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RESUMO 

 

Este trabalho irá descrever os possíveis benefícios ambientais relacionados à redução da 

poluição atmosférica, provenientes do emprego da tecnologia TRUCKLESS nas atividades 

mineradoras da empresa Vale em Canaã dos Carajás. A metodologia adotada para a 

realização da pesquisa foi qualitativa quanto aos fins descritivos, e quanto aos meios de 

estudo de caso. Os problemas socioambientais decorrentes das atividades humanas foram 

agravados principalmente a partir da Revolução Industrial, em função dos preceitos da 

produção em massa e consequentes impactos para o meio ambiente. O motivo de 

preocupação é antigo, mas só a partir das ultimas décadas do século XX passou a fazer 

parte da agenda de governantes, assim como dos diversos setores da sociedade. Um 

modelo de gestão socioambiental é a resposta natural das empresas diante do atual 

contexto econômico, que se caracteriza por uma rígida postura do mercado voltada à 

expectativa de interagir com organizações que sejam éticas, que tenham boa imagem 

institucional e que atuem de forma holística. Através deste estudo, pode-se perceber que, 

apesar das dimensões impactantes do seu setor, a preservação do meio ambiente bem como 

a preocupação com as questões sociais é uma constante para a empresa Vale. O estudo 

permitiu reconhecer que a empresa tem o compromisso de promover o desenvolvimento 

sustentável, buscando conjugar o bom desempenho econômico às causas sociais e 

ambientais. 

 

 

Palavras-chave: mineração, truckless, desenvolvimento sustentável, abordagem sistêmica, 
gestão socioambiental. 
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ABSTRACT 

 

This paper describes possible environmental benefits related to the decreasing of air 

pollution, resulting from Truckless technology to be implemented by Vale in mining 

operation in the S11D, Cannaã dos Carajás. The socioenvironmemtal problems related to 

human activities were aggraveted, mainly,during the industrial revolution due to mass 

production philosophy and consequent impacts in the enviroment. Despite being a motiv of 

worry since long time ago this ussue just became part of the agenda of the governers and 

society in the last decades of the XX century. A Socioenvironmemtal manegement model 

is the natural answer of the enterprizes facing the complex modern economic fabric also 

taking into account that the interaction with organization that are ethical, havean 

outstanding institucional image and have a holistic behavior is a must. This paper points 

out that despite the hige impacts of its activities the preservetion of the environment, as 

well as, the concern with the social issues is of out most importance for Vale. As a 

consequence we could also identify Vale's comitment to sustainable development and the 

same time social environmental goals with matching economic success. 

 

 

Keywords:  mining, truckless, sustainable development, environmental management, 

systems theory 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A economia não pode ser vista como um sistema dissociado da natureza, pois não 

existe atividade humana sem água, fotossíntese, ação microbiana no solo e, por fim, 

sem geração de resíduos. Os conceitos e métodos usados na ciência econômica devem 

levar em consideração as restrições da dimensão ambiental. Na visão 

desenvolvimentista tradicional, a natureza é vista como uma fonte inexaurível de 

recursos e, ao mesmo tempo, dotada de infinita capacidade de absorção de resíduos.  

 

O sistema econômico funciona como um processo entrópico1, governado pelas leis da 

termodinâmica que explicam fisicamente o comportamento da matéria e dos fluxos de 

energia que determinam o funcionamento da biosfera. O modelo produtivo moderno 

caracteriza-se por fluxos de sentido único, dessa forma matéria e energia de baixa 

entropia se convertem em matéria e energia de alta entropia continuamente, não 

integrados nos ciclos materiais da natureza. A energia dissipada não pode ser reciclada, 

exceto gastando mais energia do que a ganha. 

 

Quando se trata da exploração desmedida dos recursos naturais, será o céu o limite? O 

elo entre desenvolvimento e sustentabilidade parece quimérico, visto que reciclar 

recursos vai contra um sistema econômico pautado no desperdício. Uma relação 

equilibrada e mutuamente próspera entre o desenvolvimento e o meio ambiente só será 

possível quando a natureza deixar de ser percebida como uma externalidade do 

processo econômico e adquirir a devida importância estratégica. O desenvolvimento 

não pode ser sustentado com uma base de recursos naturais deteriorados, e o meio 

ambiente não pode ser protegido quando os projetos não levarem em consideração o 

preço da degradação ambiental e se muito menos dispuserem recursos para preveni-la. 

 

Neste contexto, a mineração tem importância histórica para humanidade, fornecendo um 

grande número de bens minerais, matérias primas e insumos, que são imprescindíveis ao 
                                                           
1 Entropia é uma medida da energia não disponível (perdida, utilizada) resultante das diversas 
transformações ocorridas da energia útil. (LEAL, 2007, p. 64).  
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progresso e desenvolvimento das civilizações. Todavia, associados à mineração, 

existem problemas ambientais tanto no meio interno à mina como no meio externo. No 

âmbito interno à mina, os problemas em geral fazem parte do campo de estudo da 

segurança e higiene do trabalho e no âmbito externo das avaliações de impacto 

ambiental.  A tendência mais recente tem sido o uso do termo engenharia ambiental para 

englobar esses amplos campos de pesquisa. Dentro da engenharia ambiental aplicada a 

mineração, a poluição atmosférica é um tema de grande relevância e será focalizada 

neste trabalho.  

 

Já que a sustentabilidade deve ser definida no contexto dos sistemas dinâmicos, 

biofísico e socioeconômico, quais são os limites ecológicos e fronteiras para as 

atividades mineiras? 

 

No Brasil estão instaladas empresas de mineração bem estruturadas e bem gerenciadas, 

entre elas a Vale a maior produtora de minério de ferro no mundo. Em um universo 

composto de 1.862 minas de grande, médio e pequeno portes, produzindo substâncias 

não metálicas (92,4%) e minerais metálicos (7,6%), e empregando oficialmente 54.000 

trabalhadores (segundo Relatórios Anuais de Lavra), o Valor da Produção Mineral 

Brasileira (VPMB) alcançou, no ano de 2000, o equivalente a US$18.549 bilhões, sendo 

que desse total, 82,1% são procedentes das cinco substâncias com maior valor de 

produção petróleo, ferro, gás natural, pedras britadas e ouro.  A contribuição dos bens 

minerais primários representa 1% (mais de US$6 bilhões) do Produto Interno Bruto 

(PIB), contribuição que ascende a 8,2% do PIB, quando se agrega à indústria extrativa a 

transformação dos bens primários em metais e ligas, cimento, fertilizantes, vidros, 

compostos químicos, entre outros. (MIOLI, 2004). 

 

Este trabalho está estruturado em 5 capítulos: o Capítulo 1 refere-se à Introdução; o 

Capítulo 2 aos Objetivos, o Capítulo 3 à Revisão Bibliográfica, o Capítulo 4 trata da 

Metodologia utilizada para o seu desenvolvimento, o Capítulo 5 trata dos resultados e 

discussão do(s) problema(s) apresentado(s) e, por último, no capítulo 6 são 

apresentadas as considerações finais e destacadas as principais conclusões bem como 

as possíveis contribuições do autor a partir da elaboração deste trabalho. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

Identificar benefícios ambientais relacionados à redução da poluição atmosférica, provenientes do 

emprego da tecnologia TRUCKLESS.  

 

      2.2 Objetivos específicos 

• Realizar visitas de campo na área de aplicação da tecnologia TRUCKLESS nas atividades 

mineradoras da empresa Vale em Canaã dos Carajás; 

• Elaborar relatórios de observação; 

• Compilar os dados observados nas visitas. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Este capítulo apresenta a evolução da temática do desenvolvimento sustentável; faz uma 

apresentação da abordagem sistêmica da gestão de empresas e sua relevância com o tema; 

descreve pontos importantes sobre o atual cenário de mudanças climáticas, bem como a 

legislação específica para o controle da poluição atmosférica e sua relação com as 

atividades mineradoras. 

 

3.1 Surgimento e importância socioeconômica e ambiental do 

desenvolvimento sustentável 

 

                “A maior parte da população humana agora vive em                                                                    

ecossistemas urbanos. O que ocorre aí influencia toda a biosfera. ” 

                                Genebaldo Freire Dias 

 

 

A economia convencional é composta por necessidades ilimitadas suplantadas por uma 

biosfera limitada quanto à matéria e energia. Dessa forma, um modelo de produção 

extrativista sustentável tem que se basear em fluxos mais racionais, ajustados aos ciclos 

naturais.  Pelo viés social, não haverá equidade no mundo sem a adoção de uma economia 

ecológica2, pois a conservação de recursos se baseia em direitos comunitários mais fortes, 

sem contar que a poluição do ar, dos solos, da água e do alimento mina cronicamente a 

saúde física dos menos favorecidos, inibindo sua capacidade de evoluir na direção de um 

futuro melhor.  

 

                                                           
2 Economia ecológica é a união da economia com a ecologia, concebendo-se a economia como um 
subsistema do ecossistema Terra, que é sustentado por um fluxo metabólico ou produção com partida e 
retorno e relação ao sistema alargado. (DALY; FARLEY, 2004, p. 515). 
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O eco desenvolvimento representa uma abordagem visionária ao desenvolvimento em que 

a satisfação das necessidades das gerações futuras deve ser garantida, e assim entre as 

condições para tornar o conceito operacional, destaca-se a necessidade do amplo 

conhecimento das culturas e dos ecossistemas, sobretudo em como as pessoas se 

relacionam com o ambiente e como elas enfrentam seus dilemas cotidianos; bem como o 

envolvimento dos cidadãos no planejamento das estratégias, pois eles são os maiores 

conhecedores da realidade local. 

 

A compreensão das complexas interações entre o homem e a biosfera é um dos principais 

desafios da atualidade. Um desses desafios é a percepção das alterações ambientais 

globais, induzidas pelo homem, que geram transtornos para o meio ambiente (alterações 

climáticas, desflorestamento, extinção de espécies, dentre outros).  

 

A Conferência Mundial de Estocolmo sobre o Meio Ambiente, ocorreu em 1972, em 

Estocolmo (Suécia) e foi o primeiro grande evento da ONU (Organizações das Nações 

Unidas) para discutir questões ambientais. Em junho de 1973, após a Conferência Mundial 

de Estocolmo, Maurice Strong, secretário da ONU e uma personalidade mundial nos 

assuntos ambientais e de sustentabilidade, cunhou o conceito de eco desenvolvimento: 

 
 
Processo de transformação do meio ambiente com ajuda de técnicas, 
ecologicamente corretas, concebidas em função da capacidade deste 
meio, impedindo o desperdício dos recursos naturais e cuidando para que 
estas sejam empregadas na satisfação das necessidades de todos os 
membros da sociedade. (LEAL, 2007, p. 59).   
 
 

Em 1974, foi realizada no México, a Conferência das Nações Sobre Comércio e 

Desenvolvimento, onde foi produzido um documento denominado Declaração de Cocoyoc 

(LIMA, 1997, p. 211) que incorporam as cidades do Terceiro Mundo no eco 

desenvolvimento. Na década de 80, o economista Ignacy Sachs se apodera do termo e o 

desenvolve conceitualmente, criando um quadro de estratégias ao eco desenvolvimento, 

baseado em três pilares: eficiência econômica, justiça social e prudência ecológica.  

 

Encarar a limitação do crescimento não é uma equação simples, sobretudo pelo viés 

político. Mas a própria condição de sustentabilidade é dada em face da finitude dos 

recursos naturais. Além da escassez do meio natural, não se pode negligenciar a questão da 
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desigualdade social, que gera pobreza e miséria, e consequentemente, mais degradação 

ambiental, como evidenciado por um trecho extraído da A Carta da Terra , a seguir. 

Estamos diante de um momento crítico na história da Terra, numa época 
em que a humanidade deve escolher o seu futuro. À medida que o mundo 
torna-se cada vez mais interdependente e frágil, o futuro enfrenta, ao 
mesmo tempo, grandes perigos e grandes promessas. Para seguir adiante, 
devemos reconhecer que, no meio da uma magnífica diversidade de 
culturas e formas de vida, somos uma família humana e uma comunidade 
terrestre com um destino comum. Devemos somar forças para gerar uma 
sociedade sustentável global baseada no respeito pela natureza, nos 
direitos humanos universais, na justiça econômica e numa cultura da paz. 
Para chegar a este propósito, é imperativo que nós, os povos da Terra, 
declaremos nossa responsabilidade uns para com os outros, com a grande 
comunidade da vida, e com as futuras gerações.  (CARTA DA TERRA, 
2000 1992, p. 1). 

 

O termo “desenvolvimento sustentável”, foi cunhado durante as fases preparatórias para a 

Conferência do Rio (ECO 92), realizada em 1992, no Rio de Janeiro. Esse evento fez 

novos balanços dos problemas ambientais. A Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, presidida pela primeira ministra Brundtland, da Noruega, elaborou o 

relatório Nosso Futuro Comum (1987), também conhecido como Relatório Brundtland 

(LIMA, 1997, p. 213). Este relatório concebeu e divulgou o conceito de desenvolvimento 

sustentável, como sendo o atendimento das necessidades do presente, sem comprometer a 

possibilidade das gerações futuras atenderem às próprias necessidades. O conceito se 

baseia em um triângulo: desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e proteção 

do meio ambiente.  

 

Muito já se discutiu sobre a capacidade de suporte do Planeta, que vem sendo dilapidado 

rapidamente pelo desmatamento em taxas sempre crescentes, desertificação, emissão de 

carbono e geração excessiva de resíduos, em função do desenvolvimento econômico e do  

alto índice de consumo. Ao mesmo tempo, parte da população do globo sequer consegue 

satisfazer suas necessidades básicas. Segundo relatório da ONU sobre o desenvolvimento 

humano (VIZENTINI, 2004, p. 50), cerca de 20% da população humana desfruta de uma 

riqueza sem precedentes, notadamente do hemisfério Norte. Por outro lado, os 20% mais 

pobres absorvem apenas 1,4% da renda total, vivendo em condições de extrema pobreza. 

