
Fornecedora de minério de fer-
ro para as siderúrgicas do Polo
de Carajás, no Pará, a minerado-
ra Vale solicitará informações
adicionais e esclarecimentos
das empresas citadas no relató-
rio do Observatório Social co-
mo compradoras de carvão ile-
gal. Considerada pelo Instituto
Aço Brasil — que representa os
interesses das siderúrgicas — co-
mo prejudicial à imagem de to-
da a indústria, a prática de “la-
vagem” do produto provoca
anomalias que podem compro-
meter a competitividade das fa-
bricantes brasileiras. Apesar
das evidências, a Vale condicio-
na qualquer providência à análi-
se das informações levantadas
pelo Observatório Social.

A mineradora manifestou a in-
tenção de notificar as empresas
citadas pela ONG. “A Vale infor-
ma ainda que vai notificar as em-
presas citadas pelo Observatório
Social para que apresentem in-
formações e documentos que
atestem a conformidade de suas
operações às leis ambientais e
trabalhistas, razão pela qual in-
formações mais detalhadas que

nos possam ser envidadas pelo
Observatório Social serão úteis
para a execução eficaz desta aná-
lise”, informou a mineradora.

Questionado acerca da respon-
sabilidade sobre as empresas fi-
liadas, o Instituto Aço Brasil atri-
bui qualquer providência fiscali-
zatória ao poder público. Argu-
menta que não caberia ao Institu-
to a apuração de práticas traba-
lhistas irregulares. “O poder pú-
blico é o responsável por qual-
quer tipo de fiscalização”, argu-
menta a direção do Instituto,
que admite, no entanto, preocu-
pação com os danos à imagem
das empresas brasileiras no exte-
rior. “A indústria brasileira de
aço é duplamente prejudicada
pelas anomalias competitivas

provocadas pelo uso de carvão
ilegal, assim como sua imagem.”

Dados do Instituto indicam
que, no ano passado, as siderúr-
gicas do Brasil consumiram 28
milhões de toneladas de ferro gu-
sa, 92% dos quais oriundos de
produção própria, a partir de car-
vão mineral ou vegetal de planta-
ções próprias. Em 2010, argu-
menta o Instituto, só 8% do total
do insumo consumido teria sido
adquirido de terceiros. E, mes-
mo assim, de produtores de Mi-
nas Gerais. A aquisição do ferro
gusa, acrescenta o Instituto, só
ocorre mediante certificação e
auditoria dos fornecedores.

“Todas as empresas associadas
ao Instituto Aço Brasil têm pro-
cessos de avaliação, qualificação

e auditoria de fornecedores, en-
volvendo verificações relativas
às relações de trabalho e ao cum-
primento de todas as exigências
legais, incluindo licenças e autori-
zações dos órgãos ambientais”,
informa a nota do Aço Brasil.

Citada no levantamento do
Observatório Social, a Cosipar,
também controladora do proje-
to Usipar (Usina Siderúrgica do
Pará), no município de Barcare-
na, também foi procurada pelo
Brasil Econômico. Até o fecha-
mento desta edição, no entanto,
não havia respondido às acusa-
ções. Na página do grupo Cosi-
par na internet, a companhia
afirma que o empreendimento,
localizado em uma área de 11 mi-
lhões de metros quadrados, con-
tribuiu para a verticalização da
cadeia produtiva do minério de
ferro na região. A Usipar tam-
bém argumenta que o empreen-
dimento não só gerou 900 em-
pregos diretos e indiretos, como
também atraiu uma fábrica de ci-
mento do Votorantim.

Apesar dos supostos benefí-
cios, a Cosipar foi desfiliada em
2009 do Instituto Carvão Cida-
dão (ICC). De origem familiar,
mas com sócios russos, o grupo
não cumpriu o estatuto do cha-
mado Pacto Nacional pela Erradi-
cação do Trabalho Escravo. Por
meio de nota oficial, emitida em
março de 2009, a empresa admi-
tia o não pagamento das mensali-
dades como consequência da cri-
se mundial. Mesmo assim, argu-
mentava que sempre buscava
cumprir as boas práticas sociais.
Na mesma nota, a empresa anun-
ciava que procuraria se refiliar
ao ICC nos meses seguintes. Isso,
no entanto, nunca aconteceu. ■
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DESTAQUE SUSTENTABILIDADE

ETAPAS DA LAVAGEM DE CARVÃO

Fonte: Observatório Social 

Carvoarias clandestinas que 
usam madeira sem certificação 
e, em muitos casos, operam 
com trabalhadores em situação 
trabalhista precária, vendem 
carvão para as carvoarias 
credenciadas e auditadas pelo  
Instituto Carvão Cidadão (ICC). 
Segundo o Ministério Público do 
Trabalho, o Pará é o estado que 
mais utiliza trabalho escravo 
nas carvoarias clandestinas

1 As carvoarias credencia-
das pelo ICC computam o 
carvão como se ele 
tivesse sido produzido em 
suas instalações. Esse 
carvão é vendido para as 
siderúrgicas Sidenorte, 
Cosipar, Usipar, Margusa 
e Sinobrasque, que 
produzem ferro-gusa

2 As siderúrgicas usam o 
carvão como redutor do 
minério de ferro  comprado 
da Vale no processo de 
produção do ferro-gusa. A 
Vale fez um acordo com o 
governo federal de não 
vender minério para 
empresas que integram a 
cadeia produtiva do carvão 
ilegal e do trabalho escravo

3 Segundo levantamento  da 
ONG Observatório Social, o 
ferro-gusa produzido na 
Amazônia é vendido para 
as indústrias de produção  
de aços especiais nos 
Estados Unidos

4 O estudo realizado 
pelo Observatório 
Social afirma também 
que esse aço é 
comprado pelas 
montadoras General 
Motors, Ford, Nissan  
e Toyota
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