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ferro-gusa. 0 result ado 
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ja con1c~aran1 a funcionar 
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OPINIAO 

arte do rninl-rio de Carajas de\ era ser 
r ransfonnada em ferro-gu ·a pur uma 

serie de usinas at ualmcnre em con~tru~ao 
na rcgiao. : o q u~ preve o Programa Gran
de C ~araja. (PCi ), rc"ponsavcl pcla admi
nts tra~ao de inccntivo fiscai s e outros de
senvolvin1entos no le\tc da Amaz6nia, ao 
redor dos deposi to n11ncra1s c da ferrovia 
de arajas. A ~irca tlo PC1C (hOJC, aproxi
nladamenl e lJOO n1il kn11) era de 840 n1il 
krn ~ antes de J 9H5 ( figura 1 ). A expan~ao 
dc:u -se com a inclusao de todos os muntci
pios interccplado~ pelo paralelo R0

• que '-ter
\ ia prcviametlle l:Orno lirniLe \UI. 

0 P(~('-Agricola corno c conhccido 
o seror agricola do progran1a pleiteou 
en1 1 Y81. quando foi lan~ado, II. J bilhoes 
de d61art:'-t. De,,e~, 1 ,3 bilhao era de~tina -

1A 

• 
Fig. I. A e querda , nn mapa. area ho.ie ocupada 
pelo PGC. Acima, coleta de Eucalyptus deglupta, 
no .Jari. Plantado em grande e"cala (como sera 
no PGC), esul 'ujeilo a risco~ ~ub,tanciai de 
doen-;a!'t alem de cau. ar de~rada~ao do soln. 

do a si lvicultura. Revi56es posteriorc , no 
cntanlO, Vern d~n1inu1ndo a C~cala dos in
Ve~ltnlento propo · to~ para esse set or . 0 
plano descrito num relatorio de ~ei volu
mes, ap6s 1983, vt~ava a urn total or~amen
tano de investimento direto de I, 18 bilhao 
de d61ares. Desde entao, muito dos pro
JCtos agropecuarios incluidos no PGC
Agricola nan ven1 5endo rcalizados na di 
mcnsao proposta dcvido a ausent.:la dos 
pnnctpais financiamentos internac1ona1s 
t:o tn que se contava inicialn1cntc. 

'\ -

Em rnaio de 1986 o C'onsclho I nterm l 
ni~terial Grande ara jas a pro\ ou inl:ent i
\O\ para ~cte u 1nas de ferro-gu\a, dua._ thi
na\ de ferro-hg.a e dua fabrica de ci rncn
to. toda~ planejadas para funcionar l·on1 
carvao. E~~as II t!mpre a\ necc siraria1n de 
l, I 1nilhao de tonclada'-t de carvao anual
nlcntc. segundo cakulo~ realizado .. cn1 con
junto pela Secrctaria de Planejamento ( 'e
plan). Programa Grande C.~arajas ( P(IC.) . 
c·ompanhia de Oe\envolvtrnento de Barca
rena (Codcbar) c upenntendencia do lJc-

• 
envolvimcnto da AmaLonia (. udan1). A 

me5tna cpoca, em v1~ita ao ln. titUlll a
dona I de Pesq u is a~ da Jnazon i a (I P ), 
o atual ecreuino executivo do PC'J • Fran
ct~co Sales Batista Ferreira, declarou que 
oi to u~inas de ferro-gu. a t inhan1 ido apro
vada~ e que 0 nun1ero lOta] de instala<;<}es 
chegaria a 20 COOl OS projetO a e'-tpera de 
aprO\a~ao. Acrcscentou que ainda nan \C 

sab1a, me mo com rela<;ao aos proJcto' 1a 

acerrado . se o carvao seria ~upndu pcla 
plantac;c)e de Eucalyptu~ ou pcla llorc'-tla 