Thomas Malthus, criador da Teoria Populacional Malthusiana, (VIZENTINI, 2004, p. 51) 

descreve matematicamente o que parece lógico: o crescimento populacional acontece em 
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progressão geométrica, enquanto nossos recursos crescem de forma desacelerada e mais 

lenta, em progressão aritmética. A teoria defende o controle da natalidade para que o 

mundo não entre em colapso com a falta de recursos naturais, sendo a fome o principal 

reflexo de tal quadro. A sustentabilidade é um importante instrumento para manter o 

perfeito equilíbrio entre as aludidas demandas e ofertas.  

A sociedade do consumo, vista praticamente como a evolução do sistema capitalista, em 

que a oferta e a procura se estabilizam num elevado padrão industrial, é, na verdade, o que 

está consumindo um produto que não se encontra nas prateleiras: a Terra. Todo esse 

consumo está aumentando ainda mais a velocidade da linha malthusiana. 

 

Bruno Clémentin (2010), cofundador do Institut d’Études Économiques et Sociales pour la 

Décroissance Soutenable (IEESDS), alega que não mexer na engrenagem do atual sistema 

parece difícil, quase utópico. Acredita-se que os próximos 50 anos serão decisivos para que 

o ritmo do atual consumo procure ou não salvaguardar o ecossistema, uma vez que restam 

apenas 41 anos de reservas de petróleo, 70 anos de gás, 55 anos de urânio. Mesmo que 

estes números possam ser contestados, ou considerando que a massa total de bens 

produzidos atualmente já constitui um potencial enorme de matéria a reciclar, a realidade é 

que, nesse ritmo, o fim de grande parte deles se torna cada vez mais próximo.  

 

Em sua obra The Natural Step (2003), Karl-Henrik Robert, agraciado em 2000 com o Blue 

Planet Prize4, questiona como seria um sistema econômico que pudesse estimular a nossa 

economia no sentido da sustentabilidade. Segundo o autor, materialmente, o crescimento 

só pode existir durante um período transitório como quando, por exemplo, você constrói 

uma casa com uma estrutura proporcional ao tamanho do seu lote e da sua renda, ou 

quando o corpo cresce. Depois disso, o crescimento deve ser transformado em 

desenvolvimento – a estrutura da casa para de crescer, evolui e finalmente se transforma 

em lar; a criança para de crescer e se transforma em adulto. Em sistemas integrados de alto 

nível de desempenho, o crescimento material continuado torna-se contraproducente em 

relação ao desenvolvimento. Por isso, Karl-Henrik Robert alega que sistemas sustentáveis 

devem ter mecanismos próprios para reduzir a velocidade do crescimento e acabar 

mantendo-se em um estilo controlado. Se esse mecanismo “inteligente” não estiver 

presente no sistema em crescimento, então, a exemplo das bactérias que se multiplicam nos 
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recipientes de teste dos laboratórios, o único resultado além de um determinado ponto de 

crescimento exponencial será a morte súbita e a extinção (as bactérias não morrem de 

fome, mas das próprias toxinas).  

 

O economista romeno Nicholas Georgescu-Roegen (1971) é o pai do movimento intitulado 

“decrescimento”. Segundo o mesmo autor, o processo econômico altera o ambiente de 

forma irreversível, sendo alterado por sua vez, por esta mesma alteração também de forma 

irreversível: entre o processo econômico e o meio ambiente há um nexo dialético 

(GEORGESCU-ROEGEN, 1971). Georgescu-Roegen fez a distinção entre a “alta 

entropia”, energia não disponível à humanidade, da “baixa entropia”, energia disponível. 

Ele demonstra simplesmente que, cada vez que se retiram recursos do capital natural3, 

hipotecam-se as chances de sobrevivências dos nossos descendentes: “Cada vez que se 

produz um automóvel, faz-se à custa de uma redução do número de vidas no futuro”. Ele 

põe em evidência os impasses do “crescimento zero” ou do “estado estacionário” que 

prometem os ecologistas. De fato, mesmo que economia se estabilize, ocorrerá o 

esgotamento do capital natural. 

 

Por este pressuposto, o caminho consistiria em passar de um modelo econômico fundado 

na expansão permanente a uma civilização consciente em que o modelo econômico integra 

os limites físicos do planeta. Em termos econômicos, isto significaria entrar no 

decrescimento, mas o horizonte sustentável é maior e contempla também a diversidade 

social e desigualdades que perpassam a comunidade global.  

 

O economista e sociólogo polonês, naturalizado francês, Ignacy Sachs (2002 e 2004), que é 

um dos mais importantes pensadores sobre o desenvolvimento sustentável no mundo, 

defende a ideia do pensador indiano M. S. Swaminathan4 de que "uma nova forma de 

civilização, fundamentada no aproveitamento sustentável dos recursos renováveis, não é 

apenas possível, mas essencial".  Para o economista, a civilização precisa cancelar a 

enorme dívida social acumulada e, ao mesmo tempo, reduzir sua dívida ecológica. Para 

                                                           
3  Capital natural: reservas ou fundos fornecidos pela natureza (bióticos ou abióticos) que produzem um fluxo 
valioso para o futuro, quer de recursos naturais, quer de serviços. (DALY; FARLEY, 2004, p. 512).  
4 Fundador e presidente da Fundação de Pesquisas M. S. Swaminathan, conhecido por sua liderança na 
Índia, criou o conceito de “evergreen revolution” (revolução sempre verde), com tecnologias que se 
adaptem ao meio natural e que sejam capazes de fazer da preservação da biodiversidade uma das bases 
decisivas da própria expansão produtiva. 
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tanto, sugere uma nova abordagem de crescimento econômico fundamentada no conceito 

de desenvolvimento sustentável, cuja premissa é estabelecer um modelo de 

desenvolvimento direcionado a preservar o meio ambiente, como base biofísica da 

economia, capaz de ser sustentado indefinidamente por sucessivas gerações. Caracterizado 

por adotar uma alternativa de progresso que não representa apenas crescimento, aumento 

quantitativo ou material, mas que abstrai da interação entre variáveis ecológicas, 

econômicas, sociais, físicas, políticas e institucionais. Na visão de Sachs deve-se planejar o 

desenvolvimento e considerar essas variáveis.  

 

 

Co-construindo a realidade diante de um novo contexto, o desafio está não só no uso 

racional dos recursos, mas em agregar num universo realista ações com ênfase na 

dimensão de equidade, bem como noções de prudência ecológica e desenvolvimento 

econômico.  

 

O desenvolvimento é uma construção social que consegue estabelecer uma dinâmica 

territorial nas quais são potencializadas fontes de poder e de riqueza locais, através da 

interação estratégica entre atores sociais, políticos, econômicos e culturais, considerando 

seus recursos físicos e humanos e também sua infraestrutura. 

 

A preocupação com o desenvolvimento sustentável representa a possibilidade de garantir 

mudanças sociopolíticas que não comprometam os sistemas ecológicos e sociais que 

sustentam as comunidades, apresentando-se assim como temática emergente e necessária à 

sobrevivência da espécie humana. O desenvolvimento sustentável não deve se referir 

especificamente a um problema limitado de adequações ecológicas de um processo social, 

mas a uma estratégia ou um modelo múltiplo para a sociedade, com enfoque em uma 

perspectiva holística de ação, que possa reforçar um sentimento de corresponsabilidade e 

de constituição de valores éticos. 

 

Assim o desafio consiste na transformação da filosofia e do discurso em ação e realização, 

ou melhor, na materialização da sustentabilidade. Nesse processo encontram-se os 

verdadeiros obstáculos e aparecem as grandes discordâncias sobre como construir um 

desenvolvimento multidimensional, agregando justiça social, prudência ambiental, 

viabilidade econômica, democracia participativa e conhecimento integrador.  Dessa forma, 
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segundo Veiga (2008) o desenvolvimento depende, em última instância, da cultura, na 

medida em que ele implica a invenção de um projeto, que não pode se limitar unicamente 

aos aspectos sociais e sua base econômica. O projeto não pode ignorar as relações do 

homem com a biosfera. A sustentabilidade, para o mesmo autor, vai depender da 

capacidade das civilizações humanas de se submeter aos preceitos de prudência ecológica e 

de fazer um bom uso da natureza. 

  

Giddens (2010) examina, em separado, os dois componentes do “desenvolvimento 

sustentável”. Segundo autor, “Sustentabilidade” é uma ideia útil, ainda que de definição 

“meio escorregadia”, já que diz respeito a um futuro mais indefinido. Não se sabe que 

inovações tecnológicas ocorrerão mais adiante, razão por que as avaliações dos limites dos 

recursos da Terra costumam ficar sob um ponto de interrogação. Em seu sentido mais 

simples, sustentabilidade implica que ao se lidar com problemas ambientais, está-se em 

busca de soluções duradouras, não de “jeitinhos” em curto prazo. 

 

Tem-se que pensar a médios e longos prazos e desenvolver estratégias que se estendam por 

essas escalas temporais. Existe a obrigação de se considerar de que modo as políticas 

atuais tenderão a afetar a vida dos que ainda não nasceram. 

 

Ainda no viés do autor, deve-se reexaminar a ideia de “desenvolvimento”. Por si só, 

“desenvolvimento” tem dois sentidos um pouco diferentes. Pode significar simplesmente o 

crescimento econômico, medido pelo PIB, caso em que se aplica a todos os países, em 

princípio. Mas também pode referir-se mias estritamente aos processos econômicos que 

tiram as pessoas da pobreza. 

 

É nesse sentido que se contrasta os países “em desenvolvimento” com os “desenvolvidos”. 

Na primeira acepção do termo, é claro, o “desenvolvimento” nunca cessa. 

 

Nos países mais pobres, existe um imperativo de desenvolvimento. Não se trata apenas 

deles terem direito de ficarem mais ricos, porém de que esse processo tem implicações 

diretas para a sustentabilidade. 

 

Giddens (2010) emprega alguns conceitos, que concernem, de modo geral, à maneira de 

analisar e promover políticas da mudança climática no contexto das instituições políticas e 
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que serão de suma importância para a melhor compreensão da proposta deste projeto. Tais 

conceitos são: Estado assegurador; convergência política e convergência econômica.  

 

O Estado assegurador é um conceito que o autor não pretende retornar à antiga ideia do 

Estado como agente de cima para baixo. O Estado atual tem que ser um “facilitador” com 

um papel primordial que é ajudar a acionar uma diversidade de grupos para que eles 

cheguem a soluções de problemas coletivos, sendo que muitos desses grupos atuarão de 

baixo para cima. Mas, esse conceito não é forte o bastante para captar o papel estatal, que 

também tem que ser o de fornecer resultados. O Estado assegurador é um conceito forte, 

que significa que o Estado é responsável por monitorar os objetivos públicos e por procurar 

certifica-se de que eles se concretizem de forma visível e aceitável. 

  

A ideia de convergência política, para Giddens (2010) se refere ao grau em que as medidas 

políticas relevantes para mitigar as mudanças climáticas, superpõem-se de forma positiva a 

outras áreas da política pública, de tal sorte que cada uma pode ser usada para fazer a outra 

avançar. Com isso, a convergência política tenderá a ser crucial para dizer até que ponto é 

possível responder com eficiência à mudança climática; por ser abstrato e concernir, 

sobretudo a perigos futuros, o aquecimento global tende a dar lugar, com grande facilidade, 

a preocupações mais cotidianas na cabeça das pessoas. Algumas áreas mais importantes da 

convergência política são a segurança energética e o planejamento energético, as inovações 

tecnológicas, a política do estilo de vida e os aspectos negativos da riqueza. A 

convergência maior e mais promissora é a que se dá entre a política de mudança climática 

e uma orientação para o bem estar que vai muito além do PIB. Por exemplo, presume-se 

que o automóvel confira liberdade e mobilidade, mas ele pode levar ao inverso – a retenção 

de pessoas em engarrafamentos de trânsito. Reduzir os engarrafamentos, através da 

melhoria da qualidade do transporte público e outras medidas, responde a esse problema, e 

é também um benefício para a redução das emissões do CO2. 

 

E, por último a convergência econômica refere-se à superposição entre tecnologias com 

baixa emissão de carbono, formas de práticas comerciais e estilos de vida com 

competitividade econômica. Terá também um impacto um impacto fundamental em nossos 

esforços para refrear o aquecimento global. A convergência econômica tem algumas 

semelhanças com o que foi chamado de “modernização ecológica”- a ideia de que as 

medidas progressistas no plano ambiental comumente coincidem com o que é bom para a 
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economia e para as metas políticas mais amplas. A modernização ecológica foi definida 

como “uma parceira em que governos, empresas, ambientalistas moderados e cientistas 

cooperam para reestruturar a economia política capitalista em moldes mais defensáveis em 

termos ambientais”. 

 

Na época em que foi debatido pela primeira vez, em meados da década de 1980, o conceito 

de modernização ecológica marcou um importante avanço na literatura ambientalista, bem 

como um grande desvio da ortodoxia dos verdes. Os autores que introduziram 

distanciaram-se do pessimismo da literatura quanto aos “limites do desenvolvimento”, bem 

como dos integrantes do movimento verde que se colocavam contra a modernidade e, até 

certo ponto, contra a ciência e a tecnologia, em linhas mais gerais. 

 

A tese fundamental foi que a melhor maneira de lidar com as questões ambientais (não 

apenas de mudança climática) era normalizá-las – atraí-las para a estrutura existente de 

instituições econômicas sociais, em vez de contestar essas instituições, como muitos verdes 

preferem fazer. Depositou-se muita ênfase no papel da ciência e da tecnologia na geração 

de soluções para as dificuldades ambientais, inclusive no enfrentamento do problema da 

diminuição dos recursos naturais mundiais. Entretanto, a “modernização” também incluía a 

reforma de instituições governamentais e mercados, tendo em mente as metas ambientais; 

e atribui um papel importante a grupos de sociedade civil para manter o Estado e as 

empresas no caminho certo.  

 

No Brasil, o marco da legislação voltada para a proteção ambiental ocorreu na década de 

80 com a publicação da Lei Federal nº 6.938, em 31 de agosto de 1981, que estabeleceu as 

diretrizes, os princípios e os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente – 

PNMA, na qual se consolidaram as estratégias atuais e os arranjos institucionais vigentes 

no tratamento das questões ambientais e cujo objetivo principal está descrito no artigo 2º 

“a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando 

assegurar, no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da 

segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana [...]” (MEDAUAR,2012, p. 

917). 

