
urante nossa visita e empolgação
junto às usinas siderúrgicas do
Grupo Vallourec na França e no

Japão, controladas e modernizadas am-
bientalmente no pós-guerra e boom de

consciência ecológica que também atin-
giu o país do sol nascente, o diretor-presi-
dente da V&M do BRASIL, Flávio Azevedo,
nos fez uma provocação nacionalista:
'Ainda precisamos sair e ver o que aconte-
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ce fora, em outros países, para só assim
acreditarmos e valorizarmos o que temos
e fazemos de maneira pioneira por aqui".
E provocou: "Quando retomarmos do Ja-
pão, quero convidá-los para conhecerem a
planta industrial da nossa Usina Barreiro,
em Belo Horizonte. Vocês a verão com ou-
tros olhos", disse o executivo, que também
está à frente do mais moderno e sustentá-
vel complexo siderúrgico previsto para
entrar em operação em 2010, na região de
Jeceaba, Minas Gerais.

Trata-se da Vallourec & Sumitomo Tu-

NA ENTRADA da Usina, as boas vindas
ao futuro parceiro japonês, para
conhecer sua gestão sustentável

bos do Brasil, fruto da parceria Vallourec
(grupo francês dono da V&M) e a gigante
japonesa Sumitomo Metais, a um cus-
to/investimento de aproximadamente
US$ 1,6 bilhão e capacidade de produção
de até um milhão de toneladas de
aço/ano.

O convite foi aceito. E é o que você vai
conferir conosco: a esperança de um Brasil
também melhor e ainda possível, a JB Eco-
lógico confirmou, é mais que nascente por
aqui. Ela é real. Acompanhe a reportagem.
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Nove de julho último, lua crescente.
Nem parece que a Usina Barreiro da
V&M do BRASIL, como passou a ser in-
corporada a ex-poluída Mannes-
mann, integrante por vários anos da
"Lista Suja" dos ambientalistas minei-
ros, como uma das 10 indústrias mais
degradadoras do Estado, é a mesma. E
ocupando o mesmo lugar. Nada me-
nos que 2,5 milhões de m2, equivalen-
te ao mesmo tamanho do Parque das
Mangabeiras, a maior área verde e de
lazer da capital mineira.

Antes, até 1954, quando foi inaugu-
rada pelo presidente GetúlioVargas e
anunciada como o primeiro investi-
mento alemão do pós-guerra no Bra-
sil, essa imensa área industrial era
apenas uma fazenda. Uma grande fa-
zenda produtora de laranjas, cercada
de verde e vazios urbanos, tamanha a
sua distância, na época, do centro ha-
bitado de Belo Horizonte.

O tempo passou.
Com o início das atividades siderúr-

gicas, o verde foi dando lugar aos gal-
pões e chaminés industriais, à polui-
ção generalizada entremeada a plan-
tios de eucalipto, numa tentativa de
minimizar a sua visibilidade pública.
E em 1970, às vésperas da emblemáti-
ca Conferência de Estocolmo, quando,
pela primeira vez, a humanidade pro-
nunciou o termo "meio ambiente e
desenvolvimento", a poluição ali já
chegara a tal ponto que, tanto a usina
como as colunas de fumaça que ela
lançava no céu viraram guia de rota
para os pilotos de aviões.

A mudança foi total.
Hoje, mais de meio século depois, os

mesmos 2,5 milhões de m2 da antiga
usina se tornaram a única área verde
e sem poluição da região. E esta, ao
seu redor, tornou-se o contrário. A re-
gião perdeu, praticamente, todo o seu
verde original, tornando-se super-po-
pulosa e devastada, fruto da ocupação
urbana desordenada comum a todas
as regiões metropolitanas do país. Já
somam cinco os bairros que cresce-
ram agarradinhos, num raio de até

dois quilômetros da empresa. E 200
mil pessoas, a maioria de classe mé-
dia, pobre e até favelada, se envol-
vendo e convivendo de uma forma e
outra com a Usina hoje. Até abrindo
janelas nos próprios muros dela, co-
mo única e possível paisagem. Pra
não dizer esperança de uma vida
melhor. E a construção, juntos, de
uma história e realidade comuns de
sustentabilidade.

Afinal, é o lema de sustentabilidade
da empresa, garante sua diretoria,
que criou como marco desta conduta
uma Superintendência de Desenvol-
vimento Sustentável e Relações Cor-
porativas, unindo o ambiental ao so-
cial: "De que adianta ser uma empre-
sa próspera e reconhecida no merca-
do global, se cercada pela exclusão
ecológica e social?".

USINA VERDE - As respostas são
muitas. Especializada na fabricação
de tubos de aço sem costura, a V&M
do BRASIL é a única usina integrada
desde a matéria-prima do grupo. O
que, segundo Ricardo de Figueiredo
Santos Filho, coordenador de Meio
Ambiente, significa ser praticamente
sustentável em quase todo o seu ciclo
de vida. Ou "do berço ao túmulo", da
matéria prima até a fabricação do seu
produto final, passando pelo descarte
ambientalmente correto de seus resí-
duos na natureza ou reaproveitados
no processo industrial.