• natlva. 
A area~ mcnc1onada~ para produ~ao de 

car\ao, egundo o P(J(·- gricola. poden1 
c;;er aumcntada"' en1 alguma data fu1ura . 
Com referencia ao '-tctor pnvado. o docu
mcnto ob erva que ·~ha grande cxpcctati ~ 

va e interesse no can1po da brique1agen1 do 
carvao destinado ao mercado extcrno 1 • e 
adn11tc que no futuro os numero~ de pro
du~ao de carvao vegetal "podcrao ~e ele
var em decorrencia qucr da in~tala~~ao de 
planta~ industna1~ que utllizan1 lenha l)U 

carvao vegetal ( ... ) quer da ampha<;fto da~ 
indu'-ttrias de tran~formac;ao" (\ol. 3. 
p.IV .6.102) . 

Quadra exp~rimenlal dt• iolcnsidade mediu de 
manejo norcslal. em Buriticupu tM ). 
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A hist6ria do Programa Grande Cara
jas serve de ilustra~ao para o padrao geral 
em vigor no planejamento de desenvolvi
mento da Amaz6nia. 0 PGC tern sido 
apresentado ao publico atraves de uma se
rie evolutiva de bal6es de ensaio, ou seja, 
de relat6rios 'preliminares' e propostas 

seria comprado de residentes locais, in
cluindo caboclos e grupos indigenas. 

Antes do atual documento do PGC
Agricola, num relat6rio do plano de car
vao vegetal do PGC apresentado em 1981 
pelo Ministerio das Minas e Energia, de
clarava-se que seriam plantados anualmen-

-• 

Tipo Local Empresa Demanda nominal 
( t oneladas/ a no) 

te, durante oito anos, 180 mil hectares de 
arvores, o que, no total, daria uma plan
ta~ao de aproximadamente 1,5 milhao de 
hectares. Os pianos para silvicultura nio 
sao claros. No entanto, se considerarmos 
que o orcamento de 1981 para este setor era 
maior do que o or~amento para todo o 
PGC-Agricola no documento de 1983, 
pode-se inferir que os 3,6 milhoes de hec
tares designados para carvao vegetal no 
programa de 1983 nao serao utilizados para 
acomodar o projeto de 1,5 milhao de hecta
res de Eucalyptus originalmente pensado. 

Ferro-gusa Maraba Construtora Beter 35.000 

Itaminas Sidenirgica de Carajas 240.000 

A<;ailandia Construtora Brasil 50.000 

Serveng Servisan 70.000 

Viena Sidertirgica do Maranhao 30.000 

Os pianos atuais implicam uma area de 
Eucalyptus de dimensoes ineditas nos tr6-
picos. Para abastecer as 20 usinas de ferro
gusa planejadas e mais os outros tipos de 
projetos industriais ja aprovados, seriam 
necessarios cerca de 2,4 mil hoes de tonela
das anuais de carvao vegetal (figura 2). A 
partir das produ~OeS medias obtidas nas 
planta~oes comerciais de Eucalyptus de
glupta no Projeto Jari (figura 3), pode-se 
calcular que se plantariam mais de 700 mil 
hectares de Eucalyptus, ou seja, quase dez 
vezes a area das planta~oes manejadas no 
Jari. S6 os projetos ja aprovados represen
tam 323 mil hectares ou 4,3 Jaris. Planta
~oes nessa escala estariam sujeitas a riscos 
substanciais de doen~as, insetos e degrada
cao do solo, como e 0 caso do J ari. 