 

A Constituição de 1988 (MEDAUAR, 2012, p. 23-153) reforçou e aprimorou alguns 

objetivos da política ambiental brasileira (Capítulo VI – Do Meio Ambiente, Art.225), 
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inserindo nesse viés, as premissas do desenvolvimento sustentável, no momento em que a 

legislação ambiental prevê a “preservação e restauração dos recursos ambientais com 

vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a 

manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida” (Lei Federal nº 6.938/81, Art. 4º, item 

VI). 

 

O Brasil, tradicionalmente um dos países mais atuantes dentro do sistema das Nações 

Unidas, ocupou posição de particular importância nas discussões sobre meio ambiente 

desde o primeiro momento. Ao mesmo tempo, a questão do meio ambiente transformou-se 

em um dos temas que maior interesse levanta com relação ao Brasil no mundo, 

principalmente nos países desenvolvidos. Apesar das diferentes condicionantes 

internas, regionais e internacionais que marcaram os momentos em que se realizaram essas 

conferências ambientais, as posições do Brasil asseguraram-lhe um papel de liderança 

reconhecido, mesmo quando polêmico.  

 

O forte engajamento brasileiro na grande maioria dos temas explica-se, seguramente, pela 

coexistência no país de interesses – muitas vezes contraditórios – que são direta ou 

indiretamente afetados pela agenda internacional de meio ambiente, tendo em vista o 

tamanho de sua economia e de sua população, as suas dimensões continentais, as suas 

riquezas naturais, mas também as desigualdades regionais e as injustiças sociais. 

 

Por conter grandes reservas de recursos naturais – entre as quais as maiores de água 

potável – e por ser o maior repositório de biodiversidade do planeta, o Brasil é alvo de 

constante atenção. O que o Brasil fez em 1972, após Estocolmo, no plano internacional – 

unir conceitualmente meio ambiente e desenvolvimento – está sendo feito internamente, 

paulatinamente, apesar das dificuldades, e em grande parte graças ao dinamismo da 

sociedade civil brasileira.  

 

É necessário maior estímulo às instituições existentes para pesquisa científica e 

tecnológica, para o maior debate acadêmico, e para a maior participação da sociedade civil. 

Grandes avanços têm ainda de serem feitos, também, para que seja mais bem aceita a 

transversalidade da questão ambiental. 
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3.2 Abordagem sistêmica da gestão de empresas 

 

A administração recebeu diversas contribuições ao longo do tempo, dos engenheiros de 

produção, dos psicólogos, sociólogos, chegando ao que se conhece hoje como abordagem 

sistêmica.  A Teoria Geral dos Sistemas, para Chiavenato (2003), tem como ideia central o 

estabelecimento de uma visão da realidade que tenha caráter transdisciplinar podendo ir 

muito além de várias ciências e abstraindo os atributos comuns que porventura existam 

entre as várias ciências num campo de conhecimento unificado. As metodologias 

sistêmicas nascem da necessidade de se oferecer alternativas aos esquemas conceituais 

conhecidos, caracterizados pela falta de elementos que embasem a compreensão de ações 

nos âmbitos comportamentais e sociais, e deverá ser tratada de forma mais significativa 

nesse presente trabalho, atendendo ao tema proposto. 

 

A Teoria Sistêmica da Administração de empresas teve origem nos trabalhos de Ludwig 

Von Bertalanffy publicados em 1950 e 1968 (Chiavenato,, 2003). A abordagem sistêmica 

traz uma contribuição totalmente inovadora, da área biológica, uma vez que o Bertalanffy 

percebeu que os fatores, sejam funcionais ou anatômicos, caracterizam sistemas tanto dos 

seres vivos como as organizações. Sua finalidade é a identificação das propriedades, 

princípios e leis característicos dos sistemas em geral, independentemente do tipo de cada 

um, da natureza de seus elementos componentes e das relações entre eles. Procura entender 

como os sistemas funcionam. 

 

Bertalanffy critica a visão que se tem do mundo dividida em diferentes áreas, como Física, 

Química, Biologia, Psicologia, Sociologia etc. São divisões arbitrárias e com fronteiras 

solidamente definidas. E espaços vazios (áreas brancas) entre elas. A natureza não está 

dividida em nenhuma dessas partes. A Teoria dos Sistemas afirma que se deve estudar os 

sistemas globalmente, envolvendo todas as interdependências de suas partes. 
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A Teoria de Sistemas permite reconceituar os fenômenos dentro de uma abordagem global, 

permitindo a inter-relação e a integração de assuntos que são, na maioria das vezes, de 

naturezas completamente diferentes. 

 

A Teoria dos Sistemas se fundamenta em três premissas básicas (Chiavenato, 2003): 

� Os sistemas existem dentro de sistemas. 

Cada sistema é constituído de subsistemas e, ao mesmo tempo, faz parte de um sistema 

maior, o supra sistema. As moléculas existem dentro de células, que existem dentro de 

tecidos, que compõem os órgãos, que compõem os organismos, e assim por diante. 

 

� Os sistemas são abertos. 

É uma decorrência da premissa anterior. Cada sistema existe dentro de um meio ambiente 

constituído por outros sistemas. Os sistemas abertos são caracterizados por um processo 

infinito de intercâmbio com o seu ambiente para trocar energia e informação. 

 

� As funções de um sistema dependem de sua estrutura. 

Cada sistema tem um objetivo ou finalidade que constitui seu papel no intercâmbio com 

outros sistemas dentro do meio ambiente. 

 

Dessa forma, o sistema aberto se caracteriza por um intercâmbio de transações com o 

ambiente e conserva-se constantemente no mesmo estado (autorregularão) apesar de a 

matéria e a energia que o integram se renovarem constantemente (equilíbrio dinâmico ou 

homeostase). 

 

O organismo humano, por exemplo, não pode ser considerado mera aglomeração de 

elementos separados, mas um sistema definido que possui integridade e organização. 

Assim, o sistema aberto - como o organismo - é influenciado pelo meio ambiente e influi 

sobre ele, alcançando um estado de equilíbrio dinâmico nesse meio. O modelo de sistema 

aberto é um complexo de elementos em interação e intercâmbio contínuo com o ambiente. 

 

Por essa razão, a abordagem sistêmica provocou profundas repercussões na teoria 

administrativa. Existem diferenças fundamentais entre os sistemas abertos – os sistemas 

biológicos e sociais, como célula, planta, homem, organização, sociedade – e os sistemas 

fechados – como os sistemas da Física. 
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Em suma, o sistema aberto pode ser compreendido como um conjunto de partes em 

constante interação e interdependência, constituindo um todo SINÉRGICO (o todo é maior 

do que a soma das partes), orientado para determinados propósitos e em permanente 

relação de interdependência com o ambiente (entendida como a dupla capacidade de 

influenciar o meio externo e ser por ele influenciado). 

 

Ambiente é o meio que envolve externamente o sistema. O sistema aberto recebe suas 

entradas do ambiente, processa-as e efetua saídas ao ambiente, de tal forma que existe 

entre ambos – sistema e ambiente – uma constante interação.  

 

O sistema e o ambiente encontram-se inter-relacionados e interdependentes. Para que o 

sistema seja viável e sobreviva, ele deve adaptar-se ao ambiente por meio de uma 

constante interação. Assim, a viabilidade ou a sobrevivência de um sistema depende de sua 

capacidade de adaptar-se, mudar e responder às exigências e demandas do ambiente 

externo. 

 

Esta maneira de pensar permite desenvolver uma visão diferenciada, impulsionando assim 

para uma ação mais global e responsável em relação ao indivíduo e ao mundo em que se 

vive. 

 

Um elemento do sistema influencia o outro, criando, assim, o estado de interação e 

dependência mútua, numa complexa rede de relações que exige processos de diferenciação 

e integração, possibilitando novos estágios de expressão no sistema. 

 

A abordagem sistêmica aplicada às organizações prevê uma mudança de comportamento, 

pela qual a capacidade de aprender é um recurso humano vital e que quando transferida 

para as empresas possibilita avanços e transformações nos ciclos de desenvolvimento. 

 

Peter Senge (1999) assevera em sua obra “A Quinta Disciplina” que o pensamento 

sistêmico é uma das disciplinas de maior importância na aprendizagem organizacional. As 

mudanças ocorrem na medida em que podemos compreender as relações, os padrões 

existentes e os princípios que regem o sistema. 
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Só pela identificação destes três componentes é que podemos realmente trabalhar na 

identificação dos pontos de alavancagem que permitirão novos ciclos virtuosos no sistema. 

De forma prática, pode-se observar: empresas que são coerentes na sua prática com 

princípios de honestidade e respeito projetam no mercado esta imagem, despertando 

interesses mútuos nos fornecedores, clientes e colaboradores. A relação de troca voltada 

para o crescimento e desenvolvimento se torna o próprio círculo virtuoso. 

 

Os subsistemas na organização necessitam ser considerados e integrados dentro de uma 

visão mais participativa e sistêmica, na qual a troca, o reconhecimento da contribuição de 

cada parte no todo e o equilíbrio entre dar e receber se tornam práticas na manutenção e no 

crescimento da empresa e do universo com ela envolvida.  

 

Na busca de soluções sustentáveis, a Teoria dos Sistemas pode ajudar o pensamento 

sistêmico a criar um modelo de estrutura ambiental que seja economicamente viável às 

empresas e aplicável a todas as áreas, tanto de produção quanto de bens e serviços. 

 

Por isso, ao interpor a Teoria dos Sistemas de Bertalanffy à estrutura de Desenvolvimento 

Sustentável criada por vários autores e principalmente fundamentada no Relatório de 

Brundlant (1987) cria-se uma forma de compreender a estrutura formada a partir de uma 

visão diferente do reducionismo convencional. 

 

Seguindo a estrutura sobre a conservação do meio ambiente sustentável com sua atuação 

global, observa-se que o lado que mais sofre interferências é a parte econômica e sua 

estrutura. Por isso, a verificação de estudos econômicos fortalece o entendimento desta 

observação. 

 

Segundo a teoria de valor de Adam Smith (1988), o preço real de qualquer coisa é o 

esforço e o trabalho de adquiri-la o que é influenciado pela sua escassez. E isso retoma 

para a área sustentável a qual o nível de escassez de recursos ambientais é o principal 

estudo. 

 

A economia neoclássica sistematizou a oferta e demanda como determinantes conjuntos do 

preço e da quantidade transacionada em um equilíbrio de mercado, afetando tanto a 

alocação da produção quanto a distribuição de renda. 
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A determinística de recursos naturais vem dos elementos da natureza que são necessários 

ao homem e, tecnologicamente, podem ser aproveitados e (re) criados. Dentro desse 

conceito, podem-se ter dois tipos de recursos com duas formas de apresentação: os 

recursos renováveis e não renováveis e de forma exaurível e inexaurível. 

 

Assim sendo, o objetivo principal do Desenvolvimento Sustentável Econômico é encontrar 

um nível ótimo de interação entre três sistemas: o sistema ambiental dos recursos naturais e 

biológicos, o sistema produtivo e o sistema social. 

 

O Relatório de Brudlant (1987) ressalta que para o Desenvolvimento Sustentável seja 

alcançado, é necessário que a sociedade esteja compatível com o meio ambiente. Neste 

viés de compreensão do conceito de sustentabilidade tendo por base a teoria de sistemas, 

outra proposta é apresentada por Bossel (1999), que compreende o ambiente como 

possuidor de propriedades fundamentais: para todo ambiente, existe um estado normal em 

torno do qual ocorrem variações, mas dentro de certos parâmetros; os recursos são 

limitados e nem todos estão disponíveis de forma contínua; processos e modelos distintos e 

intermitentes aparecem, desaparecem e permanecem no ambiente; esporadicamente o 

sistema pode ser levado para longe do seu estado normal devido a flutuações; o estado do 

ambiente pode mudar para outro diferente do estado normal; como sistemas compartilham 

ambientes, o comportamento de um pode introduzir mudanças no ambiente de cada outro 

sistema. 

 

Segundo Bossel, em todos os sistemas existem fatores, denominados por ele de 

orientadores, em relação aos quais o sistema tem que se ajustar. Esses orientadores devem 

ser capazes de indicar para o sistema seu grau de aderência às propriedades do ambiente. O 

mesmo autor relaciona os seguintes orientadores básicos: existência – garante que o 

sistema pode sobreviver no ambiente; eficácia - assegura que o sistema será mantido no 

longo prazo e consegue ser efetivo na obtenção de recursos do ambiente; liberdade de ação 

- o sistema é hábil para lidar com o ambiente, utilizando maneiras variadas dependendo das 

situações; segurança - o sistema é capaz de se proteger das turbulências ambientais, mesmo 

quando o ambiente se afasta do estado normal; adaptabilidade - o sistema é capaz de mudar 

para se adaptar às mudanças no estado normal do ambiente; coexistência - o sistema é 

hábil para alterar seu comportamento visando considerar o comportamento de outros 
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sistemas em seu ambiente; necessidades psicológicas - o sistema hábil para buscar 

satisfações e evitar frustrações e dissabores. 

 

É com base nessas premissas que Bossel propõe não apenas a compreensão do significado 

de sustentabilidade com base na Teoria Sistêmica, mas ao mesmo tempo o 

desenvolvimento de mecanismos e alternativas mercadológicas visando operacionalizar o 

conceito, como o tema proposto neste trabalho. 

 

3.3 Painel das mudanças climáticas 

 

O efeito estufa é hoje  uma das principais preocupações de governos e de instituições 

internacionais ligadas ao problema ambiental. Em 2001, dados do relatório do IPCC 

(Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas) declarava como incontestável a 

evidência de aquecimento global causado pelo homem, embora os efeitos sobre o clima 

sejam difíceis de detalhar. O documento prevê que, em 2100, a temperatura atmosférica 

global terá aumentado entre 1,4°C e 5,8°C e os níveis dos mares, entre 0,09 e 0,88m, 

dependendo da quantidade de emissões de gases de efeito estufa.  

 

O aquecimento global provocado pela emissão de gases de efeito-estufa é um dos maiores 

paradigmas científicos da atualidade. Nos países industrializados a contenda em torno da 

questão e as suas possíveis consequências é intensa e tem sido caracterizado por uma forte 

carga ideológica, caracterizado por uma bipolarização em duas frontes antagônicas.  

