, já que elas tinham menor ponto de fusão do que a esponja de ferro. Essa 

esponja de ferro era trabalhada na bigorna para a confecção de ferramentas. Contudo, os 
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primeiros utensílios de ferro não se diferenciavam muito dos de cobre e bronze. Aos 

poucos, novas técnicas foram sendo descobertas, tornando o ferro mais duro e resistente 

à corrosão. Um exemplo foi a adição de calcário à mistura de minério de ferro e carvão, 

o que possibilitava melhor absorção das impurezas. Novas técnicas de aquecimento 

também foram sendo desenvolvidas, bem como a produção de materiais mais modernos 

para se trabalhar com o ferro já fundido (IBS, 2008b). 

 

As primeiras explorações de ferro no Brasil remontam ao século XVI. De acordo com 

Iran Machado e Silvia Figueiredo, um pequeno depósito de minério de ferro situado às 

margens de um tributário do Rio Pinheiros, em Santo Amaro, São Paulo, teria sido 

explorado já em 1552 (MACHADO e FIGUEIRO, 2001, p. 10). Anos mais tarde, por 

volta de 1591, duas usinas de aço foram instaladas no Estado de São Paulo por Afonso 

Sardinha e seu filho, com uma capacidade produtiva de 100 kg de ferro diário. No início 

do século XIX a mineração de ferro e siderurgia foi intensificada em Minas Gerais, 

muito em razão dos esforços do então recém-chegado no Brasil, Von Eschwege. A 

primeira usina siderúrgica integrada a se instalar no Brasil foi a Belgo-mineira, que 

começou a operar em 1925, a qual foi também a primeira da América Latina. Em 1937, 

foi inaugurada a segunda usina da Belgo-Mineira, pioneiramente, a carvão vegetal. O 

uso do coque foi introduzido na Companhia Siderúrgica Nacional, implantada em 1941, 

em Volta Redonda-RJ (SINDIFER, 2008b). Com a explosão da indústria 

automobilística, a partir de 60, houve a ascensão da produção de ferro-gusa e aço no 

País. Durante a década de 80, a capacidade instalada foi também aumentada, já 

contando com melhores tecnologias para os altos-fornos e lingotadeiras mais adequadas 

para o transporte dos produtos.  

 

Hoje o ferro e seus derivados são utilizados por diversos setores básicos, secundários e 

terciários da economia, tais como automobilístico, construção civil, manufatura, 

eletrônico, dentre outros. O modus operandi da sociedade contemporânea tornou-se 

altamente dependente deste material, podendo-se afirmar que, sem ferro, os padrões 

globais de transporte, comércio, comunicação, construção civil, etc., ficariam 

drasticamente comprometidos.  
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1.1.2 – Processos siderúrgicos 

Adiante, são apresentadas, seqüencialmente e com base nas informações contidas nas 

páginas virtuais do SINDIFER (2008c) e do IBS (2008c), as etapas de fabricação do 

aço, da produção do coque à definição de usinas integradas e semi-integradas e seus 

correspondentes subprodutos.  

 

O ferro-gusa é o produto siderúrgico básico, resultante da redução do minério, num 

processo de oxidação, no qual o carvão (vegetal ou mineral) atua como termo-redutor. 

Como combustível, o carvão é queimado permitindo-se atingir altas temperaturas, 

necessárias à fusão do minério, composto pelo óxido de ferro (FeO). Como redutor, o 

carvão associa-se ao oxigênio que se desprende do minério sob alta temperatura, 

proporcionando a separação do ferro. Na operação de redução, o ferro-gusa é o ferro 

que se liquefaz, chamado de ferro de primeira fusão. Impurezas resultantes, como 

calcário e sílica, formam a escória, que, em geral, é aproveitada na indústria de cimento. 

O ferro-gusa possui uma infinidade de aplicações na indústria moderna, desde a 

fabricação de autopeças até pequenos utensílios domésticos. 

 

No Brasil, as unidades que produzem somente ferro-gusa são denominadas usinas 

independentes e têm como característica comum o uso do carvão vegetal nos altos 

fornos. O ferro-gusa produzido com o carvão vegetal é considerado mais puro por não 

conter enxofre, elemento indesejável nas aciarias e fundições. Após resfriado, o gusa 

segue para as aciarias, indústrias de fundição, ou diretamente para a exportação. No 

mercado interno, os principais setores de consumo do ferro-gusa são o ferroviário, o de 

bens de capital, infra-estrutura e, sobretudo, o automobilístico, que absorve 50% da 

utilização nacional.  

 

As aciarias podem ser constituídas por usinas integradas ou semi-integradas. Esse 

segundo grupo é denominado miniaciarias (minimills), as quais vêm ganhando mercado 

por fabricarem produtos com menor custo e por serem mais compactas e flexíveis. As 

usinas integradas operam as três fases básicas da produção de aço: redução, refino e 

laminação, utilizando o método a oxigênio de transformação de ferro-gusa em aço, 

(Basic Oxygen Furnace – BOF), com conversores LD. As semi-integradas realizam o 

refino e a laminação, podendo processar ferro-gusa, ferro-esponja ou sucata metálica 
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adquiridos de terceiros e processados em fornos elétricos a arco. A sucata é o material 

mais utilizado nas minimills.  

As etapas de preparação dos produtos que seguirão para a planta siderúrgica incluem a 

produção do coque, nas coquerias, quando o insumo a ser utilizado é o carvão mineral e 

os processos de pelotização e sinterização do minério de ferro. A partir daí, o coque e o 

minério processado seguem para a etapa de redução, que pode ser direta, dando origem 

ao ferro esponja, ou nos altos fornos, produzindo-se o ferro-gusa. Nas usinas integradas, 

a etapa de redução ocorre nos altos-fornos com o uso de ferro gusa líquido, obtido a 

partir do minério, com o auxílio do coque ou carvão vegetal como redutor.  

 

Nas usinas integradas, após a redução o ferro-gusa seguirá para o conversor LD, 

enquanto nas usinas semi-integradas o gusa, o ferro esponja ou a sucata alimentarão os 

fornos a arco elétricos. Costa (2002) destaca, além das rotas tradicionais antes 

mencionadas, a tecnologia COREX. Esse processo dispensa as instalações de coqueria, 

pelotização ou sinterização, por utilizar diretamente carvão mineral e o minério para 

produzir metal líquido. 

 

O refino consiste na queima de impurezas e adições para ajuste da composição química. 

Nessa etapa, a maior parte do aço líquido é solidificada em equipamentos de 

lingotamento contínuo para produzir semi-acabados (placas, blocos, tarugos). Na etapa 

de laminação, que sucede o lingotamento e inclui as fases de laminação a quente e a 

frio, os produtos resultantes são classificados conforme a forma geométrica produzida, 

podendo ser planos (chapas e bobinas) ou longos (barras, perfis, vergalhões, arames, 

tubos e outros). 

 

Há, ainda, usinas que só operam a laminação, chamadas relaminadoras, geralmente, de 

placas e tarugos adquiridos de usinas integradas ou semi-integradas e os que relaminam 

material de sucata. Por fim, encontra-se também no mercado unidades de pequeno porte 

que se dedicam exclusivamente a produzir aço para fundições. A Figura 2 ilustra o 

processo produtivo do aço em unidades integradas e semi-integradas, sintetizando as 

diversas etapas anteriormente mencionadas. 
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Figura 2 – Cadeia esquemática da produção do aço, em unidades integradas e 

semi-integradas 
Fonte: (COSTA, 2002, p.52) 

1.1.3 – Reservas, produção e mercado 

 
As caracterizações das reservas, produção e mercados, para maior clareza da 

apresentação, serão tratadas distintamente para o minério de ferro, o ferro-gusa e o aço. 
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1.1.3.1 – Contexto mundial 
 
Minério de Ferro  
 
Segundo dados do British Geological Survey, a produção mundial de minério de ferro, 

em 2006, foi de 1,81 bilhões de toneladas (HETHERINGTON et al., 2008, p. 42). Os 

dez maiores países produtores foram responsáveis por 93% dessa quantia, sendo que 

somente os cinco principais países detiveram 80% do total gerado (Tabela 1). Nos 

últimos 5 anos, a China incrementou a sua produção em mais de 150%. Em termos de 

reservas mundiais medidas, da ordem de 150 bilhões de toneladas, a Ucrânia detém hoje 

a maior parte, 30 bilhões de toneladas, seguida pela Rússia e China, com 25 e 21 bilhões 

de toneladas respectivamente (HETHERINGTON et al., 2008, p. 42). O Brasil ocupa a 

5ª posição, com cerca de 15,8 bilhões de toneladas de minério de ferro.  

 
Tabela 1 – Maiores produtores mundiais de minério de ferro (2002-2006) 

Produção de minério de ferro (toneladas) 
País 2002 2003 2004 2005 2006 
China 232.619.000 261.084.600 310.104.800 420.492.700 588.171.400 
Brasil 214.560.000 234.478.000 261.696.128 281.462.088 317.800.229 
Austrália 188.760.000 212.881.000 234.002.000 261.796.000 275.042.000 
Índia 99.072.000 122.838.000 145.942.000 154.436.000 173.976.000 
Rússia 85.964.300 92.604.600 94.894.600 96.828.000 104.000.000 
Ucrânia 59.300.000 62.500.000 66.000.000 69.456.000 74.000.000 
USA 51.570.000 48.554.000 54.724.000 54.300.000 52.900.000 
África do 
Sul 36.484.015 38.085.855 39.322.048 39.542.072 41.326.036 

Canadá 28.704.000 33.013.000 28.596.000 28.343.000 34.094.000 
Suécia 20.281.000 21.498.000 22.272.000 23.255.000 23.302.000 
Subtotal 
países 1.017.314.315 1.127.537.055 1.257.553.576 1.429.910.860 1.684.611.665 
Produção 
mundial 1.117.000.000 1.237.000.000 1.371.000.000 1.554.000.000 1.810.000.000 

Fonte: (HETHERINGTON et al., 2008) 

 

Na corrente década, até 2004, os preços do minério de ferro mantiveram um ritmo 

constante de crescimento. Daí em diante houve uma alta considerável, atingindo o pico 

de 70% de aumento em 2005. Essa elevação, impulsionada pela demanda da China, 

motivou produtores a venderem no mercado spot, com preços acima do valor de 

contratos. Essa, porém, não é considerada uma prática comum no comércio do minério 

de ferro, em geral negociado em contratos anuais (HETHERINGTON et al., 2008). A 
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Figura 3 ilustra o comportamento dos preços do minério de ferro 1 desde o início da 

década de 90 até 2007 (ver nota de rodapé explicativa sobre a forma de cálculo dos 

preços).  

 

 
Figura 3 – Preços do minério de ferro  

Fonte: (HETHERINGTON et al., 2008, p. 43), com base em Metal Bulletin, 2008 
 

Ferro-gusa 
 
Mundialmente, foi registrada a produção de cerca de 926 Mt de ferro-gusa em 2006, das 

quais 44% foram produzidas pela China (HETHERINGTON et al., 2008p, 46). Os dez 

principais países produtores geraram 82% do total, segundo indica a Tabela 2. 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                 
1 Os valores do gráfico estão expressos em “US cents per tonne Fe unit”, isto é, para obter os valores da 
tonelada do minério de ferro em US$/tonelada de minério de ferro é preciso multiplicar os valores do eixo 
y pelo teor de ferro do minério. Por exemplo, em 2007, o minério brasileiro com teor de Fe de 65.4% 
(Carajás, em média) custava $ 0,80 * 65,4 = US$ 52,32/ tonelada de minério de ferro. Muitas vezes, 
encontra-se a referência Cents/dmtu, que significa dry metric tonne unit, sendo a dmtu correspondente a 
1% Fe contido ou o preço por 10 Kg de unidades de ferro. No exemplo brasileiro dado seria o mesmo que 
dizer $0,80/dmtu. 
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Tabela 2 – Maiores produtores mundiais de ferro-gusa (2002-2006) 
Produção de ferro-gusa (toneladas) 
País 2002 2003 2004 2005 2006 
China 170.850.000 213.666.800 251.850.500 330.404.700 404.167.000 
Japão 80.979.161 82.090.744 82.974.493 83.058.130 84.270.419 
Rússia 49.161.000 51.235.000 53.461.000 51.750.000 51.763.000 
Índia 30.046.000 33.601.000 34.238.000 37.105.000 43.098.000 
USA 40.700.000 40.854.000 42.300.000 37.200.000 39.300.000 
Ucrânia 27.634.000 29.574.000 31.000.000 31.700.000 32.900.000 
Brasil 30.055.000 32.449.000 34.558.000 33.884.000 32.452.000 
Alemanha 29.967.000 30.071.000 30.628.000 29.294.000 30.360.000 
República da 
Korea 26.570.000 27.314.000 27.555.998 27.919.911 28.317.680 
França 13.093.042 12.615.893 13.087.705 12.595.584 12.873.900 
Subtotal países 499.055.203 553.471.437 601.653.696 674.911.325 759.501.999 
Produção 
mundial 654.500.000 718.900.000 772.300.000 841.700.000 925.800.000 

Fonte: (HETHERINGTON et al., 2008) 
 

Aço 

 

Dentre os maiores produtores mundiais de aço cru, a China é novamente o líder, tendo 

produzido 34% da quantidade registrada em 2006. O Brasil, que se apresenta como o 

segundo maior produtor de minério de ferro, torna-se o sétimo em relação à produção de 

ferro-gusa, caindo para a nona posição entre os líderes mundiais fabricantes de aço. Os 

dez maiores produtores de aço responderam por 76% da produção mundial, em 2006, 

segundo demonstrado na Tabela 3. A partir dos dados, verifica-se que, quanto maior o 

nível de processamento do minério, melhor distribui-se a produção entre os países, ou 

seja, países não ou pouco detentores da matéria prima despontam-se como produtores 

da matéria industrializada, como é o caso do Japão, Alemanha, Itália e França, por 

exemplo.  Ainda assim, a cadeia concentra-se entre os países detentores das reservas de 

minério.  
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Tabela 3 – Maiores produtores mundiais de aço cru (2002-2006) 
Produção de aço cru (toneladas) 
País 2002 2003 2004 2005 2006 
China 182.370.000 222.336.000 272.797.900 349.361.500 422.660.300 
Japão 107.745.000 110.510.520 112.717.664 112.471.374 116.226.201 
USA 91.588.000 93.677.000 99.681.000 94.897.000 98.539.000 
Rússia  59.882.574 62.839.334 65.582.851 66.146.000 69.307.877 
República da 
Korea 45.389.834 46.309.629 47.520.871 47.820.037 48.433.000 
Alemanha 45.015.000 44.809.000 46.377.000 44.524.000 47.224.000 
Índia 28.814.000 31.779.000 32.626.000 38.098.000 44.622.000 
Itália 26.302.000 27.058.000 28.603.000 29.349.000 31.624.000 
Brasil 29.604.000 31.147.000 32.909.000 31.610.000 30.901.000 
Ucrânia 34.050.000 36.922.000 38.738.000 38.641.000 27.337.000 
Subtotal 
países 650760408 707.387.483 777.553.286 852.917.911 936.874.378 
Produção 
mundial 905.000.000 972.000.000 1.062.000.000 1.131.000.000 1.228.000.000 
Fonte: (HETHERINGTON et al., 2008) 
 

1.1.3.2 – Contexto brasileiro 
 
Minério de ferro  

 
Segundo o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), o Brasil possui 15,8 

bilhões de toneladas de reservas medidas de minério de ferro (DNPM, 2008b). Desse 

total, aproximadamente 63% estão em Minas Gerais, 18% no Pará, e 17% no Mato 

Grosso do Sul.  

  

Em 2007, a produção brasileira de minério de ferro foi registrada em 354,7 Mt e atingiu 

o valor comercializado de R$19,2 bilhões. Trinta e seis empresas, operando 53 minas a 

céu aberto e utilizando 54 usinas de beneficiamento, foram responsáveis por essa 

produção (DNPM, 2008b). A Vale e as demais empresas onde a Companhia tem 

participação geraram 308,4 Mt do total de 2007 (87%). 

 

Além da Vale, as principais mineradoras são: Cia. Siderúrgica Nacional (CSN), que 

produziu 15,1 Mt em 2007, em MG, a Mineração Corumbaense Reunida (MCR), 

controlada pela Rio Tinto, com produção de 1,9 Mt, em MS, e as empresas V&M 

Mineração e a Cia. de Fomento Mineral (CFM), ambas localizadas em MG e com 

produção, em 2007, de 4,0 Mt. Portanto, juntamente com a Vale e associadas, essas 
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empresas foram responsáveis por mais de 90% da produção de minério de ferro em 

2006.  

 

De acordo com o DNPM (2006), 59,07% da produção nacional de bens primários de 

ferro (minério e pelotas) em 2006 destinou-se ao mercado externo, cerca de 196 Mt de 

minério e 45Mt de pelotas. Os principais países de destino foram: China (28%), Japão 

(13%), Alemanha (11%), França e Coréia do Sul (6,0% cada). O restante, consumido 

internamente, distribuiu-se entre os Estados da seguinte forma: MG (14,83%), ES 

(11,68%), SP (3,20%), MA (1,38%), PA (1,25%), BA (0,23%), MS (0,06%), RJ 

(0,02%), outros (0,02%) e não informado (8,26%). O mercado interno é abastecido, 

fundamentalmente, pela produção de MG. Enquanto 90% da produção beneficiada de 

Carajás destina-se à exportação, restando 4,97% ao Maranhão e 4,5% ao Pará, cerca de 

50% da produção de MG é consumida internamente, sobretudo, no próprio Estado e no 

Espírito Santo, onde estão concentradas usinas de pelotização.  

 

Conforme a classificação do minério, foram extraídos 16,7% de minério granulado e 

83,3% de finos, dos quais, 57,1% de sinterfeed e 26,2% de pelletfeed. As pelotas são 

produzidas a partir desse último. De uma produção total de 50,5Mt de pelotas, a Vale e 

suas coligadas produziram 28,5Mt no complexo do Porto de Tubarão-ES.  

 

Em 2006, a indústria extrativa de minério de ferro gerou 28,6 mil empregos (16,5mil 

com vínculo empregatício e 12,1mil terceirizados). No mesmo ano, a arrecadação da 

Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) relativa ao 

minério de ferro atingiu cerca de R$ 280,0 milhões, o que representou 60,2 % da 

arrecadação total da CFEM. 

 
Ferro-gusa 
 
A produção brasileira de ferro-gusa alcançou aproximadamente 32,4 milhões de 

toneladas em 2006, das quais 21,2 Mt provenientes de usinas integradas a coque, 1,7 Mt 

de usinas integradas que usam carvão vegetal e 9,4 Mt de produtores independentes a 

carvão vegetal (SINDIFER, 2008a). Quanto à produção independente de ferro-gusa, em 

2006, 3,4 milhões foram comercializados internamente, restando a maior parcela 

destinada ao mercado externo. As regiões de Minas Gerais, Espírito Santo e Carajás são 

as principais produtoras de gusa no Brasil (Figura 4). 
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Figura 4 – Evolução da produção brasileira de ferro-gusa (produtores 
independentes) 

Fonte: (SINDIFER, 2008a) 
 
Dados de 2005 (SINDIFER, 2008a) apontam que os Estados Unidos absorveram cerca 

de 70% da produção exportada no mesmo ano, seguido por Espanha e México, 6,8% e 

4,4%, respectivamente (Figura 5).   

 

 
 

Figura 5 – Destino do ferro-gusa brasileiro para o mercado externo (2005) 
Fonte: (SINDIFER, 2008a) 
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Aço 
 
Segundo o IBS, o Brasil contava, em 2006, com 25 usinas siderúrgicas (11 integradas e 

14 semi-integradas), controladas por 8 grupos empresariais: Arcelor Mittal Brasil 

(incluindo a Arcelor Mittal Inox Brasil, Arcelor Mittal Aços Longos e Arcelor Mittal 

Tubarão); Grupo Gerdau; Companhia Siderúrgica Nacional – CSN; Usiminas/Cosipa, 

Siderúrgica Barra Mansa; SINOBRAS; V&M do Brasil e Villares Metals. Tais usinas, 

em função dos produtos preponderantes em suas linhas de produção, classificam-se 

como:  

 

- De semi-acabados (placas, blocos e tarugos);  

- De aços carbono planos (chapas e bobinas); 

- De aços especiais / ligados planos (chapas e bobinas); 

- De aços carbono longos (barras, perfis, fio máquina, vergalhões, arames e tubos sem 

costura); e 

- De aços especiais / ligados longos (barras, fio-máquina, arames e tubos sem costura).  

 

A produção mundial de aço bruto, em 2007, foi de 1,228 bilhões de toneladas, dos quais 

o Brasil contribuiu com 30,9 milhões de toneladas (2,5%) (HETHERINGTON et al., 

2008), obtendo a nona posição no ranking, o qual é largamente liderado pela China.  

Segundo o IBS (2008a), o sudeste brasileiro foi responsável por 93,9% do aço bruto 

fabricado em 2007, seguido pelo sul, 3,7% e o nordeste, 2,4%. Os maiores Estados 

produtores foram: Minas Gerais (35,3%), Rio de Janeiro (20,4%), São Paulo (19,9%) e 

Espírito Santo (18,4%). Em 2007, o País destinou ao mercado externo 9,8 Mt, 

quantidade inferior à de 2006, em conseqüência do aumento do consumo interno, de 

17,5 Mt (2006) para 20,5. A maior parte das exportações foi de produtos semi-acabados, 

seguido de planos e longos. Os Estados Unidos, Taiwan, União Européia, Japão e 

México são os maiores importadores (IBS, 2008a). 

 

1.1.4 – A relevância do ferro brasileiro e as tendências de mercado 

 

As informações apresentadas nas seções acima evidenciam a relevância do Brasil no 

comércio de commodities de ferro, sobretudo no que se refere ao minério. Embora seja o 

quinto maior detentor mundial de reservas de minério de ferro, o Brasil é hoje o 

http://www.ibs.org.br/institucional_associados_acesita.asp�
http://www.ibs.org.br/institucional_associados_belgo.asp�
http://www.ibs.org.br/institucional_associados_cst.asp�
http://www.ibs.org.br/institucional_associados_cst.asp�
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segundo maior produtor deste minério. Quanto ao ferro-gusa e ao aço, percebe-se que o 

Brasil ainda não tem aproveitado o seu potencial, apresentando uma produção inferior a 

países com baixas reservas, como Japão, Korea do Sul, e Alemanha. No mercado 

interno fica clara uma polarização geográfica da produção, com o Pará e o Centro-

sudeste dominando as produções tanto de minério quanto de produtos siderúrgicos. 

 

O aumento da produção do minério de ferro brasileiro, claramente alavancada pela 

Vale, maior produtora mundial deste material, tem evidenciado oportunidades de 

negócios relacionadas à produção siderúrgica em solos nacionais. No início de 2008 

havia diversos novos projetos de grande porte em curso. No Rio de Janeiro, está em 

construção uma usina da ThyssenKrupp CSA, com capacidade anual prevista de 5Mt de 

placas de aço. Em 2007, foi constituída a Cia Siderúrgica Vitória (CSV), em parceria 

com a maior produtora de aço da China, a Baosteel Group Corporation, objetivando a 

realização de estudo de viabilidade para a construção de uma usina integrada de placas 

de aço no pólo industrial de Anchieta-ES, também com capacidade projetada de 5Mt/ 

ano. Também no início de 2008, foi criada a Cia Siderúrgica de Pecém (CSP), em 

parceria com a Vale a siderúrgica sul-coreana Dongkuk Steel Mill Co. O grupo está 

realizando um estudo de viabilidade para a construção de uma usina integrada para a 

produção de placas no Distrito Industrial de Peçém, Ceará. O projeto inicial, conforme 

anunciado, prevê a produção de 2,5 milhões de toneladas anuais, com possibilidade de 

se duplicar essa estimativa.  

 

O DNPM (2008a) estimou que esses investimentos siderúrgicos em andamento 

totalizam um montante de U$ 17,2 bilhões, podendo resultar em um aumento de 

produção de 40% até 2012. Tais prognósticos terão, entretanto, que ser reavaliados, 

tendo em vista o impacto da recente crise financeira mundial sobre a indústria brasileira. 

No final de 2008, a Vale anunciou cortes de produção e férias coletivas em diversas de 

suas unidades industriais. Embora tais férias tenham sido suspendidas em algumas 

unidades no início de 2009 (LUNA, 2009), resta bastante incerta a capacidade dos 

setores de mineração e siderurgia de se recuperarem da crise, haja vista a magnitude do 

impacto. Em Minas Gerais, por exemplo, 50% dos alto-fornos de ferro-gusa que 

estavam em produção foram abafados ou desligados no final de 2008, resultando em, 

pelo menos, 11 mil funcionários ou demitidos ou em férias coletivas (GUIMARÃES, 

2008; LAGUARDIA, 2008). 



 20 

 

Se por um lado a crise financeira mundial está impactando a produção e o desempenho 

econômico das mineradoras e siderúrgicas, por outro ela aliviará o impacto deste setor 

sobre os recursos naturais e as comunidades que o sustentam. Conforme se verá na 

seção seguinte, as produções minerárias e siderúrgicas têm há muito resultado em sérios 

danos sócio-ambientais, cujas soluções restam desafiadoras, tanto no aspecto político, 

quanto técnico e normativo. 

 

1.2 – Benefícios versus impactos sócio-ambientais 
 
Inerentes à atividade de exploração e processamento mineral estão seus impactos sócio-

ambientais. Assim como em vários outros setores, tais impactos podem ser diretos ou 

indiretos, permanentes ou temporários, benéficos ou danosos, mitigáveis ou não, 

reversíveis ou irreversíveis. Tais impactos ocorrem sobre o solo, a atmosfera, os 

recursos hídricos, ecossistemas e a sociedade.   

 

Apesar dos avanços tecnológicos, gerenciais, e legais, sobretudo em países 

industrializados e desenvolvidos, a compatibilização do desenvolvimento destes setores 

com a sustentabilidade dos ecossistemas onde eles atuam ainda é uma grande 

preocupação para tomadores de decisões. Os fatores que levam a esta preocupação são 

diversos e refletem as peculiaridades de cada região geográfica, indústria e sistema de 

governança em questão. Considera-se que, desde a incorporação da AIA de projetos, os 

impactos diretos têm recebido atenção adequada, em boa parte dos casos. Mas, os 

efeitos indiretos e cumulativos das operações carecem de instrumentos diferenciados, 

para os quais a AAE tem um potencial de contribuição. A seguir serão apresentados 

alguns dos principais impactos relacionados à mineração e à siderurgia, para que, mais à 

frente, possa-se discutir a necessidade de sua avaliação antecipada em processos de 

tomada de decisão.  
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1.2.1 – Mineração de ferro2

 
Os impactos ambientais da mineração de ferro têm sido há muito estudados. Dentre os 

principais efeitos negativos sobre o solo, ocorrem: mudanças na topografia e paisagem, 

alteração do uso do solo, alteração da drenagem natural, mudanças na composição da 

cobertura do solo pelo run-off. Sobre a atmosfera, ressaltam-se o potencial aumento da 

temperatura no local devido à remoção da vegetação e atividades industriais, 

concentração de partículas em suspensão, ocasionados pelo movimento de veículos e 

outras operações, fumaça oriunda de detonação com explosivos e escavações, emissões 

de NOX, hidrocarbonetos e monóxido de carbono, devido ao funcionamento de motores 

a diesel e tráfego de veículos e produção de ruído na região de operação. Em relação às 

interferências com o regime hídrico, nota-se mudança no regime hídrico superficial e do 

lençol freático, retirada de água superficial, danos aos aqüíferos abaixo do depósito 

mineral, rebaixamento do lençol freático, poluição de corpos d`água (provocada por run 

off, lixiviação e beneficiamento do minério), lixiviação de águas ácidas para os corpos d 

água, em casos de depósitos ricos em pirita. Outras importantes interferências negativas 

sobre os ecossistemas são remoção de vegetação, com conseqüente redução da fauna, 

distúrbios sobre o ecossistema aquático, devido ao aumento da turbidez da água e 

sedimentação, afugentamento de animais pela poluição sonora e vibração, devido à 

detonação de rochas e emissões fugitivas e outros gases que retardam o crescimento da 

vegetação na área afetada. 

 

 

No que se refere aos impactos sociais, observa-se uma tendência de aumento no afluxo 

populacional para as sedes municipais mais próximas aos empreendimentos minerários, 

podendo provocar o aumento da periferia urbana e acirramento da inequidade 

econômica. Tal situação também pode levar a uma maior pressão sobre o sistema de 

transporte e serviços como de saúde, educação e saneamento. Os sítios de mineração 

também podem ocasionar a desapropriação de famílias, induzir conflitos de terra, por 

exemplo, com agricultores e atingir monumentos históricos, paleontológicos e 

arqueológicos. Um impacto que não se restringe somente à mineração de ferro, mas a 

grandes projetos minerários e de energia de maneira geral, é conhecido como a resource 

curse (AUTY, 1993; BRUNNSCHWEILER, 2008). Este fenômeno refere-se à 

paradoxal situação na qual países ou regiões ricas em recursos minerários apresentam 
                                                 
2 Descrições dos impactos com base em EPA (1995), Weaver & Caldwell (1999) e Shastri (2007).  
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uma pior situação macro-econômica do que países pobres em recursos. Embora vários 

sejam os fatores que podem levar a este fenômeno – Humphrey (2007) e outros 

identificaram pelo menos onze –, a inexistência de um sistema de governança adequado 

é geralmente vista como o fator crucial. Sem instituições e sistemas de administração 

pública eficientes, os impostos e benefícios da mineração correm sérios riscos de se 

desviarem através de corrupção ou de investimentos inadequados. 

 

Como impactos benéficos para a sociedade, verifica-se a oportunidade de empregos,  

aumento da arrecadação de impostos, obras de infra-estrutura civil e, principalmente, a 

viabilização dos padrões de consumo de ferro da sociedade. Conforme mencionado 

anteriormente, o ferro é utilizado em diversos setores da economia, viabilizando a 

produção de diversos produtos fundamentais para a sociedade humana, tais como obras 

civis, automóveis, eletrônicos, etc. Embora a substituição do ferro por outros metais seja 

possível em alguns casos, sua completa substituição é absolutamente inviável no curto 

ou médio prazo. Um fato que favorece o uso do ferro é o fato de este metal ser 

altamente reciclável. Para comunidades que recebem empreendimentos minerários, a 

exploração mineral pode se traduzir em melhorias sociais, embora estas dependam da 

capacidade dos governos, empresas e outras partes interessadas gerenciarem os 

impactos negativos mencionados anteriormente.  

 

1.2.2 – Siderurgia3

 

 

No processo siderúrgico, há que se diferenciar os impactos da produção de coque, ferro-

gusa e os das etapas finais de produção do aço.  O processo de coqueificação é uma das 

grandes preocupações ambientais associadas à produção de aço, onde os principais 

problemas são as emissões atmosféricas e as descargas de água (EPA, 1995). Nos altos-

fornos das coquerias são liberados CO2, SOX, NOX, poluentes perigosos (tolueno, 

naftaleno, fenol e outros aromáticos, sulfeto de hidrogênio (H2S) e compostos de 

cianeto), além de amônia. Alguns desses gases podem ser recuperados e usados como 

sub-produtos, mas as perdas são inevitáveis em cada estágio. Contudo, as emissões 

provenientes da produção de coque tem sido alvo de regulações cada vez mais 

rigorosas, especialmente após as emendas ao Clean Air Act, ocorridas em 1990, nos 

                                                 
3 As informações desta seção basearam-se, sobretudo, na publicação da Environmental Protecion Agency.  
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Estados Unidos. Uma alternativa para a não utilização de coque na etapa de redução do 

óxido de ferro é o emprego da redução direta, através da injeção de finos de carvão 

mineral ou do uso de outro combustível conveniente, como o gás natural ou óleo. Esse 

procedimento pode substituir em torno de 25 a 40% do coque no alto-forno, reduzindo 

as emissões associadas.  

 

Na produção de ferro-gusa, seja usando o carvão mineral ou o vegetal, ocorre a 

produção de escória como rejeito, a qual é aproveitada pela indústria cimenteira, dentre 

outros usos. A escória é formada pelas impurezas contidas no minério, associadas ao 

calcário. O uso do carvão mineral, além da eficiência mais baixa, se comparada à do 

carvão vegetal, provoca a formação de resíduos contendo dióxido de enxofre e sulfeto 

de hidrogênio. O gás de alto-forno, após ser limpo, é usado para gerar vapor para pré-

aquecer o ar que alimenta o forno e para suprir calor para outros processos na planta ou 

ainda para geração de energia elétrica. Na limpeza do gás são removidas as partículas 

grosseiras, as quais podem ser aproveitadas na sinterização ou depositadas em aterros. 

Algumas plantas realizam a sinterização, para o aproveitamento de resíduos. No 

processo, são aglomerados os finos, incluindo os de minério de ferro, poeiras da limpeza 

do gás de alto-forno e o lodo do tratamento de água. Assim, pode-se reciclar material 

rico em ferro, o qual é fundido e reintroduzido juntamente com o minério no alto-forno. 

Na sinterização é gerado material particulado durante o processo de fusão térmica, mas, 

o mesmo pode ser removido com equipamento de controle da poluição do ar, como os 

scrubbers úmidos, precipitadores eletrostáticos, filtros-manga ou ciclones. No primeiro 

caso, os gases da exaustão são limpos com a aspersão de jatos d`água, porém, o efluente 

líquido (juntamente com a lama resultante) necessita passar por sistema de tratamento 

para que a água possa ser recirculada, enquanto a lama é disposta em aterros como 

resíduo. Os demais possuem especificidades em termos de gastos de energia, 

adequabilidade ao tipo de partícula e condições de temperatura e umidade dos gases, 

além da própria tecnologia de operação (IISI/UNEP, 1997). Após recuperadas, as 

partículas secas podem ser recicladas novamente como material para a sinterização ou 

direcionadas para aterros como resíduo sólido.  

 

Na fabricação do aço, os resíduos da produção com o uso de fornos a oxigênio incluem: 

monóxido de carbono (CO), óxido de ferro (FeO) emitido em forma de particulado e 
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escória. Mas, como essa não é dimensionalmente estável, seu uso na indústria da 

construção é limitado e ela, ou tende a ser processada para recuperação do potencial 

metálico, que será aproveitado na sinterização ou no alto-forno, ou será depositada em 

aterros. Também quando o ferro quente é transferido, fumaças de óxido de ferro são 

liberadas e parte do carbono é precipitada como grafite. Os fornos a oxigênio são 

equipados com sistemas de controle da poluição do ar para contenção, resfriamento e 

limpeza do ar quente e fuligem que são liberadas.  

 

Da água que é usada para o resfriamento dos gases, para que possam ser tratados nos 

equipamentos de limpeza específicos, resultam vapores. Os principais poluentes removidos 

dos gases são partículas totais em suspensão e metais, principalmente zinco (Zn) e chumbo 

(Pb). Efluentes contaminados que precisam ser tratados incluem a água da linha de 

galvanização eletrolítica e água de limpeza eletrolítica.  

 

Com relação aos poluentes ambientais originados no processo de fabricação do aço, 

ressalta-se que a tecnologia hoje disponível é capaz de tratá-los adequadamente e há 

diversos procedimentos obrigatórios requeridos nas legislações dos países. No Brasil, as 

medidas de controle a serem adotadas em cada planta siderúrgica são examinadas e 

exigidas nos estudos de impacto ambiental (EIA) submetidos aos órgãos de meio 

ambiente, aos quais caberá a fiscalização quanto ao atendimento dos parâmetros de 

emissões. Todavia, os potenciais impactos vão bem além daqueles de “end of pipe”, 

envolvendo etapas desde as fontes de suprimento de energia e outros insumos.  

 

Como a indústria do aço é energo-intensiva, algumas empresas investem na própria 

usina geradora de eletricidade, tal como termelétricas e hidrelétricas e, boa parte, possui 

um sistema de reutilização dos gases, como o proveniente do forno de coque e o de alto-

forno para o provimento de energia térmica. Mas, além da energia elétrica, há o impacto 

ambiental associado à extração da fonte energética utilizada para a termo-redução, seja 

o carvão mineral ou o vegetal. Ao primeiro, estão associadas as más condições de 

exploração das minas e, ao segundo, o desmatamento ilegal de matas nativas. O Brasil, 

pioneiro no uso do carvão vegetal nos altos-fornos, vem pagando um alto custo 

ambiental pelo uso da tecnologia. Como o insumo representa cerca de 70% do custo da 
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produção de aço4

1.2.3 – Impactos cumulativos da mineração e siderurgia 

, não é de estranhar que os produtores tenham recorrido às matas 

nativas para o suprimento e o continuam fazendo, enquanto a fiscalização ambiental e a 

legislação não forem suficientemente eficazes. A relevância deste impacto no caso da 

siderurgia brasileira será tratado em maiores detalhes nos capítulos seguintes. 

 

Os impactos sociais de empreendimentos siderúrgicos são similares aos de outros 

empreendimentos industriais, podendo resultar em acidentes de trabalho, redução da 

capacidade de diversificação econômica das comunidades vizinhas às instalações 

industriais, aumento de demanda sobre os serviços públicos, dentre outros. Quantos aos 

impactos positivos, estes são também muito similares aos da extração de minério de 

ferro. Além de empregos, treinamento, impostos e infra-estrutura, o setor siderúrgico 

contribui para o processamento do metal que será, por fim, utilizado pela sociedade para 

os mais diversificados propósitos. 