' 
Gusa Nordeste (Fiorice) - 40.000 

Itaminas Sidenirgica do Carajas 240.000 

subtotal para ferro-gusa 705.000 

Ferro-liga Paraopeba Prometal - Produtos Metalurgicos 250.000 

Maraba Ferro Ligas do Norte 50.000 

subtotal para ferro-liga 300.000 

Cimento Cod6 ltapicuru Agroindustrial 26.000 

Capanema CIBRASA 56.000 

subtotal para cimento 82.000 

total geral para projetos aprovados 1.087.000 

demanda adicional se 0 numero de usinas 
de ferro-gusa for aumentado para 20, 1.309.230 
conforme o plano 

demanda total 2.396.230 
Em virtude do alto custo das planta~oes 

silviculturais, e provavel que, enquanto. 
Fig. 2. Demanda de carvio nos projetos apro
vados em Carajis. 

orais. Dessa maneira, os porta-vozes do 
programa podem sempre responder as mui
tas criticas que lhe sao dirigidas argumen
tando que 0 plano em questao nao e mais 
o atual, ainda que a forma basica perma
ne~a intacta. 

Uma das principais duvidas quanto a 
area de Grande Carajas e ate que ponto o 
programa vai cumprir os grandiosos pia
nos formulados para a produ~ao de carvao 
vegetal a partir das florestas nativas e de 
plantios silviculturais. Em 1982, na reuniao 
da Sociedade Brasileira para o Progresso 
da Ciencia (SBPC), em Campinas, Sao 
Paulo, o entao secretario executivo do 
PGC, Nestor Jost, divulgou um plano que 
visava a implanta~ao de 2,4 milhoes de hec
tares de planta~oes de Eucalyptus ao Ion· 
go da rota da ferrovia. As planta~oes se
riam distribuidas em uma serie de proprie-
dades de dez mil hectares cada. Alem da 
area de silvicultura, o carvao seria obtido 
da floresta nativa em toda a zona do Gran
de Carajas . Atraves de uma rede de pon~ 

tos de coleta espalhados por toda a regiao, 

novembro de 1988 

lnformac;ao sobre o projeto de carvao de Grande Carajas 

Numero de usinas de ferro&gusa aprovadas ate maio de 1986 (I) 

Demanda anual de carvao das usinas de ferro-gusa aprovadas• 

Demanda media de carvao por usina 

Numero total de usinas planejadas 

Eficiencia de conversao de madeira em carvao {media dos 4 metodos 
convencionais) (2) 

lnform,ac;ao sobre o Projeto J ari 

Producoes medias de Eucalyptus deglupta em Jari (peso seco) 

Area de planta~oes manejadas em Jari 
Pode-se calcu lar para o Carajas 
Demanda anual de carvao• 

Demanda anual de madeira 

Area das planta~Oes de Eucalyptus necessarias 

Numero de vezes a area das planta~oes em Jari necessarias para 
suprir as usinas aprovadas e planejadas 

7 

705.000 t 

100.710 t 

20 

0,23 t de carvao/ t 
de madeira seca 

14,65 t / ha/ ano 

75.043 ha 

2.396.230 t 

10.418.390 t 

711.152 ha 

9,5 vezes 

(1) Est as sao as sete usinas constando no document a do Seplan/ PGC / Codebar/ Sudam . 0 secretario 
executivo do Programa Grande Carajas (PGC) informou em maio de 1986 que oito usinas ja tinham 
sido aprovadas. 

(2) Fornos circulares metalicos (0, 19), de rabo-quente ceramico (0,20), e de superficie cerimico de 5 m 
de diametro (0,27) e de 8 m (0,24) . For nos em forma de tunel ainda em desenvolvimento conseguem 
eflcienda de 0,33. 

"' Ver figura 2 

Fig. 3. Demanda de carvio para Grande Carajais comparada com as produ~oo em Jarl. 
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OPINIAO 

existirem matas acessiveis, o carvao venha 
do corte da tloresta nativa, o que daria urn 
forte impulso ao desmatamento na regiao. 
0 mapa das areas zoneadas para suprimen
to do carvao (figura 4) indica a vasta ex
tensao das regioes potencialmente atingi
das. Usando a conversao do grupo Seplan/ 
PGC/ Codebar /Sudam para esteres (unida
de de Ienha equivalente a pilhas de 1 x 1 
x I m de madeira em forma de toras) de 
420 kg (no caso de madeira nativa sec-a), 
os 10,4 milhoes de toneladas de madeira se~ 