 

De um lado, os que consideram que o possível efeito estufa é, sem dúvida, causado pela 

atividade industrial, fornecendo a estes uma ferramenta no combate ao capitalismo e 

globalização. Baseado nisto, exigem restrições às emissões de gases de efeito estufa 

(dióxido de carbono, metano, CFC, etc.) e, consequentemente, restrições às atividades 

industriais. Todavia, este ponto de vista é também defendido pelas ONGs, Painel 

Intergovernamental de Mudança Climática (IPCC) e a maioria dos governos.  

 

Por sua vez, o lado contrário ignora o problema e defende o direito de continuar com as 

atividades industriais e suas emissões, de acordo com os seus próprios interesses e a 

mentalidade “laissez-faire”.  
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Urge aqui ressaltar o histórico das discussões mundiais deste paradigma preocupante. Em 

1988 ascenderam-se as preocupações em relação ao clima, principalmente quanto aos 

prováveis efeitos a serem causados. E a mudança climática ingressou no debate político 

internacional, inicialmente, com o Programa Ambiental das Nações Unidas, o PNUMA, e a 

Secretaria Meteorológica Mundial que fundaram o Painel Intergovernamental sobre 

Mudanças Climáticas, o IPCC. O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas 

foi criado com o objetivo de analisar e publicar a cada cinco anos, um relatório acerca dos 

aspectos científicos da alteração climática, bem como, dos efeitos gerados ao ambiente 

global e das estratégias de respostas dos Estados. 

 

Posteriormente sucedeu-se, o Relatório de Bruntland, antecessor aos trabalhos 

preparatórios da Conferência do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

que evidenciou o desenvolvimento sustentável, conceituando-o como um desenvolvimento 

que garante as necessidades do presente sem atingir a capacidade das gerações futuras. 

 

O relatório mencionado foi utilizado como base para os trabalhos da ECO 92, e, dessa 

forma, já estava consubstanciada a necessidade de implementação do desenvolvimento 

sustentável com vistas a uma maior proteção ao meio ambiente. Nesse aspecto, tendo como 

base o contexto de ameaça da mudança do clima, a Assembleia Geral das Nações Unidas 

providenciou a criação de um tratado a respeito do tema, em virtude do primeiro relatório 

de avaliação do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. As negociações 

iniciarem-se em 1990 e terminaram durante a Conferência do Rio de Janeiro sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, em 1992. 

 

A Conferência do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento foi realizada 

com intuito de estabelecer novos níveis de cooperação entre os Estados, bem como, na 

conclusão de acordos internacionais que visassem o respeito dos interesses de todos e 

protegessem a integridade do sistema global de meio ambiente e desenvolvimento. 

 

A Conferência das Partes (COP) é o braço executivo do acordo internacional. No caso da 

CQMC (Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima), a COP decide 

sobre aplicação e funcionamento das diretrizes do tratado, a implementação dos 

mecanismos previstos e o cumprimento das metas estabelecidas. Para isso realiza 
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encontros anuais onde faz uma revisão do estado de implementação da Convenção e 

discute-se a melhor forma de se lidar com a mudança do clima. Cada encontro leva o nome 

da cidade onde é realizado e seus resultados dependem das negociações entre os países que 

participam do acordo – conhecidos como Partes – e seus grupos representativos. Em escala 

temporal, são (segundo Giddens, 2009): 

 

Conferência de Berlim (COP-1) – realizada em 1995, ano seguinte da entrada em vigor 

da CQMC, a primeira COP tem como destaque a decisão de se apresentar no encontro de 

1997 um documento tornando oficial o comprometimento dos países do Anexo I5 de 

redução das emissões de gases do efeito estufa. Eram os primeiros passos para a criação do 

Protocolo de Quioto. A COP-1 também aprovou o desenvolvimento das Atividades 

Implementadas Conjuntamente (AIC) que seriam estabelecidas entre um país do Anexo I e 

outro não pertencente a esse grupo, visando à implantação de projetos de suporte e 

transferência de tecnologia, com o objetivo de facilitar o cumprimento de metas de 

mitigação. 

 

Conferência de Genebra (COP-2) – realizado em 1996, o encontro teve como documento 

oficial a Declaração de Genebra É uma reunião anualmente realizada por países que 

assinaram a convenção do clima. Criada durante a ECO 92, nessa reunião é enfocado 

especialmente as questões relativas ao risco de alterações significativas no clima global.   

 

Conferência de Quioto (COP-3) – realizada em 1997, marcou a adoção do Protocolo de 

Quioto, com metas de redução de emissões e mecanismos de flexibilização dessas metas. 

De modo geral, as metas são de 5,2% das emissões de 1990, porém alguns países assumiram 

compromissos maiores: Japão – 6%, União Europeia – 8% e Estados Unidos, que acabaram não 

ratificando o acordo, 7%. A entrada em vigor do acordo estava vinculada à ratificação por no 

mínimo 55 países que somassem 55% das emissões globais de gases do efeito estufa, que 

aconteceu apenas em 16 de fevereiro de 2005, após vencida a relutância da Rússia. Os 

Estados Unidos se retiraram do acordo em 2001. 

 

                                                           
5 O Anexo I é a relação dos 40 países e a Comunidade Europeia, listados na Convenção do Clima,que assumiram compromissos 
de reduzir emissões de gases de efeito estufa (GEE). São, basicamente, os países da Organização de Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE): Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Bielo-Rússia, Bulgária, Canadá, Comunidade 
Europeia, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Federação Russa, Finlândia, França, Grécia, Hungria, 
Irlanda, Islândia, Itália, Japão, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Mônaco, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Polônia, 
Portugal, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, República Tcheca, Romênia, Suécia, Suíça, Turquia, Ucrânia e Estados 
Unidos. Os países “não-Anexo I" (países em desenvolvimento) são aqueles que não se comprometeram em assumir metas 
obrigatórias de redução de emissão, apesar de alguns adotarem ações voluntárias nesse sentido. 
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Conferência de Buenos Aires (COP-4) – realizada em 1998, centrou esforços na 

implementação e ratificação do Protocolo de Quioto, adotado na COP-3. O Plano de Ação 

de Buenos Aires trouxe um programa de metas para a abordagem de alguns itens do 

Protocolo em separado: análise de impactos da mudança do clima e alternativas de 

compensação, atividades implementadas conjuntamente (AIC), mecanismos financiadores 

e transferência de tecnologia. 

 

Conferência de Bonn (COP-5) – realizado em 1999, o encontro na Alemanha teve como 

destaque a implementação do Plano de Ações de Buenos Aires e as discussões sobre 

LULUCF, sigla em inglês que designa o Uso da Terra, Mudança de Uso da Terra e 

Florestas. A COP-5 tratou ainda da execução de atividades implementadas conjuntamente 

(AIC) em caráter experimental e do auxílio para capacitação de países em 

desenvolvimento. 

 

Conferência de Haia (COP-6) – realizado no ano 2000, o encontro foi uma amostra da 

dificuldade de consenso em torno das questões de mitigação. A falta de acordo nas 

discussões sobre sumidouros, LULUCF, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, mercado 

de carbono e financiamento de países em desenvolvimento levaram à suspensão das 

negociações. Uma segunda fase da COP-6 foi então estabelecida em Bonn, na Alemanha, 

em julho de 2001, após a saída dos Estados Unidos do Protocolo de Quioto. Foi então 

aprovado o uso de sumidouros para cumprimento de metas de emissão, discutidos limites 

de emissão para países em desenvolvimento e a assistência financeira dos países 

desenvolvidos. 

 

Conferência de Marrakesh (COP-7) – realizada em 2001, a reunião traz como destaque 

dos Acordos de Marrakesh a definição dos mecanismos de flexibilização, a decisão de 

limitar o uso de créditos de carbono gerados de projetos florestais do Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo e o estabelecimento de fundos de ajuda a países em 

desenvolvimento voltados a iniciativas de adaptação às mudanças climáticas. 

 

Conferência de Nova Delhi (COP-8) – realizada em 2002, mesmo ano da Cúpula 

Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio +10), dá início à discussão sobre uso de 

fontes renováveis na matriz energética das Pares, marca a adesão da iniciativa privada e de 
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organizações não governamentais ao Protocolo de Quioto e apresenta projetos para a 

criação de mercados de créditos de carbono. 

 

Conferência de Milão (COP-9) – realizado em 2003, o encontro discutiu 

a regulamentação de sumidouros de carbono no âmbito do Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo, estabelecendo regras para a condução de projetos de 

reflorestamento que se tornam condição para a obtenção de créditos de carbono. 

 

Conferência de Buenos Aires (COP-10) – realizada em 2004, a reunião aprovou regras 

para a implementação do Protocolo de Quioto, que entrou em vigor no início do ano 

seguinte, após a ratificação pela Rússia. Outros destaques da COP-10 foram à definição 

dos Projetos Florestais de Pequena Escala (PFPE) e a divulgação de inventários de emissão 

de gases do efeito estufa por alguns países em desenvolvimento, entre eles o Brasil. 

 

Conferência de Montreal (COP-11 / MOP-1) – é realizada em 2005, juntamente com a 

Primeira Conferência das Partes do Protocolo de Quioto (COP/MOP1). Já entra na pauta a 

discussão do segundo período do Protocolo, após 2012, para o qual instituições europeias 

defendem reduções de emissão na ordem de 20 a 30% até 2030 e entre 60 e 80% até 2050. 

 

Conferência de Nairobi (COP-12/ MOP-2) – realizada em 2006, a reunião teve como 

principal compromisso a revisão de prós e contras do Protocolo de Quioto, com um esforço 

das 189 nações participantes de realizarem internamente processos de revisão. 

 

Conferência de Bali (COP-13 / MOP-3) - realizada em 2007, a reunião estabeleceu 

compromissos mensuráveis, transparentes e verificáveis para a redução de emissões 

causadas por desmatamento das florestas tropicais para o acordo que substituirá o 

Protocolo de Quioto. Esse é um dos pontos que integram o processo oficial de negociação 

para o próximo acordo, que deve ser concluído até 2009 e cujas bases foram estabelecidas 

pelo texto final da COP-13, o que lhe valeu o apelido de Mapa do Caminho. 

 

Conferência de Poznan (COP-14)  Realizada em 2008, na Polônia. Mais uma vez, 

representantes dos governos mundiais reuniram-se para discussão de um possível acordo 

climático global, uma vez que na COP-13 chegaram ao consenso de que era necessário um 

novo acordo.  
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Conferência de Copenhague (COP-15) - A 15ª Conferência das Partes aconteceu entre os 

dias 7 e 18 de dezembro de 2009, em Copenhague, capital da Dinamarca. O encontro era 

considerado o mais importante da história recente dos acordos multilaterais ambientais, 

pois tinha por objetivo estabelecer o tratado que substituirá o Protocolo de Quioto, vigente 

de 2008 a 2012.  

 

Conferência de Cancun (COP-16) - Iniciada em 29 de novembro de 2010, a 16ª 

Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (COP 16) chegou ao seu último 

dia, 11 de dezembro, com uma série de acordos fechados. Um deles foi à criação do Fundo 

Verde do Clima, para administrar o dinheiro que os países desenvolvidos 

se comprometeram a contribuir para deter as mudanças climáticas.  

 

Conferência de Durban (COP – 17) Aconteceu em Durban, de 28/11 a 09/12 de 

2011. Em um contexto sombrio de crise econômica mundial e uma Europa cada vez mais 

minguante, as expectativas não eram nada animadoras. O principal resultado da reunião era 

a definição da segunda fase do Protocolo de Quioto, que deveria começar em 2013. A 

primeira fase, que estipulou metas de reduções de emissões de gases de efeito estufa (GEE) 

para os países Anexo 1 (desenvolvidos), expira em 2012 e por isso a preocupação a fim de 

não existir um vácuo entre as duas fases. 

 

Importante ressaltar que a Conferência de Copenhagem em 2009 (COP – 15) contou com 

adesão de cem países e foi o mais representativo acordo político global sobre o clima desde 

que a Convenção-Quadro sobre Mudanças Climáticas, estabelecida na Cúpula da Terra no 

Rio de Janeiro, a ECO/ 92 entrou em vigor.  

 

Giddens (2010) também ressalta que a mudança climática é a dimensão mais urgente, mais 

grave e mais profunda da crise ambiental do século XXI. Para ele, o tema é urgente, 

porque resta pouco tempo para estabilizar a concentração de gases de efeito estufa em 

níveis aceitáveis na atmosfera. É preocupante porque aumenta significativamente a 

desertificação, a crise de recursos hídricos e a crise de biodiversidade. Além disso, destrói 

muita infraestrutura existente, traz grandes prejuízos às atividades econômicas e afeta com 

severidade as populações pobres do planeta. E é profunda porque não existe solução 

apenas tecnológica. Trata-se da busca de fontes renováveis de energia, mas isso significa 
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também o fim de uma civilização baseada nos combustíveis fósseis e na depreciação 

acelerada de imensos volumes da capital imobilizados nela. 

 

Um caso bastante atual refere-se ao fenômeno do El Niño, um aumento de temperatura no 

sistema oceânico, que deu origem a uma onda quente por todo o mundo. Como resultado 

direto, verificou-se uma deslocação dos mosquitos responsáveis pela propagação da 

malária e febre amarela para regiões temperadas a altitudes mais elevadas, atacando os 

grupos de pessoas mais vulneráveis da sociedade. 

 

Essas calamidades, porém, não constituem os riscos mais graves. Estes residem na 

possibilidade de ocorrência de feedbacks positivos que levem a extremos alguns processos 

sobre os quais o conhecimento existente ainda é insuficiente para a realização de previsões 

mais seguras. 

 

Dentre esses processos estão à aceleração da crise da biodiversidade, com a extinção de 

15% a 40% de todas as espécies existentes; a liberação do imenso estoque de metano (CH4, 

gás 21 vezes mais potente como causador do efeito estufa do que o dióxido de carbono, o 

CO2) do solo congelado siberiano, conhecido como permafrost; e a degradação não linear 

dos mantos de gelo da Antártida e da Groelândia, causando elevação do nível do mar muito 

maior do que prevista nos cenários do Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática 

das Nações Unidas (IPCC). 

 

Assim, conforme abordado por Giddens (2010), para evitar um aquecimento superior a 

2,4˚C, seria preciso estabilizar as concentrações de dióxido de carbono (e equivalentes) em 

450 ppm (partes por milhão). Para isso, as emissões mundiais teriam que ser reduzidas 

abaixo dos níveis de 1990. 