 

 

É importante notar que a maioria das pesquisas relacionadas aos impactos sócio-

ambientais da mineração e siderurgia realizadas até hoje se refere a empreendimentos 

isolados destes setores. Desde o início dos anos 90, porém, têm aumentado as 

preocupações relacionadas aos efeitos combinados e incrementais da mineração e 

siderurgia. Tais impactos cumulativos (imediatos ou de longo prazo) sobre a atmosfera, 

ecossistemas e sociedade podem ser significativos e requerem uma abordagem diferente 

de avaliação e planejamento.  

 

Os métodos de avaliação de impactos cumulativos são variados. Barry Smit e Harry 

Sapling (1995), na busca de um sistema taxonômico para estes métodos, identificaram 

dezenas de abordagens sendo aplicadas em vários países. Apesar desta diversidade, é 

possível identificar alguns critérios básicos para a identificação de tais impactos. 

Segundo a Agência Canadense de Avaliação Ambiental (HEGMANN, COCKLIN, 

CREASEY, DUPUIS, KENNEDY et al., 1999), tais critérios são: 

 

                                                 
4 Os detalhes do uso de carvão vegetal na siderurgia brasileira será discutido no Capítulo 2. 
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- A área de estudo deve ser ampla o suficiente para permitir a avaliação de 

Componentes de Valor Ecossistêmicos (CVE) que possam ser afetados pela ação 

combinada em questão. Isto pode resultar em uma área mais ampla que a 

tradicionalmente avaliada para os impactos isolados; 

- Outras ações que já ocorreram, existem, ou possam eventualmente ocorrer, que 

possam também afetar os CVE devem ser identificadas. Algumas destas ações podem 

estar fora da área de estudo; 

- Os efeitos incrementais aditivos sobre os CVE devem ser avaliados. Deve-se observar 

se a natureza da interação desses efeitos é mais complexa do que uma simples adição 

(por exemplo, efeitos sinergéticos); 

- O efeito total e implicações das ações propostas sobre as CVE devem ser avaliados e 

comparados a limites técnicos e políticos (quando disponíveis);  

- Tais avaliações devem usar técnicas quantitativas, quando existentes, e basearem-se 

nas melhores fontes de dados, de modo a aprimorar o nível das discussões qualitativas e 

tomadas de decisão; 

- O gerenciamento dos processos de mitigação e monitoramento é necessário. Esta 

medida poderá abarcar uma escala regional (possivelmente com o envolvimento de 

várias partes interessadas); 

- As significâncias dos efeitos residuais devem ser claramente apresentadas e 

defendidas. 

 

A avaliação de impactos cumulativos requer uma lente mais ampla e estratégica, capaz 

de identificar interações em âmbitos inclusive regionais. Os pólos minero-siderúrgicos a 

serem discutido nesta dissertação constituem ótimos exemplos de situações nas quais 

tais impactos devem ser observados. Conforme se discutirá adiante, em tais situações as 

avaliações de impacto ambiental que têm sido tradicionalmente realizadas no âmbito 

dos licenciamentos ambientais brasileiros mostram-se incapazes de lidar com as 

complexidades dos impactos sócio-ambientais. 

 

1.3 –  Avaliações Ambientais de Complexos Industriais 

1.3.1 – Avaliação de impacto ambiental: conceito, histórico e efetividade 
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A Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) pode ser definida como “um processo 

sistemático de identificação, predição e avaliação dos impactos ambientais de ações e 

projetos.” (UNEP, 2002, p. 103). Seu principal propósito é subsidiar tomadores de 

decisões quanto a potenciais impactos ambientais e, nesse sentido, deve ser aplicada 

previamente a implantações das ações. 

 

Não obstante esta aparente simplicidade conceitual, diversas questões relacionadas à 

operacionalização da AIA dificultam seu entendimento e alimentam calorosos debates 

entre governantes, acadêmicos, sociedade civil e público em geral. Quais os métodos 

devem ser levados em consideração na avaliação dos impactos? Quais critérios de 

significância a ser utilizados? Em que medida a sociedade civil deve participar deste 

estudo? Que instituições devem ser responsáveis pela condução das análises? Como 

regular e definir a participação de jurisdições? Estas são apenas algumas das questões 

que tornam o EIA um tema bastante debatido e em constante evolução. 

 

Estudos de impactos ambientais (EIAs) foram formalmente introduzidos no National 

Environmental Policy Act de 1969 nos Estados Unidos, no qual era exigida das agências 

federais americanas a consideração explícita das implicações ambientais de projetos de 

desenvolvimento.  Desde então, dezenas de países, não apenas desenvolvidos, mas 

também em desenvolvimento (LEE e GEORGE, 2000), incorporaram avaliações de 

impacto em suas políticas de gerenciamento de recursos naturais. 

 

Em seus quase 40 anos de história, o AIA passou por diversas alterações. Inicialmente, 

seu foco incidia mais nos impactos sobre os ambientes biofísicos. Críticas, entretanto, 

logo surgiram em reação à falta de análise de impactos sociais. Hoje, embora o termo 

“ambiental” permaneça, resta implícito que uma AIA deve abordar aspectos ambientais, 

sociais e suas interações. Robert Gibson (2002, p. 152) argumenta que as AIAs se 

tornaram, a bem da verdade, um termo genérico para descrever vários processos de 

planejamento e tomadas de decisão, e não somente uma regulação ambiental. Quatro 

estágios, segundo Gibson, marcaram a história da AIA: 

 

1 – Caráter reativo. Estudos privilegiavam controles de poluição local no solo, ar, água, 

com soluções de caráter técnico e negociações limitadas a governantes e poluidores. 
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2 – Identificação proativa de impactos através de avaliação de impactos em processos 

de licenciamento, mas ainda com foco em impactos biofísicos e lidando com soluções 

de caráter técnico. A participação do público ainda era reduzida e os resultados dos 

estudos, geralmente, resultavam em processos de mitigação. 

3 – Integração de maiores considerações ambientais e sociais. Consideração obrigatória 

de alternativas. Maior participação do público, propiciando o embate de visões técnicas 

e um maior entendimento da percepção de comunidades. 

4 – Integração de planejamento e tomada de decisão tratando não somente de projetos, 

mas também de políticas e programas, bem como de impactos cumulativos e globais. 

Processos de análise voltados para: (1) a valorização da opinião pública; (2) 

reconhecimento de incertezas; (3) favorecimento da precaução, diversidade, 

reversibilidade e adaptabilidade; (4) objetivos ligados à sustentabilidade. 

 

Este último estágio, destaca o autor, ainda não foi alcançado em diversas jurisdições 

(GIBSON, 2002). Cumprir notar, porém, que os estágios estabelecidos por Gibson 

fazem mais sentido no contexto de países desenvolvidos. E, mesmo nestes casos, várias 

das características descritas no estágio 4 são antes a exceção do que a prática. 

 

As etapas de um processo de AIA podem variar substancialmente entre países e mesmo 

entre jurisdições dentro de um mesmo País. A maioria dos processos segue um 

fluxograma (Figura 6) similar ao que a UNEP utiliza em seus cursos de capacitação em 

AIA. Tal processo é constituído por uma análise inicial da necessidade de se conduzir 

uma AIA para uma ação proposta, a qual é seguida pela realização da AIA em si, 

elaboração de relatório, realizações de consultas públicas, revisões e, finalmente, os 

processos de implantação e monitoramento do estudo. 
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Figura 6 – Fluxograma genérico do processo de avaliação de impacto ambiental 

Fonte: Adaptado de UNEP (2002) 
 

Paralelamente ao alastramento de AIAs no mundo, têm sido os estudos acadêmicos de 

avaliação da efetividade deste processo. A preocupação com efetividade é um tema 

recorrente na prática e teoria relacionadas à AIA. Em um dos maiores estudos já 

realizados sobre a efetividade de AIA5

(1) AIA é, ou moderadamente eficiente, ou muito eficiente na identificação de 

medidas de mitigação, bem como em prover informações claras aos tomadores 

de decisão em relação às conseqüências das propostas; 

 no mundo, Barry Sadler (1996, p. iii) identificou 

três principais resultados: 

 

                                                 
5 Estudo realizado através de questionários em uma amostra de membros da Associação Internacional 
para a Avaliação de Impactos (International Association for Impact Assessment, ou IAIA), que reúne 
praticantes e gerentes na área. 
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(2) A prática não tem êxito ou tem um êxito apenas marginal em fazer predições 

verificáveis, em especificar a significância dos impactos residuais e em prover 

os tomadores de decisões com alternativas; 

(3) AIA é um processo de aprendizado, que provê importantes benefícios além de 

informar tomadores de decisão, tais como a promoção de educação sobre as 

questões sócio-ambientais, a capacitação de profissionais, e a promoção de 

envolvimento público nas tomadas de decisão. 

 

Depois do estudo de Sadler, vários outros (por exemplo, BAKER e MCLELLAND, 

2003) foram desenvolvidos com propósitos similares. Um que merece destaque é o que 

Cashmore et al (2004) realizaram com base na análise de outros 12 estudos sobre o 

tema efetividade em AIAs. Estes pesquisadores notam que expectativas de efetividade 

variam substancialmente entre os estudos analisados, de modo que saber o quanto AIAs 

estão contribuindo para a preservação da natureza e o desenvolvimento sustentável é 

uma tarefa difícil. Os autores argumentam que é provável que esta contribuição seja 

maior do que a esperada, em razão de diversos fatores, tais como o fortalecimento da 

participação pública, e uma melhoria na máquina burocrática, em empresas e 

instituições de pesquisas. 

 

Diversas medidas têm sido propostas para o fortalecimento dos Estudos de Impacto 

Ambiental. Uma das mais mencionadas em pesquisas é a capacitação de pessoal, a qual 

inclui, sobretudo, a realização de treinamentos para funcionários de agências 

ambientais, consultores e gestores sobre as melhores práticas técnico-administrativas em 

AIA. Uma outra avenida de aprimoramento freqüentemente enfatizada refere-se ao 

aperfeiçoamento dos procedimentos e processos vinculados à AIA. Tais melhorias, 

conforme observam Jay e outros (2007), lidam com a legislação que estabelece a 

necessidade de AIA. Não menos digno de nota entre as potenciais oportunidades de 

melhoria para a prática da AIA refere-se ao aperfeiçoamento dos estágios de 

implementação e monitoramento dos estudos (MORRISON-SAUNDERS e ARTS, 

2004). É interessante notar, porém, que todas essas medidas de melhoria não 

questionam a estrutura fundamental da AIA. A premissa maior dessas medidas é a de 

que o fluxograma mostrado na Figura 6 deve ser mantido e aperfeiçoado.  
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Diversos autores têm, entretanto, chamado a atenção para as limitações da estrutura 

típica da AIA para influenciar os processos estratégicos de tomada de decisão. 

Conforme observa Partidário, a típica AIA de projeto entra muito tarde nas tomadas de 

decisões políticas e de planejamento que podem ter grandes implicações sócio-

ambientais (PARTIDÁRIO, 1999). Por causa deste “gap” temporal, as AIAs acabam se 

tornando um instrumento de mitigação de impactos ambientais com baixo potencial de 

contribuição para o desenvolvimento sustentável. Neste contexto, torna-se imperativo a 

integração das AIAs nos processos estratégicos de planejamento e desenvolvimento. A 

Avaliação Ambiental Estratégica (AAE), discutida a seguir, constitui iniciativa capaz de 

prover esta integração e contribuir para uma maior efetividade das AIAs de projetos. 

 

1.3.2 – Avaliação Ambiental Estratégica: conceito, histórico e requisitos práticos 

 
A Avaliação Ambiental Estratégica é frequentemente definida como 
 

um instrumento de política ambiental que tem por objetivo auxiliar, 
antecipadamente, os tomadores de decisões no processo de 
identificação e avaliação dos impactos e efeitos, maximizando os 
positivos e minimizando os negativos, que uma dada decisão 
estratégica – a respeito da implementação de uma política, um plano 
ou um programa – poderia desencadear no meio ambiente e na 
sustentabilidade do uso dos recursos naturais, qualquer que seja a 
instância de planejamento. (MMA, 2002, p. 12) 

 
A AAE pode ser entendida como uma avaliação ambiental aplicada a políticas, planos e 

programas (PPP). Um exemplo de política pode ser uma política nacional energética ou 

de transporte; um plano pode se referir, por exemplo, a um plano de desenvolvimento 

econômico municipal; e programas podem constituir um conjunto de ações federais de 

infra-estrutura de estradas. Tais ações estão geralmente encadeadas, como exemplifica a 

Figura 7. 
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Figura 7 – Encadeamento de políticas, planos, programas e projetos 

Fonte: Adaptado de Lee e Wood (1987) e de Therivel (2004) 
 

Embora se tenha aplicado avaliações ambientais a alguns planos de uso do solo nos 

EUA ainda no final da década de 70, a designação de AAE para a avaliação ambiental 

destinada a PPP somente ocorreu no início dos anos 90 (PARTIDÁRIO, 2006). Na 

Europa, o desenvolvimento de AAEs foi acentuado através da Diretiva 2001/42/CEE, a 

qual requer a avaliação dos efeitos de determinados planos e programas sobre o meio 

ambiente. Apesar da consolidação do instrumento ter ocorrido somente em 2001, alguns 

países já tinham procedimentos definidos já na década de 90, como a Grã-Bretanha, 

Holanda, Suécia e Dinamarca. Hoje, a AAE está sendo aplicada em dezenas de países 

no mundo, não apenas europeus e desenvolvidos, mas também em países em 

desenvolvimento. Comparado à prática da AIA, porém, a AAE pode ser considerada 

incipiente. 

 

De acordo com Sadler (1996) três fatores justificam a importância da AAE. 

Primeiramente, ela permite a incorporação de considerações de sustentabilidade ao 

tratar das causas dos problemas ambientais em suas fontes políticas, em vez de apenas 

tratar os sintomas e impactos dessas políticas. Em segundo lugar, as AAEs servem 

como um mecanismo inicial de alerta para a identificação de efeitos cumulativos, tendo 

em vista o seu foco estratégico. Finalmente, AAEs aperfeiçoam as AIAs de projetos, ao 
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tratar de questões como necessidades, justificativas e alternativas para políticas, planos 

e/ou programas. Na visão de Partidário (2003), os principais benefícios da AAE são: 

 

• ajudar a incorporar princípios de sustentabilidade no processo de tomada de 

decisão; 

• permitir a articulação entre ações ambientais estruturadas; 

• prover um melhor contexto para a avaliação de efeitos cumulativos; 

• prover um contexto para aperfeiçoar a filtragem e seleção de AIA de projetos; 

• antecipar impactos que podem ocorrer no nível de projeto, aperfeiçoando e 

fortalecendo a AIA de projetos. 

 

A despeito desses benefícios, a prática de AAE ainda revela grandes desafios 

relacionados à sua operacionalização. Therivel (2004) destaca o simples fato de AAEs 

demandarem tempo e recursos, os quais geralmente incidem no início dos processos 

decisórios, quando os planejadores estão particularmente atarefados e envoltos em 

outros custos. Ela também destaca o fato de AAEs constituírem um processo 

relativamente novo, que ainda precisa de aperfeiçoamentos em seus diversos 

mecanismos. O grande número de ações, atores e contextos, bem como a extensão 

geográfica das áreas analisadas, também são destacados por Therivel como fatores 

complicadores das AAEs. 

 

Desde o início dos anos 90, diversos autores têm pesquisado requisitos necessários para 

a condução de AAE de qualidade. Tais medidas abarcam as mais diversas etapas 

envolvidas na avaliação, a saber: (1) avaliação de necessidade de estudos; (2) definição 

do escopo e marco temporal de análise; (3) avaliação dos impactos; (4) envolvimento 

público; (5) redação e revisão dos estudos; (6) documentação; (7) tomada de decisão; 

(8) implementação e monitoramento. Em cada uma destas etapas, há aspectos 

institucionais, procedimentais e políticos para serem tratados e aperfeiçoados. A Tabela 

4 sintetiza diversos elementos que a literatura aponta como capazes de prover tais 

aperfeiçoamentos. 

 

 

 



 34 

Tabela 4 – Requisitos teóricos para implementação de uma AAE de qualidade 

Fonte: (PARTIDÁRIO, 1996; SADLER, 1996; IAIA, 2002; MMA, 2002; PARTIDÁRIO, 2003; 

THERIVEL, 2004; SCHMIDT et al., 2005) 

 
 

Requisitos Descrição 

Integrativa 

- Avalia os aspectos biofísicos, sociais e econômicos, 
bem como as interações entre eles; 
- Está encadeado a estratégias e tomadas de decisões 
em diversos níveis. 

Participativa 

- Permite a participação do público, instituições e 
órgãos governamentais interessados e impactados 
durante todo o processo de avaliação; 
- Documenta e trata tais participações, deixando as 
informações disponíveis e acessíveis. 

Avaliação proativa e 
antecipada dos principais 
impactos e efeitos 
cumulativos 

- Avalia os potenciais impactos e implicações das 
ações analisadas antecipadamente no processo 
decisório; 
- Avalia os efeitos cumulativos associados aos 
impactos. 

Visão de sustentabilidade - Visa à sustentabilidade sócio-ambiental da região 
em estudo. 

“Baseline” e diagnóstico   

- A avaliação deve ser capaz de diagnosticar a 
“baseline” contra a qual os estudos de predição de 
impactos serão realizados. Esta “baseline” favorecerá 
a eficiência da implantação e monitoramento do 
processo. Deve elaborar um diagnóstico integrado, 
apontando interações críticas entre atividades e 
componentes ambientais.  

Clareza de objetivos e 
respectivos indicadores de 
avaliação 

- Os objetivos e respectivas escalas temporais são 
claros e ligados a indicadores e metas, quando 
apropriado. 

Alternativas 

- A avaliação deve antes discutir do que justificar e, 
nesse sentido, deve considerar alternativas para as 
diversas questões tratadas no estudo; 
- Alternativas devem ser claras e permitirem 
comparações entre si; 
- Razões e critérios para a escolha ou eliminação de 
cada alternativa devem ser providas. 

Medidas de implementação, 
mitigação e monitoramento 

- A avaliação deve ser seguida de medidas que visam 
evitar, reduzir, reparar, compensar ou acentuar os 
impactos significativos das ações estratégicas. 

Responsabilidades e papéis 
claros 

- Tem uma clara distinção dos papéis e 
responsabilidades das instituições e órgãos públicos 
envolvidos na avaliação. 
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1.3.3 – AAE no contexto industrial 
 

Como por trás de boa parte da concepção de um complexo industrial há uma política de 

intenção, um plano ou um programa, apoiado pelo setor governamental, a AAE passou a 

ser vista como um estudo adequado ao planejamento de tais empreendimentos. Dentre 

os benefícios está, por exemplo, a possibilidade de consideração dos impactos 

cumulativos e sinérgicos, já que a AAE tende a possuir um horizonte mais abrangente 

que uma AIA. Mas, como usualmente o planejamento de PPP é tarefa atribuída ao poder 

público, o uso da AAE pela indústria é bastante reduzido e a sua efetividade 

questionada. 

 

Jürgen Ertel (2005) relata a pouca ou não assimilação da mencionada Diretiva 

2001/42/CEE por parte da indústria alemã. Inicialmente, o autor argumenta que o 

documento não é diretamente voltado para as indústrias, embora mencione alguns 

campos que se relacionam a atividades industriais, como energia, transporte, 

gerenciamento de resíduos e telecomunicações. A Diretiva menciona que a AAE deve 

ser formulada e/ou adotada pela autoridade responsável pelo plano ou programa, ou 

seja, numa instância administrativa. Representantes da indústria alemã, tais como a 

Federação Alemã da Indústria, Associação de Eletrônicos e Manufaturados, Associação 

da Indústria e Comércio e Federação das Indústrias de Engenharia, manifestaram que a 

AAE adquire pouca relevância para o setor quando comparada à AIA de projetos. Além 

disso, manifestaram que a preocupação está em torno de outras Diretivas como as 

relacionadas a ciclo de vida, descarte de equipamentos eletro-eletrônicos, restrição de 

substâncias perigosas, uso de energia e produtos químicos.   

 

Como escreve Noble (2004, p. 409) “a indústria tipicamente percebe a avaliação 

ambiental como um consumo adicional de tempo a que se deve submeter seus planos de 

desenvolvimento”. O problema é que esforços de avaliar estrategicamente têm sido 

direcionados para planos governamentais, com pouca atenção dada aos benefícios da 

SEA no planejamento industrial. O autor defende que a AAE poderia tornar-se relevante 

para a governança da indústria, mas, como usos são restritos e deficientes, os benefícios 

não são sentidos. Para corroborar com a sua exposição, o autor apresenta um estudo de 

caso bem sucedido de uso da AAE para o planejamento do segmento florestal 

canadense, em 1991. Argumentando sobre os riscos ambientais quando impactos são 
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avaliados após decisões irreversíveis estarem tomadas, foi recomendada a avaliação do 

“Pasquai-Porcupine Forest Management Plan”, em Saskatchewan. Segundo Noble, 

consistiu numa “estratégica avaliação ambiental”. Como resultado do estudo, o mesmo 

autor aponta que a consideração dos princípios da AAE fez com que, na apresentação 

do plano final, o gerenciamento e a mitigação de impactos já tinham sido identificados, 

padrões e regulações da indústria já tratados e preocupações públicas discutidas.  

 

Ross Marshall e Thomas Fischer (2005) também argumentam que a AAE pode tornar-se 

importante para a indústria na medida em que o mercado atual exige uma tomada de 

decisão para um tempo de 5, 10 ou 50 anos. Em um capítulo de livro, os autores 

apresentam uma AAE desenvolvida pela ScottishPower, empresa privada do setor de 

energia, responsável pelo sistema de transmissão no Reino Unido. Em 1998, a Empresa 

decidiu refazer um planejamento para a região do Mid-Wales adotando uma abordagem 

que procurou integrar a AAE com o planejamento existente. A AAE buscou identificar 

alternativas tecnológicas e locacionais para a implantação. A AAE seguiu sete fases 

principais: (1) escopo, (2) descrição de alternativas, (3) e (4) avaliação dos componentes 

e potenciais impactos, (5) e (6) determinação de impactos significativos e comparação 

de alternativas e (7) identificação de um horizonte abrangente, estratégico para ação. 

Após os estudos estratégicos, seguiu-se com a AIA já na fase de implantação. Marshall 

explica que num contexto de expansão do sistema de transmissão de energia no Reino 

Unido, que exigirá o descomissionamento e substituição de equipamentos antigos e 

busca da sustentabilidade através de geração renovável, o instrumento de AAE pode 

exercer um importante papel de auxiliar o planejamento estratégico, voluntária ou 

compulsoriamente.  

 

Contudo, verifica-se que são extremamente restritos os estudos de AAE desenvolvidos 

pela indústria. Os estudos apontados acima ainda são casos isolados. Não está claro 

ainda como a AAE poderia ser aplicada na indústria. Os argumentos mais defendidos 

são a redução do tempo de análises posteriores, maior participação pública, antecipação 

do tratamento de impactos que representariam custos para a empresa. A presente 

dissertação espera contribuir para esta discussão ao analisar dois casos de AAE 

realizados no contexto do pólo minero-siderúrgico de Corumbá.  
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1.3.4 – O contexto brasileiro: da AIA à AAE 

 

O desenvolvimento da AIA no Brasil teve início na década de 70, no âmbito estadual, 

impulsionados pelas agências internacionais de ajuda ao desenvolvimento (BRITO e 

VEROCAI, 1999).  Em 1981, o governo federal formalizou tais avaliações na legislação 

brasileira, ao incluí-las entre os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente na 

Lei 6.938 de 31 de agosto de 1981, a qual foi regulamentada dois anos depois pelo 

Decreto n° 88.351, de 1° de junho de 1983. Esta lei pode ser considerada um marco na 

história ambiental do Brasil, tendo instaurado outros importantes instrumentos, tais 

como o licenciamento ambiental, além do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), cujas competências incluem o estabelecimento de critérios e normas 

técnicas relacionados a estudos e processos de licenciamento ambiental.  

 

Em 1986, a Resolução CONAMA 001 estabeleceu critérios básicos e diretrizes gerais 

para o Estudo e Relatório de Impacto Ambiental (EIA e RIMA). Esta resolução 

determina que alguns projetos, notadamente de infra-estruturas de grande porte, 

dependerão de licenciamento ambiental. Tal determinação contribuiu para a associação 

das AIAs a projetos e à prática de licenciamento ambiental no Brasil. Ainda hoje, a 

imensa maioria de AIAs que se dá em solo nacional segue a lógica dos EIAs (i.e. 

aplicação a projetos) e no âmbito do licenciamentos ambiental. Com efeito, discussões 

sobre as AIAs brasileiras passam freqüentemente pela discussão dos processos de 

licenciamento.  

 

É importante notar que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, corroborou a 

importância dos EIAs, ao incumbir ao poder público a exigência de estudo prévio de 

impacto ambiental para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 

significativa degradação do meio ambiente. Desde 1986, o CONAMA tem publicado 

diversas resoluções que tratam de temas relacionados a avaliações e estudos de impactos 

ambientais no âmbito de licenciamento ambiental. Paralelamente, os Estados têm 

regulado tais instrumentos em suas políticas ambientais, também privilegiando 

avaliações de impacto voltadas a projetos. 

 

Dentre as atividades passíveis de licenciamento listadas na Res. CONAMA 001/86 

constam, em diferentes alíneas, extração de minério, definidas no Código de Mineração, 
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complexo e unidades industriais e agro-industriais (petroquímicos, siderúrgicos e 

outros) e distritos industriais e zonas estritamente industriais. No entanto, apesar da 

referência a complexos e unidades industriais e, ainda, distritos e zonas estritamente 

industriais, na prática, não se observa no Brasil um eficiente licenciamento estratégico 

de empreendimentos posicionados numa mesma região geográfica, com atividades 

complementares ou não. Em Minas Gerais, por exemplo, é realizado o licenciamento de 

áreas destinadas à instalação de distritos industriais como atividade de parcelamento do 

solo, quando são verificadas apenas as características do projeto urbanístico, tais como a 

projeção do sistema viário, manutenção de áreas de preservação permanente (APP), etc. 

Num segundo momento, as indústrias que vierem a se instalar realizam processos 

individuais de licenciamento, segundo parâmetros que envolvem a natureza da atividade 

industrial, o porte e o potencial poluidor.  

 

O sistema de licenciamento brasileiro é composto de diversas nuanças nos âmbitos 

estaduais e municipais. É seguro afirmar, entretanto, que de maneira geral os processos 

seguem a estrutura da Resolução CONAMA 237/97. Licenciamento nesta resolução é 

definido como 

 

procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente 
licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de 
empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, 
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, 
sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, 
considerando as disposições legais e regulamentares e as normas 
técnicas aplicáveis ao caso.  

 

Esta resolução, além de fortalecer aplicação de AIA ou EIAs a projetos, estabeleceu três 

fases de implementação, as quais são conferidas Licença Prévia (LP), Licença de 

Instalação (LI) e Licença de Operação (LO). Essas três fases de implantação são uma 

peculiaridade do sistema de licenciamento brasileiro quando comparado a países do 

MERCOSUL (ROCHA et al., 2005), e, possivelmente, quando comparado aos demais 

países do mundo (VEROCAI, 2004). Embora esse modelo de três licenças acentue o 

caráter prévio do licenciamento, diversos autores questionam a eficiência procedimental 

desta prática. A bem da verdade, esta é apenas uma das questões sendo debatidas sobre 

a eficiência do sistema de licenciamento brasileiro e seus respectivos estudos de 

impacto ambiental (EGLER, 1998; GLASSON e SALVADOR, 2000; FILHO, 2004; 
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KELMAN, 2005; CASTRO, 2006; KIRCHHOFF et al., 2007). Diversas dessas 

questões – que envolvem aspetos técnicos, institucionais, normativos, procedimentais e 

legais – foram destacadas em um seminário nacional sobre licenciamento ambiental 

promovido pelo Ministério do Meio Ambiente em agosto de 2007. Estiveram presentes 

no seminário diversos setores da sociedade. Na visão da Confederação Nacional das 

Indústrias (CNI) (BOSON, 2007), o licenciamento ambiental está: 

 

• Deixando de ser um processo do planejamento, pois não se propõe a conciliar os 

dois princípios constitucionais – desenvolver e conservar. Nesse sentido, está se 

tornando, cada vez mais, um processo cartorial; 

• Ganhando feições de um instrumento de “barganha” para preencher lacunas 

advindas do enfraquecimento institucional e da ausência do Estado em vários 

setores essenciais; 

• Sendo aplicado de maneira não uniforme e desarmônica nos diversos Estados 

• Banalizando a aplicação desse instrumento vis a vis uma supervalorização de sua 

aplicação; 

• Delimitando subjetivamente o conceito “significativa degradação ambiental”. 

  

Por esses motivos, destaca a representante da CNI (BOSON, 2007), o licenciamento 

“gera insegurança jurídica, ensejando, especialmente, uma demanda sem precedentes no 

Ministério Público” e, assim, contribui “para o agravamento de uma situação já caótica 

da burocracia brasileira”. Na visão de Boson, falta ao País um instrumento jurídico 

melhor do que a Resolução CONAMA 237/1997, na qual haja uma definição mais clara 

das competências dos entes federados, mecanismos mais simples para resolução de 

conflitos, procedimentos mais ágeis, e critérios mais objetivos para a caracterização de 

impactos “significativos”, dentre outros.  

 

É interessante notar que a realização de AAE, que é frequentemente acentuada por 

acadêmicos e órgãos governamentais como necessária para o aprimoramento do 

licenciamento ambiental brasileiro (GLASSON e SALVADOR, 2000; EGLER, 2001; 

MMA, 2002; VEROCAI, 2004; NINIO, 2008), não foi mencionada pela CNI em suas 

sugestões de melhorias. Paulo Egler (2001) argumenta que o Brasil possui razões 

especiais, além do fortalecimento das AIAs de projeto, para intensificar o uso de AAEs. 
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Primeiramente, ele destaca o porte das intervenções das políticas e planos 

desenvolvimentistas brasileiros, que, ao contrário do que ocorre nos Estados Unidos e 

Europa, ainda avançam sobre imensas áreas naturais. A AAE, neste contexto, ajudaria a 

amenizar os efeitos colaterais do progresso, como os que aconteceram na Amazônia em 

decorrência das políticas de expansão energética. Egler também chama a atenção para 

os programas de Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) que os governos federal e 

estaduais estão realizando. Em sua visão, a AAE tem o potencial de reforçar o ZEE para 

o ordenamento territorial do solo, de modo a considerar os imperativos ecológicos e 

sociais. Finalmente, Egler enfatiza a necessidade de se usar uma lente ampla, 

panorâmica e holística no planejamento de questões desenvolvimentistas. Ele argumenta 

que a perspectiva do economista Schumacher (1974) que escreveu o clássico Small is 

beautiful não é tão válida no contexto de planejamento, tendo em vista seu foco 

reducionista. É de se notar, porém, que a última razão levantada pelo autor não se 

restringe ao contexto brasileiro. 

 

A prática de AAE no Brasil surgiu na década de 1990, e ainda é muito incipiente e 

diversa. Outra característica dessas primeiras AAEs é o seu caráter voluntário, “no 

sentido de que elas não foram apresentadas como resposta [...] para atendimento de 

alguma exigência legal (...)” (SÁNCHEZ, 2008). Nos últimos anos aumentou o 

interesse dos pesquisadores brasileiros sobre esta prática, de modo que importantes 

estudos têm sido realizados no sentido de caracterizar, criticar e entender os potenciais 

da AAE no Brasil (FILHO, 2002; BURIAN, 2006; OBERLING, 2008; SÁNCHEZ, 

2008; TEIXEIRA, 2008). Izabella Texeira (2008), ao recapitular o desenvolvimento das 

AAEs no País, estabeleceu dois marcos cronológicos.  O primeiro refere-se ao período 

entre 1994-1998, o qual foi marcado pela tentativa do Conselho Estadual de Meio 

Ambiente (CONSEMA) de São Paulo de ampliar a aplicação da AIA para políticas e 

programas setoriais, bem como pela AAE aplicada à construção do gasoduto Brasil-

Bolívia em 1994. O segundo período abrange os anos entre 1999 e 2007, o qual foi, por 

sua vez, divido em outros dois períodos 1999-2002 e 2003-2007.  Entre 1999 e 2002, 

destacam as iniciativas do Ministério do Meio Ambiente relacionadas sobretudo aos 

trabalhos de capacitação nesta área. A partir de 2003, ocorreram iniciativas de 

modernização do licenciamento ambiental de projetos que visam buscar meios para a 

apropriação das questões ambientais nas instâncias mais estratégicas. A Tabela 5, a seguir, 

reúne as principais experiências de AAE que Teixeira identificou neste período. 
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Tabela 5 – Exemplos de iniciativas de AAE no Brasil 
Projeto  Setor  Ano  Promotores  Informações Técnicas  

Bacia Araguaia-
Tocantins  

Energia 
Elétrica  2002 CEPEL . 

Eletrobras  

Desenvolvimento de metodologia para o planejamento 
da geração de hidroeletricidade com aplicação de estudo 
de caso na Bacia dos rios Araguaia e Tocantins.  

Plano Indicativo 
2003- 2012  

Energia 
Elétrica  2002 CEPEL 

COPPE  

Avaliação da viabilidade ambiental do Plano de acordo 
com critérios de sustentabilidade, considerando-se 3 
níveis de análises: projetos, conjunto de projetos e o 
plano como um todo.  

Complexo do 
Rio Madeira  

Energia 
Elétrica  2005 FURNAS  

Avaliação dos efeitos ambientais de longo prazo (físicos 
e institucionais) associados à implantação e operação do 
complexo Hidroelétrico do Rio Madeira e a 
sustentabilidade do desenvolvimento decorrente.  

Bacia de 
Camamu-
Almada (2002-
2003)-BA  

Petróleo 2002 Consórcio de 
Empresas  

Subsidiar planejamento de investimentos de E&P em 5 
blocos exploratórios concedidos, com especial atenção a 
cumulatividade de impactos ambientais dos projetos 
possíveis e orientações para o processo de licenciamento 
ambiental das alternativas de aproveitamento.  

AAE do 
COMPERJ  Petróleo  2007 Petrobras  

Avaliar os potenciais efeitos socioambientais da 
implantação do Complexo Petroquímico do Rio de 
Janeiro e suas sinergias com outros projetos co-
localizados, como o Arco Metropolitano e o PLANGAS.  

PRODETUR- 
SUL (2004)  Turismo  2004 BID e MTur  

Análise dos impactos socioambientais; medidas de 
monitoramento e controle dos impactos; e 
recomendações para a gestão ambiental do Programa 
(AAE programática)  

Plano de 
Desenvolviment
o Integrado do 
Turismo 
Sustentável na 
Costa Norte  

Turismo  2006 Mtur  

Uso da AAE como suporte ao planejamento do 
desenvolvimento do turismo na região da Costa Norte 
(Estados do Ceará, Piauí e Maranhão) a partir da 
avaliação das implicações ambientais associadas às 
opções de desenvolvimento do turismo, em discussão 
entre o Ministério do Turismo e os Estados.  

RODOANEL-
SP  

Trans-
portes  2004 CONSEMA 

DER-SP  
Viabilidade Ambiental x AIA cumulatividade - 
possíveis conflitos.  

Programa 
Rodoviário de 
Minas Gerais  

Trans-
portes  2006 Governo de 

Minas Gerais  
Avaliar as implicações ambientais do Programa 
Rodoviário de Minas Gerais.  

AAE no PPA 
federal  

Planeja-
mento  

2002 
2006  

Ministério do 
Planejamento  

Avaliar o uso da AAE como ferramenta de apoio a 
decisão em nível estratégico no processo de 
planejamento do desenvolvimento do Pais, 
considerando-se a perspectiva de visão integrada no 
território e as implicações ambientais de projetos co-
localizados.  

Fonte: (TEIXEIRA, 2008) 

 

Ao avaliar em detalhes tais avaliações, Teixeira identifica importantes fatores 

motivadores para as mesmas: 

(1) demanda de agências multilaterais de investimento financiando programas ou 

projetos; 

(2) iniciativas próprias de instituições brasileiras, no sentido de avaliar impactos de 

grandes projetos, grupo de projetos ou planos de desenvolvimento; 
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(3) iniciativas motivadas por órgãos de licenciamento, enfatizando a avaliação de 

cumulatividade de impactos socioambientais para orientar a concessão de 

licenças. 

 

Sanchez (2008) também destaca o impulso dado pelo Tribunal de Contas da União 

(acórdão 464 e 2004, entre outros) que, ao executar auditoria referente à aplicabilidade 

da AAE pelo Governo Federal, recomendou a adoção da AAE na elaboração dos Planos 

Plurianuais e no planejamento de PPPs setoriais. O autor também enfatiza o projeto de 

lei 2072/2003, do Deputado Fernando Gabeira, que pretende alterar a lei 6.938/81 que 

versa sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, para introduzir a obrigatoriedade da 

AAE de PPPs. 