ca a serem usados anualmente representa
riam uma pilha de toras de madeira nativa 
ocupando 24,8 milhoes de m3• Se tivesse a 
forma de um predio com base de 100 x 
100 m, a altura seria de 2.481 m, ou 620 
an dares! Se essa madeira fosse obtida por 
corte raso de florestas densas consumiria 
50 mil hectares por ano; se fosse por corte 
de florestas de todos os tipos na propor
cao que existem na zona do PGC, essa ta
xa chegaria a 74 mil hectares por ano. Ape
nas as 11 industrias ja aprovadas consumi
riam anualmente urn monte de toras equi~ 
valente a urn predio de 281 andares, o que 
corresponde a 23 mil hectares de floresta 
den sa ou 33 mi I hectares de floresta de to
dos os tipos. 

e acordo com o PGC-Agricola (vol. 
3, p. IV .6.99), "a implantac;ao de uma 

estrutura de carvoejamento em uma faixa 
de 40 km ao Iongo da ferrovia Serra dos 
Carajas Ponta da Madeira permitini 
abarcar uma area de 3,6 milhoes· de hecta
res, (figura 5). 0 documento nao esclare
ce qual parte dessa area seria composta de 
plantacoes de silvicultura e qual a de ma
nejo florestal. 

0 manejo florestal aplica-se a uma area 
bern maior do que os 3,6 milh5es de hec
tares ao Iongo da ferrovia mencionados no 
plano de carvao vegetal. A expressao 'ma
nejo flo res tal' parece ser usada pelos au
tores do PGC-Agricola como mero eufe
mismo para a utilizacao da biomassa das 
florestas que. ao inves de receberem trata-
mento sustentavel que mantenha seu dos
sel intacto; sao derrubadas por corte raso. 
0 documento afirma: "0 manejo flores
tal com fins energeticos sera executado 
principalmente ao Iongo da ferrovia Serra 
dos Carajas Ponta da Madeira e nas areas 
objetivo de explorac;ao mineral e agrope
cuaria, com aproveitamento do-materialle
nhoso decorrente da remo~ao da cobertu
ra florestal, abrangendo cerca de 15 mi
lhoes de hectares, (vol. 3, p. IV.6.102). 

Ao afirmar que "a explora~ao madeirei
ra devera ser conduzida em direcio ao rna-

20 
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Fig. 4. Zoneamento da produ~io de carvio em fun~io de lransportes. 0 potencial para desmata
mento em grande escala est& evidente. 

nejo sustentado da floresta" (vol. 3, 
p. IV .18), o PGC~Agricola incorre numa 
generalidade que deixa transparecer os pou
cos pianos especificos que corresponderiam 
a estes objetivos, o que se confirn1a pela 
ausencia or~amentaria no relat6rio. Urn 
problema especialmente dificil quanto a 
montagem de sistemas de exploracao sus
tentada da tloresta e 0 de que as taxas de 
desc0nto usadas nos calculos econ8micos 
sao mais elevadas do que as taxas biol6gi
cas de crescimento das essencias tlorestais. 
No caso do PGC-Agdcola, urn custo de 
oportunidade de capital de 60Jo ao ano em 
termos reais e usado como base para ava
liar as taxas internas de retorno computa
das para OS SiStemas de prod UCiO agricola 
(voJ. 3, p. VI.I.IO). Como as fJorestas na
turais nao podem crescer nem a metade 
desse ritmo, teria de ser feita alguma mo
difica~ao no sistema de compensa.;oes eco
nomicas para que o manejo sustentado se . , . 
tornasse atraente aos propnetanos. 