 

Reduzir as emissões em relação aos níveis de 1990, período de população menor e anterior 

ao robusto crescimento econômico dos países emergentes, é um desafio sem precedentes, 

se considerarmos que a Agência Internacional de Energia (AIE), ao projetar as tendências 

recentes e as políticas existentes, faz previsão de um aumento de 50% da demanda 

energética até 2030, com continuada dependência dos combustíveis fósseis. 
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Para Giddens (2010) o futuro das ações globais de enfrentamento da mudança articula-se 

com o futuro da governança global. A crescente demanda por recursos naturais, 

suprimentos de energia cada vez mais escassos e, em especial, o petróleo e as lutas 

centradas nele são os principais pontos em disputa. 

A mudança climática está no centro da geopolítica mundial, e um novo padrão de 

eficiência energética torna-se potencialmente capaz de consubstanciar o próximo grande 

boom de inovações, favorecendo um impulso para a saída da crise muito mais condizente 

com o ideal de um desenvolvimento sustentável. 

 

Dessa forma o impacto de decisões ousadas a respeito das metas para a redução das 

emissões de gases poluentes e de sua implementação eficaz na estrutura de preços relativos 

da economia mundial pode gerar um enorme potencial para os investimentos. Isso porque, 

além de novos projetos, com outro padrão tecnológico e outros parâmetros de eficiência 

energética, haverá a oportunidade de renovação acelerada de todo o estoque de capital 

existente. 

 

Segundo Giddens (2010), abandonar o paradigma de desenvolvimento industrial dos 

séculos XIX e XX e adotar um paradigma novo regional e específico de baixo teor de 

carbono pode representar um caminho eficiente em direção ao desenvolvimento e ao 

aumento da qualidade da democracia e do bem-estar na sociedade brasileira. 

 

E assim, o Brasil tem vantagens competitivas para fazer mudanças relativamente rápidas 

na direção de uma economia de baixo teor de carbono. Além disso, as externalidades6 

positivas são grandes. O maior investimento necessário para a transição é em educação, 

pesquisa científica e desenvolvimento e engajamento das empresas no processo de 

inovação tecnológica, criando base para essa nova economia. Mudar para um padrão de 

baixo teor de carbono seria uma forma promissora de acelerar o desenvolvimento humano 

e aumentar a eficiência e a competitividade da economia brasileira. 

 

Representantes dos mais diversos setores empresariais esforçam-se em demonstrar que os 

custos associados à administração do passivo ambiental deixaram de ser vistos como um 

                                                           
6 As externalidades são um conceito econômico. Há externalidade sempre que um ato de produção ou de 
consumo origina benefício (externalidade positiva) ou prejuízo (externalidade negativa) para outras 
pessoas, que não os adquirentes dos bens. (Giddens, 2010). 
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“mal necessário” e para serem encarados como parte integrante do negócio. Na linguagem 

corrente, esse custo é um investimento porque abre caminho para a obtenção da “licença 

social para operar”. Isso representa outro importante passo, uma vez que obriga a empresa 

a reconhecer que não está sozinha e não tem autonomia para decidir como e quando 

explorar os recursos. 

 

O processo de internalização do conceito de desenvolvimento sustentável não evoluiu da 

mesma forma em todos os setores industriais e em firmas de todos os portes. Se nos setores 

notoriamente poluentes (petroquímico, metalúrgico, mineração, papel e celulose) e nas 

multinacionais avançou mais, deve-se à maior influência dos setores sociais e a magnitude 

dos custos associados ao passivo ambiental. Por outro lado, é mais difícil estender uma 

mudança de forma homogênea em empresas de grande porte, cuja localização e natureza 

das operações variam significativamente, com o agravante de que o montante do passivo 

cresce na proporção dos impactos cumulativos. Assim, as trajetórias em direção à adoção 

de estratégias ambientalmente sustentáveis diferem significativamente entre setores e 

empresas. 

 

Durante a última década houve uma enorme pressão para as empresas reduzirem ou 

eliminarem emissões, efluentes e desperdício nas suas operações, atingindo, 

principalmente, as indústrias de petroquímica, mineração, papel e celulose, automotiva e 

eletrônica. 

 

O principal obstáculo à adoção da gestão ambiental residia, então, na concepção dominante 

de que meio ambiente e lucro eram adversários naturais. Acreditava-se que a 

implementação da gestão ambiental, além de reduzir lucros, obrigaria a repassar os custos 

aos consumidores, elevando os preços. Em grande medida, essa crença devia-se ao fato de 

o custo da tecnologia ambiental ser alto em virtude de não estar nem tão disponível nem 

tão aperfeiçoada quanto hoje. 

 

Contudo, em poucos anos, ficou patente que as tecnologias ambientais tinham um 

potencial inverso, isto é, reduziam custos por meio de uma melhor racionalização dos 

processos produtivos, particularmente no uso de insumos e no desperdício, levando à 

rápida disseminação da gestão ambiental baseada no gerenciamento da qualidade total. 
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Esse modelo de gestão, também conhecido como eco eficiência7, ao substituir alterações 

pontuais e dispendiosas, permitiu significativa economia de recursos, incrementou a 

produtividade e a eficiência, resultando em vantagem de custo sobre os competidores. 

Além disso, a indústria assumiu uma postura mais cooperativa intra- e intersetorialmente, 

induzida pela organização e compartilhamento de tarefas intrínsecas à gestão ambiental.  

 

Apesar de reconhecer que a maturação de novos produtos e processos é lenta, a maioria das 

empresas procura em seus programas de gestão ambiental ganhar novos mercados e 

vantagem competitiva no curto prazo. Ainda existem aquelas que implementam apenas 

reformas simbólicas e medidas cosméticas visando a responder à legislação ambiental e 

usá-las como propaganda institucional. 

 

Acima de tudo, a internalização do conceito de desenvolvimento sustentável no segmento 

produtivo ajudou a reabilitar uma visão de futuro, relativamente negligenciada durante a 

última década, marcada por altas expectativas de lucros econômicos. Quando, porém, essas 

expectativas colidiram com a recente crise mundial, esse conceito emergiu como um 

horizonte novo para a seleção de opções de mercado, transformando-se, então, numa 

estratégia de negócio. 

 

Neste ponto, chega-se a um novo patamar da trajetória: a incorporação da visão dos 

stakeholders nas estratégias de desenvolvimento sustentável, com poder de impor limites à 

atuação das empresas, cobrando-lhes transparência e distribuição de benefícios sociais. 

 

3.3.1 Legislação Ambiental Específica para o Controle da Poluição 

Atmosférica 

 

O conceito de poluição atmosférica inclui uma gama de atividades, fenômenos e substâncias que 

contribuem para a deterioração da qualidade natural da atmosfera. Os poluentes atmosféricos são 

considerados como substâncias que geram esse efeito negativo ao meio ambiente. Inicialmente, os 

poluentes atmosféricos podem ser classificados em função do estado físico em dois grandes grupos: 

                                                           
7 Eco eficiência é a capacidade de se obter maior rendimento com o mínimo de desperdício de recursos 
naturais. O objetivo final é melhorar a qualidade de vida da sociedade e, progressivamente, reduzir os 
impactos ambientais e o uso de recursos naturais à capacidade de sustentação do planeta. (LEAL, 2007, p. 
59). 
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material particulado, gases e vapores. Leal define poluição atmosférica como: 

 

É causada, fundamentalmente, pela emissão de gases resultantes de 
processos industriais e da queima de combustível fóssil, como o carvão 
vegetal e o gás natural, empregados em usinas termoelétricas ou em 
indústrias para movimentar caldeiras; e os derivados de petróleo, 
principalmente o óleo diesel e a gasolina, empregados em motores que 
movimentam, também, veículos em áreas urbanas. (LEAL, 2007, p. 130)   
 
 

Em relação à sua origem, os poluentes atmosféricos podem ser classificados em: primários 

e secundários. Poluentes primários são aqueles emitidos diretamente na atmosfera. Incluem: 

os particulados, dióxido de enxofre, monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio e 

hidrocarbonetos.  

 

Poluentes secundários são aqueles produzidos através de reações químicas entre poluentes 

primários e componentes atmosféricos normais. Ozônio e trióxido de enxofre são exemplos 

de poluentes secundários devido ambos terem sido formados através de reações químicas 

que tiveram lugar na atmosfera.  

 

Os poluentes atmosféricos também podem ser classificados segundo a classe química a que 

pertencem, como poluentes orgânicos e poluentes inorgânicos. Quando se discute a origem 

da poluição atmosférica uma distinção deve ser feita com relação aos processos envolvidos 

na formação dos poluentes.  Os poluentes atmosféricos resultam ou de processos naturais ou 

de processos antropogênicos. As fontes de poluição atmosférica são entendidas como 

qualquer processo natural ou antropogênico que possa liberar ou emitir matéria ou energia 

para a atmosfera, tornando-a contaminada ou poluída.  

São exemplos de fontes naturais de poluentes atmosféricos as emissões de gases provocadas 

por erupções vulcânicas, atividades de geysers, decomposição de vegetais e animais, 

ressuspensão de poeira do solo pelos ventos, formação de gás metano em pântanos, 

aerossóis marinhos, formação de ozônio devido a descargas elétricas na atmosfera, 

incêndios naturais em florestas.   

 

São exemplos de fontes antropogênicas de poluentes atmosféricos os diversos processos e 

operações industriais; a queima de combustível para fins de transporte em veículos a álcool, 

gasolina e diesel ou qualquer outro tipo de combustível; queimadas na agricultura; 

incineração de lixo; produtos voláteis; equipamentos de refrigeração e ar condicionado, e 
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sprays.  

 

Como ocorre na maioria dos países que contam com legislações avançadas de meio 

ambiente, no Brasil, o controle da poluição do ar é regulamentado em três vias: qualidade 

ambiental e controle da poluição em sentido amplo, incluindo as definições de infrações e 

sanções, controle de emissões por fontes fixas, e controle de emissões por fontes móveis de 

qualidade do ar, fora dos limites geográficos do Distrito Industrial. 

 

A  Legislação Federal Brasileira que regulamenta a qualidade do meio ambiente, 

relacionando-a com a poluição do ar, das águas e do solo, teve início com o Decreto- Lei 

nº 1.413, de 14 de agosto de 1975, que dispõe sobre o controle da poluição do meio 

ambiente provocada por atividades industriais. O Decreto-Lei nº 1.413/1975 foi 

complementado pela Lei nº 6.803, de 02 de julho de 1980, que dispõe sobre as diretrizes 

básicas para o zoneamento industrial nas áreas críticas de poluição e dá outras 

providências. Tanto o Decreto-Lei nº 1.413/1975, como a Lei nº 6.803/1980, foram 

concebidos em decorrência dos graves problemas de poluição do ar em regiões densamente 

industrializadas, entre as quais Cubatão, em São Paulo. Eles estabelecem regras para a 

localização de áreas industriais e as limitações de uso em seus entornos e não tratam 

especificamente de limites de emissão. 

 

A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, veio estabelecer a Política Nacional do Meio 

Ambiente, detalhando e especificando seus fins e mecanismos. A Lei 6.938/1981 foi à 

resposta brasileira às resoluções, indicações e pressões decorrentes da Conferência das 

Nações Unidas sobre o Homem e o Meio Ambiente, realizada em Estocolmo em 1972. A 

partir de então, organismos multilaterais de financiamento, como o Banco Mundial (BIRD) 

e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), passaram a exigir que a componente 

ambiental integrasse os estudos de viabilidade de empreendimentos de infraestrutura e de 

produção. 

 

A Lei nº 6.938/1981 define poluição como a degradação da qualidade ambiental resultante 

de atividades que direta ou indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-

estar da população b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; c) 

afetem desfavoravelmente a biota; d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio 

ambiente; e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais 
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estabelecidos (art. 3º, inciso III). O poluidor é definido como a pessoa física ou jurídica, de 

direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de 

degradação ambiental (art. 3º, inciso IV). 

 

A Lei nº 6.938/1981 atribui ao Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA – entre 

outras, a competência para estabelecer, privativamente, normas e padrões nacionais de 

controle da poluição por veículos automotores, aeronaves e embarcações, mediante 

audiência dos Ministérios competentes (art. 8º, inciso VI) e para estabelecer normas, 

critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente 

com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente os hídricos” (art. 8º, 

inciso VII). 

 

Com base nas competências a ele atribuídas pela Lei nº 6.938/1981, o CONAMA vem 

estabelecendo, por meio de resoluções, as normas para o controle da emissão de poluentes 

do ar por fontes fixas e móveis. 

 

A Constituição outorgada em 1988 incorporou o conteúdo da Lei nº 6.938/1981 e 

efetuou a divisão de competências legislativas e administrativas dos entes da Federação. 

Estabelece, assim, como competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, “proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas 

formas” (art. 22, inciso VI) e que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 

legislar concorrentemente sobre “florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, 

defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição” 

(art. 24, inciso VI) devendo, na legislação concorrente, a União limitar-se ao 

estabelecimento de normas gerais. 

 

A Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (Lei de Crimes Ambientais), dispõe sobre as 

sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente, e dá outras providências. Na Lei nº 9.605/1998, foram consolidadas todas as 

infrações e sanções previstas na legislação ambiental federal. 

 

Embora não estabeleça diretamente os níveis máximos de emissão, esses instrumentos 

legais dão diretrizes para a localização de complexos industriais, de modo a que suas 

emissões interfiram o mínimo possível com outras atividades humanas em seu entorno, 
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como áreas habitacionais, escolas, instituições de saúde, etc. A Lei nº 6.803/1980 trata, 

especificamente, da localização industrial em áreas críticas de poluição. 

 

A fixação de parâmetros para a emissão de poluentes gasosos e materiais particulados 

(materiais sólidos pulverizados) por fontes fixas começou a ser efetuada por meio da 

Resolução do CONAMA nº 005/1989, que dispõe sobre o Programa Nacional de 

Controle da Poluição do Ar – PRONAR. 

 

Seguindo um padrão internacional, o PRONAR trata da qualidade do ar estabelecendo 

padrões de qualidade de acordo com os usos das áreas consideradas. Tratando-se de um 

programa pioneiro no País, estabelece metas e instrumentos de ação, incluindo a 

elaboração de um inventário nacional de fontes de poluição do ar e de áreas críticas de 

poluição. 