 

Na visão de Teixeira (2008), um dos principais desafios para o amadurecimento das 

AAEs no Brasil é romper com a visão de impacto ambiental e passar a utilizar uma 

abordagem genuinamente estratégica da variável ambiental. Tal consideração coaduna 

com a perspectiva do MMA (2002) que não recomenda qualquer vinculação do 

processo de AAE com o sistema de licenciamento ambiental de projetos. Para este 

Ministério, falta ao Brasil um marco legal mínimo que apóie e facilite a implementação 

de AAEs, determinando, pelo menos, responsabilidades dos órgãos e das instituições 

encarregadas da formulação de política e do planejamento.  

 

A presente dissertação, ao tratar nos capítulos por vir o caso das AAEs realizadas para o 

pólo minero-siderúrgico de Corumbá, pretende somar-se às pesquisas acima e avançar 

as discussões sobre a efetividade e o potencial deste instrumento no Brasil. A 

implantação de pólos minero-siderúrgicos no Brasil, como os de Carajás e Minas 

Gerais, abordados no Capítulo 2, que se segue, nos proporciona importantes lições sobre 

a necessidade da consideração estratégica da variável ambiental no planejamento 

econômico. 
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2 – As Lições dos Pólos Minero-siderúrgicos Brasileiros 

2.1 – O caso de Carajás: avaliação ex-post dos impactos sócioambientais 

2.1.1 – O Projeto Ferro Carajás e seus “esperados” efeitos colaterais 
 
Apesar de já amplamente discutido, o Programa Grande Carajás (PGC) traz um 

importante “pano de fundo” para os projetos em vias de implantação em Corumbá, no 

sentido de revelar as “lições aprendidas” em contextos similares. Nessa perspectiva, 

considera-se não ser relevante resgatar detalhes históricos ou eventos políticos e 

econômicos que cercaram o Programa. Não cabe também tratar do Programa Grande 

Carajás em toda a extensão e sim ater-se no Projeto Ferro Carajás (PFC), tido como o 

coração do PGC. O objetivo desta seção é lançar um olhar atual sobre os problemas 

sócio-ambientais da região, sobretudo aqueles relacionados ao desmatamento, 

verificando em que medida eles decorreram da falta de um adequado planejamento e 

avaliação ambiental do programa. Por que, decorridos 30 anos do início formal do 

Programa, importantes questões não foram equacionadas?  

 

O PGC foi concebido em 1974, no II PND – Plano Nacional de Desenvolvimento, e 

esteve vinculado à Secretaria de Planejamento da Presidência da República - 

SEPLAN/PR. Consistiu num extenso e diversificado projeto de industrialização e 

aproveitamento dos recursos na Amazônia Oriental, incluindo empreendimentos de 

vulto, como por exemplo, a construção de duas plantas de alumínio em Barcarena-PA e 

em São Luis-MA, além da hidrelétrica de Tucuruí.  

 

O Programa incluiu ainda apoio creditício para a fixação de projetos agrosilvopastoris 

em toda a sua área6

                                                 
6 O PGC extendia-se por uma área de quase 900.000 Km², o que corresponde ao território da Inglaterra e 
França somados, ou quase 11% do território brasileiro (HALL, 1989, p. 41). 

. Anthony Hall (1989) aponta que foram aplicados no PGC mais de 

US$ 60 bilhões em investimentos, dos quais 28 bilhões foram destinados aos projetos 

minero-metalúrgicos, 13 bilhões para agricultura, silvicultura e agropecuária e 22 

bilhões para a infra-estrutura de suporte. Os investimentos previstos para o PFC 

abarcaram também ampla infra-estrutura de apoio às atividades de extração e 

processamento do minério, tais como a construção da Estrada de Ferro Carajás (EFC) e 
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a implantação de produtoras de ferro-gusa ao longo de seu eixo e o Porto de Ponta da 

Madeira, em São Luís. 

 
 
Apesar de os primeiros estudos de viabilidade técnico-econômica do Projeto Ferro 

Carajás (PFC) terem sido concluídos em 1974, apenas em 1980 o governo federal deu o 

aval para sua a implantação (MARGULIS, 1990, p. 64). A estrada de ferro Carajás, com 

900 km de extensão, foi inaugurada em fevereiro de 1985 e o Porto da Madeira, em São 

Luis, foi oficialmente aberto em 1986. Tão logo concluída a Ferrovia, iniciou-se o 

transporte do minério de ferro. No início da década de 80, as reservas conhecidas de 

Carajás totalizavam 18 bilhões de toneladas de minério de ferro de alto teor de pureza, a 

maior jazida do mundo, com possibilidade de suprir, na época, a necessidade nacional 

por 400 anos ou atender a todo mercado transoceânico (300 milhões de toneladas por 

ano) por 60 anos.  

 

O PFC previu a verticalização da cadeia do minério na região, apoiando a instalação de 

plantas siderúrgicas ao longo do corredor da ferrovia. Conforme observado nas palavras 

do então vice-presidente da Companhia Vale do Rio Doce7

Para o abastecimento de carvão dessas “guseiras” foi informado, na primeira versão do 

Plano de Desenvolvimento da Agricultura para o Programa Carajás, que o suprimento 

deveria advir de extensas plantações de eucalipto ao longo da estrada de ferro, 

 (CVRD), Euclydes Triches, 

tratava-se de um plano de industrialização bem mais ambicioso do que se vê 

atualmente:  

no começo nós vamos exportar minério para atender à demanda 
daqueles países cujas siderúrgicas estão ociosas por falta dele; depois, 
pouco a pouco, nós exportaremos ferro-gusa, depois aço bruto e aço 
laminado, e finalmente, produtos industrializados totalmente acabados 
(MARGULIS, 1990, p. 08). 

 

Eram esperadas 31 produtoras independentes de ferro-gusa, com a perspectiva de 

entrada em operação no início da década de 90 (HALL, 1989, p. 168). Em 1988 já 

haviam sido aprovadas pelo Conselho Interministerial do PGC 20 plantas e outras 15 

estavam em análise. A estimativa de produção estava em torno de 2,5 milhões de 

ton./ano e expectativa de geração de 4.063 empregos.  

 

                                                 
7 CVRD é nome antigo da já mencionada Vale. A alteração de nome se deu no ano de 2007. 
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abrangendo 2,4 milhões de hectares (CVRD, 1981 citado em HALL, 1989, p. 174). No 

entanto, mais tarde, as previsões decaíram para 700.000 ha (PGC, 1983 citado em 

HALL, 1989, p. 174). Um estudo da CVRD, de 1987, concluiu que seriam necessários 

2,6 milhões de ha de florestas plantadas para o suprimento da produção de gusa. 

Segundo Homma e outros (2006, p. 59), a área reflorestada em 2006 não era “capaz 

sequer de produzir o carvão vegetal consumido em um ano”. 

 

Com base numa estimativa inicial de produção de 1.550 mil ton/ano de ferro-gusa, 

(MARGULIS, 1990, p. 55) apresentou o cálculo de 84.000 ha/ano de desmatamento 

(considerando a madeira retirada em floresta aberta, sem realização de manejo). Em 20 

anos, portanto, atingir-se-ia uma área de 16.800 km². O autor pondera que, mesmo que o 

valor represente pouco em termos do desmatamento global da Amazônia8

Já no final da década de 80 e início de 90 alguns pesquisadores estudados 

(FEARNSIDE, 1988; HALL, 1989; MARGULIS, 1990) expuseram a improbabilidade 

de o carvão ser suprido por florestas plantadas ou manejo florestal, por ser o principal 

controlador da margem de lucro das produtoras independentes de ferro-gusa, 

representando entre 50% e 70% do custo da produção. Observou-se, inclusive, a 

tendência de deslocamento de empresas produtoras de ferro-gusa do Sudeste, onde a 

dificuldade de aquisição do carvão tornou-se crescente, para a porção da Amazônia 

Oriental (MONTEIRO, 2006). Oito de doze guseiras aprovadas até 1987 em Carajás 

eram originárias de empresas de Minas Gerais (HALL, 1989, p. 170). A 

, o dado é 

significativo para a floresta local remanescente e soma-se ao desmatamento provocado 

por outras atividades econômicas, sobretudo a pecuária.  

 

Entre 1970 e 1980 o desflorestamento cresceu em taxas exponenciais com a formação 

de pastos e empreendimentos madeireiros, graças aos subsídios oficiais. Hall (1989, p. 

143) revela que, de acordo com dados do LANDSAT, entre 1979 e 1983 a área 

desflorestada no sul do Pará aumentou de 7,4% para 14%, significando um aumento 

anual da taxa de 22,5%. Na mesma época, dados do INPA mostraram um aumento da 

área desflorestada, que era de 700 ha em 1977, anterior ao PGC, para mais de 47.000 ha 

em 1985, ou seja, aumentou mais de 7.000%.  

 

Tabela 6 revela 

                                                 
8 Segundo Margulis, em 1990, a cobertura florestal original da Amazônia era de 3,8 milhões de Km².   
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custos recentes da produção de ferro-gusa em Carajás, comprovando a participação 

significativa do carvão vegetal.  

 

Tabela 6 – Custo da produção de 1 tonelada de ferro-gusa no corredor da EFC 
Item/ unidade Custo /u Consumo Custo (US$) % 

Minério de ferro (t) 26,2 1,6 41,92 25,31 
Carvão vegetal (t) 121 0,7 84,7 51,14 
Calcário (t) 4 0,04 0,15 0,09 
Dolomita (t) 4,5 0,06 0,28 0,17 
Quartzito (t) 13,55 0,01 0,19 0,11 
Manganês (t) 14 0,01 0,11 0,07 
Energia Elétrica (KWh) 0,08 70 5,6 3,38 
Outros insumos - - 2,53 1,53 
força de trabalho (H/h) 2,19 2,8 6,13 3,7 
manutenção - - 4,27 2,58 
depreciação - - 3,23 1,95 
administração - - 4,5 2,72 
frete (t) 12 1 12 7,25 
custo operacional bruto (t) - - 165,61 100 

Fonte: (MONTEIRO, 2006), com base em pesquisa do autor realizada em campo, em 2004. 
 
A legislação brasileira da época previa a obrigatoriedade de auto-suprimento das 

siderúrgicas. A Portaria Normativa IBDF N° 242, de 17/08/88 condicionou a aprovação 

de projetos à apresentação pelas empresas a um plano que viabilizasse a implantação, no 

segundo ano de operação, de uma produção sustentada, em terras próprias ou de 

terceiros, de 40% do carvão consumido, e de 100% após o sétimo ano. Margulis (1990) 

afirmou “não existe a mínima perspectiva da Portaria ser cumprida, a se manterem o 

ritmo e a forma atual de produção de gusa”. Além da Portaria, o Código Florestal 

Brasileiro, Lei 4.771/1965, já exigia que qualquer empresa do ramo siderúrgico, quando 

consumidora de carvão vegetal, deve produzi-lo utilizando a lenha oriunda de suas 

próprias reservas florestais. No caso do PGC, foi concedido um prazo de 10 anos para 

que essa legislação passasse a vigorar.  

 

O início de implantação do PFC coincidia ainda com o período de aprovação da Lei 

6938/81, que instituiu a política ambiental brasileira e seus instrumentos, dentre os 

quais, o licenciamento ambiental. Posteriormente, quando instaladas as primeiras usinas 

produtoras de ferro-gusa, em 1988, já vigorava a Resolução CONAMA 01/1986, que 

definiu critérios básicos e diretrizes para a avaliação de impacto ambiental e listou 
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atividades que dependeriam da elaboração de EIA/RIMA, dentre elas, unidades 

siderúrgicas e atividades que utilizam carvão vegetal, em quantidade superior a 10 

toneladas por dia. No entanto, os próprios órgãos que seriam encarregados do 

licenciamento não estavam à vontade com os procedimentos, de forma que as indústrias 

puderam se instalar sem qualquer licença ambiental (FEARNSIDE, 1989). 

 

Segundo dados do SINDIFER (2008a), a região possui hoje 15 produtores de ferro-

gusa, sendo 7 no Maranhão e 8 no Pará, contando com 38 alto-fornos (19 em cada 

Estado). A capacidade instalada de produção é de 187 mil ton./mês no Maranhão e 219 

mil ton./mês no Pará, totalizando 4.872 milhões t/ano (Tabela 7). A produção de gusa 

evoluiu de aproximadas 280 mil toneladas, em 1989, para mais de 3,3 milhões de 

toneladas em 2006, acumulando pouco mais de 25 Mt. 

 
Tabela 7 – Produtores de ferro-gusa na região de Carajás (2007) 

Empresa Localização N° de alto-
fornos 

Capacidade 
(t/mês) 

Cia. Siderúrgica Vale do Pindaré Açailândia - MA 3 34.000 
Cosima - Cia. Siderúrgica do 
Maranhão Santa Inês - MA 2 22.000 

Cosipar - Cia. Siderúrgica do Pará Marabá - PA 4 42.000 
Fergumar - Ferro Gusa do Maranhão 
Ltda. Açailândia - MA 2 18.000 

Ferro Gusa Carajas Marabá - PA 2 30.000 
Gusa Nordeste S/A Açailândia - MA 3 30.000 
Ibérica - Siderúrgica Ibérica do Pará 
S/A Marabá - PA 3 35.000 

Margusa - Maranhão Gusa S/A Rosário - MA 2 15.000 
Sidepar Sid. Do Pará S/A Marabá - PA 2 30.000 
Sidernorte Marabá - PA 1 15.000 
Simara - Sid. Marabá S/A Marabá - PA 2 22.000 
Simasa - Sid. Maranhão S/A Açailândia - MA 2 18.000 
Terra Metais Ltda Marabá - PA 2 15.000 
Usimar - Usina Siderúrgica Marabá Marabá - PA 3 30.000 
Viena Siderúrgica do Maranhão S/A Açailândia - MA 5 50.000 

Total 38 406.000 
     Fonte: (SINDIFER, 2008a)  
 
Para alimentar a produção em torno de 3Mt, como a dos últimos anos, a partir de carvão 

originado de eucalipto, seria necessário o corte anual de 105 mil ha, obtendo-se 25 

toneladas de carvão por ha. Para tanto, exige-se uma área reflorestada de 800 mil ha, 

dada a produção aos 7 anos, com ciclos de 3 cortes (HOMMA et al., 2006). No entanto, 

segundo dados da ABRAF (2008), em 2007, todo o Estado do Pará dispunha de 126.288 

ha de plantações de eucalipto.  
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O resultado são constantes flagrantes de irregularidade associada à origem da madeira 

para carvoejamento. Durante uma operação realizada pelo IBAMA, em 2007, foram 

apreendidos 21 mil metros cúbicos de carvão vegetal, o equivalente a 350 caminhões 

carregados, 239 fornos embargados e cinco empresas, das oito inspecionadas, multadas, 

totalizando mais de R$ 150 milhões em multas (CAMPOS, 2007). O Instituto estima 

que, anualmente, são consumidos em Carajás sete milhões de m³ de carvão vegetal, o 

que equivale a cerca de 100 mil hectares de área desmatada. Desse total, o carvão 

proveniente de 70 mil ha não possui origem comprovada. As siderúrgicas alegam que 

até 50% do carvão utilizado é proveniente de resíduos de serralherias, ao passo que o 

IBAMA contabiliza essa origem em 20% (CAMPOS, 2007).  

 

Além do desmatamento em si, a produção de carvão proveniente de mata nativa está 

associada a condições degradantes de trabalho e aviltados pagamentos, proporcionados 

pela oferta excedente de mão-de-obra. Cerca de 1500 carvoarias atendem à produção de 

gusa no corredor da EFC, entre o Pará e o Maranhão. Desse montante, o Instituto 

Carvão Cidadão descredenciou 312 produtores, em janeiro de 2007, por 

descumprimento do TAC firmado com o Ministério do Trabalho, o qual será explicado 

no item seguinte. No final de 2007, foi também noticiada a suspensão de minério pela 

CVRD para quatro usinas do Pará, por problemas trabalhistas e ambientais (GLOBO, 

2007). 

 
Por fim, ressaltam-se outros dois efeitos indesejáveis verificados na região de Carajás 

estimulados pelo PGC: os problemas fundiários (concentração de terra, expulsão do 

campesinato) e a migração populacional. Ambos contribuíram para o inchamento das 

áreas urbanas de municípios como Marabá, Parauapebas, Imperatriz, cuja infra-estrutura 

e serviços eram completamente desproporcionais ao afluxo populacional recebido. Com 

os incentivos à colonização agrícola, grupos econômicos do centro e sul do País se 

apropriaram da terra, dispensando a colonização tradicional pelos posseiros e pequenos 

produtores. Assim, além dos camponeses expulsos, o excedente de migrantes que foram 

“tentar a sorte” na região, trabalhadores dispensados da construção dos projetos (UHE 

Tucuruí, projeto ferro Carajás, além da desativação do garimpo de Serra Pelada), foram 

fatores da proletarização das cidades.  
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Entre 1970 e 1980, municípios que receberam os grandes projetos, como Marabá e 

Tucuruí9

2.1.3 – Iniciativas recentes para a mudança do estigma 

 tiveram taxas geométricas de crescimento muito elevadas, 9,37% e 19,94%, 

respectivamente (COELHO et al., 2005). Na década seguinte, a taxa de Marabá caiu 

para 6,81%, devido à divisão territorial que o município sofreu. A fixação de vários 

povoados em decorrência das migrações fez surgir os municípios de Parauapebas e 

Curionópolis, em 1989. Por sua vez, Água Azul do Norte e Canaã dos Carajás foram 

emancipados de Parauapebas, em 1993 e 1997 e Eldorado dos Carajás surgiu da 

emancipação de Curionópolis, em 1993 (ENGEVIX, 2008). No período 1990-2000, o 

crescimento da população urbana de Parauapebas, cidade que sedia a mina de Carajás, 

foi de 8,93%. Na década de 90, Marabá e Parauapebas passaram também a receber 

população de Curionópolis, em função da redução das atividades do garimpo de Serra 

Pelada (COELHO et al., 2005). 

 

Todavia, o aumento da arrecadação municipal oriunda das atividades minero-

siderúrgicas, que poderia representar um ganho social, reproduzindo-se na melhoria da 

qualidade de vida urbana, não ocorre a contento. Conforme coloca Monteiro (2004, p. 

05) “as isenções fiscais sobre os lucros dos empreendimentos e sobre a comercialização 

de seus produtos reduzem significativamente o volume de tributos pagos por estas 

indústrias”. Além disso, a verticalização da cadeia produtiva inicialmente prevista, para 

a agregação de valor às riquezas extraídas, não se desenvolveu.  

 
 

 
 
Iniciativas recentes na região mostram a preocupação das produtoras de ferro-gusa, seja 

por pressões diversas, em alterar a imagem “suja” que construíram, colocando em 

prática algumas iniciativas. Uma delas foi a criação do Fundo Florestal Carajás (FFC), 

lançado em 2007, com o objetivo de tornar as empresas participantes auto-suficientes 

em carvão vegetal. Pela regra do FFC, a cada tonelada de ferro-gusa exportada10

                                                 
9 A hidrelétrica de Tucuruí foi inaugurada em 1984.  
10 O Pólo siderúrgico de Carajás tem sido nos últimos anos responsável por dois terços das exportações 
brasileiras de gusa.  

, US$ 3 

serão investidos, estimando um ganho mensal de US$ 1,5 milhão. A partir daí, a 

empresa interessada envia um projeto florestal para análise no Comitê de Fiscalização, 
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solicitando enquadramento para futuro recebimento financeiro. Se o projeto for 

considerado elegível, 60 dias após o plantio, a Empresa poderá requisitar a liberação dos 

recursos 11

A Embrapa também foi acionada para discutir o problema do desmatamento no Pólo de 

Carajás e deverá desenvolver o zoneamento econômico-ecológico da região, como está 

fazendo para a rodovia BR-163, que liga Cuiabá-MT a Santarém-PA. A idéia é que o 

zoneamento viabilize a proposta do Serviço Florestal Brasileiro (SFB), ligado ao MMA, 

de criar um distrito florestal sustentável em Carajás. Segundo a Embrapa, o plantio 

. O grupo, inicialmente formado por nove empresas, pretende reflorestar 24 

mil hectares a cada ano, considerando o custo de US$ 700 para cada hectare 

reflorestado. Em oito anos, aproximadamente, a associação espera ter uma área de 250 

mil hectares de reflorestamento. No entanto, o valor estimado para o reflorestamento é 

contestado por Monteiro (2007), que considera o custo de reflorestamento de um 

hectare como de US$ 1.600, e não de US$ 700. Por essa conta, a capacidade 

de reflorestamento anual será a metade da meta prevista pela Associação das 

Siderúrgicas de Carajás (Asica), cerca de 11 mil hectares, mantendo a previsão de 

exportações pelas siderúrgicas (CAMARGO, 2007). 

 

Em 2004, foi também instituído o Instituto Carvão Cidadão (ICC). Trata-se de uma 

ONG que fiscaliza as 14 siderúrgicas associadas à Asica, além de seus fornecedores. Ele 

alerta sobre as irregularidades trabalhistas, fazendo um trabalho de prevenção, paralelo 

às fiscalizações do Ministério do Trabalho e Emprego. A história de criação do ICC 

teve relação com a assinatura de um TAC, em 1999, acordado entre o Ministério 

Público do Trabalho e as siderúrgicas do Maranhão. O documento definiu ser das 

carvoarias, atividade terceirizada, a responsabilidade pelo trabalho escravo, cabendo às 

siderúrgicas atuar para corrigir a situação. Com a constatação do descumprimento do 

TAC, o MP passou a autuar as usinas, a partir de 2003. Além disso, o Instituto 

Observatório Social passou a denunciar a exploração de mão-de-obra escrava na cadeia 

produtiva do aço. Como resultado, sete siderúrgicas fundaram o ICC, em 2004. Em 

janeiro de 2007, havia 312 produtores de carvão descredenciados pelo ICC para o 

fornecimento de matéria-prima, por não se adequarem às normas trabalhistas.  

 

                                                 
11 Informação disponível no website do Fundo Florestal Carajás, 
http://www.fundocarajas.com.br/pages/integrantes, acessado em 28 nov. 2008.  

http://www.fundocarajas.com.br/pages/integrantes�
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florestal deverá ser realizado com a participação da agricultura familiar, com a 

participação da população assentada no entorno (FREIRE, 2007).  

 

Por fim, está também em discussão pelas siderúrgicas a introdução do gás natural em 

Carajás, para substituição parcial do carvão vegetal como redutor calibrado. Em meados 

de 2008 foram apresentados os resultados de um estudo contratado pelas empresas e 

executado pela Fundação Gorceix, de Minas Gerais, descrevendo caminhos possíveis e 

conseqüências da introdução do gás natural Venezuelano na cadeia produtiva do ferro-

gusa. O estudo conclui que o insumo é vantajoso, em termos tecnológicos e do ponto de 

vista de impactos ambientais, e que a forma mais eficiente de viabilizar o seu uso seria 

através da construção de um gasoduto, que poderia também atender a outras indústrias 

(CASTRO, 2008).  Todavia, a preocupação com o estudo de alternativas tecnológicas 

para a produção de gusa em Carajás já é discutida há longo tempo, como, por exemplo, 

num estudo da década de 90, encomendado pelo Banco Mundial (LA ROVERE, 1994). 

 

2.1.4 – Conclusões 
 
 
Ponderando-se sobre os objetivos iniciais propostos para o PFC, tais como, geração de 

empregos, verticalização da cadeia mineral, conclui-se que, até hoje, o Projeto está bem 

distante de cumprir integralmente o seu papel como catalisador do desenvolvimento 

sustentável regional. Uma série de erros em seu planejamento, tal como, superestimação 

da criação de empregos, subestimação do afluxo populacional, aposta fracassada em 

projetos de reflorestamento, expectativa de verticalização da cadeia produtiva, dentre 

outras, levou a região a um quadro de inchaço e pauperização populacional, 

desmatamento da floresta primária e reduzida retenção de divisas dada a exportação de 

produtos primários, de pouco valor agregado. 

 

Margulis (1990, p. 72) apresenta a seguinte avaliação em relação à questão institucional 

em Carajás e ao desempenho dos agentes envolvidos:  

 

falta, na prática, o entrosamento entre as diversas instituições e 
agências de governo de diferentes esferas e de diferentes áreas de 
atuação [...]. Entendia o governo brasileiro que à CVRD não caberia 
tratar de assuntos alem da extração e comercialização eficiente do 
minério. Na passagem de atribuições, perdeu-se a perspectiva do 
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desenvolvimento regional e dos impactos ambientais e sociais 
“indiretos” que se adicionavam àqueles diretamente causados pelo 
complexo mina-ferrovia-porto. (Margulis, 1990, p.72). 

 

E, a partir dessa experiência sobre o tratamento dos impactos indiretos em Carajás, 

Margulis, há quase 20 anos, escreveu: 

 

uma maior compreensão do problema [dos impactos indiretos] no caso 
específico de Carajás pode servir de lição para experiências futuras de 
implantação de GPI [grandes projetos de investimento] em regiões 
ecológica e economicamente frágeis, localizadas ou não na Amazônia. 
(MARGULIS, 1990, p. 04). 

 

O modelo de Carajás, nos moldes como foi implementado, mostra-se inadequado para a 

região, apesar de muitos dos efeitos negativos terem sido previstos. Fica claro que as 

variáveis socioambientais, notadamente no que se refere aos impactos do 

desmatamento, não receberam a devida atenção na implantação do programa. O 

resultado foi – e tem sido – uma desafiadora situação para ser gerenciada. Conciliar a 

produção de ferro gusa e, ao mesmo tempo, a preservação da floresta demandará, no 

curto prazo, ou um corte ou um aumento no custo da produção. 

 

É de se aventar que, se uma avaliação ambiental mais estratégica tivesse sido elaborada 

previamente ao programa de modo a prognosticar esses riscos, a situação hoje seria 

melhor: menos desmatamentos, indústrias siderúrgicas mais limpas e maiores 

distribuições de renda. Mas, para lograr tais resultados, não bastaria a identificação dos 

riscos. Seria fundamental um compromisso, por parte do governo e demais atores 

sociais, com a implementação de medidas compensatórias e mitigadoras, além de um 

robusto monitoramento. Conforme discutido nas seções acima, logo no início no 

programa já estava claro, por exemplo, o problema do suprimento de carvão vegetal. Já 

havia também, como apontou Margulis (1990, p. 14), ao revelar as palavras do então 

presidente da Docegeo, uma consciência de que a combinação de mineração e 

siderurgia em zonas florestais é muita arriscada: “nós temos que evitar o que aconteceu 

em Minas Gerais. Somente quando toda a floresta em regiões de minério ter sido 

cortada é que o reflorestamento iniciou (...)”. O que parece ter faltado à região de 

Carajás não foram diagnósticos ou prognósticos, mas ações políticas voltadas para a 

efetiva proteção ambiental da região.  
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2.2 – O caso de MG: avaliação ex-post dos impactos sócio-ambientais  

2.2.1 – O pólo guseiro de MG 
 
Minas Gerais é o principal pólo produtor de ferro-gusa do País, tendo sido responsável 

por quase 60% da produção, segundo dados do SINDIFER, referentes a 2006. O Pólo 

alcança 26 municípios na região central do Estado, no entorno de Belo Horizonte. O 

número de empresas, localização e capacidade mensal instalada estão expressos na 

Tabela 8. São Paulo e Rio são os dois principais centros consumidores. O escoamento é 

feito pelo sistema rodo-ferroviário o qual também direciona a carga para o Porto de 

Paul, em Vitória, onde o produto é enviado ao mercado externo. Mais de 40% da 

produção mineira é exportada, especialmente para os Estados Unidos, Japão, Taiwan e 

União Européia (SINDIFER, 2008a).  

 
Tabela 8 – Produtores independentes de ferro-gusa em Minas Gerais 

Localização (região) N° de empresas N° de altos-
fornos 

Capacidade 
(ton./mês) 

Região Oeste    
Divinópolis 9 16 79.000 
Pará de Minas  2 4 38.000 
Outros 18 26 154.500 
Sub-total 29 46 271.500 
    
Região Noroeste    
Sete Lagoas 25 39 283.800 
Outros 2 7 45.000 
Sub-total 27 46 328.800 
    
Região Metalúrgica    
Betim/ Contagem 2 7 35.000 
Outros 5 6 39.200 
Sub-total 7 13 74.200 
Total  63 105 674.500 

Total (ton./ano) 8.094.000 
                  Fonte: (SINDIFER, 2008a) 
 
Em 2006, segundo o SINDIFER, o Estado produziu 5,3 milhões de toneladas de ferro-

gusa (56,5% da produção Nacional), dos quais 3 Mt (57%) foram comercializados 

internamente e, o restante, exportado. A maior parte do consumo interno abasteceu 

aciarias (78%) seguindo a outra parte para fundição. Além do ferro-gusa, Minas Gerais 

é o maior produtor de aço bruto do País, tendo gerado 35,3% da produção em 2007 

(IBS, 2008a). 
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Minas Gerais consome 60% da produção brasileira de carvão, segundo dados da AMS 

(2007), equivalentes a 21 milhões de mdc (contra 35 milhões para o Brasil), para os 

quais o setor de ferro-gusa é o líder da demanda e o restante distribuído entre os 

segmentos conforme mostrado na Figura 8. 

 

22%

65%

11%

2%

Integradas
Ferro-gusa
Ferro-ligas
Outros

 
 

 
Figura 8 – Consumo de carvão pelos segmentos diversos em Minas Gerais (2006) 

Fonte: Adaptado de AMS (2008) 
 

A estimativa atual para o Brasil (AMS, 2008) é que do total de carvão consumido 

50,1% seja proveniente de florestas nativas e 49,9% de florestas plantadas. Em Minas 

Gerais, conforme dado do IEF, 58,44% do carvão é proveniente de florestas plantadas e 

41,56% de florestas nativas. No entanto, boa parte (33,6%) tem origem em outros 

Estados, principalmente, Mato Grosso do Sul (12,02%), Bahia (7,39%), Goiás (7,23%), 

São Paulo (0,20%) e outros (6,76%).  Interessante notar que do percentual suprido pelo 

próprio Estado (66,4%), 77% tem origem em florestas plantadas. Mas, essa relação 

inverte-se com o carvão proveniente da Bahia, MS e Goiás, de onde a grande parte do 

insumo vem de matas nativas, respectivamente, 52,19%, 88,68% e 90,89%. Esses dados 

revelam o aumento do raio de Von Thunen, ou seja, com a elevação dos preços do 

carvão de reflorestamento, caminhões trazem o carvão barato cada vez de mais longe. 

 

Ainda assim, os números atuais do carvão provido por florestas plantadas mostram um 

quadro mais favorável, se olhado o passado. Infelizmente, a história mostra que não dá 

para dissociar os avultados números do desflorestamento das matas nativas do Estado, 
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tanto de Mata Atlântica, quanto de cerrado, da atividade siderúrgica. Não a atividade 

por si só, mas a reboque e complementarmente, sobretudo, das atividades 

agrosilvopastoris. Assim, após décadas de desmatamento, a partir da década de 70, 

iniciaram-se políticas de incentivos fiscais para as florestas plantadas e o quadro da 

devastação ambiental começou a ser alterado, conforme apresentado no item que se 

segue. 

 

2.2.2 – Siderurgia e desmatamento em Minas Gerais 
 
 
As primeiras instalações siderúrgicas em Minas Gerais ocorreram ainda no início do 

século XIX. Os principais empreendimentos foram (RODRIGUES e COSTA, 2008):  

 

• Real Usina de Ferro do Morro do Pilar (1814-1831), em Ouro Preto, também 

chamada de Fábrica do Morro do Gaspar Soares, que tentou, sem muito sucesso, 

produzir ferro-gusa, tendo que mais tarde encerrar as atividades e vender os bens 

para quitar dívidas. 

 

• Usina de Ferro Patriótica, situada em Congonhas do Campo, também conhecida 

como Usina da Prata, criada pelo barão Wilhelm Ludwig von Eschwege, 

contratado pelo governo português para dedicar-se à indústria metalúrgica no 

Brasil. A Usina encerrou as atividades em 1822, um ano após Eschwege deixar o 

País.  

 

• Fábrica de São Miguel de Piracicaba, em Caetés, aberta em 1827, nas margens 

do rio Piracicaba e próxima ao arraial de São Miguel, região rica em minerais. A 

fábrica contava com forjas catalãs e maquinário de instalação trazido da 

Inglaterra, por meio de navios que adentraram o Estado pelo rio Doce. A 

produção média era de 30 arrobas de ferro por dia. Após a morte de seu 

fundador, Jean Monlevade, em 1872, a fábrica entrou em decadência até ser 

vendida para a Companhia Nacional de Forjas e Estaleiros, do Rio de Janeiro, 

em 1891, vindo a falir seis anos depois.  
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• Usina Esperança, em Itabirito (na época Itabira do Campo), projetada em 1888 e 

considerada a primeira grande usina nacional, com um alto-forno capaz de 

produzir cinco toneladas diárias de ferro. Seus fundadores, o engenheiro 

metalurgista Joseph Gerspacher e o comendador Carlos da Costa Wigg, 

idealizaram um sistema de recuperação de calor, o que ainda não existia no 

Brasil. Mas, falhas no sistema e problemas financeiros conduziram à sua venda 

para a Cia. Nacional de Forjas e Estaleiros, o que não evitou a falência um 

tempo depois. Uma sucessiva tentativa de reerguê-la também não obteve êxito, 

muito devido à preferência do mercado nacional por produtos estrangeiros, com 

menor preço. 

Além de próximas às regiões de minério de ferro, essas usinas pioneiras contavam com 

vastas matas ao redor, as quais se prestavam ao fornecimento de lenha para alimentar 

seus fornos. Essa peculiaridade no uso do insumo energético veio a consagrar-se como 

uma característica da produção nacional de ferro-gusa, que tomou um caminho diverso 

do restante do mundo, que adota o coque siderúrgico como termo-redutor. A motivação 

para tal foram as poucas e a baixa qualidade das reservas de carvão mineral do Brasil, 

além das dificuldades logísticas e econômicas de se importar o coque. 

Tecnologicamente, o uso de carvão vegetal é bem-visto na indústria metalúrgica, 

contrapondo com o recorrente debate em torno do dano ambiental. 

No Brasil, a produção de gusa e aço a carvão vegetal apresenta 
diversas vantagens em relação ao carvão mineral: é renovável, menos 
poluente, tem baixo teor de cinzas, praticamente isento de enxofre e 
fósforo, mais reativo, processo de produção e transporte não 
centralizados, tecnologia de fabricação já consolidada e, ainda, 
contribui para melhorar o saldo da balança comercial (ABRAF, 
2008, p. 37). 

 

Em meio à discussão sobre o insumo energético a ser utilizado na siderurgia brasileira, 

em 1917, foi criada a Companhia Siderúrgica Mineira, instalada em Sabará (MG), 

transformando-se na Belgo-Mineira em 1921, que começou a operar em 1925. A 

Empresa apostou no desenvolvimento da siderurgia a carvão vegetal, instalando, 
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inclusive, um complexo próprio de produção de carvão a partir de florestas de eucalipto 

plantadas no Vale do Rio Doce12

A grande intensificação do uso do carvão vegetal na atividade siderúrgica ocorreu a 

partir dos anos 50, pois, apesar das várias iniciativas anteriores de produção de ferro a 

partir desse insumo, a escala era reduzida. Os anos 60 e 70 foram de intensa 

industrialização no Estado e em várias regiões do País. A forte expansão da indústria de 

transformação, entre 1968 e 1974, com taxa média anual de crescimento de 21,5%, 

impulsionada pela indústria de bens de capital e de consumo duráveis intensificou a 

. Região essa, outrora coberta pela Mata Atlântica. 

Apesar de entendido que a atividade siderúrgica é um, entre vários fatores que 

contribuíram para a devastação das florestas em Minas Gerais, a começar pela Mata 

Atlântica e depois do Cerrado, há indicações suficientes da sua participação nesse 

processo por ser, como mostrado, o maior segmento consumidor de carvão vegetal.  

 

Depois de praticamente dizimar o remanescente da Floresta Atlântica 
no Vale do Rio Doce e então avançar para as áreas de Cerrado no Vale 
do Jequitinhonha, a produção de carvão em Minas Gerais migrou para 
o Cerrado no Norte do Estado conduzindo a exploração 
indiscriminada dos recursos naturais e de trabalhadores rurais. 
(Carvalho e Muniz, 1996 apud BIODIVERSITAS, 2000)  

 
Em Minas Gerais, assim como em boa parte do território brasileiro, processos 

tradicionais de desenvolvimento econômico motivaram a exploração dos recursos 

florestais nativos ou a sua substituição como cobertura original do solo. Assim, vários 

ciclos de agricultura (café e cana-de-açúcar), o extrativismo florestal, a fixação de 

fazendas pecuaristas e o processo de urbanização impulsionaram o desflorestamento, 

dentre outras perdas ambientais associadas. A expansão do parque produtor siderúrgico 

mineiro, desde o início do século XX, com a criação de diversas empresas produtoras de 

ferro-gusa, só agravou a situação de pressão sobre os recursos florestais, intensificada a 

partir do século XIX, com o ciclo do café e desenvolvimento das estradas de ferro, 

movidas a lenha e carvão. A pecuária extensiva é apontada como a principal causa da 

remoção da cobertura original, mas, a preparação da terra para o pasto e a exploração 

madeireira são atividades comprovadamente vinculadas assim como identificado na 

região de Carajás (CASTRO et al., 2002). 