A Florestas Rio Doce empresa flares-
tal da Companhia Vale do Rio Doce 
(CVRD) do Projeto Ferro de Carajas -
iniciou em 1983 uma serie de experiencias 

' 

para a produ~ao de carvao vegetal em Bu-
riticupu (MA). 0 projeto visa a remo~ao 
das arvores menores (as melhores para a 
fabricacao do carvao) junto com o sub
bosque em quadras exploradas em diferen
tes graus de intensidade. As experiencias in
cluem tratamentos com corte raso e com 
exploracao pesada que deixa apenas algu
mas arvores espalhadas em urn campo de 
outra forma completamente cortadO'. Os 
autores do estudo estao entusiasmados com 
o crescimento rapido da vegetac;ao secun
daria em tratamentos de corte raso ou de 

corte quase raso. E duvidosa, no entanto, 
a validade de chamar de manejo florestal 
uma pn1tica que certamente remove toda 
a floresta. 

As experiencias em Buriticupu apresen
tam grande potencial para o desmatamen
to na regiao tanto pelas q uestoes legais e 
seminticas com respeito ao manejo flores
tal, quanto pela demanda enorme implici
ta nos pianos para ferro-gusa. A exigencia 
do C6digo Florestal de 1965 ( decreto-lei n? 
4. 771, artigo 44), de que 500Jo de qualquer 
propriedade permanef;am sob cobertura de 
floresta natural; foi reinterpretada pelo Ins
tituto Brasileiro de Desenvolvimento Flo
restal (IBDF), atraves da instrucio norma
tiva n~ 302 de 3/7/84, a fim de permitir o 
desmatamento para culturas anuais e pas
tagens em 200Jo de cada propriedade e ma
nejo flo res tal nos 800Jo restantes ( o decreto
lei n~ 7.511, de 7 de julho de 1986, modi
fica isto, proibindo completamente o des
matamento, porem permitindo o 'manejo 
tlorestaJ' em 1 OOOJo de cada propriedade). 
No caso de o manejo florestal incluir o cor
te raso, deixando-se a area em vegeta~ao 
secundaria com vistas (pelo menos em teo
ria) a colheitas futuras, entao os obstacu
los legais seriam removidos para permitir 
0 rapido desmatamento em terras de pro
priedade particular e nas concessoes arren
dadas para firmas que exploram as flores
tas nacionais. A partir dos resultados de 
Buriticupu, vern sendo considerada a hip6-
tese de fazer manejo florestal para carvao 
vegetal na Floresta Nacional de Gurupi, lo
calizada na divisa entre Parae Maranhao. 
Adotar a expressao 'manejo florestal' co
mo urn eufemismo para o corte raso agili
zaria o processo de desmatamento. 
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a que nao foi tomada qualquer decisao 
sobre a fonte do carvao para as usinas 

aprovadas, conclui-se que nao se conside
rou uma primeira avaliacao dos impactos 
ambientais como pre-requisito para a apro
vacao. E uma vez feito urn investimento 
numa instalacao dispendiosa como uma 
usina de ferro-gusa, esta teni urn papel se· 
melhante ao do cuco no ninho. Quando urn 
cuco poe um ovo no ninho de outro passa
ro, o hospedeiro infeliz logo se depara com 
a tarefa de gastar todos os esfor~os na ali~ 
menta~ao do enorme filhote do passaro. 
Da mesma maneira, e inevitavel que as flo
restas e toda a economia das areas em re
dor tenham de suprir as usinas com carvao, 
independentemente dos interesses da popu
la~ao local. 

A demanda do mercado para carvao ve
getal criada pela implanta~ao do projeto de 
ferro-gusa provavelmente seria forte o su
ficiente para motivar a destruicao da flo
resta nativa num raio grande em torno das 
usinas. Nao seria forte o bastante, contu
do, para justificar os insumos necessarios 
para produzir 0 carvao de forma sustenta
vel. Para tornar financeiramente atrativa 
a producao a partir de plantacoes, o preco 
do ferro ... gusa teria no minimo que dobrar. 
As firmas poderiam ter os seus investimen
tos depreciados ao Iongo do periodo em 
que a floresta nativa estivesse sendo der
rubada e abandonar a area depois. A im
plantacao da primeira usina a operar cus
tou sete milhoes de d6lares. 0 item mais 
caro e o alicerce de concreto. As partes aci
ma do solo desgastam-se depois de vida util 
relativamente curta: de tres anos para as 
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estruturas de tijolo refratario a sete para 
o alto-forno. A possibilidade de que as em· 
presas em Carajas mudem de atividade ou 
se instalem em outro Iugar e sugerida pela 
hist6ria das usinas de ferro-gusa em Minas 
Gerais: o estabelecimento e fechamento das 
usinas segue urn paddio cicl ico de acordo 
com as flutua~oes no pre~o do ferro-gusa . 