 

As Resoluções CONAMA nº 003/19902 e nº 008/19903 complementam o PRONAR 

estabelecendo limites para a concentração de determinados poluentes no ar. Esses limites 

tiveram como base normas (ou recomendações) da Organização Mundial da Saúde, que 

levam em conta limites de concentração compatíveis com a saúde e o bem-estar humanos. 

 

Em seu art. 1º, a Resolução nº 003/1990 define que são padrões de qualidade ar as 

concentrações de poluentes atmosféricos que, ultrapassadas, poderão afetar a saúde, a 

segurança e o bem-estar da população, bem como ocasionar danos à flora e à fauna, aos 

materiais e ao meio ambiente em geral. Define como poluente atmosférico qualquer forma 

de matéria ou energia com intensidade e em quantidade, concentração, tempo ou 

características em desacordo com os níveis estabelecidos, e que tornem ou possam tornar 

o ar: (i) impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde; (ii) inconveniente ao bem-estar público; 

(iii) danoso aos materiais, à fauna e flora; (iv) prejudicial à segurança, ao uso e gozo da 

propriedade e às atividades normais da comunidade. 

 

Nas Resoluções nº 003/1990 e nº 008/1990, são estabelecidas concentrações máximas 

para: partículas totais em suspensão (material particulado); fumaça (composta 

principalmente de dióxido de carbono – CO2); partículas inaláveis; dióxido de enxofre; 

monóxido de carbono (CO); ozônio e dióxido de nitrogênio. 
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Em 2006, por meio da Resolução nº 3824, o CONAMA atualizou e ampliou os 

parâmetros das resoluções anteriores e estabeleceu limites máximos de emissão de 

poluentes atmosféricos por fontes fixas. São estabelecidos limites específicos de emissão 

para vários tipos de combustíveis, entre os quais óleo pesado, gás natural e derivados de 

madeira, e de instalações, tais como usinas termelétricas, turbinas a gás, unidades de 

produção de vapor, fábricas de celulose e papel, unidades de fusão de chumbo, 

processamento primário de alumínio, fornos de fusão de vidro, indústria de cimento 

Portland, produção de fertilizantes, ácido fosfórico, ácido sulfúrico e ácido nítrico, 

siderurgia e unidades de pelotização de minério de ferro. É interessante notar que a 

regulamentação das emissões por meio de Resoluções do CONAMA permite atualizar com 

facilidade o seu conteúdo, atualização esta necessária em vista da rápida evolução 

tecnológica e científica por que passa o mundo atual. Parâmetros perfeitamente aceitáveis 

há dez anos, hoje podem ser considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Um 

exemplo são alguns dos gases causadores de efeito estufa, como o CO2 (gás carbônico) até 

pouco tempo considerado inofensivo e, atualmente, um dos vilões do aquecimento global.  

 

Cabe ressaltar que a Resolução CONAMA nº 382/2006 representa uma mudança de 

abordagem do tema. Nas resoluções anteriores do PRONAR, considerava-se a qualidade 

do ar como parâmetro básico, admitindo-se emissões maiores onde as condições 

atmosféricas fossem mais favoráveis. Pela Resolução nº 382/2006, fixam-se limites 

específicos de emissão para cada tipo de fonte ou combustível utilizado. 

 

3.3.2 Poluição Atmosférica e atividade mineradora 

Do viés empresarial, existe uma tendência em ver os impactos causados pela mineração 

unicamente sob as formas de poluição que são objeto de regulamentação pelo poder 

público, que estabelece padrões ambientais: poluição do ar e das águas, vibrações e ruídos. 

Essa regulamentação referente à mineração, segundo Medauar (2012) podem ser 

encontradas em: 

 

Decreto-lei 227, de 28 de fevereiro de 1967 que dá nova redação ao Decreto-Lei 1985, de 

29 de janeiro de 1940 (Código de Minas); 
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Lei 6.567 de 24 de setembro de 1978 que dispõe sobre regime especial para exploração e 

o aproveitamento das substancias minerais que especifica e dá outras providencias; 

 

Lei 7.805, de 18 de julho de 1989 que altera o Decreto-lei 227, de 28 de fevereiro de 

1967, cria o regimento de permissão de lavra garimpeira, extingue o regime de matrícula e 

dá outras providencias; 

 

Lei 7.886, de 20 de novembro de 1989 que regulamenta  o art. 43 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias e dá outras providências; 

Decreto 98.812, de 9 de janeiro de 1990 que regulamenta a Lei 7.805 e dá outras 

providencias.  

 

Decreto 3.358, de 2 de fevereiro de 2000 que regulamenta o disposto na Lei 9.827 de 27 

de agosto de 1999 e acrescenta o paragrafo único ao art. 2º. Do Decreto 227, de 28 de 

fevereiro de 1967, com a redação dada pela Lei 9.314, de 14 de novembro de 1996. 

Entretanto, é crucial que um empreendedor informe-se essas leis, como também sobre as 

expectativas, anseios e preocupações da comunidade, do governo e dos funcionários da 

empresas, isto é das partes envolvidas e não só daquelas do acionista principal. 

 

As percepções acerca dos problemas ambientais de cada uma das partes envolvidas, 

normalmente, são diferentes daquela do empresário.  As partes envolvidas na mineração, 

uma vez informadas sobre a atividade, têm condições de interferir no processo de 

gerenciamento dos impactos socioambientais, para a busca de soluções que minimizem as 

situações de conflito. 

 

A mineração, diferente de outras atividades industriais, possui rigidez locacional. Só é 

possível minerar onde existe minério. Apesar de parecer óbvio, tal questão gera polêmicas 

entre mineradores e ambientalistas. A solução da questão passa por estudos que 

contemplem os benefícios e problemas gerados pela mineração local contra os benefícios e 

problemas decorrentes da mineração não local. 

 

Para Freire (2000), o empreendedor deve tomar ações preventivas para minimizar os 

conflitos. Como exemplo, o autor cita a criação de uma zona de transição entre a atividade 

mineral e as áreas circunvizinhas, ou seja: 
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• Compra de áreas no entorno do empreendimento. Essa alternativa nem sempre é 

possível, em função do custo, principalmente para as pequenas empresas de 

mineração; 

• Arrendamento de áreas no entorno do empreendimento para serem utilizadas em 

atividades que possam conviver com a atividade de mineração. Embora de menor 

custo, exige estudos para identificação dessas atividades; 

• Melhoria das relações de vizinhança com os proprietários das terras vizinhas ao 

empreendimento (stakeholders); 

• Planejamento das operações de lavra e de beneficiamento de acordo com as 

disposições legais que regulam o uso e ocupação do solo na região. 

 

O minerador brasileiro tem feito esforços para acompanhar as demandas atuais em torno da 

questão ambiental e a mineração. As empresas estão, em sua maioria, aplicando técnicas 

mais modernas e ambientalmente mais satisfatórias. 

 

Várias empresas estão promovendo os estudos necessários à implantação da ISO 14.001 

sobre Meio Ambiente (norma internacionalmente reconhecida que define o que deve ser 

feito para estabelecer um Sistema de Gestão Ambiental-SGA), tendo algumas importantes 

empresas já implantado essa norma. 

 

Em geral, as empresas de mineração já veem a necessidade de serem internalizados os 

custos de recuperação ambiental e, já reconhecem como legítimas as reivindicações das 

comunidades, incorporando em suas práticas a responsabilidade social. 

 

No Brasil, segundo Bitar (1997) os principais problemas oriundos da mineração podem ser 

englobados em quatro categorias: poluição da água, poluição do ar, poluição sonora, e 

subsidência do terreno. 

 

Os impactos da mineração em área urbana caracterizam-se em especial importância devido 

ao alto grau de ocupação urbana, devido à proximidade entre as áreas mineradas e as áreas 

habitadas. É o caso dos impactos visuais, resultantes dos altos volumes de rocha e solos 

movimentados e das dimensões da cava ou da frente de lavra. O descômodo ambiental 



 49

pode ser sentido mesmo quando as emissões estiverem abaixo dos padrões ambientais 

estabelecidos 

 

Em geral, a mineração provoca um conjunto de efeitos não desejados que possam ser 

denominados de externalidades (viés da Teoria dos Sistemas). Algumas dessas 

externalidades são: alterações ambientais, conflitos de uso do solo, depreciação de imóveis 

circunvizinhos, geração de áreas degradadas e transtornos ao tráfego urbano.  

 

A poluição atmosférica associada às atividades de mineração está presente ao longo de 

todas as fases de um empreendimento mineiro. Dependendo de seu porte, uma mineração 

pode vir a movimentar, ao longo de sua vida útil, uma quantidade de minério da ordem de 

milhões de toneladas. Uma vez que a vida útil de uma mina em geral é da ordem de dezenas 

de anos, os problemas relativos à poluição atmosférica associados a ela se estendem 

também por décadas. Portanto, os poluentes atmosféricos podem causar problemas ao meio 

ambiente e à saúde humana, os quais podem abranger grandes áreas ou intervalos de tempo.   

 

As atividades mineiras produzem vários tipos de poluentes atmosféricos, dentre os quais se 

destacam os óxidos de carbono (CO e CO2), os óxidos de nitrogênio (NO), os óxidos de 

enxofre (SO), os hidrocarbonetos (Hc) e os particulados.  

 

Dentre esses vários poluentes atmosféricos produzidos numa mineração, o material 

particulado se destaca por apresentar um grande potencial poluidor devido ao fato de estar 

associado à quase todas as atividades mineiras.   

 

Conforme já abordado, a qualidade do ar de uma região é o resultado de um sistema 

complexo, que envolve tanto a emissão de contaminantes atmosféricos por fontes fixas e 

móveis, locais e distantes, quanto às condições físicas e meteorológicas incidentes nessa 

região, determinando assim a concentração dos poluentes na atmosfera. 

 

A área de influência direta (AID), relacionada ao impacto atmosférico decorrente da 

operação do Projeto Ferro Carajás S11D especificamente, foi dimensionada para cobrir 

toda a região sob a influência das emissões atmosféricas previstas para o empreendimento.  
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Segundo o Projeto Ferro Carajás (VALE, 2012) os poluentes considerados no inventário de 

emissões atmosféricas do Projeto Ferro Carajás S11D são aqueles ditos convencionais, 

e/ou regulamentados pela Resolução Conama 03/1990 (que estabelece padrões primários e 

secundários de qualidade do ar a serem obedecidos na região do empreendimento), e/ou 

são precursores da formação de poluentes secundários na atmosfera. São eles o material 

particulado (MP), material particulado menor que 10 µm (MP10), dióxido de enxofre 

(SO2), óxidos de nitrogênio (NOx), dióxido de nitrogênio (NO2), monóxido de carbono 

(CO) e compostos orgânicos voláteis dos equipamentos.  

 

O inventário de emissões atmosféricas do Projeto Ferro Carajás S11D foi obtido a partir da 

aplicação de fatores de emissão específicos associados a dados de produção fornecidos 

pela Vale, na Caracterização do Empreendimento. As taxas de emissão calculadas 

consideram, além dos dados de produção e fatores de emissão, a atenuação sazonal sobre o 

material particulado que ocorre em função do regime pluviométrico da região. 

Importante ressaltar que a análise de impacto de um novo empreendimento quanto à 

temática qualidade do ar depende fortemente da condição dos níveis de poluentes pré-

existentes (background ou baseline) da região onde o mesmo será inserido, haja vista que a 

legislação vigente no Brasil prevê que não basta ao empreendimento o cumprimento de 

padrões de emissão de poluentes atmosféricos pela totalidade de suas fontes emissoras, 

mas também devem ser obedecidos os padrões de qualidade do ar de sua área de 

influência.  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A metodologia adotada para a realização da pesquisa foi qualitativa quanto aos fins 

descritivos, e quanto aos meios de estudo de caso.  

 

Segundo Tachizawa (2000, p.49)), “a dissertação de estudo de caso sugere uma análise 

específica entre um caso real e hipóteses, modelos e teorias. A dissertação representativa 

de um estudo de caso deve ser desenvolvida a partir da análise de uma determinada 

organização”. A organização escolhida foi à empresa Vale e o caso escolhido foi à adoção 

do sistema Truckless como uma alternativa sustentável para mineração.  

 

Foi inicialmente realizada investigação bibliográfica, com propósito essencial de descrever 

e elucidar, através da identificação de fontes seguras, localização de material relevante e 

compilação das informações. 

 

Em um segundo momento, foi utilizado o método de pesquisa de campo, procedendo à 

observação de fatos e fenômenos exatamente como ocorrem no real e à coleta de dados 

referente aos mesmos. 

 

Por fim, foi realizado a análise e interpretação desses dados objetivando compreender e 

explicar o problema pesquisado. 

 

4.1 Procedimentos das visitas 

As visitas seguiram o seguinte escopo:  

1- Levantamento da atual etapa de implementação do projeto da tecnologia TRUCKLESS;  

2- Visita às áreas para registros;  

O período de realização das visitas foi de dezembro de 2011 a abril de 2013.  

Juntamente com as visitas, foi realizada a revisão bibliográfica sobre a gestão ambiental e 

socioeconômica de empresas e como a tecnologia TRUCKLESS da Vale se pauta no 

tocante a redução da emissão de poluentes atmosféricos.   
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A mineração tem importância para a história da humanidade, fornecendo um grande número 

de bens minerais, matérias primas e insumos, que são imprescindíveis ao progresso e 

desenvolvimento das civilizações. Todavia, associados à mineração, existem problemas 

ambientais tanto no meio interno à mina como no meio externo. No âmbito interno à mina, 

os problemas em geral fazem parte do campo de estudo da segurança e higiene do trabalho 

e no âmbito externo das avaliações de impacto ambiental.  A tendência mais recente tem 

sido o uso do termo engenharia ambiental para englobar esses amplos campos de pesquisa. 

Dentro da engenharia ambiental aplicada a mineração, a poluição atmosférica é um tema de 

grande relevância.  

 

Sobre o viés da sustentabilidade, quais são os limites ecológicos e fronteiras para as 

atividades mineiras? A sustentabilidade deve ser definida no contexto dos sistemas 

dinâmicos, biofísico e socioeconômico.  

