
No dia em que os pesquisadores
do Observartório Social e agentes
do Ibama chegaram à carvoaria
Boa Esperança, em Nova Ipixuna,
no Pará, nada menos do que 66%
do carvão que estava no pátio era

de origem não declarada.
A Boa Esperança, que é uma
das principais fornecedoras
da siderúrgica Sidepar, é
credenciada e auditada pelo
ICC (Instituto Carvão Social).
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Pesquisadores e Ibama flagram produto ilegal

DESTAQUE SUSTENTABILIDADE

No último dia 24 de maio, a pe-
quena Nova Ipixuna, no Pará,
ganhou notoriedade nacional
devido ao assassinato do líder
ambientalista José Cláudio Ribei-
ro, e de sua mulher, Maria do Es-
pírito Santo. Depois de diversas
denúncias de trabalho escravo e
devastação florestal em carvoa-
rias clandestinas da região, o ca-
sal foi morto em uma tocaia. A
Polícia Federal desconfia que o
crime foi encomendado. No
mesmo dia em que essa notícia
corria o mundo, a ONG Observa-
tório Social fazia os últimos ajus-
tes no texto final de uma longa
pesquisa que começou justa-
mente em Nova Ipixuna.

O estudo, que será apresenta-
do hoje em São Paulo, aponta
que a cadeia produtiva que co-
meça com a produção de ferro-
gusa na Amazônia e termina
com a fabricação de automó-
veis no Brasil e no exterior está
contaminada pelo trabalho es-
cravo e a devastação ambiental.
Na ponta de baixo do processo
estão carvoarias clandestinas
nas quais a força de trabalho é
majoritariamente análoga à es-
cravidão e a madeira é obtida
quase toda de forma ilegal. Es-
ses carvoeiros, segundo a ONG,
fornecem carvão sem registro
para outras carvoarias creden-
ciadas e auditadas pelo Institu-
to Carvão Cidadão (ICC). O volu-
me “extra” seria somado ao pro-
duzido regularmente. Dessa for-
ma, todo o carvão comprado pe-
las siderúrgicas chegaria com o
selo de auditado.

As siderúrgicas, por sua vez,
produzem o ferro-gusa utili-
zando carvão e minério de fer-
ro comprado da Vale, que em
2008 assinou um acordo com o
governo federal no qual se com-
prometia a não vender minério
para siderúrgicas envolvidas
com trabalho escravo e proces-
sos de devastação ambiental.
Uma vez pronto, o ferro-gusa
é vendido para empresas ameri-
canas que o transformam em
aços especiais, exportados pa-
ra montadoras como Nissan,
Ford, Toyota e GM.

Direitos humanos
“Depois da morte do José Cláu-
dio e da Maria, o Ibama foi à re-
gião de Nova Ipixuna e fechou
várias carvoarias. Naquela
área, o trabalho escravo e infan-
til é recorrente. Os trabalhado-
res sofrem de doenças pulmo-
nares graves”, diz o advogado
Sergio Martins, coordenador
da Sociedade Paraense de Direi-
tos Humanos.

Ele conta ainda que os car-
voeiros não recebem material
de proteção e têm jornadas ex-
tenuantes de trabalho. Segun-
do o pesquisador Marques Casa-
ra, que encabeçou a pesquisa
do Observatório Social, a indús-
tria de ferro-gusa entraria em
colapso se todo o processo fos-
se dentro das normas interna-
cionais e das leis ambientais.
“Se o uso de madeira ilegal nas
carvoarias fosse interrompido,
a produção de ferro-gusa entra-
ria em colapso. Isso acontece-
ria também em Minas Gerais e
Mato Grosso. Há outra alterna-
tiva que custa muito caro: plan-
tar eucalipto”.

Para chegar a essa conclusão,
a ONG coletou os dados de pro-
dução dos últimos 12 meses das
carvoarias supondo uma impro-
vável produção de 100% da ca-
pacidade dos fornos durante to-
do o ano. Os pesquisadores con-
taram com ajuda do Ibama.
“Checamos quanto ferro-gusa
é possível produzir com aquela
quantidade de carvão. Nós usa-
mos como base o relatório ofi-
cial das auditorias do ICC até de-
zembro de 2010, depois cruza-
mos com a quantidade de gusa
vendida no mercado”, diz.

Segundo o estudo, quatro si-
derúrgicas utilizariam quase
100% de carvão oriundo de
“lavagem”: Cosipar, Usipar, Si-
depar e Sidenorte. “O caso
mais grave é o da Cosipar, que
foi expulsa do ICC e do Pacto
Nacional de Enfrentamento do
Trabalho Escravo. Se você fi-
car uma semana na BR 150
acompanhando uma fiscaliza-
ção do Ibama, vai ver que de
cada dez caminhões parados e
apreendidos com carvão ile-
gal, pelo menos seis estão indo
para a Cosipar”. ■

Siderúrgicas são
acusadas de usar
carvão ilegal

“

Estudo aponta comprometimento da cadeia produtiva de
ferro-gusa com trabalho escravo e devastação ambiental

Pedro Venceslau
pvenceslau@brasileconomico.com.br

Além de trabalho
escravo, o trabalho
infantil é recorrente
nas carvoarias
clandestinas;
a família toda
trabalha jornadas
extenuantes sem
nenhuma proteção

Sergio Martins
Coordenador da Sociedade

Paraense de Defesa dos
Direitos Humanos

Fiscaldo Ibamadescobremadeira
ilegalem carvoarianoPará
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Montadoras dizem adotar
práticas internacionais

para credenciamento de
seus fornecedores e exigem
certificações internacionais de
produção para cadastrá-los.