 

                                                 
12 Informação disponível em: http://www.belgo.com.br/conglomerado/historico/historia_siderurgia/ 
carvao_veg_coque/carvao_veg_coque.asp, acesso em 03/01/2009. 

http://www.belgo.com.br/conglomerado/historico/historia_siderurgia/%20carvao_veg_coque/carvao_veg_coque.asp�
http://www.belgo.com.br/conglomerado/historico/historia_siderurgia/%20carvao_veg_coque/carvao_veg_coque.asp�
http://www.belgo.com.br/conglomerado/historico/historia_siderurgia/%20carvao_veg_coque/carvao_veg_coque.asp�
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demanda por aço, ligas metálicas, minerais, ferro e, naturalmente, o consumo de 

madeira e carvão (DUARTE FILHO, 1986 apud GONÇALVES, 2006). O consumo de 

carvão foi mais do que duplicado no período.  

 

A atividade siderúrgica, inicialmente, concentrou-se no Vale do Rio Doce e na Zona 

Metalúrgica de Minas Gerais, áreas, originalmente, de domínio da Mata Atlântica e 

transição cerrado/ Mata Atlântica, respectivamente (Figura 9). Mais tarde, deslocou-se 

nas direções Norte e Nordeste, áreas de cerrado.  

 
Figura 9 – Regiões de Minas Gerais e Biomas originais de cobertura 

Fonte: (BIODIVERSITAS, 2000) 
 
O deslocamento ocorreu após o quase desaparecimento ou completa fragmentação da 

Mata Atlântica, presente até pelo menos o século XX, atribuídos a uma ação combinada 

de desmatamento para carvoejamento e agricultura e, desde meados da década de 40, 

pela própria atividade de reflorestamento para fins industriais que se expandiu 

largamente (DEAN, 1995).  

 

Pode-se dizer que o deslocamento da atividade siderúrgica tão somente acompanhou a 

fronteira agrícola no Estado. Gonçalves (2006) analisa que, o fato do Norte de Minas 

estar incluído no perímetro da SUDENE, contando, por isso, com incentivos 

governamentais, atraiu plantios para essa região, incluindo florestas energéticas. 

Contudo, Gonçalves ressalta que, devido ao aumento do custo de transporte do carvão 

de eucalipto nessas regiões de fronteira, o desmatamento e carbonização do cerrado 

mineiro voltou a crescer a taxas praticadas décadas anteriores (Valverde, 1977 apud 

GONÇALVES, 2006). Assim, graças a uma combinação da expansão agrícola, da 

pecuária extensiva e do uso intensivo dos recursos florestais pela indústria siderúrgica, o 
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bioma cerrado, que cobria um terço do Estado, sofreu a dramática redução para 25% da 

área original (BIODIVERSITAS, 2000). 

 

Até a década de 60, Gonçalves (2006) aponta que quase todo o carvão consumido no 

Estado era originário de florestas nativas. O quadro era agravado pela ausência de 

proteção legal dos remanescentes florestais ou de recuperação das áreas desmatadas. Tal 

situação começou a pressionar por alternativas de reposição da fonte e motivar a criação 

de políticas de incentivo à plantação de “florestas de rendimento”.  

 

Assim, a partir do final da década de 60 e início de 70 iniciaram-se políticas de apoio ao 

reflorestamento no Estado. A partir daí, Peter May e K. Chomitz (2006) identificam três 

períodos distintos da política florestal em MG: na primeira fase, entre 70 e final de 80, 

ocorreram os subsídios às plantações.  Na segunda, entre o final da década de 80 até 

final de 90, de maior controle ambiental e aumento da taxação imposta sobre o carvão 

produzido de florestas nativas, verificou-se o deslocamento de empresas para a região 

de Carajás, bem como a substituição do carvão vegetal por coque. Por último, no 

terceiro estágio, após 1998, verifica-se uma tendência de reopção pelo carvão vegetal, 

dada a elevação do preço do coque.  

 

No período de 1967-87 vigorou o Programa FISET – Fundo de Investimentos Setoriais, 

do Governo Federal, cujo foco de investimentos foi MG. O FISET concedia crédito para 

projetos de reflorestamento, sob a concessão de subsídios. Estima-se que no período de 

duas décadas 1,7 milhões de hectares foram reflorestados no Estado, com eucalipto 

(91%) e pinus (9%) (SBS, 1996 apud MAY e CHOMITZ, 2006). O Programa perdeu 

força por denúncias de corrupção, mas, registrou-se um avanço nas técnicas de 

silvicultura no período, tendo a produtividade média, antes de 15 m³/ha/ano alcançado 

mais de 50 m³/ha/ano no final da década de 80.  

 

Em 1989 começou a vigorar o Programa para Conservação e Produção Florestal em 

Minas Gerais – Proflorestas, o qual abriu linhas de crédito para o reflorestamento 

industrial ou em pequena escala, para a preservação florestal e desenvolvimento 

institucional. No ano anterior, quando o Programa foi formalizado entre o BIRD e o 

Governo de MG, o consumo de carvão no Estado representava 78% do consumo no 

País, que era de 36,6 milhões de m³/ano. Desse total, 28,5% era proveniente de florestas 
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nativas, indicando a urgência de ações para alteração do quadro. O Programa vigorou 

até 1995 (BIODIVERSITAS, 2000; GONÇALVES, 2006) 

 

A segunda etapa é marcada pela substituição por parte das siderúrgicas do carvão 

vegetal pelo coque, em conseqüência do maior rigor ambiental dirigido à atividade de 

carvoejamento. Minas Gerais publicou o Decreto Estadual 36.110, de 4/10/94, pelo qual 

a taxa florestal para o carvão de mata nativa foi quintuplicada. Com isso, às voltas do 

ano 2000, as indústrias viram-se obrigadas a mudarem o insumo energético, fazendo 

declinar o uso de carvão originário de matas nativas. Por outro lado, essa redução do 

consumo em Minas Gerais foi acompanhada por um crescimento no Pará, como é 

discutido por Monteiro (2006). Como resultado da maior fiscalização sobre a origem do 

carvão, juntamente com o declínio dos preços do gusa, o número de produtoras 

independentes em MG foi reduzido de 67 empresas em 1992, para 37 em 2000 

(CEOTTO, 2000 apud MAY e CHOMITZ, 2006). Além de tudo, ainda nessa fase, o 

plano real propiciou um estímulo à importação de coque, fazendo aumentar a 

percentagem de indústrias siderúrgicas integradas a coque, de 60% em 1990 para 75%, 

em 1997. A Acesita e a Belgo Mineira foram algumas das empresas que passaram a usar 

100% de coque em seus altos-fornos, em meados dos anos 90. 

 

Uma das conclusões de May e Chomitz é a de que, a partir dos anos 90, a produção 

insustentável do carvão declinou, tanto pelos incentivos concedidos às plantações, 

quanto às restrições impostas ao uso de carvão nativo, ou seja, um misto de instrumento 

econômico, com comando e controle. 

 

Finalmente, no terceiro estágio, foram sentidas alterações de mercado e novas 

regulações após 1998. Houve forte desvalorização da moeda brasileira (US$0,83 em 

1999 para menos de US$0,30 em 2003), ao mesmo tempo em que a demanda mundial 

de ferro e coque teve um crescimento explosivo, elevando vertiginosamente os preços 

das commodities, fazendo com que a legislação sobre o carvão originário de matas 

nativas fosse “relaxada”. Entre 1998 e 2004, o preço do carvão vegetal foi mais que 

duplicado e a expansão da produção de ferro-gusa, mais uma vez, pressionou as matas 

nativas. O carvão derivado de florestas nativas alcançou valores como aqueles 

verificados no início dos anos 90. Ou seja, a política foi afetada por forças externas de 

mercado e teve que se adequar às condições. 
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Ainda nessa terceira fase, o aumento dos preços do carvão contribuiu para o plantio 

próprio de árvores de reflorestamento. Em 2004, mais de 100.000 ha foram 

estabelecidos. Nos dias atuais, indústrias integradas de médio porte estão reavaliando a 

troca anteriormente feita de carvão vegetal para coque. A Belgo Mineira e a Acesita 

mantêm extensas áreas florestadas com eucalipto, tendo a segunda empresa anunciado 

investimentos em novas plantações a partir de 2009, para substituir o coque em dois 

altos-fornos, contribuindo para isso a elevação do preço do coque (Ceotto, 2000 apud 

MAY e CHOMITZ, 2006). 

 

Contudo, May e Chomitz concluem que as mudanças desde 1998 tem conduzido a 

impactos ambientais contraditórios: por um lado, a ressurgência das florestas plantadas 

para produção de carvão, reconduzindo ao uso desse ante o coque e reduzindo emissões 

de gases de efeito estufa. Por outro lado, os altos retornos da exploração de florestas têm 

feito aumentar a pressão sobre as florestas nativas, no cerrado e Amazônia, contribuindo 

para a perda da biodiversidade e emissões de carbono. 

 

2.2.3 – Conclusões 

 

Conforme já discutido no item 2.1 – O caso de Carajás, o carvão vegetal é o grande 

controlador da margem de lucro dos produtores de ferro-gusa. Por isso, a busca 

incessante pela aquisição mais barata do insumo reproduz-se nos dados de 

desmatamento da floresta nativa, seja em Minas Gerais ou no Pará. Desse modo, além 

da dependência de incentivos fiscais de longo prazo para o financiamento de florestas 

plantadas, os empreendedores dependem das forças de mercado para manterem 

competitivos os preços do gusa.  

Num exercício de valoração ambiental da produção de ferro-gusa a partir de carvão 

vegetal, Josemar Medeiros (1999) estimou que os custos dos impactos socioambientais 

a serem internalizados seriam de U$57/t de ferro-gusa para o caso do carvão originário 

de  matas nativas e U$66 para o carvão derivado de plantações de eucalipto13

                                                 

13 O autor explica que o paradoxal menor custo ambiental para o carvão nativo baseia-se no fato da 
metodologia considerar que o custo ambiental primário da limpeza e preparação da terra (principalmente 

. Para 
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chegar a tal valor, o autor contabilizou a poluição hídrica e atmosférica, perda de solo e 

seus nutrientes, desvalorização salarial, depleção do capital natural, depleção dos 

recursos hídricos e o aumento do CO2 atmosférico. Como os lucros da atividade 

dependem fundamentalmente dos preços do carvão, a incorporação desse custo 

significaria trazer a discussão da sustentabilidade para a atividade. Por outro lado, está 

claro que, no curto prazo, o aumento do custo da produção a tornaria não lucrativa e 

sem competitividade.  

 

Todavia, a intenção não é a de justificar o desflorestamento ocorrido, mas, de novo, 

analisar a previsibilidade desse impacto ambiental pelo segmento siderúrgico. 

Exatamente por essa razão, percebe-se o papel crucial das políticas e instrumentos 

econômicos e de comando e controle para a coibição da prática. Nos dois grandes pólos 

guseiros do Brasil, Minas e Carajás, verifica-se que o reflorestamento não acompanhou 

o aumento da produção. Atualmente, o mercado de créditos de carbono produz um novo 

estímulo ao segmento florestal. Caberá ao incipiente pólo de Corumbá, que será 

apresentado no Capítulo 3, que se segue, lidar com as oportunidades e os desafios para 

evitar ou, pelo menos, mitigar os impactos ambientais tais como os presenciados em 

MG e Carajás. 

 

 

                                                                                                                                               
erosão), que segue ao desmatamento, é atribuído à agricultura e pecuária e não à produção do carvão. Sob 
essa premissa a expansão da fronteira para a criação de gado e agricultura nas regiões do cerrado é 
inevitável e o uso da madeira para produzir carvão resultaria num menor custo ambiental que a plantação 
de florestas de energia.  
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3 – O Pólo Minero-siderúrgico de Corumbá 

3.1 – Empresas e atividades  
 
 
Atualmente, não há um pólo propriamente constituído em Corumbá, mas, sim, a 

intenção de constituí-lo revelada pelo contexto que será relatado no presente item. Em 

operação encontram-se hoje empresas que extraem minério-de-ferro em áreas 

adjacentes, além de uma siderúrgica da MMX em funcionamento desde meados de 

2007. Corumbá possui a terceira maior reserva de minério do Brasil, concentrado na 

região do Maciço do Urucum (ver caracterização apresentada no item 3.3.1). O minério 

é considerado de alta pureza, com teor comparado ao de Carajás. A maior extração é 

realizada pela MCR (Mineração Corumbaense Reunida), pertencente ao grupo Rio 

Tinto Brasil (RTB). Operam também na região as mineradoras Vale, MMX (Mineração 

e Metálicos), COMIN (Corumbá Mineração) e a MPP (Mineração Pirâmide 

Participações). A Vale também extrai manganês na região e opera uma usina de ferro-

ligas (RDM – Rio Doce Manganês), localizada na área urbana de Corumbá. 

 

Além do minério de ferro, ocorre a exploração de calcário, pela Cia de Cimento 

Portland Itaú, do grupo Votorantim, numa fazenda particular, que possui 1.160 ha, onde 

apenas 24 ha estão sendo utilizados para a atividade de mineração. A indústria 

cimenteira localiza-se na área urbana de Corumbá. 

 

As mineradoras possuem perspectiva de ampliação da produção, conforme mostrado na 

Tabela 9. Como observado, a Rio Tinto (MCR) prevê um aumento da quantidade 

explorada em mais de sete vezes. Formalmente, a intenção de se oficializar um pólo na 

região surgiu exatamente após o anúncio das previsões dessa larga expansão, somado ao 

interesse manifestado por outras empresas em empreender a atividade siderúrgica nas 

proximidades das áreas de exploração. A Empresa, que hoje extrai em torno de 3 

milhões t/ano de minério do tipo ROM (“run of mine”), já contando com anuência do 

IBAMA para explorar até 6 milhões t/ano, está requerendo, junto ao mesmo órgão, 

licença ambiental para a extração de 22,4 milhões de t/ano. 
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Tabela 9 – Produção atual e projetada de minério de ferro (ROM) em Corumbá 

Empresa 
Produção Atual  (2007-

2008) (Mt/ano) 
Produção Projetada para 

2020 (Mt/ano) 

COMIN 0,88 1,08  
Vale (Mina do Urucum) 1,57 2,38 
MMX (Mina 63) 1,60  4,10 
MMX (Rabicho - 2008) 0,90 3,33  
MPP 0,36 1,44 
Rio Tinto 3,00 22,4  

Fonte: (LIMA, 2008) 
 
Todavia, por se tratar de empresa de capital estrangeiro, atuante em área de fronteira 

nacional, a Rio Tinto deparou-se com uma questão legal: a Lei Nº 6634/79, 

regulamentada pelo Decreto Nº 85064/80, estabelece limites para a participação de 

empresas de capital estrangeiro na região de fronteira, correspondente a uma faixa de 

150 km, área que pertence ao Conselho de Defesa Nacional (CDN).  Segundo 

informação do DNPM, o CDN foi extinto durante o governo Collor, o que permitiu a 

instalação de empresas multinacionais, a exemplo da Rio Tinto, nessas áreas de 

restrição14

 

. Mas, devido ao interesse de forças políticas do Estado de MS em apoiar não 

só a permanência da Empresa em Corumbá, mas, ainda, incentivar a agregação de valor 

ao minério extraído na região, o Estado doou uma área para a instalação de um futuro 

pólo siderúrgico, o qual, conforme acordado entre as partes, seria ancorado pela Rio 

Tinto.  

 

A MMX instalou a primeira usina siderúrgica na área doada ao pólo. No entanto, o seu 

processo de licenciamento foi conturbado e alvo de uma ação civil pública conduzida 

pelo Ministério Público Federal (MPF), o qual questionou a competência do Estado de 

MS para analisar o processo, por se tratar de área de fronteira e atividade passível de 

causar impactos além do território Nacional. A ação foi acatada num primeiro momento, 

mas, posteriormente cassada, o que possibilitou a expedição da licença. Paralelamente, 

em 2006, a MMX assinou um Termo de Compromisso de Conduta (TCC) junto ao 

Ministério Público Estadual (MPE), responsabilizando-se pela adoção de boas práticas 

ambientais na operação da usina, tal como, o compromisso de não adquirir carvão 

vegetal oriundo do Pantanal. 

                                                 
14 Tramita-se na Câmara projetos de lei propondo a alteração da Lei Nº 6634/79 e do decreto 85064/80, 
de forma a viabilizar a presença de empresas transnacionais em área de fronteira. 
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Após os impasses do licenciamento da MMX, o MPE propôs o licenciamento integrado 

das demais empresas interessadas em se instalarem no pólo. Assim, no Diário Oficial nº 

6.979, de 30 de maio de 2007, foi publicado convênio entre o governo do Estado, por 

meio da SEMAC15 e as empresas Rio Tinto, MMX e Vetorial Siderurgia. A matéria 

dispunha sobre a execução compartilhada de estudo e relatório de impacto ambiental 

(EIA e RIMA) para o projeto do Pólo Siderúrgico de Corumbá16, a ser licenciado no 

âmbito estadual, junto ao IMASUL17

Além dos projetos associados ao pólo em si, há outras atividades vinculadas a ele 

também previstas em Corumbá. Já preparando para o aumento da demanda energética 

para os novos empreendimentos, a MPX, pertencente ao mesmo grupo MMX, iniciou, 

em 2005, o processo de licenciamento, no IBAMA, de uma usina termelétrica 

(Termopantanal), com capacidade de geração de 44 MW, a ser operada com gás natural 

proveniente da Bolívia. A UTE obteve a Licença Prévia em 12/09/2005 (LP 

216/2005

. Conforme a doação anteriormente mencionada e 

para fins do licenciamento ambiental, publicou-se o perímetro destinado à instalação das 

empresas, numa área de 2.123,13 ha, na região de Maria Coelho, próximo às principais 

áreas de mineração. 

 

Apesar do convênio, em meados de 2007, encontrava-se sob análise no IMASUL o EIA 

da Empresa Vetorial para uma unidade de produção de ferro-gusa. A Rio Tinto 

desenvolveu um projeto para a produção de 900 mil t/ano de ferro-gusa, utilizando 

tecnologia HIsmelt, que consiste no uso de carvão mineral e minério de ferro fino. Para 

o futuro, está prevista a instalação de outras unidades HIsmelt, além da integração de 

unidades de ferro-fusa, aciaria e laminação, com capacidade final de 4,0 Mt/ano. 

 

18

Outra proposta industrial cogitada para ser instalada em Corumbá é um pólo gás-

químico, motivado pela oferta de gás boliviano. Tanto o pólo siderúrgico quanto o gás-

químico foram mais fortemente apoiados na gestão passada do governo estadual, mas, 

). No entanto, questionamentos técnicos relacionados ao empreendimento 

conduziram a uma Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual, 

promovendo a paralisação do licenciamento. 

 

                                                 
15 Secretaria de Estado de Meio Ambiente, das Cidades, do Planejamento, da Ciência e Tecnologia. 
16 O Convênio teria vigência de doze meses, a partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado. 
17 Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul. 
18 Informação obtida em: http://www.ibama.gov.br/licenciamento/index.php, acesso em 28/11/2007.  

http://www.ibama.gov.br/licenciamento/index.php�
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perderam força e não constam no planejamento estratégico da atual gestão. As 

discussões em torno do pólo gás-químico envolveram também o Ministério das Minas e 

Energia (MME) e o próprio Presidente da República, que se reuniram com o governo 

boliviano para assinar uma declaração de acordo para a construção do pólo19

                                                 
19 Disponível em: 

. Algumas 

empresas brasileiras, como a Petrobras, a Braskem e a Copagaz, demonstraram interesse 

em participar do projeto. O custo anunciado era da ordem de US$ 1,3 bilhão.  

 

O pólo foi pensado para agregar valor ao gás boliviano, produzindo-se polietileno, 

matéria prima para a produção de sacos plásticos, embalagens e tubos (indústrias de 

terceira geração), dentre outros, além do aproveitamento de butano e propano, tendo em 

vista possível utilização pelo setor energético e, também, pela indústria de fertilizantes. 

O polietileno produzido seria destinado ao mercado interno (como as indústrias de São 

Paulo) e ao mercado externo (preferencialmente aos países da América Latina). As 

exportações seriam viabilizadas pelo Oceano Pacífico, desde que as devidas 

necessidades logísticas fossem supridas.  

 

Todavia, a conjuntura atual é de limitação do fornecimento de gás ao Brasil, o qual tem 

como prioridade o uso para a geração elétrica. Impasses em torno do abastecimento por 

parte da Bolívia, além do Brasil, também envolvem a Argentina e o Chile. Outros 

fatores ainda contribuem para postergar a realização desse pólo, como os altos custos 

dos investimentos em escoamento da produção pelo Oceano Pacífico. Além disso, 

segundo a Braskem, o município de Corumbá não apresenta atratividade específica para 

a implantação desse pólo (a exemplo da mineração), o que se justificaria apenas por 

razões geopolíticas, ainda assim, com vantagens para sua localização em território 

boliviano.  De qualquer forma, em dezembro de 2007, após um período de conturbadas 

negociações com a Bolívia, o Presidente Brasileiro, em visita àquele País, voltou a 

renegociar o envio do gás para o País. Portanto, o fator político é um dos fatores 

determinantes para a retomada da discussão sobre o pólo gás-químico em Corumbá, 

projeto que, aparentemente, perdeu forças.   

 

http://clipping.planejamento.gov.br/Noticias.asp?NOTCod=134377, acesso em 
05/06/2007. 

http://clipping.planejamento.gov.br/Noticias.asp?NOTCod=134377�
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A Figura 10 revela a localização atual ou planejada dos empreendimentos minero-

siderúrgicos que compõem o pólo de Corumbá, além da Termo-Pantanal e as manchas 

urbanas de Corumbá e Ladário. 

 

 
 

Figura 10 – Localização dos principais empreendimentos do pólo minero- 
siderúrgico de Corumbá 

Fonte: (MCR, 2007) 
 

A Tabela 10 (empresas de mineração) e a Tabela 11 (empresas de siderurgia) 

apresentam, resumidamente, informações sobre as atividades desenvolvidas por cada 

empresa relacionada ao Pólo de Corumbá. Por enquanto, as empresas que operam 

instalações metalúrgicas são a Vale/RDM e a MMX, tendo a Vetorial já formalizado 

requerimento de licença ambiental para a implantação de sua unidade siderúrgica. Os 

dados foram obtidos nas Avaliações Ambientais Estratégicas (MCR, 2007; LIMA, 

2008), e nos estudos e relatórios de impacto ambiental (EIA e RIMA) das empresas 

EBX (2006), BRANDT (2006) Vetorial (2005) e COMIN (2005). 
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Tabela 10 - Empresas de Mineração do Complexo de Corumbá 

Empresa Caracterização Produção atual Intenções futuras Aspectos da produção 

MCR Mineradora de 
ferro pertencente ao 
grupo Rio Tinto 
Brasil (RTB). 
Objetiva expandir a 
mineração e apoiar 
a instalação de 
plantas 
siderúrgicas. 

2 milhões de t/ano 
de minério 
granulado. 

15 milhões de t/ano de granulado ou 22,4 
milhões de toneladas/ano de ROM, em 
2014, atingindo uma capacidade 
intermediária de 7,5 milhões de t/ano, em 
2010.  Para a primeira expansão está 
prevista a construção de uma estrada de 
acesso direto ao porto, eliminando-se o 
atual tranbordo ferroviário. Para a etapa 
final, projetou-se a instalação de correia 
transportadora, ligando a mina ao porto. 

Após o beneficiamento (britagem e separação por 
tamanho) identifica-se o lump ore e o minério fino 
(sinter feed). O produto destina-se ao mercado 
externo. A empresa possui uma estação de 
embarque em Maria Coelho e é proprietária do 
Porto Gregório Curvo, pelo qual o minério segue, 
via barcaças, pelo rio Paraguai. O suprimento de 
água provém de poços profundos existentes na 
Morraria, mas, para a expansão, planeja-se a 
captação no rio Paraguai.  

Urucum 
Mineração 
S.A.(UMSA) 

Pertencente à 
VALE, extrai 
minério de ferro.  

1,5 milhões de 
t/ano, com LO 
válida até 2011. 

Não há planos de expansão divulgados O minério ROM recebe beneficiamento simples.  
Parte do sinter feed é comercializado para a 
SIDERAR, única consumidora regional do 
produto. Também fornece minério (cerca de 
96000 t/ano ) para uma pequena usina siderúrgica 
(SIMASUL), em Aquidauana. 

Rio Doce 
Manganês 
(RDM) 

Pertencente à 
VALE, extrai 
manganês em mina 
subterrânea. 

552 mil t/ano Não há planos de expansão divulgados Método de câmaras e pilares, com desmonte por 
explosivos. Na superfície, o minério recebe 
beneficiamento simples. Parte é para consumo  
externo e parte para interno, na usina de ferro-
ligas de Corumbá e outras da empresa no Brasil e 
no exterior. 

MMX Extrai minério de 
ferro e inaugurou 
uma unidade 
siderúrgica em 
2007 

Mina 63 (LO 
renovada em 2007 
refere-se à 
produção de 
3,3milhões de t/ 
ano. 

A empresa pesquisa áreas vizinhas 
denominadas Urucum NW, Rabicho Sul e 
Mina 63 SW, mas ainda não estão 
licenciadas. Uma segunda planta de 
beneficiamento será instalada na Morraria 
do Rabicho.  

Produz minério de alto teor, sob a forma de lump e 
sinter feed destinados à siderúrgica da empresa 
recém instalada na área do Pólo. 

COMIN Extrai minério de 
ferro e é ligada ao 
grupo siderúrgico 

45.000 t/mês 
destinadas à usina 
de ferro-gusa da 

Aumento da produção estimado em 
96.000 t/mês para atender outra usina da 
Vetorial que deve ser implantada no Pólo 

O minério ROM sofre beneficiamento simples e 
aproveita-se somente o granulado, pois a Vetorial 
não faz sinterização. Água é captada no córrego 
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Fonte: LIMA (2008), MCR (2007a), EBX (2006), BRANDT (2006), Vetorial (2005) e COMIN (2005). 

 

Vetorial. Vetorial, situada 
em Ribas do Rio 
Pardo/MS 

de Corumbá, prevista para 2009, cujo 
licenciamento está em análise no 
IMASUL. 

Serraria, na Fazenda Monjolinho. Produto segue 
em caminhões até a estação Maria Coelho, 
seguindo pela ferrovia até Ribas do Rio Pardo. 

MPP possui uma lavra 
experimental de 
minério de ferro e é 
fornecedora da 
SIDERUMA, em 
Campo Grande, e 
da Vetorial em 
Ribas do Rio 
Pardo, ambas do 
Grupo Vetorial 
Siderurgia. 

180.000 
toneladas/ano de 
granulado, o que 
corresponde, 
aproximadamente, 
ao consumo das 
usinas. 

A SIDERUNA anunciou a intenção de 
quadruplicar a sua capacidade em sete 
anos e, por isso, estima-se que o aumento 
de produção da mina deverá crescer na 
mesma proporção. 

O minério é embarcado no pátio ferroviário de 
Maria Coelho.  

Cimento Itaú pertencente ao 
Grupo Votorantim, 
extrai calcário a céu 
aberto e opera uma 
fábrica de cimentos 
na área urbana de 
Corumbá. 

A mina tem 
capacidade de 
700.000 t/ano 
(produção atual 
de 550.000 t/ano) 
e a da fábrica de 
330.000 t/ano de 
clínquer e 
380.000 t/ano de 
cimento. Também 
produz cerca de 
240.000 t/ano de 
agregados para a 
construção civil 

A única expansão prevista é o aumento da 
produção de clínquer para 360.000 t/ano.  
 

Método de cava e desmonte por explosivos.  
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Tabela 11 – Empresas de Siderurgia do Complexo de Corumbá 

Empresa Caracterização Produção atual Intenções futuras Aspectos da produção 

Rio Doce 
Manganês 
(RDM) -
VALE 

A empresa foi 
adquirida da 
antiga Cia 
Paulista de 
Ferro-ligas 

Entre 18.000 e 
22.000 t/ano.  

Não há planos de 
expansão divulgados 

Opera três fornos elétricos de redução. Produz, exclusivamente, ligas de 
ferro-silico-manganês.  Até 2006, o redutor empregado era o carvão 
vegetal, complementado com coque de petróleo. A partir de 2007, todas as 
unidades do grupo RDM substituíram o carvão vegetal por coque. 
Atualmente, usa um coque colombiano, o qual chega em Corumbá por 
rodovias. A totalidade da produção se destina ao Mercosul, em especial, 
usinas siderúrgicas argentinas. 

MMX Usina instalada 
na área do Pólo 
em 2007. Projeto 
contempla uma 
unidade 
integrada para 
produção de aço 

Como o forno está 
operando com 
minério granulado, 
e não com sinter 
feed, sua 
capacidade está 
reduzida a 375.000 
t/ano de gusa.  

A MMX tem LO 
para um alto Forno e 
um pedido de 
licenciamento em 
análise no IMASUL 
para o segundo alto 
forno. 

A sinterização, o sistema de injeção e a unidade de co-geração ainda não 
entraram em funcionamento. Estima-se que a energia gerada não será 
suficiente e terá que ser complementada pelo sistema de distribuição 
regional, o qual já é problemático. O projeto da TermoPantanal, do mesmo 
grupo da MMX, cujo licenciamento está paralisado no IBAMA, objetiva 
suprir a deficiência do sistema. O projeto total contempla: sinterização de 
esteira, com capacidade de 500.000 t/a de sinter; unidades de redução, 
com dois mini altos-fornos de 250 m3 cada, com injeção de finos e co-
geração de energia elétrica (gás de topo), com capacidade de 430.000 t/a 
de gusa e 3.750 kW de potência firme; aciaria, com um convertedor LD de 
60 t, um forno panela de 50 t e uma máquina de lingotamento contínuo, 
para a produção de 450.000 t/ano de tarugos; e laminação, para produção 
de 420.000 t/ano de barras e fio-máquina. 

Vetorial  Pedido de LP 
formalizado em 
2007 

Inexistente O projeto contempla 
somente uma usina 
produtora de ferro-
gusa, com 
capacidade de 60.000 
t/mês. 

O projeto não prevê sinterização, injeção de finos ou co-geração de 
energia elétrica. Foi anunciada a geração de 120 empregos diretos. 

MCR (Rio 

Tinto) 

O projeto 
siderúrgico da 
empresa é o 
grande 
impulsionador do 

Inexistente Na primeira etapa, o 
projeto prevê uma 
unidade de produção 
de ferro-gusa, com 
capacidade de 900 

Concebido inicialmente como uma usina integrada à redução direta, com 
reatores Midrex, empregando o gás natural da Bolívia, o projeto foi 
radicalmente modificado, passando a incorporar reatores de fusão-redução 
HIsmelt, à base de carvão mineral. O uso da tecnologia HIsmelt, ainda em 
fase de validação comercial, surgiu como alternativa ao fornecimento de 
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Fonte: LIMA (2008), MCR (2007a), EBX (2006), BRANDT (2006), Vetorial (2005) e COMIN (2005).

Pólo mil t/ano, com base 
no uso de carvão 
mineral e minério de 
ferro fino. Num 
segundo momento, 
prevê uma usina 
siderúrgica integrada 
com capacidade final 
de 4,0 Mt/ano. 

gás natural pela Bolívia.  A única unidade comercial que emprega esse 
processo está localizada em Kwinana, Austrália, onde se opera um reator 
de 820.000 t/ano, também pertencente à Rio Tinto. Numa segunda etapa, o 
projeto abrange uma segunda unidade HIsmelt e integração com aciaria e 
laminação. Para a siderúrgica integrada, a empresa está em negociação 
com potenciais parceiros. A Figura 11 apresenta o projeto da usina, 
conforme divulgado na web site da empresa. 
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Figura 11 – Planta siderúrgica proposta pela Rio Tinto 
Fonte: www.riotinto.com.br  

 
 

3.2 – Caracterização biofísica e socioeconômica da área de influência do pólo 

3.2.1 – A inserção da região de projeto no Pantanal sul-matogrossense 
 
A planície pantaneira, imensa área periodicamente alagada pela inundação do rio 

Paraguai, é a maior área úmida tropical do planeta. O Pantanal foi declarado Patrimônio 

Nacional pela Constituição de 1988, sítio designado pela Convenção de Áreas Úmidas 

RAMSAR, em 1993 e Reserva da Biosfera pela UNESCO, em 2000 (ANA, 2003). O 

bioma é reconhecido por ser portador de extraordinária biodiversidade e rico criadouro 

de espécies que dependem do regime natural dos pulsos de inundação do rio.  

 

A bacia do rio Paraguai abrange uma área de 1.095.000 Km2 estando 34% no Brasil e o 

restante no Paraguai, Bolívia e Argentina. O rio percorre 2.550 km desde a nascente, no 

Brasil, no Estado de Mato Grosso, até a foz, na Argentina. Já a área de drenagem 

referida como bacia do Alto Paraguai – BAP corresponde à região hidrográfica da 

montante do rio Paraguai, que vai desde sua nascente, até a foz do rio Apa, na fronteira 

entre Brasil e Paraguai, até aonde o rio percorre uma extensão de 1.683 km. A partir da 

confluência com o rio Apa, o rio Paraguai atravessa a fronteira, desenvolve-se no 

Paraguai e chega à Argentina, onde deságua no rio da Prata. A BAP drena uma área de 

496.000 km2 compartilhada por Brasil, Paraguai e Bolívia (Figura 12). Em território 

brasileiro, a área é de 363.442 km2 (73,27%), alcançando os Estados de MT (48,2%) e 

MS (51,8%), onde 215.813 km² em área de planalto e 147.629 km² na planície, ou o 

http://www.riotinto.com.br/�
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Pantanal, propriamente dito. Aproximadamente 70% da planície pantaneira, em terras 

brasileiras, está no MS e o restante em MT. A Figura 12 mostra os limites da BAP, as 

áreas de planalto (cerrado) e planície (o Pantanal) e os demais biomas contidos na 

região. 

 
Figura 12 – Bacia do Alto Paraguai 

Fonte: Adaptada de WWF, 2006 apud LIMA, 2008. 
 

O município de Corumbá está completamente inserido no ecossistema pantaneiro, na 

fronteira do Brasil com a Bolívia e o Paraguai. Seu território corresponde a 18% da área 

do Estado, com cerca de 65.000 km². Por outro lado, Ladário, município de apenas 342 

km², está totalmente inserido nos limites corumbaenses e as sedes de ambos constituem 

uma conurbação. Em meio à planície pantaneira, próximo às áreas urbanas de Corumbá 

e Ladário, destaca-se a formação montanhosa, não inundável, denominada Borda Oeste 

do Pantanal, correspondente ao Maciço do Urucum e áreas de morro adjacentes, que 

abrigam os depósitos minerais de ferro e manganês (Figura 14). Há, inclusive, uma 

reivindicação territorial por parte de Ladário sobre áreas na região do Maciço, 

ocorrendo uma sobreposição dos limites municipais em mapeamentos divulgados. 

Naturalmente, a questão das reservas minerais reforça essa discussão.  
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O Maciço do Urucum agrupa um conjunto de morrarias, dentre as quais se destacam a 

do Rabichão, Tromba dos Macacos, Santa Cruz e Jacadigo, assim como a do Urucum, 

que, elevando-se a uma altitude de 1.050 m, constitui o ponto mais alto da área. Com 

superfície de 131.105,5 ha, o Maciço do Urucum é delimitado ao norte pelo Rio 

Paraguai e pelas lagoas Negra e do Arroz, a oeste pela fronteira com a Bolívia e ao sul e 

a leste pelas áreas de inundação do Pantanal, lagoa do Jacadigo, rio Verde, baía de 

Albuquerque e morraria do Rabichão (LIMA, 2008). Essa sequência de formações 

minerais estende-se em território boliviano, no Morro do Mutum. Devido às formações 

cársticas do Grupo Corumbá, destaca-se, também, as reservas de calcário na região. 

 

 
Figura 13 – Localização da borda oeste do Pantanal (Maciço do Urucum e 

morrarias adjacentes) 
Fonte: adaptada de (Silva, 2000 apud LIMA, 2008) 
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As morrarias prestam-se ao abrigo de espécies da fauna em certos períodos de 

inundação, ocorrendo movimentos migratórios entre a planície e as partes elevadas. A 

conexão com o maciço do Urucum ocorre, sobretudo, através do morro do Rabichão. 

Contudo, a região já sofre um considerável grau de antropização: 33% do Maciço 

correspondem a pastos cultivados para a pecuária de leite e corte desenvolvida em 

pequenas, médias e grandes fazendas e cerca de 8% presta-se à agricultura, 

desenvolvida nas pequenas propriedades de assentamentos rurais, dedicados à 

policultura (algodão, feijão, mandioca, milho, arroz, frutas diversas e hortaliças). Essas 

e as demais categorias de uso do solo identificadas no Maciço do Urucum são mostradas 

na Tabela 12. 