Movida tão somente a carvão vege-
tal, um biocombustível sólido susten-
tável, a V&M do BRASIL tem um mo-
delo de produção de aço com um
enorme diferencial, no que diz respei-
to às emissões de gases geradores do
efeito estufa, em relação aos proces-
sos convencionais. A empresa opera
atualmente com 100% de carvão de
florestas plantadas, 70% deste ínsu-
mo produzido pela V&M FLORESTAL,
o braço verde do grupo, que adminis-
tra as florestas próprias de eucalipto
nas regiões norte e noroeste de Minas.
Outros 20% são produzidos a partir de
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madeira de reflorestamento compra-
da e os 10% restantes são adquiridos
no mercado de carvão de eucalipto,
até que seja possível atingir a auto-
suficiência total já na primeira meta-
de da próxima década. A empresa já
não consome carvão vegetal de ori-
gem nativa. Quatro anos antes do pra-
zo legal, quando, a exemplo da Acesi-
ta Energética, hoje Arcelor Mittal -
única no estado com 100% de consu-
mo de carvão oriundo de florestas
próprias - terá atingido a sua comple-
ta e sustentável auto-suficiência. E
nem indiretamente, consumirá um só
metro cúbico de mata nativa e/ou ou-
tro tipo de carvão sem procedência
ecológica.

Nada menos que R$ 18,3 milhões fo-
ram investidos diretamente, desde
2000 em inovação tecnológica, equi-
pamentos de proteção e reutilização
ambiental - garante Ricardo - vêm re-
solvendo, de vez, questões relaciona-
das às emissões atmosféricas, ruído,
efluentes e resíduos, muitas das quais
tanto incomodavam a comunidade ao
redor.

As principais fontes estacionárias
de poluição da empresa, num total de
24, incluindo um dos seus maiores e
antigos problemas, que é a poeira fu-
gitiva do próprio processo siderúrgi-
co, hoje são monitoradas e controla-
das 100% diuturnamente.

Quanto aos resíduos ocorre a mes-
ma coisa. Para cada tonelada de aço,
explica Ricardo, que é engenheiro quí-
mico, é gerada aproximadamente
meia tonelada de resíduos. Ainda as-
sim, "de baixíssima periculosidade e
altíssimo potencial de reciclagem". E
cerca de 30% da energia utilizada ho-
je pela usina é de geração termo-elé-
trica, movida a alcatrão vegetal e gás
de alto forno, subprodutos do proces-
so de carbonização da madeira e de
fabricação de ferro gusa, respectiva-
mente:

- Antes, o gás carbônico (CO2) que
gerávamos no processo de produção
de gusa era liberado na atmosfera.

Hoje, não. A utilização tanto do alca-
trão como dos gases oriundos dos al-
to-fornos fecha um ciclo sustentável.
Somos a primeira siderúrgica no
mundo a já ter aprovado junto ao
Conselho Consultivo de Mudanças
Climáticas, da ONU, um projeto de
venda de créditos de carbono por
meio do Mecanismo de Desenvolvi-
mento Limpo (MDL) dentro do Proto-
colo de Kyoto. Isto eqüivale a 45 mil
toneladas/ano de créditos de carbono,
cujo primeiro lote já foi certificado e
negociado com a irlandesa Ecosecuri-
ties.

DESCARTE ZERO - A gestão dos
efluentes líquidos segue a mesma po-
lítica: descarte zero. Conforme mos-
trou a empresa, que hoje é considera-
da referência pelos órgãos oficiais do
Estado, 98% de toda a água que utiliza
no processo industrial não volta mais
à natureza. Ela é tratada ali mesmo e
reutilizada também por motivos eco-
nômicos. Apenas 2% do volume que se
perde por evaporação e respingos, e
essa quantidade não é desprezível -
150 mil m3/mês, equivalente para en-
cher 15 mil piscinas pequenas - é com-
prada no mesmo período pela V&M. O
total desta água reutilizada é de qua-
se 7 milhões de m3 por mês do precio-
so e cada dia mais raro líquido.

Todo o esgoto humano produzido
também diuturnamente por seus qua-
se sete mil funcionários, entre contra-
tados diretos, indiretos e prestadores
de serviços, é 100% canalizado e envia-
do, via lançamento em interceptores
sanitários, para tratamento na ETE do
Rio Arrudas, o Tietê mineiro, que nas-
ce naquela região e corta a capital.

Uma das próximas metas, diante
das mudanças climáticas, é também
coletar e aproveitar a água da chuva.
Atualmente essa água, que "lava" os
pátios e depósitos industriais da em-
presa, é direcionada para tanques, on-
de os detritos são decantados. Ficam
no fundo, deixando somente a água
limpa voltar à natureza.