 

As etapas de uma indústria da mineração incluem exploração, desenvolvimento, extração, 

concentração de minério e recuperação após o encerramento da fase de lavra. Essas 

imputem impactos diversos que não são facilmente averiguados e diferem de acordo com a 

natureza e local da atividade mineral, variando de distúrbios de terra e habitat à poluição do 

ar e à contaminação da água. Mesmo individualmente, é difícil avaliar muitos desses 

impactos e apresentar soluções potenciais. O gerenciamento ambiental precisa ser holístico, 

passando por uma abordagem mais integrada, além da única consideração de efeitos 

biofísicos. 

 

No Brasil estão instaladas empresas de mineração bem estruturadas e bem gerenciadas, 

entre elas, a Vale é a maior produtora de minério de ferro no mundo. Em um universo 

composto de 1.862 minas de grande, médio e pequeno portes, produzindo substâncias não 

metálicas (92,4%) e minerais metálicos (7,6%), e empregando oficialmente 54.000 

trabalhadores (segundo Relatórios Anuais de Lavra), o Valor da Produção Mineral 

Brasileira (VPMB) alcançou, no ano de 2000, o equivalente a US$18.549 bilhões, sendo 

que desse total, 82,1% são  procedentes  das  cinco  substâncias  com  maior  valor  de 

produção     petróleo,  ferro,  gás  natural,  pedras  britadas  e  ouro.  A contribuição dos 
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bens minerais primários representa 1% (mais de US$6 bilhões) do Produto Interno Bruto 

(PIB), contribuição que ascende a 8,2% do PIB, quando se agrega à indústria extrativa a 

transformação dos bens primários em metais e ligas, cimento, fertilizantes, vidros, 

compostos químicos, entre outros. Esses dados estão no estudo de Mioli (2004).    

 

Em relação à comercialização, segundo informações da Secretaria de Comércio Exterior 

(SECEX), o Brasil exportou em 2011, mais de US$ 256 bilhões (preços FOB). Deste total, 

aproximadamente US$ 44 bilhões foram de minérios. 

 

A produção paraense de minérios em 2011 foi mais uma vez liderada pelo minério de 

ferro, que produziu mais de 110 milhões de toneladas. Percebe-se que o minério de ferro 

vem aumentando gradativamente sua participação sobre o total dos valores auferidos com 

as exportações de minerais pelo Estado do Pará, subindo de 78% em 2007 para 89% em 

2011. 

 

O  principal município produtor de minérios do Estado continua sendo Parauapebas, que é 

responsável pela produção de minério de ferro e manganês. O município de Canaã do 

Carajás aparece em seguida, se considerarmos os valores de exportação, devido à produção 

de concentrado de cobre. Conforme o Departamento Nacional de Produção Mineral 

(2012), os principais destinos das exportações paraenses, de minerais foram os seguintes:  

 

• Minério de ferro: 

China: 47 milhões de toneladas compradas totalizando US$ 5,8 bilhões (ou 50% do  

total exportado); 

Japão: 12 milhões de toneladas a US$ 1,4 bilhão. 

 

 

• Concentrado de cobre: 

Alemanha: 115 mil toneladas compradas a US$ 265 milhões; 

Coréia do Sul: Adquiriu por US$ 187 milhões 77 mil toneladas. 

 

• Manganês: 

China: US$ 154 milhões por 1,1 milhão de tonelada; 

França: US$ 63 milhões por 454 mil toneladas. 
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• Caulim: 

Bélgica: US$ 83 milhões para aquisição de 647 mil toneladas; 

Estados Unidos: US$ 50 milhões para a compra de 560 mil toneladas. 

 

A mineração na Amazônia tem favorecido o aparecimento de muitos problemas ambientais. 

Eles incluem a deposição inapropriada de lixo, drenagem ácida de mina, assoreamento de 

rios, destruição da paisagem e perda de habitat, poluição atmosférica, entre outras coisas. 

Preocupações crescentes em relação ao meio ambiente levaram o governo brasileiro a 

declarar que a extração de recursos minerais deve ser obtida de uma maneira que respeite os 

limites da natureza, para garantir um futuro sustentável.   

 

Uma preocupação crescente da sociedade sobre os impactos ambientais, relacionados às 

atividades minerais, está agora refletida nas atividades das agências ambientais, cujas 

finalidades englobam o ato de gerir e fiscalizar o exercício das atividades de mineração em 

todo o território nacional, zelando para que o aproveitamento dos recursos minerais seja 

realizado de forma racional, controlada e sustentável, resultando em benefício para toda a 

sociedade. 

 

Especificamente no tocante à emissão dos gases provenientes da queima de combustíveis 

fósseis, o setor de mineração nacional tem pela frente uma série de providências para 

assegurar participação em uma economia de baixo carbono bem como outros gases. Além 

de contribuir para minimizar os efeitos da emissão dos gases de efeito estufa nas mudanças 

climáticas, a indústria mineral está atenta ao fato que, os níveis dessa liberação de gases, 

podem vir a representar uma barreira comercial aos produtos fabricados no país com 

emissão acima do tolerável. 

 

A Política Nacional sobre Mudanças Climáticas (Lei nº 12.187/2009) estabelece o 

compromisso voluntário do governo brasileiro de reduzir as liberações de gases de efeito 

estufa do país entre 36,1% e 38,9%, projetadas até 2020. Um mapeamento conduzido pelo 

IBRAM (Instituto Brasileiro de Mineração) abrange a emissão de empresas, que 

respondem por 80% da produção de minérios e por 90% da produção brasileira em valores, 

tendo como base o ano de 2008.  
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O estudo do IBRAM (PENNA, 2011) é aderente a essa política e também servirá de guia 

para que pequenas mineradoras possam adotar políticas de redução de emissões de gases 

em suas operações.  

 

No geral, a indústria da mineração pode ser considerada baixa emissora, de acordo com o 

Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas, elaborado pela Agencia Nacional de 

Transportes Terrestres, a mineração deve buscar mais oportunidades de ampliar a 

eficiência na gestão desse tema. As principais estão no melhor uso de fontes energéticas e 

também nos meios de transporte – estratégia que permite reduzir drasticamente as emissões 

derivadas de transporte de minério pelas rodovias e dentro das minas, por exemplo. Assim, 

ao concentrar seus esforços de gestão nesse sentindo, as operações minerais podem obter 

maior eficiência na utilização dos combustíveis fósseis, moderar sua utilização e, inclusive, 

o substituir sempre que possível por alternativas sustentáveis. 

 

Segundo estudos publicados na Minérios & Minerales (LOPES, 2011)  composição dos 

custos da lavra convencional está dividida em32% para perfuração e desmonte, 16% para o 

carregamento e 52% com o transporte por caminhões, sendo que estes gastam 50% de 

energia só para o deslocamento do seu próprio peso, o que o torna o grande vilão em 

termos de custos operacionais.  

 

Relevante ressaltar para este trabalho, as diferenças operacionais entre as modalidades de 

lavra convencional por caminhões, por correias transportadoras (foco desse estudo) e por 

britagem móvel. Segundo Lopes (2011), o método de lavra usando caminhões fora-de-

estrada consiste no desmonte mecânico do minério por tratores ou escavadeiras ou por 

explosivos, carregamento do minério desmontado via escavadeiras ou carregadeiras sobre 

pneus e transporte por caminhões até uma instalação de britagem. Da britagem o minério 

segue para classificação em peneiras vibratórias e posterior transporte por correias até a 

usina de tratamento ou pilha pulmão. Ainda segundo Lopes (2011):  

 

• No sistema de lavra por correia transportadora, o desmonte é feito por tratores de 

esteira e o carregamento e transporte por carregadeiras até um alimentador simples 

montado dentro da cava a uma distância entre 20 m e 95 m da frente de lavra, 

aproximadamente. O minério alimentado é classificado em uma peneira vibratória e 
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abastece o sistema de correias móveis e fixas, sendo estocado na pilha pulmão.  

 

• No método por britagem móvel o minério alimentado é classificado em uma 

peneira vibratória e o retido da peneira alimenta um britador de mandíbulas 

regulado para 100 mm.  Um conjunto retomadora de minério mais britador 

movimentam-se na frente de lavra e o minério britado alimenta uma correia 

transportadora de leva o material até usina ou outro ponto de carregamento. 

 

A contribuição do setor mineral à economia brasileira tem sido significativa. O último 

relatório do Instituto Fraser, organização canadense que anualmente divulga o ranking de 

atratividade em pesquisa mineral para 68 países, com base na percepção de 260 executivos 

e gerentes de empresas em todo o mundo, mostrou uma posição confortável para o Brasil. 

 

No indicador que mede o potencial mineral de um país em conjunto com as leis e os 

regulamentos vigentes, o país apresenta-se em igualdade com o Canadá e Austrália, e mais 

atrativo que os EUA, China, Rússia, Índia e África do Sul, para citar apenas grandes países 

mineradores.  

 

Outro estudo de importante instituto que acompanha os investimentos em pesquisa mineral 

no mundo, o Metal Economics Group (MEG) / 2008, aponta o Brasil entre os 10 primeiros 

países para onde se dirigem recursos internacionais para a pesquisa mineral, ao lado da 

China. 

 

5.1 Mineração do futuro 

 

Uma nova produção paraense de minério de ferro, em conjunto com os demais 

empreendimentos previstos para a região, posicionará o sudeste do Pará em patamar de 

importância equivalente à do Quadrilátero Ferrífero, localizado em Minas Gerais. O 

projeto S11D, da Vale, recebeu esse nome em referência à sua localização (corpo S11, 

Bloco D). A reserva mineral do corpo S11 é de 10 bilhões de toneladas de minério de 

ferro, sendo que o bloco D, isoladamente, possui 2,78 bilhões de toneladas de reserva a ser 

minerada pela Vale  (VALE, 2012). 
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Figura 1:- Complexo Minerador de Carajás. Fonte: VALE (2012).  

 

A Floresta Nacional de Carajás (Flona), que abriga minas de ferro manganês e cobre da 

Vale, e abrigará a Mina S11D, é uma Unidade de Conservação criada em 1998 por decreto 

presidencial, e prevê, entre outros objetivos, a “exploração sustentável dos recursos 

naturais”. As operações da Vale na Flona ocupam apenas 3% da área da floresta (conforme 

figura 2) , de aproximadamente 4.120 km2. Outras quatro áreas adjacentes, que totalizam 

4.559,5 km2, compõem junto com a Flona o Mosaico de Unidades de Conservação da 

Região de Carajás. 
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Figura 2: Unidades de conservação ambiental Carajás. Fonte: VALE (2012).  

 

No projeto S11D, a preocupação em diminuir os impactos ambientais começa na 

localização escolhida para a usina de beneficiamento do minério de ferro. Será em uma 

área já antropizada e fora da Floresta Nacional de Carajás, evitando assim o desmatamento. 

Com o mesmo objetivo, de minimizar o impacto na floresta, 70% do ramal ferroviário que 

levará a produção até a Estrada de Ferro Carajás também serão construídos em área de 

pastagem. Segundo a empresa, no trecho que passa dentro dos limites da unidade de 

conservação, serão construídos um túnel e uma ponte para evitar impactos diretos na 

vegetação e na fauna, com investimento adicional de R$ 200 milhões. 

 

A região de Carajás é uma das maiores províncias minerais do mundo, contendo grandes 

depósitos de minério de ferro, manganês, cobre, níquel e ouro. A dinamização da economia 

regional deverá ser um dos principais e mais visíveis impactos positivos do projeto S11D, 
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tanto na área em que serão instaladas a mina e a usina, no estado do Pará, como no porto 

que embarcará o minério para o exterior, localizado no Maranhão, e ao longo do trecho da 

Estrada de Ferro Carajás, que atravessa esses dois estados.  

 

 

Figura 3: Localização de Canaã dos Carajás.  Fonte: 

<http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.achetudoeregiao.com.br/pa/canaa_dos_carajas/canaa

_dos_carajas.gif> . Acesso em: 12 de novembro de 2012.   

 

Os Relatórios da Vale (VALE, 2012) indicam que dos US$ 19,49 bilhões orçados em 

investimentos, a maior parte (US$ 11,45 bilhões) será aplicada na logística, sendo o 

restante destinado à mina e à usina. Até junho de 2012, US$ 1,2 bilhão já havia sido 

efetivamente investido na construção de infraestrutura básica, como estradas de acesso e 

instalações para empregados – atividade paralela ao processo de licenciamento. Para que o 

S11D entre em operação, além dos investimentos na mina e na usina, a Vale ainda 

construirá uma infraestrutura associada dedicada ao escoamento da produção. Essa 

infraestrutura inclui a construção de uma nova rodovia, de um ramal ferroviário no sudeste 

do Pará, ligando a usina de beneficiamento do minério à Estrada de Ferro Carajás, além da 

expansão da própria ferrovia e do Terminal Portuário de Ponta da Madeira, em São Luís 

(MA). 
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Figura 4: Construção da Rodovia do Município de Canaã dos Carajás e Expansão do 

Terminal de Ponta Madeira. Fonte:VALE (2012).  

 

Para empresa, o Ferro Carajás S11D vai injetar na economia US$ 19,49 bilhões em 

investimentos, além de gerar mais de 30 mil empregos diretos durante a fase de 

implantação e reforçar as exportações brasileiras. Regionalmente, o empreendimento 

impulsionará um novo ciclo de desenvolvimento, ao contribuir para a expansão da cadeia 

produtiva dos estados do Pará e do Maranhão, com efeitos multiplicadores sobre a renda, o 

mercado de trabalho, a arrecadação tributária e o ambiente de negócios em geral. E assim 

Carajás representará uma mudança de patamar para a economia do sudeste do Pará. 

Parauapebas, por exemplo, se tornou o primeiro município em exportações no Brasil, com 

o aumento na arrecadação tributária decorrente das atividades econômicas geradas a partir 

da mineração e no número de empregos qualificados. Movimento semelhante, embora em 

menor escala, ocorreu ao longo da Estrada de Ferro Carajás em São Luís do Maranhão, por 

onde a produção de minério é embarcada para o exterior.  