 
Tabela 12 – Área e percentual de ocorrência das diferentes categorias de uso e 

ocupação do solo no Maciço do Urucum (2007) 
Classe de uso e cobertura do solo (2007) Área (km2) Percentual 

Área Urbana 27,567 2,12 
Capoeira  141,505 10,89 
Floresta Estacional Decidual/Savana Estépica  21,199 1,63 
Floresta Estacional Decidual/Savana Estépica/Savana  1,261 0,10 
Floresta Estacional Decidual de Terras Baixas  60,399 4,65 
Floresta Estacional Decidual Submontana  187,745 14,45 
Floresta Estacional Semidecidual/Savana Estépica 23,952 1,84 
Floresta Estacional Semidecidual Aluvial  7,140 0,55 
Floresta Estacional Semidecidual Submontana  252,228 19,42 
Savana Arborizada  1,475 0,11 
Savana Gramíneo-lenhosa  27,084 2,09 
Savana sobre Bancada Laterítica 1,384 0,11 
Savana Estépica Gramíneo-lenhosa + Savana Estépica Arborizada 2,171 0,17 
Pasto cultivado 432,103 33,27 
Policultura 111,137 8,56 
Extração Mineral  0,315 0,02 
Total 1.298,350 100,00 

   Fonte: LIMA (2008) 
 

3.2.2 – Caracterização socioeconômica da área de influência do Pólo 
 
Os dados a seguir apresentados objetivam apenas dar um panorama geral dos aspectos 

socioeconômicos dos municípios de Corumbá e Ladário. Evidencia-se, assim, a 

fragilidade desses para a absorção de projetos de vulto e com forte potencial de 

alteração da dinâmica local como os que se discute nesse trabalho. De todo modo, as 

AAEs assumem a dificuldade de projetarem a atratividade populacional dos projetos, 

pela complexidade de variáveis envolvidas. Os dados foram obtidos em documentos do 

Estado, como o SEPLANTEC (2004), e nas AAEs (MCR, 2007) e LIMA (2008).  
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O município de Corumbá vive um vazio demográfico, em razão do vasto território e 

grande maioria da população vivendo na sede urbana (89%). Já em Ladario, a densidade 

é elevada e a área territorial reduzida. Segundo a divisão estadual (SEPLANTEC, 2004) 

ambos pertencem à região do Alto Pantanal. A Tabela 13 apresenta alguns dados da 

dinâmica demográfica.  

 
Tabela 13 – Dinâmica demográfica (2007) 

Municípios Área 
(km2) 

População 2007 Densidade 
Hab/km2 Total Urbana Rural 

Corumbá 64.961 96.373 86.656 9.717 1,48 
Ladário 343 17.906 16.813 1.093 52,20 
Região Alto Pantanal 93.036 214.878 175.507 39.371 2,31 
Mato Grosso do Sul 357.139,9 2.265.274 1.915.440 349.834 6,34 

Fonte: (FIBGE Contagem Populacional, 2007 apud LIMA, 2008)  
 
Entre 2000 e 2007, enquanto Corumbá manteve a tendência de queda no ritmo de 

concentração urbana (0,08% a.a.), Ladário apresentou um crescimento urbano de 3,21% 

ao ano, tendo ocorrido tanto perda da população rural quanto o incremento de 

moradores vindos de outras regiões. No geral, a região do Alto Pantanal revela 

tendência à estagnação. Devido à situação de fronteira e ao estatuto oficial que permite 

que estrangeiros de países vizinhos residam, trabalhem e estudem em Corumbá, a 

cidade serve como porta de entrada para bolivianos que tem a intenção de irem para São 

Paulo, em função da expansão da indústria de confecção (MCR, 2007). Apesar disso, a 

região tem se comportado mais como expulsora de população. O fato das sedes de 

Corumbá e Ladário não disporem de muita área para crescimento, devido ao 

confinamento proporcionado tanto pela situação de fronteira, quanto pelo impedimento 

natural das áreas alagáveis pelo rio Paraguai, torna problemático um potencial afluxo 

populacional atraído pelo Pólo.  

 

Os municípios de Corumbá e Ladário vivem uma situação de crescente desemprego, 

com taxas consideradas altas, de 19,6% e 19%, respectivamente, decorrente da pouca 

diversidade de oportunidades. Além disso, nem sempre os desempregados e 

subempregados constituem oferta elegível para trabalhar em função do baixo grau de 

escolaridade atingido. Na região do Alto Pantanal, Corumbá apresentou a média mais 

alta de escolaridade (6,27 anos) e Ladário (6,21), o que ainda é insuficiente para a 
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conclusão do ensino fundamental. Corumbá conta com duas universidades, a Católica 

Dom Bosco – Instituto de Ensino Superior do Pantanal (UCDM/IESPAN), oferecendo 

cursos de Turismo, Ciências Econômicas e Zootecnia; e a Federal do Mato Grosso do 

Sul (UFMS), Campus Pantanal, com cursos de Administração, Ciências Contábeis, 

Ciências Biológicas, Geografia, História, Letras, Psicologia, Direito, Matemática e 

Pedagogia. Há também cursos oferecidos pelo SENAI para a capacitação de 

trabalhadores do setor produtivo. Em Ladário, a situação é bem mais modesta, com 

restritas opções de cursos profissionalizantes. 

 

A administração pública revelou-se a maior empregadora nos dois municípios, 

absorvendo19% dos trabalhadores em Corumbá e 80% em Ladário, no ano de 2004. 

Excluídos os empregos da administração pública, a prestação de serviços empregava, 

em média, 85% dos trabalhadores de Corumbá e 69,4%, de Ladário (MCR, 2007). O 

comércio varejista tem um peso significativo em ambos os municípios, sendo a 

atividade que ocupa o maior número de trabalhadores em Corumbá e a segunda maior 

em Ladário (LIMA, 2008). Na região do Alto Pantanal como um todo, o PIB teve a 

seguinte origem (IPEADATA, 2007): 55% do ramo de serviços (dos quais Corumbá 

participou com 61,7%), 32% do agropecuário (Corumbá participando com 48%) e 13% 

da indústria (51,8% provenientes de Corumbá). Já Ladário contribui com uma modesta 

participação no montante da região do Alto Pantanal: 0,62% na agropecuária, 6,21% na 

indústria e 4,32% do PIB de serviços. A pecuária e a pesca (profissional e esportiva) são 

atividades tradicionais na região. Corumbá possui o maior rebanho bovino do Estado, 

que, por sua vez, possui o maior número de cabeças do País.  

 

No ano 2000, Corumbá e Ladário registraram rendas per capita de R$ 226,18 e R$ 

219,67, contra a média de R$ 187,46, registrada no Estado. No mesmo ano, segundo a 

classificação do PNUD relativa ao IDH-M20

                                                 
20 De acordo com a classificação são considerados como de baixo desenvolvimento humano os 
municípios que apresentam IDH igual ou inferior a 0,4, de médio desenvolvimento entre 0,5 a 0,8 e alto 
desenvolvimento quando superior a 0,8. 

, Ladário e Corumbá e classificaram-se 

como municípios de médio desenvolvimento, com valores, respectivamente, de 0,775 

(12° lugar no ranking estadual) e 0,771 (16° lugar). Em Corumbá, as transferências 

correntes vem sendo a principal fonte de receita (70% em 2004), seguida pela 

arrecadação tributária (20%  em 2004) e em terceiro as indenizações, que representaram 
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3% da receita no mesmo ano, onde a CFEM21

3.3 – As avaliações ambientais do complexo minero-siderúrgicos de 

Corumbá  

 tem a maior participação. A CFEM 

arrecadada tem valor aproximado ao do IPTU, sendo superado somente pelo ISS e 

ICMS. Dentre as transferências correntes, as intergovernamentais equivaleram a cerca 

de 90%, sendo o FPM a maior cota transferida pela União e o ICMS o mais importante 

repasse estadual. Em Ladário, as transferências intergovernamentais representaram 

72,2% em 2005. Referente à arrecadação tributária, o ISS e o IPTU são as principais 

fontes de receita. A indústria tem pequena participação e a agricultura e a pecuária 

insignificantes (LIMA, 2008).  

 

Em termos de saúde e saneamento, destaca-se alguns aspectos do abastecimento de 

água, tratamento de esgotos, coleta de resíduos e da cobertura hospitalar. As duas sedes 

são abastecidas com água captada no rio Paraguai. Encontra-se em construção uma 

estação de tratamento de esgotos (ETE) na área portuária de Corumbá, capaz de atender 

à atual demanda da cidade. Ladário opera uma ETE de pequeno porte, que atende ao 

bairro CEAC e trata os efluentes recolhidos pelas empresas de limpeza de fossa 

residencial de Corumbá. Os resíduos são encaminhados a aterro controlado, sem sistema 

completo de tratamento de chorume e gases. Quanto ao sistema de saúde, a taxa de 2,6 

leitos por mil habitantes em Corumbá é inferior à recomendada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), de 4 leitos/mil habitantes, ainda com o agravante das 

instalações atenderem a moradores de Ladário. 

 

 
Conforme mencionado no item 3.1, não há, atualmente, um pólo minero-siderúrgico 

instituído em Corumbá. As mineradoras que exploram ferro e manganês na região da 

Morraria do Urucum submeteram, em diferentes tempos, estudos individualizados para 

o licenciamento ambiental, em sua maioria, junto ao IBAMA22

                                                 
21 Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Minerais. 
22 A exceção cabe à MPP (Mineração Pirâmide Participações), que obteve do IMASUL licença para 
operar uma lavra experimental.  

. Como também descrito 

no item 3.1, a partir da doação formal pelo Estado de um terreno para a instalação de 

empreendimentos siderúrgicos na região, as empresas interessadas formalizaram 

processos individuais de licenciamento junto ao IMASUL, a exemplo da MMX e da 
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Vetorial. A Tabela 14 apresenta a situação, em relação ao licenciamento ambiental, de 

cada empresa de mineração e siderurgia e empreendimentos de energia, em operação ou 

planejados, associados ao pólo de Corumbá.  

 
Tabela 14 – Quadro-resumo da situação do licenciamento dos empreendimentos 

minero-siderúrgicos existentes ou previstos para Corumbá 
Empresas de mineração de 

ferro Situação Licenciamento (órgão licenciador/ 
processo/ licença corrente/ validade) 

MMX em operação – licença 
para extração de 
3.300.00 toneladas/ano 
de minério de ferro 
bruto na mina 63 
(minas Laís e Emma), 
na morraria do Urucum 

Processo IBAMA - LO expedida em  
01/11/2007, com validade de 4 anos 

Mineração Corumbaense 
Reunida S/A (MCR) 

em operação – licença 
para extração de ferro e 
manganês nas 
morrarias Grande e Sta. 
Cruz 

Processo IBAMA n° 02001.001765/90-30 - 
LO vigente 

Mineração Corumbaense 
Reunida S/A (MCR) 

Em operação - extração 
de manganês na 
morraria São 
Domingos 

Processo IBAMA n° 02001.001764/90-77 - 
LO renovada em 08/11/2006, com validade 
de 6 anos 

Mineração Corumbaense 
Reunida S/A (MCR) 

Requerida licença para 
extração de 22,4 
milhões de toneladas/ 
ano de minério de ferro 

Processo IBAMA – em análise 

Vale – Urucum Mineração 
S/A (ferro e manganês) 

em operação – licença 
para extração de ferro e 
manganês 

Processo IBAMA n° 02001.001696/90-19 – 
LO renovada em 27/02/2007, com validade 
de 4 anos 

MPP opera uma lavra 
experimental  

LO renovada pelo IMASUL, em 2007 

COMIM Em operação – extrai 
45.000t/mês de ferro 

Formulou EIA para expansão da mina – 
análise junto ao IMASUL 

Usinas siderúrgicas   
Vetorial Pedido de LP em 

análise 
Requerimento de LP junto ao IMASUL – em 
análise 

MMX Usina operando 1 alto-
forno (187.500 
toneladas/ano) 

Processo IMASUL n° 23/103.102/2007 – LO 
para o funcionamento de 1 alto-forno, 
emitida em 03/08/2007, válida por 4 anos 

Rio Tinto do Brasil (RTB) Não há pedido de 
licença formalizado 

EIA/ RIMA elaborado mas não protocolizado 
no órgão Estadual 

Outros   
TermoPantanal licença prévia expirada, 

para geração de 44MW 
Processo IBAMA n° 02001.005364/2004-33- 
LP emitida em 12/09/2005, válida por 2 anos, 
portanto, expirada em 2007 

Gasoduto Bolívia – 
Corumbá, Cia MSGAS  

LO emitida em 2008, 
válida por 4 anos 

Processo IBAMA n° 02001.002543/2001-76 
– LO n° 722, emitida em 28/02/2008 

Fonte: http://www.ibama.gov.br, COMIN (2005), BRANDT (2006) 
  
Entretanto, diante do conturbado licenciamento de alguns empreendimentos (siderúrgica 

da MMX e TermoPantanal), com aspectos questionados tanto pelo Ministério Público 

http://www.ibama.gov.br/�
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Federal, quanto o Estadual, frente à grande preocupação com os potenciais impactos dos 

empreendimentos previstos sobre o Pantanal, dois importantes fatos marcaram o 

processo de avaliação ambiental: o primeiro, já relatado no item 3.1, refere-se à 

proposição pelo MP Estadual do licenciamento conjunto das usinas siderúrgicas e, o 

segundo, diz respeito à constituição da chamada “Plataforma do Diálogo entre o 

Segundo e o Terceiro Setor sobre o Pólo Mínero-Industrial de Corumbá”. 

 

A Plataforma do Diálogo foi formada por dois grupos tradicionalmente com interesses 

divergentes, as organizações não governamentais que atuam no Pantanal e empresas 

estabelecidas e que pretendem investir na região, com o objetivo de buscar soluções 

para conciliar as necessidades do desenvolvimento de Corumbá com a conservação do 

Pantanal (LIMA, 2008). A Plataforma foi integrada por quatro empresas dos segmentos 

de mineração, siderurgia, energia, petróleo e gás e por dez organizações não 

governamentais, além da presença do Ministério Público Estadual como observador 

(Tabela 15). 

 
Tabela 15 – Componentes da Plataforma de Diálogo 

Segundo Setor (Empresas) 

Mineração e Metálicos S.A. (MMX) 

Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRAS) 

Cia. de Gás do Estado do Mato Grosso do Sul S.A. (MSGÁS) 

Vetorial Siderurgia Ltda. 

Terceiro Setor 
(Organizações Não Governamentais) 

Conservação Internacional (CI – Brasil) 

ECOA – Ecologia e Ação 

Fundação AVINA 

Fundação Ecotrópica 

Fundação Neotrópica do Brasil 

Fundação O Boticário de Proteção à Natureza 

Fundação Pantanal Com Ciência 

Instituto do Homem Pantaneiro 
Organização de Cultura, Cidadania e Ambiente (OCCA 
Pantanal) 
WWF-Brasil 

Observador Ministério Público Estadual do Mato Grosso do Sul 

Fonte: LIMA (2008) 
 
Entre outros acompanhamentos, a Plataforma encarregou-se de viabilizar e acompanhar 

o desenvolvimento de uma avaliação ambiental estratégica do pólo, a qual seria 

financeiramente suportada pelas empresas. Duas empresas “de peso”, no entanto, 
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ficaram de fora: a Vale e a Rio Tinto. A primeira, por decisão gerencial e, a segunda, 

que inicialmente mostrou-se disposta a apoiar a iniciativa recuou alegando morosidade 

na operacionalização da AAE. Assim, a empresa optou por contratar uma AAE própria, 

a qual foi finalizada em meados de 2007. De fato, nessa época, os levantamentos da 

AAE da Plataforma estavam se iniciando. O contrato da AAE da Plataforma, após 

extenso período de discussão – principiado em 2005 - foi, finalmente, assinado no início 

de 2007. Por decisão do grupo, optou-se por contratar uma instituição executora que (1) 

apresentasse experiência e domínio da metodologia do estudo, cuja prática mostra-se 

recente no País e (2) instituição que não apresentasse envolvimento prévio na região, 

sobretudo relacionado com os projetos em discussão. Com essa justificativa, foi 

contratado o Laboratório Interdisciplinar de Meio Ambiente (LIMA) da COPPE/UFRJ.  

 

A AAE que estava prevista para ser desenvolvida no prazo inicial de 8 meses, entre 

maio e dezembro de 2007, encontrava-se em fase de revisão final do relatório executivo 

exatamente 1 ano após, em dezembro de 2008. As metodologias das duas AAEs (Rio 

Tinto e Plataforma) são apresentadas nos dois itens subseqüentes, promovendo-se a 

abertura para a discussão que se desenvolverá no Capítulo 4.  

 

3.3.1 – As Avaliações Ambientais Estratégicas para o pólo de Corumbá 
 
 
Ressalta-se que o presente item pretende apenas esclarecer a forma como as duas AAEs 

elaboradas para o Pólo de Corumbá foram organizadas, em termos de encadeamento 

estrutural e alguns aspectos centrais de suas abordagens. Maiores informações sobre o 

conteúdo específico dos estudos serão debatidas ao longo do Capítulo 4, que traz as 

análises e discussões sobre as duas avaliações.  

 

3.3.1.1 – A AAE da Rio Tinto 
 

O estudo contratado pela Rio Tinto denominou-se Avaliação Ambiental Estratégica do 

Complexo Minero-siderúrgico de Corumbá e foi elaborado pela JPG Consultoria e 

Participações Ltda., empresa com sede em São Paulo. A AAE da Rio Tinto compõe-se 

de 8 capítulos, intitulados e enumerados do seguinte modo: 
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Capítulo 1: Antecedentes e Objetivos 

Capítulo 2: Referencial Metodológico Geral 

Capítulo 3: Características Regionais Relevantes à Avaliação Ambiental Estratégica 

Capítulo 4: Condicionantes da Sustentabilidade Sócio-ambiental Regional e 

Dimensionamento da Capacidade de Suporte 

Capítulo 5: Construção dos Cenários de Avaliação 

Capítulo 6: Avaliação dos Impactos Cumulativos dos Cenários 

Capítulo 7: Considerações Finais 

Capítulo 8: Bibliografia 

 

Ao apresentar o referencial metodológico sobre AAE (Capítulo 2) o estudo se auto-

enquadrou como uma Avaliação Ambiental Setorial (Sectoral EA) ou uma Avaliação 

Ambiental Programática (Programmatic Environmental Assessment), para as quais 

apresentou as denominações trazidas em MMA (2002):  

 

• Avaliação Ambiental Setorial (Sectoral EA): modalidade de AAE estabelecida 

pelo Banco Mundial para a avaliação de políticas e de programas de 

investimento setoriais, envolvendo sub-projetos múltiplos (apóia também a 

integração de questões ambientais a planos de investimento de longo prazo). 

 

• Avaliação Ambiental Programática (Programmatic Environmental Assessment): 

tipo de avaliação estabelecido nos Estados Unidos para a avaliação de grupos de 

projetos propostos em área geográfica contígua ou que guardam similaridades 

em termos de tecnologia e tipologia.  

 

Os empreendimentos propostos em Corumbá não estão relacionados a nenhum plano, 

programa ou política de governo, para os quais, em princípio deveria voltar-se uma 

AAE. O que ocorre na região são empreendimentos múltiplos de setores 

complementares, induzidos por uma situação específica. Sobre esse aspecto, a avaliação 

da Rio Tinto ressalta que uma AAE tem o potencial de “contribuir para a identificação 

de sinergias e efeitos cumulativos, bem como para a verificação do enquadramento dos 

mesmos dentro dos limites da capacidade de suporte ambiental da região afetada” 

(MCR, 2007, p.7). 
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De fato, muitas das AAEs desenvolvidas recentemente no Brasil apresentam essa visão, 

ou seja, proceder a avaliação de impactos socioambientais de um conjunto de 

empreendimentos coincidentes locacional e temporalmente. Como exemplo, cita-se a 

AAE do complexo hidroelétrico do rio Madeira, a AAE do pólo Industrial de 

Anchieta/ES e a AAE da E&P de petróleo e gás natural na bacia de Camamu-

Almada/BA. No entanto, está havendo pouca integração do instrumento como auxiliar 

do planejamento, da tomada de decisão estratégica, conforme se discutirá no item 4.4, 

sobre os rumos da AAE no Brasil. A própria AAE em discussão revela que não constitui 

um instrumento de gestão do Estado, tendo sido proposta por um setor produtivo. Por 

outro lado, não há indicação que ela também se preste à gestão da indústria. Segundo 

esclarece o relatório, ele está sendo desenvolvido em atendimento à “sugestão” do 

Ministério Público, que se mostrou preocupado com os efeitos cumulativos dos projetos 

planejados pela MCR e demais empresas para a região.  

 

Conforme divulgado na AAE, algumas diretrizes foram norteadoras para sua concepção 

(MCR, p.12): 

 

• Corte geográfico incluindo as áreas de influência indireta dos empreendimentos; 

• Diagnóstico focado nos macro-condicionantes ambientais, evitando-se 

detalhamentos exaustivos; 

• Avaliação de impactos sinérgicos-cumulativos, tendo em vista a capacidade de 

suporte do ecossistema; 

• Ênfase nos impactos indiretos, passíveis de se manifestarem ao longo do tempo 

e, por isso, recorte temporal estendido; 

 

Dentre alguns pontos abordados no estudo destaca-se que, apesar do capítulo 4 propor a 

identificação de condicionantes da sustentabilidade sócio-ambiental regional, o que se 

observa são condicionantes para a realização dos projetos minero-siderúrgicos. Foram 

destacadas condicionantes ambientais, sociais e logísticas, como se segue: 

 

• Ambientais: (1) disponibilidade hídrica para uso consuntivo; (2) capacidade de 

assimilação dos cursos d`água para receberem efluentes tratados; (3) capacidade 

de assimilação e dispersão de poluentes atmosféricos das bacias aéreas e (4) 
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tolerância dos ecossistemas locais a níveis de antropização maiores que os 

atuais.  

 

• Condicionante logística: capacidade dos modais atuais (ferrovia, hidrovia, 

rodovias) e locais de transbordo absorverem o incremento da demanda para o 

transporte da produção.  

 

• Condicionantes sociais: disponibilidade de mão-de-obra, bens e serviços e infra-

estrutura física (áreas para expansão urbana). 

 

Ainda no Capítulo 4, algumas dessas condicionantes foram analisadas em função da 

capacidade de suporte da região. No caso das condicionantes ambientais relativas à 

disponibilidade hídrica, lançamento de efluentes em corpos d’água e emissões 

atmosféricas, a capacidade de suporte adotada é a estabelecida na legislação ambiental 

brasileira. Com relação à biodiversidade, o estudo reconhece as limitações existentes 

para a quantificação de espécies e sugere a realização de avaliações com base em 

“dublês biológicos” e parâmetros estruturais da paisagem.  

 

No Capítulo 5, onde são elaborados três diferentes cenários de desenvolvimento das 

atividades de mineração e siderurgia, testou-se para cada qual a demanda por fatores 

sócio-ambientais, levando em conta as condicionantes anteriormente identificadas. Por 

fim, a avaliação de impactos dos cenários, apresentada no Capítulo 6 (anterior às 

considerações finais) apoiou-se em modelos matemáticos, projeções estatísticas e 

análises quantitativas para simular as condições futuras do ambiente frente à 

implantação dos projetos propostos. 

 

3.3.1.2 – A AAE da Plataforma do Diálogo 
 
Como já mencionado, a execução da AAE contratada pela Plataforma foi de 

responsabilidade do Laboratório Interdisciplinar de Meio Ambiente (LIMA), ligado à 

Coordenação dos Programas de Pós-graduação em Engenharia (COPPE) da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).  
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O estudo adota metodologia “mais tradicional” de AAE, tema que constitui uma das 

linhas de pesquisa do Laboratório, o qual possui como orientação a produção e 

disseminação de conhecimento na área ambiental. A metodologia seguiu os três passos 

básicos, “baseline”, diagnóstico e avaliação de cenários, considerando até o ano de 2020 

como horizonte de análise. Apesar de autores concordarem que não há, nem deve haver, 

metodologia única para estudos dessa natureza (Partidário e Clark, 2000, p.6; Fischer, 

2002), há recomendações básicas descritas na literatura (OECD, 2006; Fischer, 2002 e 

2003, Verheem e Tonk, 2000), compostas pelas seguintes fases: screening (para se 

avaliar se determinada PPP ou projeto tem o potencial de provocar impactos 

significativos e precisa ser alvo de uma avaliação, definição do escopo (termo de 

referência), avaliação de impactos, participação e consulta pública, monitoramento e 

documentação. 

 

Nas etapas prévias foram realizadas inúmeras reuniões com instituições públicas do 

Estado e municípios de Corumbá e Ladário, informando sobre o início do estudo, 

requerendo colaboração para o fornecimento de dados e auscultando o planejamento 

governamental até então pensado para a região. Foram também contatadas 

universidades e instiuições federais como a EMBRAPA, IBAMA, ANA, entre outros 

identificados no item 4.1.2, que analisa a participação pública nas duas AAEs. A cada 

etapa produzida, o relatório foi disponibilizado num site virtual próprio, cabendo à 

Plataforma de Diálogo aprová-lo, submetendo ao LIMA os itens solicitados para 

revisão.  

 

A divulgação do início dos estudos para a população das cidades envolvidas ocorreu em 

setembro de 2007, em Corumbá, numa reunião pública inaugural. Na ocasião, foi 

apresentado o plano de trabalho da AAE. Em maio de 2008, foi realizada a consulta 

pública, com o objetivo de coletar contribuições do público em geral para serem 

incorporadas no estudo.  

 

Dois horizontes geográficos de análise foram adotados: a área de influência direta e a 

área de influência estratégica. A primeira refere-se à Borda Oeste do Pantanal, integrada 

pelo Maciço do Urucum e adjacências, onde se localizam os perímetros urbanos de 

Corumbá e Ladário. A área de influência estratégica foi estabelecida como a planície 

pantaneira, contida na bacia do Alto Paraguai (BAP), em território nacional. 
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Em suma, o estudo contou com as seguintes etapas/ subdivisões:  

 

Etapa 1: Identificação e consulta aos agentes sociais relevantes  

 

Etapa 2: Identificação da região de estudo  

• áreas de influência direta e estratégica 

• identificação dos empreendimentos existentes e planejados, tanto do 

setor minero-siderúrgico, quanto gás-químico 

• atores sociais  

 

Etapa 3: Caracterização  

• Aspectos ambientais condicionantes do desenvolvimento (biofísicos e 

socioeconômicos) 

• Processos geradores de fatores estratégicos (uso e ocupação territorial, 

agropecuária, mineração e industrialização, cadeia do carvão vegetal para 

fim siderúrgico, turismo, transporte, energia elétrica) 

 

Etapa 4: Diagnóstico 

• Fatores críticos (biodiversidade, processos ecológicos, água e ar, 

socioeconomia) 

• Tensões e conflitos desenvolvimento versus preservação dos recursos 

ambientais 

• Principais planos, programas e projetos existentes para a região 

• Base legal e responsabilidades institucionais 

 

Etapa 5: Cenarização e a visão de futuro 

• Objetivos e indicadores de sustentabilidade 

• Construção dos cenários de referência e de desenvolvimento 

• Fatores determinantes do desenvolvimento (mineração e siderurgia, pólo 

gás-químico, turismo, agropecuária, ocupação urbana) 

• Condicionantes do desenvolvimento do setor produtivo (carvão vegetal, 

transportes, infra-estrutura energética) 
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Etapa 6: Avaliação de impactos socioambientais dos cenários 

• Matrizes comparativas dos impactos estratégicos 

 

Etapa 7: Diretrizes de controle e acompanhamento dos impactos estratégicos  

• Identificação de instituições envolvidas no cumprimento das propostas 

• Estrutura de governança 

 

Etapa 8: Conclusões e recomendações 

 

Conforme acordado no termo de referência, foram produzidas três versões do relatório 

da AAE, tendo sido o relatório final antecedido pela etapa de consulta pública, 

possibilitando a incorporação de críticas e sugestões da sociedade. Assim, as etapas 

seqüenciais foram:  

 

1. Relatório preliminar; 

2. Elaboração e aprovação (pela Plataforma do Diálogo) do relatório final e 

do relatório executivo na versão preliminar; 

3. Consulta Pública; 

4. Conclusão do relatório final e do relatório executivo com a inclusão das 

recomendações da consulta pública.  

 

O Capítulo 4, que se segue, especialmente o item 4.1, procederá uma análise técnica e 

metodológica das AAEs com base em nove critérios de desempenho apontados na 

literatura para a condução de AAEs de qualidade. A análise, além de evidenciar as 

especificidades de cada estudo, pretende contribuir para a discussão da prática do 

instrumento no Brasil, a qual, apesar de crescer a cada dia, carece de reflexões político-

institucionais e de conteúdo.  
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4 – Análises e Discussões   

 
Este capítulo se divide em quatro seções. A primeira delas avalia as características dos 

estudos em relação a nove critérios apontados na literatura como de “boa prática” em 

AAE. A justificativa para a escolha desses nove critérios será apresentada no item a 

seguir. Os subitens 4.1.1 ao 4.1.9 são dedicados, cada qual, à análise individual desses 

critérios.  

 

A segunda seção, 4.2, discute os resultados das análises comparativas, acentuando a 

questão da institucionalização do instrumento. Os aspectos relevantes das AAEs 

também são discutidos com mais profundidade nesta seção. 

 

O item 4.3 discute como as avaliações ambientais de Corumbá podem contribuir para se 

evitar impactos ambientais similares aos registrados em Carajás e MG. Procura-se, nesta 

parte, destacar uma aparente transição para um novo paradigma, no qual a indústria se 

posiciona mais proativamente em relação às questões ambientais. 

 

O item 4.4, finalmente, contextualiza as AAEs de Corumbá em relação a outras AAEs 

elaboradas no Brasil, discutindo os rumos deste instrumento no Brasil. 

 

4.1 – Análises comparativas das AAEs do pólo de Corumbá 
 
As análises a seguir foram baseadas nos requisitos de boa prática de AAE apresentados 

na Tabela 4 (item 1.3.2). Um quadro-resumo sobre estas análises é apresentado adiante, 

ao final do item 4.1.9. A maioria dos requisitos analisados referem-se aos critérios de 

performance de AAE da Associação Internacional para Avaliação de Impactos (IAIA). 

Estes critérios foram selecionados ao longo de diversos workshops da associação entre 

1988 e 2000, e refletem as boas práticas de diversos países. Estes critérios já 

subsidiaram outras análises comparativas de AAEs (FISCHER, 2002; SUN, 2008; 

TEIXEIRA, 2008).  

 

Além desses critérios, a dissertação considerou requisitos que são frequentemente 

acentuados como necessários em AAEs por autores consagrados na área 
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(PARTIDÁRIO, 1996; SADLER, 1996; PARTIDÁRIO, 2003; THERIVEL, 2004; 

SCHMIDT et al., 2005).  Outros requisitos, além dos nove analisados, poderiam ter sido 

incluídos. Uma quantidade maior de itens poderia, entretanto, tornar as análises 

demasiadamente minuciosas, sem necessariamente contribuir para o objetivo da 

dissertação. Os nove requisitos discutidos são genéricos, básicos e servem, portanto, 

para subsidiar uma análise comparativa. 

 

Durante as análises, procurou-se observar as diversas interpretações dos requisitos. 

Afinal, em certos casos, há variações de tratamento na literatura. Como exemplo, cita-se 

o requisito “foco” identificado pela IAIA, o qual, nessa dissertação, tem o mesmo 

sentido de “clareza de objetivos”.  

 

É importante enfatizar que as análises não tomaram os requisitos com extremo rigor. Ou 

seja, procurou-se levar em consideração as especificidades dos estudos, bem como seus 

aspectos conjecturais. Pesquisas anteriores já mostraram que critérios de boa prática de 

AAE não são “igualmente” válidos em todos os casos (FISCHER, 2002). Apesar dessas 

limitações, os critérios auxiliam a focar as análises nos aspectos relevantes dos estudos. 

 

4.1.1 – Integração de temas e de níveis de planejamento 
 

Apesar de não haver um consenso sobre o desejável grau de integração em AAEs 

(MORRISON-SAUNDERS e THERIVEL, 2005, p. 03), diversos autores, como Lee 

(2006) e Eggenberger e Partidário (2000) concordam que, minimamente, é necessário 

haver (1) integração vertical, estabelecendo o link entre avaliações de impactos 

realizadas separadamente, em diferentes estágios do ciclo de planejamento, como entre 

planos e programas, programas e projetos; (2) integração horizontal com outras PPPs e 

(3) integração entre os diferentes tipos de impactos: econômicos, ambientais e sociais 

(bem como cumulativos). 

 

AAE da Rio Tinto 

 

Como afirmado no próprio estudo, a sua formulação não possui vinculação com 

políticas públicas, não estando vinculado a PPPs. Trata-se de uma iniciativa privada em 
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resposta à recomendação do Ministério Público. A integração vertical ocorreu apenas 

em relação aos demais estudos de impacto ambiental produzidos para o licenciamento 

dos empreendimentos, sobretudo, os da própria Empresa.  

 

Os fatores biofísicos, econômicos e sociais foram identificados como condicionantes da 

viabilização dos projetos industriais. Dentro dos fatores biofísicos caracterizou-se a 

biodiversidade local e os ecossistemas e avaliou-se os impactos dos empreendimentos 

em relação à capacidade de suporte do meio. Na análise socioeconômica, após revelados 

dados estatísticos, discutiu-se o potencial das cidades abrigarem a demanda adicional 

por serviços requerida pelo pólo e a disponibilidade de mão-de-obra que poderia atender 

aos novos projetos. Na avaliação de impactos (Capítulo 6) identifica-se também a 

consideração dos componentes biológicos e socioeconômicos, tendo sido avaliados os 

efeitos cumulativos sobre a água, o ar, a biodiversidade, sobre o sistema de transportes e 

o meio social-urbano. A integração dos impactos biofísicos com sociais não foi tratado 

pela empresa. 

 

AAE da Plataforma 

 

Ao agrupar informações de distintos estudos de impacto ambiental realizados 

individualmente para alguns dos empreendimentos previstos e, ao identificar, num 

capítulo próprio (oitavo), os principais planos, programas e projetos que possuem 

rebatimentos com os projetos minero-industriais, a AAE busca apontar caminhos para a 

integração vertical, conforme definido anteriormente. 

 

Já no capítulo de linha de base são caracterizados os diversos componentes biofísicos e 

socioeconômicos, mas, inicialmente, de forma separada, sem a integração dos 

elementos. A interação entre eles (integração horizontal) pode ser percebida no 

diagnóstico, quando se apresenta uma matriz de interação entre os “processos geradores 

de desenvolvimento” e os “aspectos ambientais condicionantes” (ver item 4.1.5 

“baseline”e diagnóstico).  
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4.1.2 – Participação pública 
 
A participação do público tem sido restrita em avaliações ambientais e limitada aos 

últimos estágios da aprovação de projetos (GIBSON et al., 2005). Segundo vários 

autores  (GIBSON et al., 2005; PARTIDÁRIO, 2007; NOBLE, 2009), essa é uma das 

razões dos problemas enfrentados na aprovação de projetos.  Fischer (2003) aponta que 

a participação pública na AAE provê uma oportunidade crucial para a sociedade 

compreender os problemas relacionados à elaboração de políticas, planos e programas, 

permitindo a racionalização do processo de decisão. Também de acordo com Ploger 

(2001), o envolvimento do público no processo de planejamento o torna mais eficiente e 

confiável, aumentando a possibilidade de um entendimento comum. Nesse sentido, a 

AAE deve fornecer canais adequados para a participação do público, permitindo ser 

retroalimentada com as contribuições trazidas pelos diferentes agentes interessados.   

 
AAE da Rio Tinto 

 

O estudo não reserva nenhum item dedicado aos resultados de participação pública, ou 

seja, não há a incorporação de sugestões trazidas de consultas à comunidade. Todavia, 

no site da Rio Tinto, onde há uma página explicativa sobre a AAE, é informado que:  

 
Trata-se de um documento aberto, totalmente disponível para inserção 
de opiniões e percepções. Desde 2005 a empresa realiza encontros e 
workshops com comunidades, ONGs, representantes universitários e 
empresariado regional, proporcionando a realização de um estudo 
democrático, onde foram colhidas ponderações para aperfeiçoar a 
AAE. Esses dados fornecem subsídios que possibilitam uma 
participação mais ativa das sociedades corumbaense e ladarenses nos 
processos de decisão sobre o desenvolvimento regional. (RT, 2009) 

 

A empresa responsável pela elaboração do estudo informou que não houve realização de 

consulta pública formal durante o desenvolvimento da AAE e que o termo de referência 

foi decidido somente entre a consultoria e a Rio Tinto. A consultoria declarou que não 

tem conhecimento sobre a disponibilização da AAE, a qual seria de responsabilidade da 

Rio Tinto (JPG, 2009). No entanto, o site da Rio Tinto não possibilita o acesso à 

avaliação, tendo divulgado, apenas, que a AAE foi entregue a governantes do Estado e 

dos municípios. 

 



 91 

Há hoje um reconhecimento por parte da Empresa que seu desligamento da Plataforma 

de Diálogo significou um erro de estratégia. Como conseqüência, a realização de duas 

AAEs com vistas à avaliação do mesmo conjunto de empreendimentos, além do duplo 

dispêndio financeiro e temporal, torna ainda mais confuso o processo de avaliação do 

pólo em questão. Por outro lado, a comunidade passa a contar com mais uma fonte 

como base de discussão.  