Produção de ferro-gusa a
partir do uso de carvão

vegetal chega a ser cerca de dez
vezes mais barata do que outros
meios. Saída seria uso de madeira
de eucalipto, bem mais cara.

Vale, um das empresas
envolvidas nas denúncias

do Observatório Social, quer
mais esclarecimentos e prevê
notificar fornecedoras que
tenham práticas irregulares.

● ●●

O carvão é um insumo
fundamental na cadeia produtiva
do aço. Na Amazônia, mais de
90% da produção vai para as
indústrias instaladas no polo
siderúrgico de Carajás. O carvão

vegetal tem duas utilidades:
servir como combustível para as
caldeiras ou como agente químico
para tirar o oxigênio durante o
processo em que o carvão é
misturado ao minério de ferro.

DEVASTAÇÃOANUNCIADA

Madeira abundante mantém cadeia produtiva

➤

Sergio Vignes

Henrique Manreza

A mata esconde as
carvoarias clandestinas

➤➤

“

LEIA MAIS

O ICC não checa a
origem do carvão
produzido, só
as condições
trabalhistas. Se o
fizesse, constataria
um rombo e a
indústria pararia

Responsável pelo estudo, que
começou a ser desenvolvido
em 2004, afirma que mercado
não se sustentaria sem ilegais

Casaradiz queestruturado
governode fiscalizaçãoé

pequenaparaaárea

Como vocês concluíram que as
siderúrgicas estão comprando
carvão de origem não declarada?
O forno da carvoaria tem uma
quantidade máxima mensal de
carvão que pode ser produzido.
Simplesmente não há como pro-
duzir mais. Então, pegamos 12
meses de uma produção supon-
do 100% da capacidade do for-
no. Importante ressaltar que du-
rante cinco meses do ano chove
muito e o forno não chega a
100% de aproveitamento. Nós
usamos como base o relatório
oficial das auditorias do ICC até
dezembro de 2010. Cruzamos
com a quantidade de gusa vendi-
da no mercado. O ICC não che-
ca a origem do carvão produzi-
do pelas carvoarias, só as condi-
ções trabalhistas. Se fizesse is-
so, constataria um rombo e a in-
dústria pararia.

Quando começou essa
investigação?
Em 2004 nós conseguimos pro-
vas documentais do envolvi-
mento da indústria siderúrgica,
especialmente da Cosipar e da
Sidepar, com carvoarias que
usam trabalho escravo. O resul-
tado desse estudo foi a criação
do ICC, que passou a auditar as
carvoarias. Depois disso, o cená-
rio mudou bastante e as carvoa-
rias cadastradas mudaram suas
políticas. Mas agora, em 2011,

conseguimos pela primeira vez
uma informação chave: o total
de ferro-gusa produzido pelas
siderúrgicas. Esse número era
secreto. Descobrimos que as car-
voarias auditadas pelo ICC es-
tão lindas e com tudo em cima.
Mas há uma quantidade de car-
voarias que não está auditada e
vende o carvão para quem está
cadastrado no ICC. As clandesti-
nas, que usam trabalho escravo
e madeira ilegal, estão no meio
da mata, a dez quilômetros ou
mais das credenciadas.

Quem mais integra essa cadeia
produtiva que começa nas
carvoarias ilegais?
A Cosipar foi expulsa do ICC.
Pior: ela foi expulsa do Pacto Na-
cional de Enfrentamento do Tra-
balho Escravo. Ainda assim con-
tinua vendendo. Temos docu-

mentos que provam que Ford,
General Motors, Toyota e Nissan
compram esse aço. A alfândega
americana disponibiliza essas da-
dos publicamente. As siderúrgi-
cas estão lavando carvão por
meio das carvoarias cadastradas.

O que significa a Cosipar ser
expulsa do Pacto?
Eles estão praticamente assu-
mindo que compram carvão ile-
gal. A Vale tem que se explicar.

Por quê?
Em 2008, a Vale firmou um acor-
do com o Ministério do Meio
Ambiente dizendo que não ven-
deria mais minério de ferro pa-
ra indústrias envolvidas com
trabalho escravo e devastação
ambiental. O pacto foi assinado
pelo (ministro Carlos) Minc e pe-
lo (então presidente da compa-
nhia, Roger) Agnelli. O acordo
não está sendo aplicado nem pe-
lo Ministério, que deveria fiscali-
zar, nem pela Vale, que conti-
nua vendendo o minério.

Como as montadoras podem
ser responsabilizadas?
As montadoras têm estatutos de
responsabilidade social explíci-
tos. Elas afirmam que não se en-
volvem com fornecedores liga-
dos ao desmatamento e ao traba-
lho escravo. Sabem do proble-
ma. Foram feitas várias reu-
niões na Organização Interna-
cional do Trabalho (OIT) entre
representantes dos ambientalis-
tas e das siderúrgicas para discu-
tir essa questão. ■ P.V.

ENTREVISTA MARQUES CASARA Pesquisador do Observatório Social
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 e 23 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. 4-5.