 

O projeto S11D promete um novo ciclo de desenvolvimento, gerando 30.000 empregos nos 

estados do Pará e Maranhão - esse número congrega todos os trabalhadores necessários 

desde a implantação da usina, passando pela expansão da ferrovia e do Terminal Portuário 

de Ponta da Madeira. 
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Atualmente, a Vale realiza em Carajás a operação simultânea de quatro minas de ferro a 

céu aberto e tem outra em fase de abertura. O complexo é o maior produtor de minério de 

ferro no planeta, além de possuir um produto com alto teor de ferro (cerca de 66%) e baixa 

concentração de impurezas. 

 

O S11D fornecerá 90 milhões de toneladas métricas de minério de ferro por ano. Quando 

estiver em plena capacidade, a produção total de minério da Vale no Pará deverá alcançar 

230 milhões de toneladas por ano (Vale, 2012).  

 

A produção atenderá a demanda mundial aquecida pelos crescentes investimentos em 

construção civil, máquinas, equipamentos, aviões, celulares e outros elementos essenciais 

no dia a dia que têm o minério de ferro como ingrediente. 

 

Resultado de cinco anos de estudos ambientais e de engenharia, com equipes técnicas de 

Brasil, Canadá e Austrália envolvidas no seu desenvolvimento, o projeto S11D reúne todo 

o aprendizado da Vale na mineração em Carajás, além de seguir a Política de 

Desenvolvimento Sustentável da empresa, que está alinhada a iniciativas globais como o 

Pacto das Nações Unidas, o Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM) e o 

Fórum Global da Sustentabilidade da Indústria da Mineração. Um dos desdobramentos 

dessas diretrizes foi à definição pela implantação da planta de processamento e de todas as 

instalações industriais em áreas de pastagem, fora da Floresta Nacional de Carajás. 

 

Segundo dados da Vale, a partir da emissão da Licença de Instalação (LI), o 

empreendimento prevê um prazo de três anos para a sua implantação, durante a qual, no 

pico de obras, serão contratados 30 mil trabalhadores, nos estados do Pará e Maranhão - 

esse número congrega todos os trabalhadores necessários desde a implantação da usina, 

passando pela expansão da ferrovia e do Terminal Portuário de Ponta da Madeira. A 

previsão é de que S11D entre em operação em 2016, o que resultará na criação de mais 

2.600 postos permanentes de trabalho na região. 

 

Quando entrar em operação plena, a partir de 2016, o empreendimento produzirá 90 

milhões de toneladas de minério de ferro por ano, volume pouco menor que a produção 

atual da mina de Carajás, atingida após três décadas de operação (Vale, 2012).  
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O minério de ferro representou, em 2011, 95% das vendas de minério brasileiras, atingindo 

um valor de US$ 41,8 bilhões, nada menos que 16,33% do total das exportações 

brasileiras. A Vale foi responsável por cerca de 80% dessas vendas. A região Norte, 

isoladamente, participou com 29,5% nas exportações do produto no ano passado  

 

Segundo a empresa, o compromisso global com desdobramentos no projeto é o de reduzir 

em 5% as emissões de gases de efeito estufa projetadas para 2020. Para atender a esse 

compromisso a operação de lavra da mina no S11D será realizada por um sistema que 

utiliza tecnologia In-Pit Crushing and  Conveying, e é conhecido como Truckless (se o 

S11D seguisse a linha de uma mineração convencional, seriam necessários cerca de 100 

caminhões fora-de-estrada para a operação).  
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Figura 5: Sistema Truckless. Fonte: VALE (2012).  

 

 

Se comparados aos sistemas convencionais, o Truckless e o beneficiamento do minério à 

umidade natural possibilitarão reduzir em 50% as emissões de gases de efeito estufa (GEE) 

ou 118 mil toneladas de CO2 equivalentes por ano. Por sua vez, os principais equipamentos 

do S11D serão movidos à energia elétrica. Somente tratores de esteiras, motoniveladoras e 

outras máquinas auxiliares continuarão consumindo diesel. 
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Uma vez extraído do subsolo, o minério de ferro será coletado por retomadoras de minério 

e depositado em britadores móveis. Na sequência, esses equipamentos alimentarão as 

correias transportadoras, que conduzirão o produto até a usina de beneficiamento. No total, 

serão 37 quilômetros de correias distribuídas no espaço ocupado pela mina, incluindo 

ramais que vão se conectar ao tronco principal, a ser estendido por 9,5 quilômetros até a 

usina de beneficiamento. O ponto máximo de coleta do minério poderá chegar a 15 km.  

 

O sistema inclui escavadeiras que coletam o material na mina e alimentam britadores 

móveis que alimentam as correias. O produto será então levado até a Estrada de Ferro 

Carajás (EFC) por um novo ramal ferroviário (Figura 1), de 101 quilômetros. A EFC, por 

sua vez, ganhará expansão de mais de 504 quilômetros, transportando o minério até o 

Terminal Portuário de Ponta da Madeira (Figura 4), que também está tendo sua capacidade 

ampliada (VALE, 2012). Importante ressaltar que entre o platô onde está o minério e a área 

onde será instalada a usina de beneficiamento, há um desnível de 450 metros. Essa é outra 

vantagem do sistema, pois a correia consegue vencer essa rampa de forma mais fácil do 

que o caminhão, que teria de "serpentear" para chegar ao destino. 

 

Os caminhões fora de estrada, veículos de 250 toneladas, usados na mineração também não 

conseguem percorrer longas distâncias. O seu uso, portanto, tornaria inviável colocar a 

usina de beneficiamento fora da Floresta Nacional de Carajás, unidade de conservação 

dentro da Amazônia. Com o uso de correias transportadoras, o sistema proporcionará a 

Vale diminuir em 77% o seu consumo de diesel, reduzindo as emissões de CO2 também 

em 77%, de 146,3 mil para 33,7 mil toneladas por ano, corte que equivale aos gases 

lançados por 75 mil carros populares, além da redução de geração de resíduos, como 

pneus, filtros e lubrificantes. O processo de beneficiamento, por sua vez, também seguirá 

uma metodologia inovadora desenvolvida pela Vale, que usa a umidade natural para 

peneirar o material.  
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Figura 6 – Correias Transportadoras. Fonte: Vale (2012).  

 

Essa tecnologia, que já é empregada com sucesso, em menor escala, no Complexo 

Minerador de Carajás, permitirá a redução de 93% do consumo de água em relação ao 

processo convencional, o equivalente ao abastecimento anual de uma cidade com mais de 

400 mil habitantes (19,7 milhões de m3). Com a adoção da tecnologia, haverá, ainda, 

redução no consumo de energia que atingirá 18 mil MW ao ano. Outro diferencial é a 

ausência de barragem de rejeitos, o que minimiza a intervenção em ambientes nativos. 

Todos os gases de efeito estufa (GEE) incorporados ao escopo do inventário de emissões 

foram convertidos em toneladas de gás carbônico equivalente (tCO2e) de acordo com os 

potenciais de aquecimento global (PAG) específicos. Os cálculos foram feitos de acordo 

com a metodologia do GHG Protocol. 

 

Assim, embora consciente da dimensão dos impactos gerados por seu setor, a Vale busca a 

adaptação de seus processos extrativistas e organizacionais, considerando as dimensões 
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econômica, ambiental e social integradas ao planejamento estratégico de forma transversal, 

refletindo uma gestão caracterizada pela proximidade com os diferentes stakeholders. 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Nesse panorama de crise mundial sistêmica, é fundamental que as empresas atentem para 

todos os aspectos de um desenvolvimento sustentável, como estratégia para a busca 

equilibrada do crescimento humano dentro dos limites que a natureza define. Assim sendo, 

percebe-se que o grande desafio está em desenvolver estratégias que garantam a 

sustentabilidade requerida, seja no âmbito social, econômico, ecológico ou cultural. 

 

Através deste estudo, pode-se perceber que, apesar das dimensões impactantes do seu 

setor, a preservação do meio ambiente bem como a preocupação com as questões sociais é 

uma constante para a Vale. O estudo permitiu reconhecer que a empresa tem o 

compromisso de promover o desenvolvimento sustentável, buscando conjugar o bom 

desempenho econômico às causas sociais e ambientais. 

 

A empresa frente a esse molde de gestão, investe cada vez mais em projetos relacionados 

ao meio ambiente e a comunidade. Seu foco principal é além de atender à legislação 

ambiental, também despertar na empresa e na comunidade a preocupação com a 

preservação ambiental.  

 

Diante da situação a Vale busca consolidar-se como uma empresa que está à frente seja na 

qualidade de sua operação ou no seu compromisso com a sociedade. Para a empresa, estar 

sempre à frente é antes de tudo, ter visão de futuro e consciência de seu papel na busca 

pelo desenvolvimento sustentável. 

 

 

 

 



 67

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES. Primeiro inventário 
nacional de emissões atmosféricas do transporte ferroviário de cargas. Brasília: Ministério 
dos Transportes, 2012. 44 p.  
 

ALVES, J. E.D. A polêmica Malthus versus Condorcet reavaliada à luz da transição 
demográfica. Rio de Janeiro: Escola Nacional de Ciências Estatísticas, 2002. 56 p.  
 
BOSSEL, Hartmut. Indicators for sustainable development: theory, method, applications. 
1999. 124 p.  
 
CARTA DA TERRA. Haia: Comissão da Carta da Terra. 2000.  Disponível em: 
<http://www.cartadaterrabrasil.org/prt/text.html>.  Acesso em: 26  jun. 2011. 
 
CHIAVENATO Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 7. ed. Rio de 
Janeiro: Campus, 2003.634 p.  
 
CLÉMENTIN, Bruno; CHEYNET, Vincent. O decrescimento sustentável. Revista 
ECO.21, Rio de Janeiro,  edição 162, maio 2010.  
 
DALY, Herman; FARLEY, Joshua. Economia ecológica: princípios e aplicações. Lisboa: 
Instituto Piaget, 2004. 530 p.  
 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL. Economia mineral do 
Estado do Pará. Belém: Superintendência do Pará, 2012. 8 p.   
 
DIAS, Genebaldo Freire. Educação ambiental: princípios e práticas. 9. ed. São Paulo: Gaia, 
2004. 551 p.    
 
FREIRE, D. A mineração de agregados na região metropolitana de São Paulo. Areia & 
Brita, São Paulo, n. 9, p. 26-30, jan./fev/mar. 2000.  
 
GIDDENS, Anthony. A Política de Mudança Climática. Rio de Janeiro: Zahar, 2010. 314 
p. 
 
GEORGESCU-ROEGEN, Nicholas. The Entropy Law and the Economic Process. 
Massachusetts: Harvard University Press, 1971. 476 p.  
 
ISO 14.001. Disponível em: 
<http://www.bsibrasil.com.br/certificacao/sistemas_gestao/normas/iso14001>. Acesso: 14  
jan.  2013.    
 
KARL-HENRIK, Robert. The Natural Step: a história de uma revolução silenciosa. São 
Paulo:Cultrix, 2003. 304 p.  
 
LEAL, Antonio. Dicionário de termos ambientais. Rio de Janeiro: Letras e Magia, 2007. 
191 p.  
 



 68

LIMA, Gustavo F. da Costa. O debate da sustentabilidade na sociedade insustentável. 
Revista Eletrônica "Política e Trabalho", Paraíba, p. 201-202, set. 1997. Disponível em: < 
http://www.cefetsp.br/edu/eso/debatesustentabilidade.html>. Acesso em: 27 ago. 2012.   
 
LOPES, José Raimundo; SILVA, Valdir Costa. Britagem móvel viabiliza extração 
contínua. Minérios & Minerales, São Paulo, 3406, p.1-6, out. 2011. Disponível em: 
<http://www.revistaminerios.com.br/Publicacoes/3406/Britagem_movel_viabiliza_extraca
o_continua.aspx > . Acesso em: 15 nov. 2012.    
 
MEDAUAR, Odete. Coletânea de legislação ambiental. 11. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2012. 1327 p.  
 
MIOLI, Geraldo. Sustentabilidade da mineração: oportunidades para Canadá e Brasil. Rio 
de Janeiro: CETEM/MTC, 2004. 60 p. (Série Estudos e Documentos, 57).   
 
 
PENNA, Paulo Camilo Vargas. Mineração mapeia emissão de gases de efeito estufa no 
Brasil. Brasília: Serviço Geológico do Brasil, 2011. 8 p. Disponível em:  
< http://www.cprm.gov.br/imprensa/Site/pdf/Clipping/Clipping032-2011.pdf>. Acesso em: 
12 de dezembro de 2011.    
 
RELATÓRIO BRUNDTLAND. Disponível em: 
<http://www.mudancasclimaticas.andi.org.br/node/91>. Acesso em: 22  jan. 2012. 
 
SACHS, Ignacy. Desenvolvimento: includente, sustentável, sustentado. Rio de Janeiro.  
Garamond, 2004. 151 p.  
 
_____.  Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: Garamond, 2002. 
96 p.  
 
SACHS, Wolfgang. Justiça num mundo frágil: memorando para a Cúpula Mundial sobre 
desenvolvimento sustentável. Fundação Heinrich Böll: Rio de Janeiro, 2002. 87 p.     
 
SENGE, Peter M. A Quinta Disciplina: arte e prática da organização que aprende. São 
Paulo: Best Seller, 1999. 444 p.  
 
SMITH, Adam. A riqueza das nações: investigação sobre sua natureza e suas causas. 3. ed. 
São Paulo: Nova Cultural, 1988. 284 p. (Os Economistas). 
 
TACHIZAWA, Takeshy; Mendes, Gildásio. Como fazer monografia na prática. 5 e.d. Rio 
de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2000. 140 p.   
 
VALE. Projeto Ferro Carajás S11 D: um novo impulso ao desenvolvimento sustentável do 
Brasil. Carajás: Vale, 2012. 47 p 
VEIGA, José Eli da. Desenvolvimento sustentável: o desafio do século XXI. Rio de 
Janeiro: Garamond, 2008. 220 p.  
 
______. Economia Socioambiental. São Paulo: SENAC, 2009. 384 p.  
 



 69

VIZENTINI, Paulo Fagundes. A vida após a morte: breve história mundial do presente 
pós- “fim da história”. Tempo, Rio de Janeiro, no. 16, p. 35-57, mar.  2004. 
 
VIZENTINI, Paulo Fagundes. A vida após a morte: breve história mundial do presente 
pós- “fim da história”. Tempo, Rio de Janeiro, no. 16, p. 35-57, mar.  2004. 
 
 

 