 

AAE da Plataforma 

 

A constituição da “Plataforma de diálogo entre o segundo e terceiro setor” para o 

acompanhamento e validação do estudo objetivava subsidiar a participação da sociedade 

civil organizada no processo. Assim, anteriormente à contratação da avaliação, o termo 

de referência23

Foram então realizadas reuniões nas cidades de Campo Grande, Corumbá, Ladário, 

Brasília e Rio de Janeiro, as quais objetivaram esclarecer o estudo em maiores detalhes, 

além do levantamento de dados e informações relevantes. Assim, para cada instituição, 

 foi discutido por cerca de três meses entre a Plataforma e o 

LIMA/COPPE. Mas, como pelo conceito da Plataforma não há envolvimento do setor 

governamental no grupo, desde o princípio, o LIMA afirmou a necessidade de se 

distinguir os stakeholders envolvidos no grupo e no estudo, já que o contato com 

instituições públicas de interesse deveria fazer parte do trabalho.   

 

Dessa maneira, na etapa inicial da AAE, instituições diversas das três esferas de 

governo, notadamente aquelas ligadas ao planejamento, meio-ambiente e turismo foram 

contatadas, por meio do envio de ofícios. Na ocasião, as entidades foram informadas 

sobre o processo de AAE que se iniciava e sobre visita que a equipe faria aos 

municípios, para quando seria feita uma tentativa de agendamento de reunião com cada 

órgão/ departamento. Aos representantes da Plataforma foram encaminhadas perguntas 

para verificação das questões prioritárias que gostariam de ver trabalhadas na AAE e 

solicitando o repasse de estudos importantes que servissem como fonte secundária de 

informações sobre a região.   

 

                                                 
23 O termo de Referência está disponibilizado no Anexo I da AAE, no endereço eletrônico: 
http://www.lima.coppe.ufrj.br/aaepantanal/produto_final/Anexos.pdf 
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ou setor, foi elaborado um roteiro específico de perguntas para orientar os encontros 

(vide anexo da AAE, p.485).  

 

Do governo federal, destaca-se o contato formalizado com o MMA, IBAMA (através do 

escritório regional em Campo Grande e local em Corumbá), ANA, EMBRAPA 

Pantanal, DNPM, MPF e AHIPAR. Do governo estadual: SEMAC, SEPROTUR, 

IMASUL, FUNDTUR, MPE. Cinco universidades do Mato Grosso do sul: UFMS, 

UNIGRAN, UCDB, UNIDERP, UEMS. Prefeituras de Corumbá e Ladário. Empresas 

(não componentes da Plataforma): Vale/ RDM, Rio Tinto e Cimento Itaú (Votorantim). 

 

Esses contatos ocorreram nos meses de junho e julho de 2007. Após alguns dias das 

reuniões em Campo Grande, Corumbá e Ladário, foi promovido um encontro público 

inaugural em Corumbá, no dia 27 de junho, para a divulgação do plano de trabalho da 

AAE, apresentação da equipe técnica e esclarecimentos gerais. A divulgação do 

encontro para os moradores das cidades foi efetuada por algumas das ONGs integrantes 

da Plataforma. A participação de moradores, porém, esteve aquém do esperado. Contou-

se com a presença de representantes dos governos municipais, MPE e instituições de 

pesquisa como a Embrapa e a UFMS.  

 

Após esses contatos iniciais, foi iniciada a produção do relatório. A cada etapa, o estudo 

foi sendo disponibilizado num site próprio, cabendo à Plataforma de Diálogo aprová-lo, 

submetendo ao LIMA os itens solicitados para revisão. Em 30 de maio de 2008, foi 

realizada a consulta pública, com a finalidade de apresentar o relatório da AAE com as 

diretrizes e recomendações propostas, bem como, coletar contribuições do público em 

geral para serem incorporadas ao estudo. Posteriormente, os resultados da consulta 

subsidiaram revisões e melhoramentos foram efetuados até as etapas finais do relatório. 

Porém, as contribuições da consulta foram incorporadas de modo implícito no texto. 

 

4.1.3 – Avaliação proativa dos principais impactos cumulativos 
 

Como ocorrido em outras AAEs realizadas no Brasil (AAE do Complexo do rio 

Madeira, Rodoanel/SP, COMPERJ/RJ) as avaliações ora analisadas foram 

desenvolvidas concomitantemente ao licenciamento ambiental e não nas etapas prévias 
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de planejamento. Com isso, alguns dos empreendimentos integrantes do pólo já estavam 

arquitetados. Os estudos têm caráter reativo, pois, além da decisão estar se dando no 

nível de projetos, emergiram de pressões da sociedade civil organizada, representada 

pelo Ministério Público. Esse momento é considerado tardio para um estudo de natureza 

estratégica, quando devem ser discutidas as conseqüências de implantação de 

programas, planos ou políticas.  

 

De qualquer maneira, a necessidade de avaliação conjunta de projetos diversos que 

venham a configurar um pólo de mineração e siderurgia no delicado bioma do Pantanal, 

torna, assim mesmo, necessários os documentos produzidos, sobretudo no que tange à 

consideração de impactos cumulativos e indiretos. Apesar da importância da avaliação 

desses impactos, os quais vêm sendo objeto de vários guias específicos (CEQ, 1997; 

HEGMANN, COCKLIN, CREASEY, DUPUIS, KENNEY et al., 1999; WALKER e 

JOHNSTON, 1999; OECD, 2006) a deficiência das avaliações ambientais de projetos 

em tratá-los tem sido discutida por inúmeros autores, como (HUNSBERGER et al., 

2005). Por outro lado, o potencial da AAE em suprir esse gap tem sido apontado como 

um dos maiores benefícios da ferramenta (ANNANDALE et al., 2001), já que o aspecto 

temporal da aplicação da AAE e a sua escala espacial parecem mais adequados para a 

abordagem desses impactos. 

 

Em Corumbá, apesar da aplicação tardia das AAEs, fatores conjunturais, tais como, 

atrasos nos cronogramas dos licenciamentos, a crise mundial que tem causado a retração 

do setor industrial e a recente venda dos ativos da Rio Tinto na região para a Vale 

devem proporcionar um ganho de tempo para a maturação dos projetos. Esse último 

evento deve, inclusive, alterar os cronogramas e o formato dos investimentos pensados, 

já que a RT era a empresa que se apresentava à frente dos principais empreendimentos 

do pólo. Nesse sentido, visualiza-se um potencial de contribuição das AAEs para o 

próprio re-planejamento do setor privado. 

 

A AAE da Rio Tinto 

 

Como anteriormente colocado, o estudo informa que o seu principal objetivo é a 

avaliação dos efeitos cumulativos decorrentes da implantação do pólo. A avaliação 

desses impactos é apresentada no Capítulo 6 e efetuada sobre cada um dos três cenários. 
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Foram identificados os impactos totais cumulativos e comparados à capacidade de 

suporte, em termos de uso dos recursos hídricos, emissões atmosféricas, biodiversidade, 

sistemas de transporte e sobre o meio social e urbano.  

 

Torna-se importante destacar que, mesmo com todos os questionamentos cabíveis ao 

estudo, em termos de metodologia de AAEs, reconhece-se o ganho para o sistema de 

avaliação dos empreendimentos, pelo fato da avaliação conjunta dos impactos. 

 

A AAE da Plataforma 

 

Assim como na AAE da Rio Tinto, a cumutatividade foi analisada na avaliação dos 

cenários, quando foram avaliados os efeitos da implantação do conjunto de projetos 

sobre a demanda por recursos hídricos, carvão vegetal, energia elétrica, alteração no uso 

do solo, perda da biodiversidade, dinâmica dos ecossistemas, sistemas de transporte, 

emissões atmosféricas e socioeconomia. Somente no caso da qualidade do ar, para 

medição das emissões de particulados, utilizou-se modelagem matemática.  

 

Tendo sido a questão da aquisição do carvão vegetal apontada como a das mais centrais 

pelas ONGs e MP proponentes da AAE, a avaliação de impactos revelada no estudo 

gerou importantes considerações. A AAE questionou dois parâmetros adotados pela 

empresa MMX para o cálculo da sua necessidade do insumo e, consequentemente, dos 

investimentos divulgados. Um dos parâmetros foi o coeficiente de conversão do 

eucalipto em carvão, estimado em 0,8, para o qual a AAE adota o valor de 0,5, com 

base nas referências técnicas utilizadas. Com isso, questionou-se a eficiência esperada 

pela empresa. A segunda argumentação dirigiu-se ao coeficiente de 2,1 mdc/t gusa 

adotado, o qual, segundo a AAE somente seria apropriado para o carvão vegetal denso, 

proveniente de florestas nativas e não eucalipto. A AAE recomenda o valor de 2,5 mdc/t 

gusa. Com esses parâmetros adotados pela MMX a demanda de carvão divulgada pela 

empresa difere em quase 50% menos da apresentada pela AAE (LIMA, 2008, p.373). 

Com isso, a AAE afirma que, ou a empresa terá que investir em mais áreas de 

reflorestamento, ou depender de aquisições no mercado, o que deve pressionar os 

recursos florestais nativos.  
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Esses valores apresentados pela MMX em seu Plano Florestal referem-se ao período 

após 2017, quando a empresa prevê que atingirá a auto-suficiência. Entre 2008-2017 a 

empresa dependerá de fornecedores externos, podendo ser o carvão de mata nativa ou 

de reflorestamento. Quanto a essa aquisição nos primeiros anos, a MMX anunciou que 

fará contratos de fomento em três modalidades: parceria, arrendamento ou fomento por 

“fazendeiros florestais”, sendo as mudas e outros insumos fornecidos pela contratante24

Outra avaliação estratégica e relevante de impacto cumulativo contida na AAE refere-se 

à demanda de gás natural. O estudo considera que a demanda do pólo será suprida pela 

Termopantanal e complementada pelo uso direto de gás natural boliviano em alguns 

processos da mineração e da siderurgia. No entanto, no cenário de desenvolvimento 1 

(CD1), é esclarecido que, pelas estimativas de consumo de gás pela Rio Tinto, para o 

processo de redução direta, a disponibilidade atual do gasoduto da MSGAS (que já 

possui LO) seria ultrapassada em cerca de 80% (LIMA, 2008, p.390). Segundo a AAE, 

a empresa responsável pelo fornecimento de gás negocia maior a liberação de maior 

volume com a Bolívia, mas, ainda assim, muito aquém da necessidade. Dessa forma, 

para a concretização de todas as previsões de expansão, segundo a AAE, haverá a 

necessidade de implantação de um segundo gasoduto. Com isso, a questão ultrapassa a 

. 

Contudo, a AAE divulgou que até o período de elaboração do estudo um único contrato 

havia sido estabelecido. 

 

Com a dependência de carvão externo, e, tendo que ser esse originado fora do Pantanal, 

aumentam as preocupações com o desmatamento nos países vizinhos como Paraguai e 

Bolívia. A AAE, inclusive, menciona o estudo de Carvalho et al. (2008) que faz 

referências de contrabando recente de carvão para o Brasil proveniente desses dois 

países. Nesse sentido, a AAE levanta a questão sobre a capacidade de controle do 

governo sobre a fiscalização fronteiriça (LIMA, 2008, p.374). Além disso, a avaliação 

sinaliza que os fatores de mercado são determinantes para a disponibilidade do carvão 

de reflorestamento no MS, já que a maior rentabilidade adquirida com outros usos 

(toras, lenha) e outras destinações para a terra como plantio de grãos e pecuária de corte 

podem reduzir a oferta de eucalipto para carvoejamento. 

 

                                                 
24 A proposta da MMX para produção de eucalipto em arrendamentos, parcerias e fomento florestal está 
disponível no Anexo VIII da AAE da Plataforma, no site 
http://www.lima.coppe.ufrj.br/aaepantanal/produto_final/Anexos.pdf 
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esfera de projeto e torna-se política. Ou seja, a negociação do gás, como muito se 

acompanha, depende de acordos bilaterais, envolvendo as mais altas instâncias de 

governo dos dois países. No cenário de desenvolvimento 2 (CD2),  o qual inclui o pólo 

gás-químico, a necessidade de gás ultrapassaria a capacidade do atual gasoduto em mais 

de nove vezes (AAE, 2008, p.391). Assim, a AAE ressalta a necessidade de discussões 

estratégicas sobre a viabilidade de implantação do pólo gás-químico, pela forte 

dependência de importação do gás natural. 

 

Todavia, apesar das avaliações cumulativas das demandas apresentadas nas duas AAEs 

analisadas, é válido comentar que, assim como ocorre na grande parte das avaliações 

sendo realizadas no País, a consideração dos efeitos cumulativos limita-se à 

consideração do efeito somatório dos impactos diretos, mas não sobre os impactos de 

segunda ordem que poderão ser desencadeados. No caso do carvão, acima discutido, a 

AAE da Plataforma faz uma espécie de “alerta” sobre os impactos indiretos, mas sem 

aprofundar na questão. Nesse sentido, inclusive, destaca-se uma aparente contradição 

envolvendo AAEs: ao mesmo tempo em que o tratamento de impactos cumulativos é 

uma das justificativas mais recorrentes para a realização do estudo estratégico, 

usualmente também é ressaltada a inadequabilidade da AAE para detalhar ações, o que 

é mais apropriado no nível de projeto. 

 

De qualquer forma, a falta de domínio das técnicas de tratamento de impactos 

ambientais cumulativos é ainda notada, seja entre consultores que elaboram os estudos, 

seja nas instituições responsáveis pela elaboração de termos de referência, embora a 

abordagem do termo seja crescente. Nesse sentido, há um desafio metodológico a ser 

superado em avaliação ambiental.  

 

4.1.4 – Visão de sustentabilidade 
 

“Assessment for sustainability represents a fundamentally new way of thinking about 

impact assessment and has the most potential to make significant shifts towards 

sustainability.” (POPE et al., 2005, p. 299) Nos últimos anos, a necessidade de tratar 

avaliações ambientais como instrumentos de promoção de sustentabilidade foi 

destacada por diversos autores (GEORGE, 1999; GIBSON, 2006). Argumentam estes 
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acadêmicos que visões de sustentabilidade podem promover a integração de aspectos 

sociais e ambientais, revelando possíveis conflitos entre essas dimensões e suas 

potenciais soluções. Várias têm sido as maneiras através das quais visões de 

sustentabilidade têm sido integradas a AIAs e AAEs. Buscou-se neste item, avaliar se (e 

como) isto ocorreu nos estudos em questão. 

 

AAE da Rio Tinto 

 

O capítulo das considerações finais trata apenas das pressões que os projetos poderão 

imputar sobre a sustentabilidade de Corumbá e região, mas não discute a visão futura de 

desenvolvimento sustentável, sob os olhos da sociedade. Além da não identificação de 

uma visão de futuro, não se apresentou os objetivos de sustentabilidade. Trata-se de um 

ponto visivelmente falho no estudo. 

 

AAE da Plataforma 

 

A visão de futuro proposta na AAE, apresentada no Capítulo 10, de desenvolvimento 

dos cenários, foi elaborada pela equipe técnica responsável pela AAE, com base na 

visão apontada em documento publicado pelo Estado (“Cenários e Estratégias de Longo 

Prazo para Mato Grosso do Sul - MS 2020”), nas reflexões da equipe que desenvolveu a 

AAE e após ouvidos os membros da Plataforma, que validaram o texto final juntamente 

com os participantes da consulta pública. Portanto, uma visão conjunta, que se espera 

retratar os anseios da maior parte da comunidade.  

 

A visão identificada foi: 

 
Vocações da região integralmente respeitadas, com ampla 
governabilidade, o que implica: o uso racional de seus recursos 
minerais; o desenvolvimento de seu potencial para o turismo e de suas 
atividades tradicionais, como a pesca e a agropecuária, de forma 
harmônica e sustentável; a direção da riqueza gerada para a melhoria 
das condições de vida da população; e, principalmente, a garantia de 
que será mantida a qualidade ambiental e a integridade dos 
ecossistemas na Planície Pantaneira. (LIMA, 2008, p. 321) 

 

A partir da visão de futuro, foram projetados os objetivos de sustentabilidade e seus 

respectivos indicadores. Três objetivos maiores foram descritos como representativos 



 98 

dos demais: (1) maximizar o desenvolvimento econômico da região, (2) oferecer 

melhores condições de vida e (3) manter a qualidade ambiental da região pantaneira, 

preservando a biodiversidade e a dinâmica dos ecossistemas.  

 

Onze indicadores, considerados estratégicos, foram então apontados para o 

acompanhamento dos objetivos de sustentabilidade, relativos aos temas: biodiversidade 

e dinâmica dos ecossistemas, água, ar e aspectos socioeconômicos (Tabela 16).  

 

Tabela 16 – Indicadores de sustentabilidade propostos na AAE da Plataforma 
Temas relevantes Fatores críticos Indicadores 

Biodiversidade e 
Dinâmica dos 
Ecossistemas 

Perda de habitats Percentual de área remanescente por 
fitofisionomia 

Fragmentação de habitats Número de fragmentos florestais 
remanescente 

Extinção de espécies Número de espécies da flora e fauna extintas 
Água Disponibilidade hídrica Relação consumo pela disponibilidade de 

água (locais críticos) 
Ar Qualidade do ar Concentração de partículas totais em 

suspensão (μg/m3) 
Concentração de óxidos de nitrogênio (NOx), 
hidrocarbonetos (HC), dióxido de enxofre 
(SO2) e ozônio (O3) (μg/m3) 

Aspectos 
Socioeconômicos 

Emprego e renda Número de empregos 

Demanda por serviços básicos Percentual de atendimento (saneamento 
ambiental, rede de saúde e segurança pública) 

Habitação Valor de imóveis e déficit habitacional (%) 

Dinâmica populacional Taxa média de crescimento populacional 

Arrecadação Composição de receita (CFEM e ICMS) 

Fonte: LIMA (2008) 

4.1.5 – Linha de base e diagnóstico 
 

Numa AAE a apresentação da linha de base objetiva retratar o corrente estado do meio 

ambiente e aspectos sociais para possibilitar a comparação com o seu estado futuro, 

após a implementação das ações estratégicas (THERIVEL, 2004). “Os dados devem 

propiciar um processo iterativo, ajudando a refinar os objetivos, metas e indicadores da 

AAE” (THERIVEL, 2004, p. 95). Desse modo, a AAE deve prover uma adequada 

descrição da condição atual do ambiente e de sua possível evolução no futuro e usar 

essa informação como a base para a avaliação de impactos ambientais e comparação de 

alternativas. A descrição da baseline deve ainda considerar os fatores ambientais de 
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sensibilidade e/ ou problemas (EP, 2001; WRIGHT, 2007), ou seja, realizar um 

diagnóstico da situação presente, apontando conflitos existentes ou potenciais.  

 

 

AAE da Rio Tinto 

 

Não há uma referência explícita à linha de base. O Capítulo 3, intitulado 

“Características Regionais Relevantes à Avaliação Ambiental Estratégica”, apresenta 

uma espécie de caracterização da área de estudo, sendo subdividido nos seguintes itens: 

(1) a inserção geográfica de Corumbá; (2) aspectos físico-territoriais; (3) dinâmica 

sócio-demográfica; (4) perfil econômico regional e potencialidades de desenvolvimento; 

(5) Corumbá no contexto logístico competitivo e (6) condicionantes sócio-ambientais do 

processo de antropização regional.  

 

Os fatores críticos para a viabilização do pólo são analisados no Capítulo 4, intitulado 

“Condicionantes da Sustentabilidade Sócio-ambiental Regional e Dimensionamento da 

Capacidade de Suporte”. O que se apresenta, contudo, não são condicionantes da 

sustentabilidade regional, mas, sim, gargalos à fixação dos projetos. Os condicionantes 

discutidos são: 

 

• ambientais: recursos hídricos, ar e biodiversidade; 

• logísticos: sistemas rodoviário, ferroviário e hidroviário; 

• sociais e urbanos: mercado de trabalho, oferta de habitação, infra-estrutura e 

serviços públicos e desempenho das finanças municipais.  

 

O estudo salienta que o fator crítico energético deixou de existir com a implantação do 

GASBOL e que as demandas do pólo deverão ser supridas por termelétricas a gás 

natural e reaproveitamento de energia nas próprias plantas industriais.  

 

Em relação aos recursos hídricos, são reveladas características gerais das subbacias na 

região dos empreendimentos minero-siderúrgicos atuais e previstos, identificados o 

consumo doméstico atual e projetado para 2014, as vazões totais e outorgáveis no rio 

Paraguai e nas subbacias da área de influência direta. Também foram reveladas 

informações sobre a qualidade da água superficial e subterrânea, como enquadramento 
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dos cursos d’água, parâmetros definidos pela Res. CONAMA 357/05 e resultados da 

análise de amostras no córrego Piraputangas, divulgados no EIA da expansão da mina 

da (BRANDT, 2006), além da capacidade receptora de efluentes dos corpos superficiais 

e subterrâneo.  

 

Em relação ao ar, apenas é caracterizado o clima na região de Corumbá. Apresenta-se 

uma tabela do potencial de suporte atmosférico para dispersão.  

 

Nas condicionantes relativas à conservação da biodiversidade, caracterizou-se a 

diversidade de espécies em Corumbá e entorno, foram apresentadas as unidades de 

conservação existentes, ressaltando a região da Morraria do Urucum como de interesse 

extremamente alto para conservação, segundo o MMA, descritos ecossistemas e 

processos ecológicos.  

 

Nas condicionantes logísticas, é realizada a caracterização dos sistemas de transporte 

existentes (ferrovia, rodovia, hidrovia e Porto Gregório Curvo, da MCR), com o 

objetivo de verificar as potencialidades para suportar um aumento de demanda 

motivado pelo pólo.  

 

No tocante às condicionantes sociais e urbanas, primeiramente, são caracterizadas a 

relação empregados/ setor e depois discutida a oferta de mão-de-obra que poderia 

atender ao pólo. A situação domiciliar e habitacional é caracterizada em termos do 

número de moradias e condição de atendimento por serviços de saneamento básico, 

adequabilidade e estimativa do déficit habitacional. Ressalta-se a indisponibilidade de 

áreas para a expansão horizontal em Corumbá, devido às restrições físicas. Já Ladário 

conta com alguns eixos passíveis de ocupação.  

 

No item referente a utilidades públicas, são apresentados dados do sistema de 

abastecimento de água, coleta e tratamento de efluentes domésticos e resíduos sólidos, 

sistema de drenagem e pavimentação, sistema viário e transporte urbano e energia 

elétrica. Estima-se o aumento da demanda por água na área urbana, projetado para 2014, 

concluindo que o mesmo poderia ser atendido por simples redução de perdas. Em 

relação ao tratamento de esgotos para atendimento ao incremento populacional 

impulsionado pelo pólo, prevê-se a necessidade de construção de uma segunda ETE e 
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grandes investimentos na ampliação da rede de coleta. Relativo à infra-estrutura social 

são revelados dados da educação e saúde. Por fim, são caracterizadas as finanças 

municipais, em termos da receita e despesas, revelando a dependência de repasses da 

União e do Estado. 

 

Os itens tratam muito mais da caracterização, suportada pela apresentação de inúmeros 

dados, do que discute a interface dos elementos com os projetos minero-siderúrgicos. 

Apenas em alguns pontos essa relação é discutida. Nota-se que há uma confusão entre o 

que deveria ser a linha de base (Capítulo 3) e o diagnóstico (Capítulo 4). Muitos dados 

são apresentados no diagnóstico apenas como uma caracterização, sem o devido 

tratamento dos fatores críticos.  

 

 

AAE da Plataforma 

 

A linha de base apresentada é subdivida em duas partes: na primeira, os componentes 

biofísicos e socioeconômicos são identificados como “aspectos ambientais 

condicionantes do desenvolvimento”.  Caracteriza-se o meio biótico nas áreas de 

influência direta e estratégica do pólo e a socioeconomia nos municípios de Corumbá e 

Ladário. Os subitens aí tratados são: biodiversidade, singularidade da biota, processos 

ecológicos, dinâmica do desmatamento, ações conservacionistas, unidades de 

conservação, disponibilidade hídrica, aspectos meteorológicos, qualidade do ar e 

aspectos socioeconômicos.  

 

Na segunda parte, apesar do título que não quer dizer muita coisa, “processos geradores 

de fatores estratégicos”, são identificadas atividades que desempenham papel 

importante no território, estejam elas vinculadas ou não à mineração e siderurgia e 

setores que são estratégicos para o desenvolvimento dos projetos previstos. Assim, são 

analisados os seguintes temas: ocupação e uso do território, agropecuária, 

desenvolvimento da mineração e da industrialização, cadeia de carvão vegetal para uso 

na siderurgia, atividade turística, logística de transporte e infra-estrutura energética. A 

integração entre os temas foi debatida multidisciplinarmente, com a finalidade de 

produção do diagnóstico, apresentado no Capítulo 7, quando foram identificados 

tensões e conflitos entre as atividades produtivas e a preservação ambiental. 
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No diagnóstico foram apresentados e debatidos os principais problemas e preocupações 

ambientais, sociais, econômicos e institucionais, reunidos a partir da percepção da 

equipe técnica em conjunto com os depoimentos colhidos em reuniões com as 

instituições públicas e resultados dos questionários respondidos pelas ONGs da 

Plataforma e algumas empresas. Foram identificados temas ambientais relevantes e os 

fatores críticos. Os temas considerados foram: biodiversidade e dinâmica dos 

ecossistemas, água, ar e aspectos socioeconômicos. Para cada um deles foram 

identificados fatores críticos, ou seja, itens que representam preocupações/ anseios em 

relação ao desenvolvimento das atividades minero-siderúrgicas propostas. Em relação 

ao primeiro tema, os fatores críticos são: perda e fragmentação de habitas e extinção de 

espécies; para a água, o fator crítico é a sua disponibilidade e para o ar, a sua qualidade; 

quanto à socioeconomia, os fatores considerados são emprego e renda, dinâmica 

populacional, habitação, demanda por serviços básicos e arrecadação.  

 

Uma vez identificados os temas e respectivos fatores críticos, analisou-se então a 

interação dos chamados “processos geradores de desenvolvimento” e os “aspectos 

ambientais condicionantes”. Isto é, como a mineração e industrialização, agropecuária, 

atividade turística, ocupação urbana, logística de transporte, cadeia de carvão vegetal, 

energia elétrica e gás natural interferem sobre cada fator crítico. Ao final do 

diagnóstico, apresentou-se um quadro de conflitos atuais e outro de potenciais conflitos 

futuros na Planície Pantaneira, relacionando o processo ou fator ambiental alvo do 

conflito, a razão pela disputa e os atores sociais envolvidos.  

 

Cabe ressaltar que a baseline mostrou-se demasiadamente extensa, onde, por vezes, o 

nível de detalhamento e forma de apresentação dos dados assemelham-se aos 

requerimentos de um EIA. Em parte, tal fato é justificado pela cobrança por parte das 

ONGs de um bom tratamento dos aspectos relativos à biodiversidade e dos processos 

ecológicos na região de influência dos projetos, dada a sensibilidade do bioma 

pantaneiro.  

 

Todavia, autores, a exemplo de Partidário (2008), destacam que estudos de avaliação 

ambiental estratégica devem se valer de uma sucinta linha de base, a qual deve se 

diferenciar das caracterizações apresentadas em estudos de impacto ambiental de 
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projetos.  A linha de base objetiva apresentar brevemente o contexto (político, 

econômico, social e ambiental) de inserção das ações a serem avaliadas, mas o foco 

deve ser maior no diagnóstico, isto é, na identificação e tratamento dos fatores críticos.  

 

4.1.6 – Clareza de objetivos e respectivos indicadores de avaliação 
 

Esse requisito está associado a AAEs de base estratégica, ou seja, dirigidas à avaliação 

de PPPs. Dessa maneira, como propõe Partidário (2007) “a análise é centrada nos 

objetivos de desenvolvimento, ou nos problemas que o plano ou programa pretendem 

resolver, e não nas ações propostas no plano ou programa como soluções ou 

resultados.” (p. 13.). Por exemplo, uma política, plano ou programa pode ter como meta 

a redução da poluição atmosférica e, portanto, a AAE deve focar os seus objetivos nesse 

propósito. Os indicadores tem aí a função de “testar” se os objetivos traçados na AAE, 

em função da meta estabelecida numa PPP, podem ser atingidos a partir das 

possibilidades, das alternativas discutidas na AAE.  

 

Nas AAEs analisadas, como não são voltadas à discussão de PPPs, a abordagem dos 

objetivos foi diferenciada. Ambas definiram objetivos voltados à avaliação das 

conseqüências ambientais da implantação do pólo e não estabeleceram indicadores 

relacionados a esses objetivos. A AAE da Plataforma afirmou também o propósito de 

orientar decisões sobre as estratégias de implantação dos projetos.  

 

AAE da Rio Tinto 
 

A AAE deixa claro que o seu objetivo é “analisar os possíveis impactos cumulativos 

decorrentes da ampliação da produção de minério de ferro e da implantação e operação 

de um parque industrial siderúrgico, no município de Corumbá-MS” (MCR, p.1). 

Esclarece, também, que não possui como meta avaliar programas e políticas públicas ou 

apresentar propostas e diretrizes direcionadas ao planejamento regional do setor público 

e não apresentou indicadores para o acompanhamento dos objetivos propostos. 

 

Assim, o estudo esclarece a sua desvinculação com políticas governamentais e afirma o 

seu caráter de estudo de impactos ambientais. Tal aspecto, somado à pouca participação 
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externa e ausência de discussão do escopo em outras instâncias reduzem 

significativamente o seu atendimento aos preceitos de boa conduta num processo de 

AAE.  

 

AAE da Plataforma 
 

Apesar de também não ser dirigida à avaliação de PPP, o escopo do estudo foi aprovado 

pela Plataforma e firmado através da elaboração de um termo de referência 

(disponibilizado no anexo I da AAE). 

 

A AAE relatou serem dois os seus principais objetivos  (LIMA, 2008, p. 152) 

 

• avaliar as implicações ambientais, sociais e econômicas das atividades do setor 

produtivo a serem fomentadas na região e suas implicações à sustentabilidade da 

planície pantaneira e; 

• subsidiar o processo de elaboração e de tomada de decisão sobre a definição da 

estratégia de implantação de um programa de desenvolvimento integrado do 

pólo minero-industrial de forma sustentável (ecológica, social e econômica) na 

região.  

4.1.7 – Identificação de alternativas 
 

Pesquisas sobre AIA e AAE têm reiteradamente recomendado que sejam identificadas e 

discutidas alternativas mais sustentáveis. As alternativas podem ser ao próprio projeto, 

plano ou programa, ou em relação a opções tecnológicas, locacionais e temporais 

(quando e em qual seqüência as ações devem ser conduzidas?). O importante é que 

essas perguntas sejam submetidas e trabalhadas numa AAE. No nível de políticas, 

planos e programas, a pergunta gira em torno de “por que fazer”, e “se for feito, quais as 

conseqüências?”. Já na instância de projetos as perguntas são “onde” e “como fazer” 

(THERIVEL, 2004). 
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AAE da Rio Tinto 

 

A AAE apresentou e discutiu alternativas logísticas e locacionais, de modo a justificar 

as escolhas previamente feitas. As alternativas são apresentadas no Capítulo 3, item 3.5 

(Corumbá no contexto logístico competitivo), o qual, inicialmente, caracteriza os 

principais componentes regionais de transporte e depois discute as possibilidades para o 

pólo, conforme abaixo: 

 

• Logística: são apresentadas 3 possibilidades: escoamento via Eixo Sul, com 

destino a São Paulo, utilizando a Ferrovia Novoeste e Porto de Santos; Eixo 

Leste, com destino ao MERCOSUL, especialmente Argentina, via Hidrovia do 

Paraguai e Porto de San Nicolas e, o terceiro, Eixo Oeste, com destino ao 

mercado asiático, o que dependeria da abertura de conexão com o Oceano 

Pacífico. Essa última alternativa foi descartada de imediato, pois não há garantia 

de concretização. Com relação às outras duas, o Eixo Sul é apontado como a 

melhor alternativa, depois de comparados aspectos como capacidade e custo de 

transporte, competitividade de mercado e suporte logístico para exportação.  

 

• Locacional (se Campo Grande ou Corumbá): o maior custo de transporte de uma 

suposta implantação em Campo Grande foi o principal argumento identificado 

para a escolha de Corumbá como a melhor localização.  

 

Numa AAE, a discussão de cenários também é um exercício de discussão de 

alternativas, ou seja, trabalha-se as possibilidades de desenvolvimento das ações, 

conforme influenciadas por fatores que estão fora do controle da avaliação ora 

realizada. Mas, no caso em questão, é esclarecido que os 3 cenários elaborados são 

cumulativos e não alternativos, isto é, os mesmos empreendimentos integram todos os 

cenários, variando apenas os níveis de produção e industrialização de minério de ferro.  

 

O estudo apontou, ainda, potencialidades para o desenvolvimento da região, apoiadas 

nos setores de turismo e agropecuário, além do minero-siderúrgico. Contudo, a 

possibilidade de ascensão de um setor não é apresentada em detrimento do outro, como 

atividade alternativa para a promoção do desenvolvimento local, caso a cadeia produtiva 

do minério não se expanda.  Em relação à consideração de não viabilização dos 
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empreendimentos siderúrgicos, a AAE apenas menciona que, nesse caso “todo o 

minério de ferro extraído pela MCR, incluindo a expansão da exploração para 15Mta de 

granulado, serão exportados via Hidrovia” (MCR, 2007, p. 179). Portanto, não se 

considera que são apresentadas e discutidas alternativas para os projetos. O formato 

adotado é o de um EIA/RIMA da prática usual25

Do ponto de vista da logística de transportes, destaca-se o estudo de alternativas 

apresentado nesta AAE, pois, revelou como a melhor opção uma rota antes não 

considerada. A AAE concluiu que o transporte hidroviário, utilizado pela Rio Tinto, 

apesar do menor custo, deverá restringir-se à exportação para o MERCOSUL. Em 

função das limitações operacionais e sazonais de transporte no rio Paraguai, outra 

alternativa deve ser concebida para as exportações com destino à Europa e Ásia. O 

, onde são informadas as decisões, sem 

abertura para vias opcionais. 

 

AAE da Plataforma 

 

As alternativas são discutidas em termos da apresentação de cenários. Como colocado 

no estudo, o exercício de cenarização constitui uma tentativa de mostrar como “certas 

alternativas podem influenciar as condições futuras, em um dado sistema” (LIMA, 

2008, p.318). Assim, busca orientar escolhas que devem estar em consonância com os 

objetivos de sustentabilidade.   

 

Foram trabalhados três cenários: o de referência, e os cenários de desenvolvimento 1 e 

2. O Primeiro aborda a tendência de implantação dos empreendimentos, considerando 

aqueles já licenciados; o segundo, abrange os projetos minero-siderúrgicos planejados, 

cujas incertezas de implantação são maiores e, o terceiro, incorpora o pólo gás-químico. 

 

Nos três cenários são discutidas alternativas de implantação do pólo, tais como, opções 

energéticas, logísticas, tecnológicas, locacionais, entre outras. Porém, como alguns dos 

empreendimentos já estão operando e outros estão em fase de licenciamento, essa 

discussão é limitada em função das decisões já tomadas pelas empresas referentes às 

suas rotas de produção.  

 

                                                 
25 A rigor EIA/RIMAs também deveriam incluir a análise comparativa de alternativas locacionais e 
tecnológicas. 
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estudo concluiu que a melhor alternativa para o escoamento dos produtos seria uma rota 

estruturalmente diferente da que se havia pensado. Mostrou-se então, por meio de custos 

de operação e visando a redução de impactos ambientais, que o escoamento via ferrovia, 

seguindo depois até o Porto de Sepetiba, seria o mais razoável.  

 

A proposta é a de um corredor ferroviário composto por trechos subutilizados da 

NOVOESTE, entre Corumbá e Jupiá e outro trecho da FERROBAN, entre Panorama –

Itirapina – Boa Vista e Campo Lindo. Segundo a AAE esses trechos poderiam ser 

interligados pela construção de um novo trecho de 50 Km, que se estenderia de Jupiá a 

Arabela. A partir de Campo Limpo, há acesso ao Ferroanel Norte de São Paulo e, após, 

seguiria por ramal da MRS até Sepetiba. Tornando-se competitiva, aponta a avaliação, 

esse sistema poderia promover a integração também com a Bolívia.  

 

A ligação Corumbá-Sepetiba poderá ser um sistema binário com a 
malha da Ferronorte e se constituir em uma ferrovia autônoma, uma 
‘Ferrovia da Integração’, com os dois ramais: Ramal Oeste - Jundiaí - 
Corumbá (Brasil Ferrovias); Ramal Leste - Jundiaí - Campo Limpo - 
Sepetiba (MRS). (LIMA, 2008, p.380) 

 
 

Coloca-se também a alternativa de construção do Ferroanel Norte, como parte do ramal 

Leste da “Ferrovia da Integração”, interligando as ferrovias NOVOESTE e 

FERROBAN e o ramal da MRS, sem passar pela cidade de São Paulo, possibilitando, 

ainda, o transporte de cargas de regiões como o Triângulo Mineiro, leste de Goiás e de 

SP. O Ferroanel poderia, até mesmo, receber o excesso de carga da Ferronorte não 

exportada pelo Porto de Santos (LIMA, 2008, p.378-381). 