BARULHO LONGE o segundo
maior "calcanhar de Aquiles", em fun-
ção da aproximação da cidade e o sur-
gimento hoje de vários prédios literal-
mente colados aos muros da Usina, é
a poluição sonora, os ruídos gerados
no processamento dos tubos de aço. E
está deixando de ser. Graças a uma
parceria com a Universidade Federal
de Minas (UFMG), que fez da empresa
um local de pesquisa e trabalho nessa
área, e pretende torná-la um "Centro
de Referência" em proteção acústica
para o meio acadêmico e outros seto-
res produtivos, o nível de ruído está
abaixo dos níveis permitidos de tole-
rância, em conformidade com a legis-
lação ambiental.

Um exemplo desta inteligência am-
biental e compartilhada ocorre no úl-
timo estágio produtivo da V&M, onde
os tubos de aço são finalizados e em-

balados para serem vendidos. Devido
a um complexo sistema de proteção
acústica e a uma espécie de adesivo
plástico afixado nos equipamentos
que manuseiam mecanicamente os
tubos, quase não há mais atrito de
metal com metal, o que diminui dras-
ticamente o barulho que tradicional-
mente incomodava a nova e crescente
vizinhança.

PROJETOS LIMPOS A varredura
ecológica percorre todo o lugar. As
montanhas de resíduos de carvão,
mais conhecidas por moinhas e pós
de carvão que, de tanto acúmulo his-
tórico, interromperam a visão natural
que os primeiro empregados da Usina
tinham da Serra do Curral - o cartão
postal de Belo Horizonte - não exis-
tem mais. Todos os resíduos que ha-
viam ali foram retirados, estudados,
reciclados e reaproveitados no proces-

so industrial. No lugar deles, paisagis-
mo. E a visão agora permanente da
Serra, vista dali.

Lamas da lavagem dos gases e es-
córias de alto-forno e aciaria, idem.
Somente o enorme depósito de resí-
duos industriais diversos da Usina,
outra montanha de material inser-
vível formado nesses anos todos,
mais de 700 mil toneladas de resí-
duos potencialmente poluentes ali
acumulados, também por falta de
consciência ecológica e soluções
tecnológicas de reaproveitamento
na época, continua a desafiar a dire-
ção atual da empresa, tendo já seus
dias contados pelo projeto de sanea-
mento que ali se desenvolve.

Mais que ser uma questão de honra,
virou o prazer de um sonho em reali-
zação. Quem capitania este sonho, já
há quase duas décadas, quando come-
çou a trabalhar na empresa, é o geren-



te de obras Fernando Castilho, espécie
de prefeito e jardineiro-mor da Usina.

Entusiasmado (aliás, um traço co-
mum na maioria das pessoas que en-
trevistamos), ele administra in loco o
descomissionamento do depósito, que
se iniciou em 2007 e tem um compro-
misso firmado com os órgãos ambien-
tais e as comunidades vizinhas, para
se encerrar num prazo escalonado de
10 anos:

- Mas nós vamos conseguir fazer, se
Deus quiser, em apenas cinco anos! -
confidencia Castilho, para quem não
existe outro projeto semelhante em
nenhuma outra planta industrial no
país, siderúrgica ou não:

- Poder retirar, separar e dar desti-
nação final ambientalmente correta
para o que está enterrado aqui, mate-
riais estes que eqüivalem, em volume,
a toda produção de aço durante um
ano da empresa hoje, é um orgulho
pra nós que não tem tamanho. Só por
dia, nós estamos tirando e processan-
do 800 toneladas de resíduos. Qual
empresa que tomaria uma atitude
dessa, gastaria dinheiro com isso,
quando o usual seria impermeabili-
zar, revegetar a área e esquecê-la para
as gerações futuras?

Só de estudos para tomar esta deci-
são, foram gastos três anos, acrescenta

o "prefeito", igualmente ávido com a
implantação, sob sua direção, de um
cinturão verde e florido - e não apenas
eucaliptos - ao redor de toda a empresa.

O plantio já começou. E não é só pra
inglês ver, como os primeiros brasilei-
ros espertos costumavam fazer para
enganar os colonizadores. De fato, vi-
çosas, bem plantadas, com coveamen-
to preciso, adubação, estaqueamento

e rega permanente, mesmo neste pe-
ríodo de seca - Castilho também se or-
gulha - as primeiras mudas de árvores
em crescimento já se aproximam do
meio metro de altura. E entre ipês e
outras espécies da Mata Atlântica e
do Cerrado, já se vê uns e outros bou-
gainvilles dando flor, encantado o
confronto da paisagem industrial e
urbana.

Text Box
Fonte: JB Ecol, a. 7, n. 78, p. 34-39, Julho. 2008.