 

Ao apontar uma nova opção, a AAE indica para tomadores de decisão que há outras 

possibilidades a serem consideradas. No entanto, nesse caso, a decisão extrapola o nível 

de projeto, das empresas, e passa ao nível de uma política inter-setorial a ser coordenada 

no federal. Isso porque a decisão sobre viabilizar a ferrovia depende de fatores extra-

regionais e envolve a discussão sobre potencializar um novo eixo de desenvolvimento.  

Além desse exemplo mais detalhado de estudo de alternativas, o exercício de variação 

dos cenários, com a avaliação das opções de implantação de maior ou menor número de 

projetos minero-siderúrgicos e alteração dos valores de produção, além da opção do 
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pólo gás-químico, permitem efetuar escolhas, ou julgar as opções, em função dos 

objetivos de sustentabilidade e visão de futuro perseguidos.  

 

Avalia-se, ainda, o desenvolvimento das demais atividades determinantes para o 

desenvolvimento regional (turismo, agropecuária e atividades urbanas em geral) 

verificando o potencial de participação desses segmentos no crescimento econômico dos 

municípios e como se dá o desenvolvimento deles em conjunto com os setores 

produtivos mineral e siderúrgico. 

 

4.1.8 – Medidas de implementação, mitigação e monitoramento 
 

A proposição de medidas de implementação e mitigação deve estar contemplada nas 

etapas finais do relatório de AAE (THERIVEL, 2004). Mas, de fundamental 

importância é o monitoramento da implementação dessas ações, conforme vem sendo 

ressaltado por vários autores (PARTIDÁRIO e CLARK, 2000; NOBLE, 2003; 

SHEATE et al., 2004), dentre outros tantos. Partidário e Arts (2005, p. 246) definem 

“SEA follow-up is basically about managing the policy and planning implementation 

processes or, more generally, about managing the implementation of strategic level 

decisions”. A determinação de indicadores adequados, isto é, mensuráveis e objetivos é 

parte desejável para auxiliar no monitoramento (PARTIDÁRIO e FISCHER, 2004; 

PARTIDÁRIO e ARTS, 2005; LEE, 2006), embora a sua proposição ainda seja 

limitada.  

 

AAE da Rio Tinto 

 

As medidas de implementação são descritas em cada cenário, quando são apresentados 

os projetos de mineração, siderurgia e toda a infra-estrutura de apoio, incluindo o 

fornecimento de energia elétrica. Assim como apresentado num EIA, as medidas 

propostas correspondem a obras de engenharia, tais como, terraplanagem, abertura de 

vias, construção de edificações de apoio, saneamento e assim por diante. São também 

informadas as tecnologias a serem empregadas. A maior parte dos dados, inclusive, foi 

extraída dos EIAs da ampliação da mina da MCR e do pólo siderúrgico. Ao destacar as 

medidas de implementação, são apresentadas justificativas para determinadas escolhas, 
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pautadas na redução de impactos ambientais, como é o caso da opção pela construção 

de um novo porto (Albuquerque) evitando-se a ampliação do Porto Gregório Curvo.  

 

Novamente, apesar de apresentar nas entrelinhas do estudo alguns dos requerimentos 

discutidos nesse tópico, a informação não é trazida sistematicamente, de forma 

explícita. Pelo contrário, as medidas de mitigação e monitoramento são discutidas en 

passant e não subsidiam um follow-up pós implantação. O estudo deveria ter se valido 

de um sistema de indicadores que permitisse a comparação do estado atual dos 

componentes (ambientais, sociais e econômicos) e de sua condição futura, após a 

implantação dos projetos. Dentro da caracterização, foram revelados dados, tais como 

os resultados das análises da água no córrego Piraputangas, cujos valores podem servir 

de referência para comparações posteriores. Porém, a falta de proposição de um 

conjunto de indicadores reduz em muito a possibilidade da AAE contribuir para a 

avaliação dos efeitos ex-post. A etapa de monitoramento é de extrema importância para 

a detecção e tratamento de impactos não esperados, ou, previstos, mas não controlados 

como presenciado em Carajás.  

 

AAE da Plataforma 

 

O Capítulo 12 do estudo dedica-se à proposição de diretrizes de controle e 

acompanhamento dos impactos estratégicos. São recomendadas ações de conservação 

dos recursos ambientais e programas de gestão ambiental, envolvendo não só as 

empresas, mas as prefeituras e entidades públicas de planejamento, fomento ao 

desenvolvimento social ou proteção ambiental, nos três níveis de governo. 

 

Como informado no estudo “as diretrizes e medidas de acompanhamento propostas 

relacionam-se à prevenção e à redução da magnitude dos impactos estratégicos 

identificados, qualificados e quantificados no Capítulo 11” (LIMA, 2008, p. 456). 

 

O primeiro grupo de diretrizes é concernente à prevenção e controle de ameaças e riscos 

ambientais decorrentes das atividades industriais e de mineração e siderurgia. Assim, 

muitas das diretivas referem-se a rotas tecnológicas mais amigáveis, tratando, também, 

das diretrizes industriais para o consumo da água, do carvão vegetal (e suas relações 

com a pecuária), controle de emissões atmosféricas e logística de transportes. O 
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segundo conjunto diz respeito a ações de ocupação do solo e uso sustentável dos 

recursos ambientais e, o terceiro, trata de programas prioritários de gestão ambiental. 

Esse último grupo contempla, ainda, propostas para sistemas de monitoramento e 

acompanhamento dos impactos ambientais estratégicos. 

 

A AAE propõe um conjunto de indicadores, formulados com base nos objetivos de 

sustentabilidade e nos resultados do diagnóstico entre os temas ambientais e os fatores 

críticos. Tais indicadores estão expressos no Capítulo 11, nos quadros 11.1 (Indicadores 

de Sustentabilidade Utilizados na Avaliação Ambiental dos Cenários) e 11.24 (Síntese 

da Evolução dos Impactos Ambientais Estratégicos). A idéia é que esses indicadores, 

utilizados para a avaliação dos cenários, subsidiem a verificação do comportamento das 

condições ambientais e socioeconômicas mediante o desenvolvimento dos projetos.  

 

4.1.9 – Responsabilidades e papéis claros 
 

Nas avaliações sob análise, como já destacado, não houve envolvimento das instâncias 

governamentais na discussão do escopo do trabalho. Isso não significa, porém, que a 

estrutura de governança local em torno da execução e gestão dos empreendimentos não 

deva ser referida. Tal aspecto é de extrema relevância para que ações comprometidas 

com os princípios da sustentabilidade possam ser cobradas e cumpridas.  

 

AAE da Rio Tinto 

 

A questão institucional não foi contemplada e não houve identificação dos papéis dos 

principais atores sociais, tais como instituições privadas, órgãos públicos, sociedade 

civil, terceiro setor. Mesmo ao propor recomendações, não estabelece responsabilidades 

pelo cumprimento e gestão das ações. A discussão da governança, contudo, é um 

aspecto imprescindível numa avaliação ambiental estratégica e a sua ausência reforça o 

caráter pragmático do estudo. 
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AAE da Plataforma 

 

Inicialmente, no Capítulo 5, o estudo identifica atores sociais e respectivas atuações na 

região de estudo. Empresas mineradoras, ONGs, Fóruns e Redes e o Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra (MST) fizeram parte da análise. No mesmo capítulo, foram 

pontuados problemas socioambientais e expectativas de alguns dos atores com relação à 

AAE.  

 

Num segundo momento, o Capítulo 9 é dedicado às responsabilidades institucionais e à 

base legal ambiental relevante para as discussões. Nas responsabilidades institucionais 

foram apresentadas as estruturas atuais de governança, nas esferas local, estadual e 

federal, além do papel desempenhado pelo Ministério Público. Destaca-se que esse 

Capítulo, não constante nas primeiras etapas de apresentação do relatório, foi cobrado 

pelos membros da Plataforma.  

 

Por fim, na proposição de diretrizes de controle e acompanhamento dos impactos 

estratégicos (Capítulo 12 do estudo), a cada proposta, foram identificadas as instituições 

responsáveis pelo cumprimento ou cobrança pela implementação da ação. Ao final das 

diretrizes, propõe-se uma estrutura de governança. 
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Tabela 17 - Quadro comparativo das AAEs em relação aos requisitos de boa prática 
Requisitos Descrição AAE Rio Tinto AAE Plataforma 

Integração de 
temas e de níveis 
de planejamento 

- Avalia os aspectos biofísicos, sociais e 
econômicos, bem como as interações entre 
eles e seus impactos cumulativos; 
- Está encadeado a estratégias e tomadas de 
decisões em diversos níveis. 

Não está integrada a PPPs. Caracteriza 
elementos biofísicos e socioeconômicos, 
mas o tratamento das interações entre eles 
no diagnóstico é deficiente. Integra dados 
de EIAs dos projetos individuais. 
Considera impactos cumulativos. 

Não avalia PPP, mas identifica as 
principais ações de planejamento de 
interesse. Trata dos componentes  
biofísicos e socioeconômicos e apresenta 
matriz de interação entre eles e as 
atividades produtivas.  Considera impactos 
cumulativos.   

Participação 
pública 

- Permite a participação do público, 
instituições e órgãos governamentais 
interessados e impactados durante todo o 
processo de avaliação; 
- Documenta e trata tais participações, 
deixando as informações disponíveis e 
acessíveis. 

Site da Empresa informa que o estudo está 
aberto a contribuições, mas não houve 
consulta pública formal. Não há validação 
independente, escopo não foi debatido. 
Após finalizado, o documento foi entregue 
para governantes dos municípios 
envolvidos e do Estado. 
 

Processo de avaliação validado por grupo 
representativo do 2° e 3° setores. 
Instituições do governo, universidades e 
sociedade foram informados previamente 
da realização do estudo. Houve 1consulta 
pública para incorporação de 
contribuições, mas participação foi restrita. 
Resultados da consulta não são 
explicitados no documento, apenas é 
informado que foram considerados. 

Avaliação proativa 
e antecipada dos 
principais impactos 
cumulativos  

- Avalia os potenciais impactos (e seus 
efeitos cumulativos) e implicações das ações 
analisadas antecipadamente no processo 
decisório; 
 

Ocorre em etapa tardia, 
concomitantemente ao licenciamento dos 
projetos. Apesar de não ocorrer nas etapas 
prévias de planejamento, a conjuntura 
externa pode postergar a implantação do 
pólo e aumentar o potencial de 
contribuição da AAE. Avaliou os impactos 
totais cumulativos, os quais são 
comparados à capacidade de suporte, em 
termos de uso dos recursos hídricos, 
emissões atmosféricas, biodiversidade, 
sistemas de transporte e sobre o meio 
social e urbano. Não avalia impactos de 
segunda ordem, sinérgicos.  

Ocorre em etapa tardia, 
concomitantemente ao licenciamento dos 
projetos. Apesar de não ocorrer nas etapas 
prévias de planejamento, a conjuntura 
externa pode postergar a implantação do 
pólo e aumentar o potencial de 
contribuição da AAE. Avaliou os efeitos 
cumulativos sobre os recursos hídricos, 
carvão vegetal, energia elétrica, alteração 
no uso do solo, perda da biodiversidade, 
dinâmica dos ecossistemas, sistemas de 
transporte, emissões atmosféricas e 
socioeconomia.  No caso do carvão, faz 
importantes questionamentos aos 
parâmetros adotados pela empresa MMX 
para o cálculo da sua necessidade do 
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insumo. A AAE estima em mais de 50% a 
quantidade de carvão a ser utilizada pela 
empresa, indicando que se não houver o 
aumento da área reflorestada, haverá 
dependência de fornecedores externos 
mesmo após o período em que a MMX 
espera a auto-suficiência (após 2017). 
Assim, o estudo sinaliza impactos indiretos 
(pressão sobre matas nativas) que poderão 
ser desencadeados. Mas, a AAE não se 
detém na análise de impactos de segunda 
ordem, sinérgicos. 

Visão de 
sustentabilidade 

- Visa à sustentabilidade socioambiental da 
região em estudo. 

Não identifica uma visão de futuro e não 
estabelece objetivos de sustentabilidade. 

Definiu-se uma visão de futuro com base 
em documentos oficiais e discutida entre o 
grupo de acompanhamento da avaliação. 

Diagnóstico e linha 
de base 

- A avaliação deve ser capaz de diagnosticar 
a “baseline” contra a qual os estudos de 
predição de impactos serão realizados. Esta 
“baseline” favorecerá a eficiência da 
implantação e monitoramento do processo. 

Linha de base não está explícita. 
Caracterização é feita em dois diferentes 
capítulos, misturando-se ao diagnóstico. 

Apresenta linha de base dividida em 2 
partes: caracterização dos componentes 
(biofísicos e socioeconômicos) e 
identificação das atividades econômicas e 
produtivas locais. Diagnóstico aponta e 
discute conflitos e temas críticos. 

Clareza de 
objetivos e 
respectivos 
indicadores de 
avaliação 

- Os objetivos e respectivas escalas 
temporais são claros e ligados a metas, 
quando apropriado. 

Definiu como objetivo principal a 
avaliação de impactos cumulativos dos 
empreendimentos que compõem o pólo, 
mas não propôs indicadores para testar o 
cumprimento do objetivo. 

Objetivos relacionam-se à avaliação das 
implicações ambientais e socioeconômicas 
das atividades produtivas sobre a região e 
auxílio à tomada de decisão. Não aponta 
indicadores para averiguar os objetivos. 
Como não está dirigido a PPPs, não há 
identificação de metas.  

Identificação de 
alternativas 

- A avaliação deve antes discutir do que 
justificar e, nesse sentido, deve considerar 
alternativas para as diversas questões 
tratadas no estudo; 
- Alternativas devem ser claras e permitirem 
comparações entre si; 
- Razões e critérios para a escolha ou 
eliminação de cada alternativa devem ser 

As alternativas são apresentadas apenas 
para se justificar escolhas já definidas, tais 
como locacional, tecnológica, de 
transporte. 

Opções tecnológicas, locacionais, 
logísticas, energéticas são apontadas na 
discussão dos cenários, indicando-se 
aquelas mais ambientalmente “amigáveis”. 
No entanto, a apresentação de alternativas 
é limitada pelo fato de alguns 
empreendimentos já estarem arquitetados. 
Uma importante contribuição foi o estudo 
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providas. de alternativa para o escoamento dos 
produtos por via ferroviária (e não 
hidroviária) revelando como melhor opção 
uma rota antes não apresentada pelas 
empresas, através de dois ramais existentes 
e subutilizados e ligação com um terceiro 
ramal até o Porto de Sepetiba. O estudo 
apresenta os detalhes de custo que levaram 
à escolha dessa como a melhor alternativa. 
Sinaliza, uma opção aos tomadores de 
decisão, a qual necessita, porém, ser 
discutida no âmbito de uma política inter-
setorial. 

Medidas de 
implementação, 
mitigação e 
monitoramento 
(indicadores) 

- A avaliação deve ser seguida de medidas 
que visam evitar, reduzir, reparar, 
compensar ou acentuar os impactos 
positivos significativos das ações 
estratégicas. 

Medidas de implementação e mitigação 
são descritas no formato de um EIA, tais 
como referentes a obras de engenharia e  
tecnologias que serão empregadas. Não 
propõe um sistema de indicadores para 
follow-up das condições ambientais atuais 
e futuras. 

Medidas de implementação, mitigação e 
monitoramento recomendadas nas 
diretrizes finais, em caráter estratégico, ou 
seja, não detalha ações no nível de 
projetos, o que é condizente com a 
avaliação proposta. Com base nos 
objetivos de sustentabilidade e nos fatores 
críticos são propostos indicadores, 
utilizados na avaliação dos cenários e 
indicados para o monitoramento das 
conseqüências de implantação dos 
empreendimentos. 

Responsabilidades 
e papéis claros 

- Tem uma clara distinção dos papéis e 
responsabilidades das instituições e órgãos 
públicos envolvidos na avaliação. 

Não trata a questão institucional, não 
identifica atores sociais, não discute 
estrutura de governança e não atribui 
responsabilidades para cobrança e 
acompanhamento das recomendações.  

O estudo identifica atores sociais, 
caracteriza as estruturas institucionais e 
atribui responsabilidades pelo 
acompanhamento/ execução das diretrizes 
finais propostas.  
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4.2 – Limitações e contribuições de um instrumento não institucionalizado no 

Brasil 
 
As análises anteriores evidenciam que as AAEs possuem diferenças bastante 

significativas entre si e que, de maneira geral, atendem limitadamente aos requisitos de 

boa prática. 

 

Dentre as limitações da avaliação da Rio Tinto destaca-se a participação reduzida do 

público, linha de base e diagnóstico inadequados, falta de discussão de alternativas, foco 

na justificação de escolhas pré-estabelecidas, falta de visão de futuro e objetivos de 

sustentabilidade, dentre outros. Observa-se a realização de um estudo técnico, porém 

desarticulado com as instâncias governamentais, sociedade civil e terceiro setor. Seria 

razoável afirmar que se trata mais de uma avaliação de impactos cumulativos do que de 

um estudo estratégico visando dar suporte a uma tomada de decisão de planejamento. 

Não se pode dizer, entretanto, que não tenha sido conduzido com rigor profissional. O 

estudo desenvolveu-se coerentemente com o objetivo proposto, qual seja, o de avaliar a 

cumulatividade de impactos do conjunto de empreendimentos propostos. A avaliação 

concentrou-se na identificação de barreiras que possam dificultar a implantação do pólo, 

os chamados condicionantes ambientais, logísticos e socioeconômicos. Outras decisões 

relativas aos projetos, previamente tomadas, foram apenas justificadas, tais como, a 

escolha do meio logístico para escoamento (via hidrovia e Porto Argentino), a 

localização do pólo em Corumbá (e não Campo Grande, por exemplo). Fica claro que o 

foco são os empreendimentos da MCR/ Rio Tinto. Por mais que a questão do carvão 

vegetal seja uma preocupação para a comunidade, por exemplo, suas opções de 

aquisição não foram discutidas, já que a Empresa declarou que usará carvão mineral. 

 

Quanto à AAE da Plataforma, esta se mostrou mais coerente com as recomendações de 

boa prática de AAE. Nota-se que ela avança mais na tentativa de cumprir os requisitos 

de boa prática de AAE, principalmente, em termos de participação, integração dos 

componentes biofísicos e socioeconômicos estabelecida no diagnóstico, identificação da 

visão de futuro e objetivos de sustentabilidade, discussão de alternativas, medidas de 

implementação e mitigação mais abrangentes e proposição de indicadores para follow-

up, vinculados aos objetivos de sustentabilidade e identificação dos atores sociais e 

estrutura institucional, com a devida atribuição de responsabilidades. Os principais 
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pontos criticáveis referem-se à linha de base que excede temas estratégicos, visão de 

futuro e objetivos de sustentabilidade com foco em poucas dimensões da 

sustentabilidade, metodologia de avaliação de impactos cumulativos não incorpora os 

efeitos sinérgicos e participação da sociedade foi bastante limitada, restringindo-se a 

uma consulta pública, acompanhada por poucos membros da comunidade. Há que se 

destacar que, desde o início, a participação externa concentrou-se nas organizações não 

governamentais, grupo que tem se mostrado o principal interessado nas discussões 

relativas aos projetos de industrialização, contando com o apoio do Ministério Público 

Estadual. As ONGs demonstram a intenção de orientarem-se nas recomendações 

apresentadas no relatório final para reivindicações futuras, tendo em mãos um 

documento de referência que oriente as ações de planejamento e gestão em torno do 

pólo. 

 

Além dos aspectos acima, o que chama mais a atenção nas duas avaliações é o fato de 

elas não avaliarem, antecipadamente, a implementação de uma política, um plano ou um 

programa. Ou seja, chama a atenção o fato de as avaliações não refletirem a definição 

de AAE apresentada no item 1.3.2, a qual é tão comumente encontrada na literatura. Tal 

situação revolve o polêmico conceito de AAE, o qual ainda está em formação (ou em 

alteração). Fisher e Seaton (2002) argumentam que a falta de uma teoria clara sobre 

AAE e diferentes maneiras de aplicá-la têm conduzido a uma confusão quanto à 

natureza e forma do instrumento. É de se notar que a literatura de AAE freqüentemente 

falha ao prover razões para estas diferenças. 

 

Usualmente os argumentos para aplicação da AAE recaem sobre dois pontos principais. 

(WOOD e DEJEDDOUR, 1992; THERIVEL e PARTIDÁRIO, 1996). O primeiro 

argumento é o de avaliar PPPs, ou seja, introduzir uma avaliação num estágio inicial do 

planejamento, anterior ao de projeto, numa atitude pró-ativa e não reativa, quando ainda 

se é possível discutir alternativas para o desenvolvimento. Nesse contexto, objetiva-se 

inserir as questões ambientais nas etapas do planejamento e integrar diferentes níveis e 

funções das instâncias governamentais. O segundo argumento é o de suprir deficiências 

da AIA (esta questão será discutida no próximo item 4.4), sobretudo, em relação à 

consideração de impactos cumulativos e indiretos. Este tipo de avaliação de caráter mais 

reativo foi classificado por Partidário como AAEs de base AIA. “Neste caso, as 

soluções propostas no plano ou programa surgem como resultados, e não como meios 
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para atingir objetivos, e a AAE vai avaliar os impactos desses resultados sobre um 

conjunto de fatores ambientais. Esta abordagem possui uma capacidade muito limitada, 

ou mesmo nula, de influenciar as grandes opções estratégicas.” (PARTIDÁRIO, 2007) 

Ambos os casos são, geralmente, aplicados a iniciativas governamentais. 

 

As avaliações de Corumbá têm, por certo, um caráter reativo e refletem mais as 

características de uma AAE de base AIA, na medida em que elas propõem ajustes para 

uma alternativa (um pólo minero-siderúrgico) já “escolhida”. Sua aplicação, entretanto, 

não se dá sobre planos ou programas governamentais. Desta forma, a adoção do nome 

“AAE” se torna questionável. Embora coerência terminológica e conceitual, para 

alguns, não seja relevante; para outros, trata-se de um aspecto importante, que pode ter 

implicações na própria efetividade da AAE. Em um recente estudo sobre as avaliações 

ambientais estratégicas no Brasil, Luis Enrique Sánchez destaca que 

 

é fato que o termo e o conceito de avaliação ambiental estratégica têm 
sido usados de maneira pouco rigorosa. Em que pesem as vantagens 
de uma visão “aberta” da AAE, um entendimento demasiado fluido do 
que significa AAE pode causar confusão entre seus usuários e mesmo 
entre seus praticantes, além de também poder confundir o público. 
(SÁNCHEZ, 2008) 

 

Discussões sobre conceitos de avaliações ambientais não se restringem à AAE, mas 

também a outros tipos de avaliações de impactos, como, por exemplo, as de 

sustentabilidade e as integradas. Em diferentes jurisdições do mundo, observar-se-á 

interpretações e aplicações diferentes desses conceitos. Theo Hacking e Peter Guthrie, 

no intuito de facilitar o entendimento e as comparações de avaliações de impacto, 

elaboraram recentemente uma estrutura gráfica que localiza as avaliações em função das 

suas características, ao invés de seus “nomes” (HACKING e GUTHRIE, 2008). Esta 

estrutura possui três dimensões, as quais tratam do grau de foco estratégico, de 

integração, e de abrangência dos temas avaliados. Com base nesta estrutura, esta 

dissertação “plotou” as duas AAEs aqui analisadas (Figura 14), de modo a clarificar 

como elas se relacionam entre si e com outros tipos de avaliação de impacto. 
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Figura 14 – Grau de abrangência, integração e foco estratégico das AAEs 

Fonte: Adaptado de Hacking e Guthrie (2008) 
 

Apesar de a figura não contemplar aspectos importantes de avaliações, tais como grau 

de reatividade, participações públicas, dentre ouros, ela trata de elementos fundamentais 

do processo. Quanto ao grau de foco estratégico, observa-se que tanto as AAEs da Rio 

Tinto quanto a da Plataforma vão além dos limites de projetos, mas não o suficiente 

para contemplar políticas ou planos regionais de planejamento. Quando à abrangência 

dos temas tratados, as AAEs também vão além dos aspectos biofísicos. Mas, no caso da 

avaliação da Rio Tinto, isto se deu de maneira bem reduzida. Finalmente, quanto ao 

grau de integração, observou-se em ambas certa integração horizontal dos temas 

tratados, e, no caso da avaliação da Plataforma, uma tentativa de também possibilitar a 

integração com as principais ações de planejamento regional. 

 

A localização das AAEs na Figura 14 não tem a pretensão de ser precisa, mas tão-

somente de servir como um instrumento de facilitação da compreensão do quanto as 

AAEs avançam em relação a avaliações de projeto e do quanto ficam aquém de 

avaliações mais estratégicas e integradas, como as de sustentabilidade. À parte a 

adequação ou não do termo “AAE” para descrever as avaliações do Pantanal, nota-se 

que estas foram além das típicas AIAs de projeto e que possuem, portanto, o potencial 
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de contemplar aspectos antes ignorados nas tomadas de decisão sobre o 

desenvolvimento de regiões minero-siderúrgicas. Tais potenciais serão discutidos a 

seguir. 

 

4.3 – Contribuição para se evitar problemas ambientais passados: rompendo 

com os paradigmas  
 

Esse item aponta em que medida os principais impactos sofridos em Carajás e em Minas 

Gerais, decorrentes da omissão do planejamento ou da não previsibilidade de efeitos 

indiretos poderão, de certa forma, ser evitados ou minimizados a partir do processo de 

avaliação ambiental instaurado em torno do pólo de Corumbá e da mobilização da 

sociedade conduzida pelo terceiro setor. Retoma-se, então, (1) o problema da falta de 

discussão de alternativas energéticas nos dois principais pólos minero-siderúrgicos do 

País, o que contribuiu para a desastrosa devastação de áreas de Mata Atlântica, do 

Cerrado e da Floresta Amazônica; (2) o problema de crescimento de áreas urbanas 

periféricas ocupadas pela imigração descontrolada no entorno de projetos de 

industrialização, bem como outros efeitos indiretos associados a esse processo; (3) a 

questão do não envolvimento da sociedade na discussão do modelo produtivo desejado 

e na forma de investimento da receita obtida e (4) a falta de comprometimento 

governamental com a incorporação da variável ambiental no planejamento regional. 

 

4.3.1 – Identificação de alternativas técnicas e gerenciais para o fornecimento 
energético 
 

A fixação das produtoras independentes de ferro-gusa em Carajás foi motivada, 

inicialmente, pelos incentivos creditícios oferecidos pelo governo e pelo formato geral  

oferecido pelo PFC (escoamento pela ferrovia, proximidade do minério). Com isso, a 

atratividade foi rápida, registrando-se um intenso deslocamento de siderúrgicas de 

Minas Gerais para a região, como apontam Monteiro (2006) e LIMA (2008). 

 

Para a aprovação de créditos, as empresas aprovaram planos de auto-suprimento do 

carvão vegetal, com base tanto no reflorestamento quanto no manejo florestal. Assim, a 

partir dos projetos siderúrgicos aprovados, teve-se um conhecimento sobre a demanda 
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de insumo energético para o pólo que se formava. Mas, como já discutido no Capítulo 2, 

os devidos investimentos não se concretizaram, e, com a disponibilidade do recurso 

nativo, barato e abundante, o desmatamento das florestas tomou drásticas proporções, 

conforme já relatado no item 2.1. Em Minas Gerais, a união da vocação mineral e, 

complementarmente a siderurgia, com a existência do recurso madeireiro consagraram 

um modelo histórico e pioneiro no Brasil de processo siderúrgico alimentado pelo 

carvão vegetal. Todavia, as atividades não se desenvolveram de forma planejada e 

concentrada no território, o que facilitou, durante muito tempo, o desmatamento sem 

controle, agravado também pelos processos tradicionais de modificação do uso do solo, 

como o desenvolvimento da agricultura e a urbanização. 

 

Em Corumbá, diferentemente do ocorrido em Minas Gerais e Carajás aonde opções 

energéticas só vieram a ser discutidas depois que o problema do desmatamento tomou 

grandes proporções, verifica-se que está ocorrendo a antecipação do debate acerca do 

fornecimento de carvão vegetal para a siderurgia. 

 

A AAE da Rio Tinto, apesar de não discutir alternativas ao insumo energético a ser 

adotado no projeto siderúrgico por ela apoiado, esclarece que utilizará a tecnologia 

HIsmelt, baseada no uso de finos de minério de ferro e outros materiais de ferro para a 

fusão direta e produção de ferro líquido. O estudo esclarece ainda que: “como fontes de 

carbono, podem ser usados: carvão vegetal, carvão mineral ou coke breeze. No pólo de 

Corumbá, será utilizado carvão mineral importado, uma vez que não se pretende 

depender de biomassa regional em nenhuma medida” (MCR, 2007, p. 175). Essa 

afirmação demonstra o propósito claro de informar à sociedade a opção pela não 

utilização do carvão vegetal, opção essa motivada, acredita-se, seja por incertezas 

quanto à sua disponibilidade para pronto fornecimento, seja para evitar polêmicas 

quanto às origens do insumo adquirido.  

 

Já a AAE da Plataforma traz um questionamento importante em relação ao Plano 

Florestal apresentado pela MMX, conforme descrito no item 4.1.3 dessa dissertação – 

Avaliação Proativa dos principais impactos cumulativos. A empresa prevê a auto-

suficiência de carvão em 2017, a partir dos investimentos divulgados. Contudo, a AAE 

discordou dos parâmetros de eficiência usados para o cálculo da necessidade de carvão, 

os quais teriam sido superestimados. Com isso, a AAE acredita que ou a empresa terá 
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que investir em mais áreas de reflorestamento ou terá que recorrer ao mercado para 

garantir o suprimento. Essa segunda hipótese, no entanto, levanta as preocupações 

acerca da pressão sobre matas nativas e sobre o contrabando de carvão os países 

vizinhos, Paraguai e Bolívia. Além disso, ressaltou dificuldades que poderão ser 

enfrentadas para a obtenção de carvão de reflorestamento no mercado, em função de 

usos mais rentáveis para o eucalipto e mesmo para o uso do solo, como o plantio de 

grãos e a pecuária de corte. No período 2008 – 2017, quando ainda estará no regime de 

transição para a auto-suficiência, a MMX afirmou que fará contratos de arrendamentos, 

parcerias e fomento florestal para a aquisição do carvão.   Mas, a AAE também aponta 

que, até o momento do levantamento, tinha-se conhecimento de um único contrato 

firmado.  

 

Com essa abordagem, a avaliação da Plataforma sinaliza para os tomadores de decisão e 

sociedade a necessidade de um cuidado redobrado no tratamento da questão do carvão. 

Pressiona, também, a própria MMX a se manifestar sobre o Plano Florestal apresentado. 

Como se verá adiante, de fato a empresa está se dispondo a tratar do assunto de forma 

mais aberta e com grupos de acompanhamento. Nas recomendações finais, a AAE da 

Plataforma apresentou também inúmeras diretrizes para a cadeia de carvão vegetal, 

quanto às atividades produtivas e quanto à expansão da pecuária aliada ao aumento da 

demanda de carvão, envolvendo os diversos atores: empresas, governo, ONGs, órgãos 

de meio ambiente, MP, INCRA, agentes de fiscalização e outros.  

 

A preocupação antecipada com a possibilidade de indução do desmatamento por parte 

das siderúrgicas foi discutida não somente na AAE da Plataforma, mas, também, em 

estudos complementares elaborados, como o documento “Impactos socioeconômicos e 

ambientais do complexo minero-siderúrgico de Mato Grosso do Sul (CMS-MS) 

(CARVALHO et al., 2008). Esse estudo foi apoiado pela organização Conservação 

Internacional (CI-Brasil), no âmbito das discussões de realização da própria AAE e de 

preocupações levantadas pelas ONGs acerca dos impactos do pólo na região, sobretudo 

em relação à aquisição de carvão vegetal. Sua abordagem abrangeu, inclusive, a 

discussão dos impactos transfronteiriços da produção de carvão na Bolívia e no 

Paraguai. Discutiu-se a oportunidade de instalação de uma cadeia produtiva de florestas 

plantadas voltadas à produção de carvão vegetal, por exemplo, em áreas degradadas e 

não adequadas à agricultura, situadas fora da BAP. Os autores vêem da seguinte forma 
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as oportunidades florestais para o complexo minero-siderúrgico de Mato Grosso do Sul 

(CMS-MS): 

 

Além dos potenciais impactos socioambientais positivos, o número de 
empregos gerados pelo CMS-MS pode ser quintuplicado em razão do 
esforço de plantio florestal, estendendo os benefícios do 
empreendimento até o eixo Campo Grande – Três Lagoas, por 
exemplo. Demanda-se, para tanto, que o governo de MS atue de forma 
a organizar e induzir o arranjo produtivo a ser estabelecido no Estado, 
potencializando os possíveis impactos positivos que podem resultar da 
implantação do CMS-MS e reconhecendo interferências além-
fronteiras – o que demanda a realização de uma Avaliação Ambiental 
Estratégica que inclua áreas vizinhas na Bolívia e no Paraguai. 
(CARVALHO et al., 2008, p. 4). 

 

Como reflexo da preocupação em torno da aquisição do carvão vegetal, foi assinado um 

termo de compromisso entre a MMX e o MP pelo qual a empresa compromete-se a não 

adquirir carvão em áreas do Pantanal. A MMX está também trabalhando na elaboração 

do “Diagnóstico do carvão vegetal em MS”, com a proposta de diagnosticar a produção 

do carvão vegetal a partir do levantamento e da análise do trabalho dos fornecedores da 

MMX. Pretende-se que o estudo seja a base para um estudo ampliado de toda a cadeia 

produtiva de carvão do MS A formulação desse diagnóstico está atendendo à sugestão 

do MP e ONG`s. O termo de referência do estudo está sendo disponibilizado na internet 

para proporcionar contribuições da sociedade26

Em 2006, foi criada a Associação Sul-Mato-Grossense de Produtores e Consumidores 

de Florestas Plantadas (REFLORE), contando com 10 empresas associadas, dentre as 

quais a MMX e a Vetorial Siderurgia. A Associação tem encaminhado propostas ao 

governo do Estado, a exemplo da consolidação do Manual de Boas Práticas Florestais e 

manutenção dos incentivos fiscais e incentivo ao arranjo produtivo local da silvicultura 

(LIMA, 2008). Durante um seminário do setor ocorrido em 2007, em Campo Grande, 

foi também anunciado o apoio da REFLORE ao plantio de 150 mil ha/ano adicionais 

. O diagnóstico pretende apontar o 

volume real de carvão vegetal produzido a partir de mata nativa, identificar aonde 

ocorre a produção, analisar as condições de produção e seu destino e propor ações para 

a condução legal da atividade. Representantes do Ministério do Trabalho, da 

Superintendência Regional do Trabalho e Emprego – SRTE/MS e a Plataforma do 

Diálogo estão acompanhando o estudo (REFLORE, 2009a). 

 

                                                 
26 Disponibilizado no site: http://diagnosticodocarvao.blogspot.com.  

http://diagnosticodocarvao.blogspot.com/�
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para atender à demanda do pólo siderúrgico de Corumbá e demais pólos florestais, 

através de fomentos.  Segundo a proposta, a produção de eucalipto para fins 

siderúrgicos deve concentrar-se nos municípios de Miranda, Bodequena, Aquidauana, 

Terenos, Anastácio e Dois Irmãos do Buriti (RAMIRES, 2007 and LIMA, 2008). 

 

Outras iniciativas recentes do governo, em parceria com o setor florestal estão sendo 

postas em prática, objetivando fomentar o desenvolvimento da silvicultura no Estado. 

Como forma de incentivo ao plantio florestal foi promulgada no nível estadual a 

Resolução SEMAC nº 17, de 20/09/2007, dispensando do licenciamento ambiental as 

atividades de plantio de espécies florestais para fins de produção e corte ou extração de 

produtos florestais diversos, desde que localizadas fora do Pantanal, de APP`s e de 

Reservas Legais e se situadas em áreas já aproveitadas para outras finalidades 

econômicas, como pastagens. Além dessa, o Estado vem fortalecendo o seu sistema 

legislativo de fiscalização sobre a exploração florestal a fim de controlar os subterfúgios 

usados para a extração e comércio ilegal de madeira. Minas Gerais é hoje o principal 

Estado consumidor do carvão oriundo do MS, insumo em grande parte obtido de 

desmatamentos irregulares. Assim, a SEMAC instituiu os Cadastros Técnico-Ambiental 

Estadual, a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental Estadual (TFAE) e a Taxa de 

Transporte e Movimentação de Produtos e Subprodutos Florestais (TMF)27. Em relação 

a essa taxa fixou-se que o contribuinte poderá compensar parte do seu pagamento com 

investimentos próprios, mediante a apresentação de projetos junto à SEMAC voltados 

para a conservação da biodiversidade ou para a formação de estoques florestais 

associados ao Plano de Suprimento Sustentável (PSS)28

A SEMAC também estabeleceu novas regras para o funcionamento de novas usinas de 

ferro-gusa, as quais ficam obrigadas a injetarem finos de carvão em seus sistemas para 

reduzir a quantia de carvão vegetal demandado em cerca de 10% e terão que queimar os 

gases em caldeira de forma a não os liberarem na atmosfera. Para a obtenção da licença 

de operação as empresas precisarão comprovar o plantio de pelo menos 20% do volume 

.  

 

                                                 
27 Tais instrumentos foram instituídos pela Lei n° 3.480, de 20/12/2007. A TMF foi posteriormente 
regulamentada pelo decreto n° 12.550, de 09/05/2008.  
28Para ter direito à compensação, a empresa precisa comprovar que desenvolve, no mínimo há 2 anos, 
programas de reflorestamento no Estado associados ao seu PSS. Empresas de outros estados também 
poderão vincular o PSS a MS, conforme requisitos específicos. 
 

http://www.reflore.org.br/upload/downloads/Doc.doc�
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de madeira necessário para o auto-abastecimento. Os volumes e as áreas de plantio 

deverão ser indicados no PSS e aprovados pelo órgão responsável (REFLORE, 2009b).  

 

Está ainda em elaboração o Plano Florestal de MS, apoiado pelo SEBRAE, que 

pretende direcionar a expansão da atividade florestal, em consonância com o ZEE e 

identificar pontos fortes e fracos para a atração de investidores. Segundo Ramires (2007 

apud LIMA, 2008) a projeção é a de que o Estado duplique a sua área de florestas 

plantadas até 2015, hoje em torno de 270 mil hectares. 

O importante é ressaltar que se nota uma reação mais enérgica das empresas e governo 

frente aos questionamentos da sociedade. E nesse ínterim, o segmento florestal, 

visualizando a oportunidade de expansão, tem se pronunciado pró-ativamente tentando 

firmar parcerias com empresas e governantes, para viabilizarem investimentos e 

consolidarem uma política de incentivos. Tudo isso vem ao encontro de políticas 

nacionais que vem sendo propostas para a redução crescente do uso de carvão vegetal 

proveniente de matas nativas. Cada vez mais tem-se a compreensão de que o problema 

necessita ser tratado em nível federal, pois, o raio de fornecimento do carvão vegetal 

para a siderurgia, como se viu em Carajás e Minas Gerais, não se restringe aos seus 

limites estaduais, atingindo regiões do Maranhão, no primeiro caso e da Bahia, Goiás e 

Mato Grosso do Sul, São Paulo e outros, no segundo. 

 

4.3.2 – Imigrações urbanas e conflitos fundiários 
 

São muitas as conseqüências que um grande projeto de investimento pode acarretar 

sobre uma região. Como coloca Vainer (1990 apud MARGULIS, 1990) “não é a região 

que acolhe o pólo; é o pólo que define novas regionalizações”, referindo-se ao Programa 

Ferro Carajás. Umas das principais modificações no espaço no entorno da área de 

mineração de Carajás foi a criação do município de Parauapebas e até mesmo de um 

possível surgimento do Estado de Carajás, pleiteado por 38 municípios do sudeste 

paraense29

                                                 
29 A esse respeito tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 159/1992 e no Senado Federal o 
Projeto de Decreto Legislativo N° 52 de 2007, que dispõem sobre a realização de plebiscito para a criação 
do estado do Carajás. O site 

. Apenas uma parte do que é a cidade de Parauapebas hoje foi planejada para 

http://www.estadodocarajas.com.br  também informa sobre o estado 
proposto. 

http://www.estadodocarajas.com.br/�
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receber os trabalhadores do PFC. Mas, o afluxo de migrantes extrapolou em muito essa 

área, bem como os problemas sociais vinculados. A parte não planejada, conhecida 

antes como Rio Verde, tornou-se um dos bairros mais populosos de Parauapebas, mas, 

permanecendo com infraestrutura precária. Ainda hoje, encontra-se ruas onde o esgoto 

corre a céu aberto. 

 

Uma das origens das migrações urbanas foram os conflitos pela posse de terra em áreas 

rurais, problema que marca a história no entorno de Carajás. O modelo latifundiário das 

atividades agropecuárias associado à industrialização a carvão vegetal sempre dependeu 

de terras originalmente pertencentes a pequenos proprietários rurais, posseiros e mesmo 

índios. Na falta de meios para permanecerem nas terras, essa população migrou para as 

cidades, inchando suas periferias. Além das migrações rurais-urbanas, a explosão 

demográfica vivida na região foi também fruto da atratividade populacional 

proporcionada por outros projetos de vulto associados ao projeto ferro Carajás, tais 

como a UHE Tucuruí e a abertura das rodovias Transamazônica e Belém-Brasília.  

 

Portanto, conflitos fundiários e problemas sociais urbanos são exemplos de impactos 

indiretos agravados pelo sistema produtivo instaurado em Carajás. Não se trata, porém, 

de atribuir aos empreendedores rurais ou às empresas de mineração e siderurgia a 

responsabilização pelo tratamento desses impactos, mas, sim, salientar que, de alguma 

forma, eles precisam ser incorporados ao planejamento dos grandes projetos 

econômicos. Corroborando com a análise de Silva (2004) “houve no caso ausência de 

planejamentos que levassem em conta a participação efetiva da sociedade local, criando 

alternativas de viabilidade não só econômica, mas também social, respeitando as 

sociedades atingidas pelos projetos” (SILVA, 2004, p. 162). Assim, não se pode atribuir 

à CVRD a responsabilidade por maiores parcerias com os municípios para a resolução 

dos problemas urbanos e rurais, mas, sim, à falta de visão de futuro dos políticos.  

 

Uma crítica sempre apontada e visível é a absorção desproporcional dos benefícios 

extraídos da atividade pela sociedade, já que a melhoria das condições urbanas e 

qualidade de vida não acompanham a riqueza explorada. Apesar dos royalties30

                                                 
30 Além da mina de ferro Carajás, a Vale possui outros projetos na região, como as minas de cobre 
Salobo, Alemão e Sossego, em Marabá, Curionópolis e Canaã dos Carajás, respectivamente e o projeto 
Serra Leste para exploração de ferro em Curionópolis. 

, a maior 
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parte dos municípios do sudeste paraense, como aqueles posicionados no corredor da 

estrada de ferro Carajás, apresenta condições urbanas precárias e dependem do repasse 

do fundo de participação municipal (FPM) do governo. Como afirma Silva (2004, p. 67) 

“o efeito multiplicador que o Programa Grande Carajás tenderia a gerar não se 

concretizou”. 

 

No pólo de Corumbá, uma das razões pela cobrança da realização de uma avaliação 

ambiental estratégica foi a preocupação com os impactos indiretos da implantação do 

pólo, sobretudo sobre a planície pantaneira. Não por acaso o estudo de AAE da 

Plataforma denomina-se “AAE do Pólo Minero-industrial de Corumbá e Influências 

sobre a Planície Pantaneira”. Com relação ao potencial de atratividade populacional do 

pólo de Corumbá tanto a AAE da Plataforma, quanto a da Rio Tinto apontam a 

indisponibilidade de área em Corumbá para crescimento urbano. Por isso, prevem um 

direcionamento da expansão no eixo de Ladário. Por outro lado, ressaltam a modesta 

capacidade de instalação desse município.   

 

Diante, portanto, das fragilidades apontadas nas AAEs, cabe, em grande medida, às 

empresas e aos governantes locais e de MS, com a supervisão da sociedade, MP e 

ONGs conduzirem adequadamente a ocupação do território local. Ao primeiro grupo, 

esforços devem ser empreendidos para a gestão da área diretamente afetada, conhecida 

como “Maria Coelho”, para que não seja ali deflagrada uma rápida e descontrolada 

ocupação. Além disso, alguns instrumentos importantes em execução ou recentemente 

finalizados na região de Corumbá ou em nível estadual devem auxiliar na formulação de 

políticas específicas de planejamento urbano, como os planos diretores municipais, o 

ZEE e o Plano Estadual de Recursos Hídricos.  

 

4.3.3 – Envolvimento da sociedade no planejamento local e regional 
 

Quando da implantação do Programa Grande Carajás (PGC), vinculado ao II Plano 

Nacional de Desenvolvimento (PND), entre 1974-1979, vigorava a preocupação do 

governo brasileiro com a ocupação do território nacional para defesa das fronteiras, 

sobretudo em terras amazônicas. Para tanto, era necessário atrair o capital nacional e 

internacional, com a estratégia de apoiar indústrias de base. Para a implantação do PGC, 
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o governo militar utilizou-se de decretos-leis31

No Brasil, a reação da sociedade fortaleceu-se a partir de movimentos de ativistas

, instrumento criado pelo próprio governo 

militar, consistindo num ato a ser expedido diretamente pelo poder executivo, o que 

significava, na prática, a exclusão do poder legislativo federal, estadual e da sociedade 

civil da discussão e implementação de políticas públicas (SILVA, 2004). 

 

Por outro lado, a preocupação primordial com o desenvolvimento econômico 

negligenciou as conseqüências socioambientais negativas da grande parte dos grandes 

projetos empreendidos, a exemplo da Hidrelétrica de Tucuruí (LA ROVERE e 

MENDES, 2000), Rodovia Transamazônica e do Projeto Ferro Carajás (HALL, 1989; 

MARGULIS, 1990). Na época, praticamente inexistia representações da sociedade para 

a contestação das ações do Estado e das empresas.  

 
32

Em relação à atuação do Ministério Público no Brasil, nota-se a sua crescente 

participação nas questões ambientais

 que 

passaram a atuar como oponentes às políticas de governo em relação à promoção do 

desenvolvimento ou preenchendo suas lacunas. Somente entre meados da década de 90 

até 2002 o número de organizações não governamentais voltadas para o 

desenvolvimento e defesa de direitos de grupos e minorias, para a promoção do meio 

ambiente e desenvolvimento rural triplicou no País, de cerca de 2.800 organizações para 

aproximadamente 8.600, apesar de representarem apenas pouco mais de 3% no universo 

das fundações privadas e associações sem fins lucrativos existentes no Brasil até 2002 

(IBGE, 2004). 

 

33

                                                 
31 O PGC foi criado pelo Decreto Lei nº 1813/1980 e os incentivos fiscais a ele associados para atração de 
investimentos para a Amazônia Oriental (atividades agrosilvopastoris e minero-siderúrgicas) foram 
regulamentados pelo Decreto Lei nº 1815/1980. 
32 Segundo a Associação Brasileira de ONGs (ABONG) o surgimento das ONGs tem a ver com o 
processo democrático, de construção da cidadania. “a expressão [ONG] era habitualmente relacionada a 
um universo de organizações que surgiu, em grande parte, nas décadas de 1970 e 1980, apoiando 
organizações populares, com objetivos de promoção da cidadania, defesa de direitos e luta pela 
democracia política e social. As primeiras ONGs nasceram em sintonia com as demandas e dinâmicas dos 
movimentos sociais, com ênfase nos trabalhos de educação popular e de atuação na elaboração e controle 
social das políticas públicas”.  

. Nogueira, Soler e Mascarin (2008) e Teixeira 

Disponível em: http://www.abong.org.br/final/faq_pag.php?faq=12189. 
33 A Lei 6938/81, da Política Nacional do Meio Ambiente, legitimou o MP da União e dos Estados a 
propor ações judiciais de responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio ambiente e a Lei 
7347/85 regula a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente e outros 
bens e direitos. A Constituição Federal atribui ao MP a atuação na proteção do patrimônio público e 
social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III, CF). 

http://www.abong.org.br/final/faq_pag.php?faq=12189�
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(2008) são alguns dos autores que escreveram sobre a “judicialização” dos 

procedimentos de licenciamento ambiental, apontando algumas medidas judiciais, como 

Mandados de Segurança, Ações Civis Públicas e Ações populares, utilizados, na 

maioria das vezes, segundo os autores, pelo MP e ONGs para questionar aspectos do 

licenciamento. Apesar das críticas feitas à excessiva participação do poder judiciário na 

etapa de licenciamento ambiental, é bom que se reflita que, em muitos casos, a 

judicialização decorre da margem dada na legislação a diferentes interpretações. Outras 

vezes, porém, como defendido pelos autores acima citados, decorre de 

“posicionamentos ideológicos e inflexíveis” (p.25).  

 

Em Corumbá, exatamente a união dessas duas forças (ONGs e MP) tem conseguido 

instaurar um processo diferenciado para a discussão do desenvolvimento da região do 

Pantanal. Diante dos anunciados projetos de industrialização apoiados no pólo minero-

siderúrgico e na possibilidade de um pólo gás-químico, o terceiro setor atuante na região 

cobrou a necessidade de acompanhamento e debate com a sociedade. Conseguiram, 

assim, oficializar a construção da Plataforma de Diálogo, congregando empresas, ONGs 

e o MP.  A partir daí, está se buscando firmar a cultura de um processo democrático, 

participativo.  

 

A prerrogativa da abertura à participação deve ser inerente à elaboração de AAEs. Por 

isso, o desenvolvimento da AAE da Plataforma contou com as etapas de validação das 

informações por parte da Plataforma, disponibilização do material em site próprio da 

internet, a cada etapa produzida, e consulta pública para incorporação de sugestões e 

críticas. Após a finalização do estudo, com a recomendação de revisões periódicas, a 

Plataforma deu início à formação de grupos de trabalho para o acompanhamento e 

aprofundamento dos temas estratégicos apontados na AAE, tais como recursos hídricos, 

carvão vegetal e áreas de preservação. A Plataforma tem motivado também a abertura à 

discussão de outras iniciativas das empresas, como no caso da disponibilização do 

Termo de Referência do Diagnóstico do Carvão Vegetal em MS, que será financiado 

pela MMX, conforme mencionado no item 4.3.1.  

 

A experiência de Corumbá está mostrando que a integração entre os vários atores 

sociais interessados e atuantes no desenvolvimento de uma região não só é viável como 

pode proporcionar um fortalecimento das ações das empresas, que passam a ter o 
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respaldo da sociedade. Constroem-se, desse modo, atitudes coletivas que buscam 

maneiras de desenvolver vocações aparentemente antagônicas como as de preservação 

do bioma e exploração dos recursos minerais.  

 

4.3.4 – Comprometimento político-governamental com a incorporação da variável 
ambiental no planejamento da região 
 

O Capítulo 2 dessa dissertação apontou que vários dos problemas ambientais que 

eclodiram em Carajás foram previamente diagnosticados, mas não receberam a devida 

atenção. A falta da atribuição de responsabilidades sobre o monitoramento dos impactos 

indiretos, a precariedade das instituições da época para cobrarem o acompanhamento de 

ações mitigatórias, a falta de entrosamento entre empresas e governo, foram alguns dos 

fatores que contribuíram para o parco desempenho do pólo minero-siderúrgico em 

relação a aspectos como desmatamento, conflitos fundiários e problemas sociais 

urbanos.  

 

Assim, não foram realizados os investimentos necessários em reflorestamento, não 

foram elaborados planos de uso e ocupação do solo urbano para tratar do contingente 

populacional que afluiu para as sedes urbanas do entorno do projeto, sobretudo 

Parauapebas. Na época de implantação do PFC, a Vale entendeu que sua atuação se 

restringia ao controle dos impactos diretos de suas atividades, não se responsabilizando 

por questões como a do fornecimento de carvão para as guseiras, ainda que essas 

fossem abastecidas pelo minério por ela extraído. Essa postura só foi modificada em 

tempos recentes, tendo a empresa efetuado cortes de fornecimento para as produtoras de 

gusa que apresentaram flagrantes de irregularidade na obtenção do carvão vegetal.  

 

Margulis (1990) conclui que, no caso do PGC, o Banco Mundial, financiador do 

Programa, superestimou a capacidade de atuação das instituições de governo, como 

INCRA, GETAT, SEMA, IBDF, secretarias estaduais, prefeituras. Mas, diante da 

fragilidade institucional, a própria CVRD foi quem cuidou da coordenação entre os 

diversos órgãos. E, diante das fracas instituições, os grupos econômicos (madeireiros, 

guseiros, garimpeiros, agropecuaristas) não se preocuparam com o cumprimento das 

leis. Nas palavras de Margulis:  
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Seria fundamental que os órgãos de meio ambiente, as agências de 
desenvolvimento regional, de assistência social, de proteção aos 
índios, os órgãos fundiários, as prefeituras e secretarias estaduais, 
todos, enfim, que lidam com setores potencialmente impactados pelo 
projeto fossem de alguma forma consultados ou estivessem 
formalmente envolvidos no projeto, forçando e garantindo sua 
participação conjunta. Esta é, provavelmente, a lição mais importante 
para futuros projetos de investimentos semelhantes. (Margulis, 1990, 
p.78) 

 

Em Corumbá, o envolvimento do governo no processo de avaliação ambiental 

permanece reduzido. Pelo conceito da própria Plataforma do Diálogo, o governo não foi 

envolvido no grupo, pois a participação é restrita ao segundo e terceiro setores. No 

entanto, durante a elaboração da AAE diversos representantes dos governos municipais 

e estadual foram procurados pela equipe de realização da AAE e informados sobre os 

objetivos do estudo. Na ocasião, levantou-se também junto às entidades públicas 

informações de interesse para a avaliação. 

 

Finalizado o estudo, a Plataforma manifestou que pretende retomar o contato com o 

poder executivo dos municípios e do Estado, num esforço de articulação, através da 

realização de reuniões para apresentação da própria Plataforma e da Avaliação. “A idéia 

é buscar colaboração para dar efetividade às ações da Plataforma” (AVINA, 2009). De 

qualquer forma, devido ao caráter voluntário da AAE, não se pode esperar um 

comprometimento formal dos governantes no cumprimento de qualquer ação.  

 

Discordando de Paulo Egler (2006), que defende a condução de AAEs pelo poder 

público, por deter, a priori, a função do planejamento regional, o pólo de Corumbá 

experimenta um processo bem particular de avaliação ambiental. Acredita-se que a 

continuidade das ações já empreendidas ou recomendadas na AAE da Plataforma 

dependerá da parceria permanente entre empresas e o terceiro setor, com o fundamental 

apoio dos governantes. Importante destacar, porém, que as duas maiores empresas 

atuantes na área, Rio Tinto e Vale, não compõem a Plataforma. Contudo, com a recente 

venda dos ativos da Rio Tinto na região para a Vale algumas estratégias dessa devem 

ser revistas e, com isso, renova-se a expectativa da empresa juntar-se ao grupo. Afinal, 

como bem colocado por Carvalho et al. (2008) 
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É necessário ainda que as empresas que operam ou pretendem 
operar no CMS-MS pensem suas unidades de produção – ou 
“pólos” – como partes de um processo único de transformação 
da região de Corumbá e do MS, que pode ser, em algumas 
décadas, um modelo a ser replicado ou, em poucos anos, uma 
experiência a ser esquecida como modelo de desenvolvimento 
local. A linha entre os dois cenários é tênue, ainda mais em 
projetos instalados em regiões ricas em cultura e biodiversidade, 
como o Pantanal. (CARVALHO et al., 2008, p. 05) 

 

4.4 – Os rumos da AAE no Brasil 
 

Sobre os rumos da AAE no Brasil e uma possível institucionalização, destaca-se, 

inicialmente, algumas reflexões recentes apresentadas em trabalhos acadêmicos no 

Brasil. Sanchez (2008) e Teixeira (2008) ressaltam que a AIA de projetos tem sido forte 

motivadora de AAEs elaboradas no País, sob o argumento de lidarem com os impactos 

cumulativos de um conjunto de projetos. Nessa perspectiva, SOMA34

Esse é, pois, um dos caminhos pelo qual a AAE vem penetrando no Brasil, com um 

potencial grande de contribuição. Sanchez avalia que a integração da AAE com 

diferentes instrumentos aplicados em níveis distintos poderia facilitar o licenciamento, 

contribuindo para identificar a viabilidade de projetos, acelerar a aprovação de projetos 

vinculados a PPPs e avaliar impactos cumulativos de projetos inseridos numa mesma 

região. Nesse sentido, Roberto Messias Franco

 afirma que “há 

um consenso cada vez maior de que muitas das Avaliações Ambientais Estratégicas 

setoriais aqui no Brasil exigidas sob essa denominação deveriam ser designadas como 

Avaliação Ambiental Integrada”, conforme termo já utilizado no setor elétrico para 

designar a avaliação de vários empreendimentos numa mesma bacia. 

 

35

                                                 
34 http://www.somaambiente.com.br/produto.php?id=13 
35 Roberto Messias Franco é o atual Presidente do IBAMA e se pronunciou via contato telefônico, no dia 
11 de abril de 2009.  

 argumenta que a elaboração de AAEs 

setoriais no Brasil significaria um grande avanço no sentido de “aliviar” o sistema de 

concessão das licenças ambientais. Ele vislumbra que, ao se formular AAEs, seja por 

bacia hidrográfica, seja por bacia aérea, seja por blocos para E&P de petróleo, os 

estudos poderiam alimentar bancos de dados, que dispensariam as exaustivas e 

repetitivas caracterizações apresentadas nos EIAs. Assim, seria possível filtrar 
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significativamente os projetos que ainda necessitam de estudos mais extensos. Todo 

esse processo traria agilidade e eficiência ao licenciamento. Ainda segundo Franco, o 

problema não está no modelo de LP, LI e LO, ou seja, as perguntas que são feitas em 

cada uma dessas fases está correta e deve ser conduzida pelo órgão ambiental. É preciso 

atacar o foco do problema que está em conflitos de ordem maior que precisam ser 

debatidos em estágios prévios, de modo que a AIA de projetos permaneça focada nas 

medidas mitigadoras individualizadas.  

 

Mas, um problema atual que se verifica é a inversão do processo, ou seja, AAEs 

formuladas no nível de projeto, desvinculadas de políticas públicas, para influenciar 

instâncias superiores de planejamento, seguindo um modelo “bottom-up”36

Nessa perspectiva de AAE como facilitadora do licenciamento estão mais associadas as 

AAEs setoriais, como as desenvolvidas pelo governo de Minas Gerais

. Essa 

prática, porém, corre o grande risco de pouco ou nada influenciar o processo decisório, 

como argumenta Sanchez sobre o caso do Rodoanel de São Paulo. O mesmo foi 

testemunhado pelo MMA no caso da AAE do Complexo do Rio Madeira. O caso de 

Corumbá, tratado nessa dissertação, também se enquadra nesse “grupo de risco”, apesar 

de todo o avanço trazido em termos de avaliação ambiental. Contudo, espera-se que o 

processo diferenciado conduzido pela “Plataforma de diálogo entre o segundo e o 

terceiro setor” assegure a consideração dos resultados da AAE. Os próximos passos, 

portanto, devem ser a verificação se as recomendações emanadas do estudo foram 

postas em prática e a avaliação dos resultados das ações após as considerações da AAE. 

 

37

                                                 
36 Duas escolas de AAE tem sido seguidas no mundo, a AAE como extensão da AIA de projetos (bottom-
up) e a AAE como exercício de planejamento (top-down). Eggenberger (1998 apud Eggenberger e 
Partidario, 2000) argumentam que essas duas diferentes abordagens refletem o papel que AAEs vem 
adquirindo nos países, ou seja, espera-se que o modelo bottom-up seja mais aplicado em países com 
experiência em AIA, enquanto o top-down seja mais adotado em países com forte tradição em 
planejamento.  
37 O Governo de Minas Gerais instituiu os Núcleos de Gestão Ambiental (NGAs), pelo Decreto 
43.372/03, incorporando-os às Secretarias de Estado. Os NGAs têm a função de assessorar os secretários 
sobre as decisões do COPAM (Conselho de Política Ambiental) que tenham interferência nas políticas 
setoriais e coordenar a elaboração de AAEs para a incorporação das questões ambientais nos  processos 
de planejamento estratégico das políticas públicas setoriais. 

 para os setores 

de transporte e geração hidroelétrica (já finalizadas) e agricultura, mineração e 

saneamento (em discussão). Esse sim, trata-se de um caso de planejamento “top-down”, 

que busca a integração vertical de política para plano, de plano para programa e desses 

para projetos. Nesse sentido, Sanchez faz uma importante ressalva: “a AAE pode e deve 
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ser empregada no âmbito de decisões que nem sempre levam à concepção de projetos 

que posteriormente serão avaliados em EIAs e sujeitos a licenciamento ambiental. A 

AAE se justifica por si só na análise de PPPs e pode contribuir para a sustentabilidade” 

(SÁNCHEZ, 2008, p. 11). 

 

Além dessa motivação originada no licenciamento, observa-se outras duas origens da 

prática das AAEs no País. Uma delas vincula-se ao requerimento por parte de agências 

multilaterais de desenvolvimento (Banco Mundial, BID), para avaliar projetos por elas 

financiados, a exemplo da AAE do Gasoduto Bolívia – Brasil (GASBOL). A outra, 

finalmente, atende ao conceito mais tradicional da AAE, de avaliar as conseqüências de 

PPPs. Enquadram-se aí as AAEs do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo 

Sustentável na Costa Norte, requerida pelo Ministério do Turismo e a AAE do PPA 

Federal (2000-2003), coordenada pelo Ministério do Planejamento. Após essa primeira 

experiência com o PPA, pretendeu-se desenvolver uma metodologia de AAE para o 

PPA 2004-2008. Assim, por meio de portaria do Ministério do Planejamento, 

estabeleceu-se um grupo de trabalho em AAE, também integrado pelo MMA. Mas, após 

avanços iniciais, o processo regrediu depois de 2006, por afastamento da equipe 

envolvida e pela orientação da Casa Civil para se concentrar em Avaliações Ambientais 

Integradas de empreendimentos hidroelétricos (TEIXEIRA, 2008, p.77). Apesar dessas 

iniciativas, a consideração das questões ambientais na discussão das PPPs tidas como 

voltadas para o desenvolvimento e crescimento econômico é ainda muito restrita.  

 

Assim, em meio à crescente prática do instrumento no Brasil, salienta-se que, seja qual 

for a fonte motivadora, há um consenso entre os autores que vem se dedicando ao 

assunto sobre os seus benefícios, quando o processo é conduzido com seriedade e 

vinculados a processos sistemáticos de planejamento. Mas, uma questão ainda incerta 

remete à institucionalização do instrumento, ou seja, se a AAE deve ser adotada por 

meio de legislação específica. Na atualidade, porém, tal discussão gera uma 

preocupação entre debatedores do assunto sobre a possibilidade de “engessamento” do 

instrumento. Teixeira (2008) defende a “Definição de uma legislação de apoio e não que 

imobilize o processo de adoção da AAE no Brasil” (TEIXEIRA, 2008, p.105). 

 

O projeto de Lei n° 2072/2003, que propõe a obrigatoriedade da realização de AAEs 

pela administração pública para avaliação de PPPs, é considerado por alguns 
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especialistas um equívoco (VEROCAI38 e LAROVERE39

O fato é que o crescimento exponencial de AAEs sendo formuladas no País conduzirá, 

cada vez mais, ao debate da institucionalização. Há que se refletir, porém, que o 

problema maior não reside em se a AAE deve ou não ser institucionalizada, pois essa 

resposta poderá ser positiva ou negativa, dependendo de “como se faz”. Em outras 

palavras Sanchez coloca que “A verdadeira medida do sucesso da AAE será sua 

capacidade de influenciar as decisões e não a feitura de relatórios volumosos ou bem 

ilustrados” (SANCHEZ, 2008, p.17). La Rovere

), por abordar a AAE nos 

moldes de um EIA. A flexibilidade do instrumento, o seu conceito amplo, são, 

justamente o que o tornam adaptável a diferentes contextos. Ao mesmo tempo, 

concorda-se com a necessidade de se avaliar o desempenho das AAEs, motivo pelo qual 

são registrados os esforços para a definição de “critérios de boa prática”, como aqueles 

abordados nessa dissertação. Mas, como críticas são por vezes dirigidas a esses 

requisitos pré-determinados, devido às especificidades Verheem e Tonk (2000) sugerem 

que se focalize “os princípios da AAE em objetivos a serem atingidos, e não em 

requisitos específicos de procedimento”. 

 

No caminho para uma possível institucionalização registra-se outras iniciativas 

ocorridas no País, as quais foram resgatadas no trabalho de Sánchez (2008). A 

Secretaria de Meio Ambiente de SP aprovou, em 1994, uma resolução que criou uma 

comissão de avaliação ambiental estratégica, mas o trabalho pouco evoluiu. Após, um 

estudo do MMA de 2002 recomendou a implementação da AAE por meio de legislação, 

mas ressaltou que o instrumento não deveria ser vinculado ao licenciamento, e indicou 

que os Planos Plurianuais (PPAs) aplicassem a AAE. Por fim, em 2004, impulsionado 

pelo MMA, publicou-se o acórdão n° 464, seguido por outros, do Tribunal de Contas da 

União, verificando a aplicabilidade da AAE na instância Federal e recomendando a 

realização de AAE para os PPAs e PPPs setoriais.   

 

40

                                                 
38 Comunicação pessoal, em 05 de Setembro de 2007. 
39 Comunicação pessoal, em 16 de Maio de 2009.  
40 Comunicação pessoal, em 16 de Maio de 2009. 

 argumenta que não adiantaria a 

criação de uma legislação que obriga a adoção da AAE se a sociedade não estiver 

madura para trabalhar com o instrumento. 
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Outra questão que cerca os debates sobre AAE é sobre quem deve ser o seu proponente, 

se o poder público ou também a iniciativa privada. Roberto Messias Franco41

                                                 
41 Em já citada entrevista no dia 11 de abril de 2009 

 defende 

que não há problema em uma empresa ou um grupo delas desenvolverem uma AAE, 

desde que a avaliação esteja atrelada a políticas públicas. Tais questões, contudo, 

passam a ser de pouca relevância se o propósito maior de discutir a sustentabilidade das 

ações estiver contemplado e se o resultado das avaliações pesarem sobre as decisões. 

 

O importante é perceber que a AAE emerge num contexto amplo de mudança de 

paradigma, em todo o mundo, onde as questões ambientais são parte indissociável de 

qualquer discussão. Portanto, é um processo tendencial, uma via de mão única. O 

modelo buscado hoje, em tempos “pós-modernos” é aquele aberto à participação 

pública, que integra as dimensões do desenvolvimento, que considera alternativas, 

avalia impactos cumulativos, incorpore a visão de sustentabilidade. As variações de 

nomenclatura para avaliações ambientais refletem esse pensamento, seja pela Avaliação 

Integrada, seja pela Avaliação de Sustentabilidade (LEE, 2006) ou outras já existentes 

ou que virão. Contudo, há que se ter claro que a AAE não é uma substituta da AIA de 

projetos, mas uma aliada. Por isso, o Brasil, antes de qualquer institucionalização, deve 

buscar ações distintas no sentido de corrigir os problemas do licenciamento e de 

constituir as bases para adoção da AAE regidas por marcos conceituais sólidos. Talvez 

seja, realmente, o caso da prática revelar os caminhos da institucionalização e não o 

contrário, evitando-se processos burocráticos, pouco efetivos. 
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5 – Conclusões 

 

Esta dissertação analisou duas experiências recentes de AAEs dirigidas ao complexo 

minero-siderúrgico de Corumbá. O objetivo principal foi o de discutir as limitações e as 

potenciais contribuições que esses estudos podem dar para o aprimoramento da gestão 

ambiental do complexo. Mais especificamente, buscou-se entender em que medida os 

estudos podem contribuir para se evitar, ou mitigar, problemas sócio-ambientais como 

os já registrados nos complexos de Minas Gerais e de Carajás, bem como se as 

metodologias destes estudos atenderam aos requisitos de boa prática destacados na 

literatura. Os métodos utilizados contemplaram revisões bibliográficas de vários temas 

(mineração e siderurgia, AIAs e AAEs), análises documentais e entrevistas. 

 

Verificou-se que as AAEs possuem diferenças bastante significativas entre si e que, de 

maneira geral, atenderam limitadamente aos requisitos de boa prática. Dentre as 

limitações da avaliação da Rio Tinto estão a falta de participação do público, linha de 

base e diagnóstico reduzidos, falta de discussão de alternativas, foco na justificação de 

escolhas pré-estabelecidas, falta de visão de futuro e objetivos de sustentabilidade. A 

AAE da Plataforma se mostrou mais coerente com as recomendações de boa prática, o 

que ficou evidente na inclusão de: participação pública, integração dos componentes 

biofísicos e socioeconômicos estabelecida no diagnóstico, objetivos de sustentabilidade 

e discussões de alternativas. 

 

Um dos aspectos relevantes das discussões foi o conceito de AAE atribuído a estes 

estudos, tendo em vista que ambos não avaliaram a implementação de uma política, um 

plano ou um programa governamental. Além disso, as avaliações tiveram um caráter 

algo reativo, na medida em que elas propuseram “ajustes” para uma alternativa (um 

pólo minero-siderúrgico) já “escolhida”. Apesar da aparente impropriedade do termo 

“AAE” para descrever as avaliações, nota-se que estas foram além das típicas AIAs de 

projeto e que consideraram aspectos historicamente ignorados nas tomadas de decisão 

sobre o desenvolvimento de regiões minero-siderúrgicas.  

 

Diversos aspectos dos estudos podem contribuir para que o desenvolvimento do pólo de 

Corumbá rompa com os paradigmas de Minas Gerais e Carajás. A AAE da Rio Tinto, 
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por exemplo, esclarece que a empresa utilizará uma tecnologia diferenciada no processo 

siderúrgico, a partir do uso de finos de minério e outros materiais de ferro, além de 

carvão mineral importado, para se evitar a dependência de biomassa regional. A AAE 

da Plataforma, por sua vez, traz um questionamento importante em relação ao Plano 

Florestal apresentado por uma empresa mineradora. É argumentado que a empresa terá 

que investir em mais áreas de reflorestamento ou terá que recorrer ao mercado para 

garantir o suprimento, levantando preocupações acerca da pressão sobre matas nativas e 

sobre um possível estímulo ao contrabando de carvão com os países vizinhos. Com essa 

abordagem, a avaliação da Plataforma sinaliza para os tomadores de decisão e sociedade 

a necessidade de um cuidado redobrado no tratamento da questão do carvão. 

 

Com relação ao potencial de atratividade populacional do pólo de Corumbá tanto a 

AAE da Plataforma, quanto a da Rio Tinto apontam a indisponibilidade de área em 

Corumbá para crescimento urbano. Os estudos prevêem um direcionamento da 

expansão no eixo de Ladário e ressaltam a modesta capacidade de instalação desse 

município.  

 

As reduzidas participações públicas nas tomadas de decisão estratégica do 

desenvolvimento dos complexos de Minas e Carajás não estão se refletindo em 

Corumbá. A união de organizações da sociedade civil com o Ministério Público em 

Corumbá tem conseguido instaurar um processo diferenciado para a discussão do 

desenvolvimento da região do Pantanal. Tal processo levou à criação da Plataforma de 

Diálogo, a qual, além motivar a realização da respectiva AAE, tem ajudado a integrar os 

vários atores sociais, buscando maneiras de desenvolver vocações aparentemente 

antagônicas como as de preservação do bioma e exploração dos recursos minerais.  

 

Um aspecto crítico das discussões refere-se ao reduzido envolvimento do governo no 

processo de avaliação ambiental do complexo, o que levanta preocupações em relação à 

legitimidade dos estudos e as necessárias motivações para implementar suas 

recomendações. A referida Plataforma do Diálogo, por exemplo, é restrita ao segundo e 

terceiro setores, muito embora estabeleça interações com os governos nos diferentes 

níveis. Durante a elaboração da AAE diversos representantes dos governos municipais e 

estadual foram procurados pela equipe de realização da AAE da Plataforma e 

informados sobre os objetivos do estudo. Mas, devido ao caráter voluntário da AAE, 



 138 

não se pode esperar um comprometimento formal dos governantes no cumprimento de 

qualquer ação. 

 

Esta dissertação discutiu também os rumos que a AAE vem tomando no Brasil, 

notadamente a questão da sua institucionalização. Identificou-se que a AAE vem 

assumindo no País um papel de ajustar problemas que eclodem no licenciamento de 

projetos. O tratamento de impactos cumulativos também tem motivado a sua realização, 

situação em que se enquadra o caso de Corumbá. Contudo, assim como ocorreu em 

outras avaliações estratégicas realizadas para corrigir anomalias do sistema de 

licenciamento, o potencial de contribuição do instrumento para subsidiar decisões 

estratégicas pode reduzir significativamente. No caso de Corumbá, por contar com o 

acompanhamento da Plataforma, espera-se que as recomendações emanadas dos estudos 

de fato orientem as ações de implantação do pólo. 

 

Uma relevante limitação desta dissertação está no fato de que ela se finda poucos meses 

após o término da AAE da Plataforma. Neste sentido, muito dos argumentos aqui 

apresentados têm um caráter especulativo. Sugere-se que futuros estudos se ocupem de 

uma análise da real efetividade das AAEs. Uma importante questão para ser explorada é 

a implementação das diretrizes propostas nos estudos. Afinal, em que medida o governo 

e demais atores irão levar adiante as recomendações das AAEs?  

 

Outro ponto a ser destacado é que, como esse trabalho dedicou-se à análise de vários 

critérios de desempenho de AAEs, não foi possível aprofundar demasiadamente em 

cada tema. Trabalhos futuros poderão, desse modo, tratar de itens específicos desses 

estudos, tais como impactos cumulativos, participação pública e outros.  

 

Apesar das limitações, esta dissertação se deu em um importante momento da discussão 

do instrumento da AAE no Brasil. O caso de Corumbá, conjuntamente com outros 

incipientes exemplos de avaliações voluntárias no País, está provendo um fértil material 

de estudos para o entendimento de como levar adiante a AAE em solo nacional. Espera-

se que as análises e discussões aqui apresentadas auxiliem a divulgar o valor destas 

experiências.  
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