A implanta~ao de sistemas sustentaveis 
de produ~ao para satisfazer a procura de 
carvao e desafio muito mais dificil do que 
o simples processamento do ferro-gusa. Os 
incentivos fiscais e outros provenientes do 
PGC pod~m atrair firmas com pouca com-

A, • - • .. petenc1a ou vocacao para assumu projetos 
de silvicultura ou de manejo florestal, de 
vez que estes sao complexos, caros, incer
tos e vagarosos. Muitas das empresas nao 
tern experiencia na produ~ao de ferro-gusa 
ou de carvao. v arias sao de constru~ao ci
vil e tinham contratos na area do Grande 

• 

Carajas, encontrando-se em posi~ao de 
aproveitar os incentivos fiscais lucrativos 
oferecidos pelo PGC. Urn erro crasso de-

• 

nunciou a falta de experiencia da firma que 
deu inicio as opera~oes (a Siderurgica Va
le do Pindare, da Construtora Brasil S.A., 

• 

que asfaltou as ruas de Maraba e fazia 
constru~ao civil para a Companhia Vale do 
Rio Doce): a primeira panela de ferro-gusa 
foi esfriada e solidificada antes que o fer
ro derretido fosse colocado nas formas pa
ra fazer lingotes. 

As empresas de ferro-gusa e as agencias 
governamentais que as regulam parecem 
nao dar grande importancia em assegurar 
o abastecimento de carvao vegetal a Iongo 
prazo. 0 coordenador de planejamento do 

• 
I <II' I 

\.... • I • • I • • • .,.. ... . , :.:-.·"'r$J.r ,.., .. ~ • . •. .... . . . • ........ v• .,r;. 
~ Y" of 0 

.. ·.h.: ... : ....... ,. 
, 0 ' ''.· ••• •• • • • • • . - . 

....... , ~at 
0 ·•:.:. 

·~ .. , .. p . 
:~ .. ,. ~. ;. ara 

---

:.-"~.~-. ., ·., 
:.' . • ·•• .. -=.! -- ... 

Maranhao 

Goias 

Serra dos Carajas 

· :.. ·. Reserva Florestal Gurupi 

• 0 1 I , 

. !":o . "'1 •• 0 • 0 • 

·~- !I' ,. • • 0 
• 0 0 . ' • 

0 ~00, - , "' • ' 

J r o t f o r 1 

' . 
• . 

• 

. . -
• 

.. , ~ 
.: r • • •·• • 

·' . . " . . 
• • ~ 0 ' . ... . .. 

• , • •• , .:il 
• • • 

•• I ' • • 

. ' ' . . ! ( • . ~ .. . .. 

. ' 

:.'.. . 
0 0 .. • 0 . . . . 

• 0 ,. 

r ' •' • • •.f t 0 . 
•,••o' I "''o 
•• • • ' 0 ' ' 0 ~ .,. 0 .. .. 0 t: 

.. 0 0 -..... . . .. . . ) . ., 
o oo • I I • I o 0 I 

.J 0 o ,.o_. 0 , • .I • 0 • 

•"' \ -. ~ •'fit;. 1 o• • I o' ''loo•r 
i~ o • • I .. -t 
oa ~ •• • 

Mara¥ 

•'ig. S. Ferrovias e locais do projeto de carvio. 

novembro de 1988 

-

• 

PGC ressalta que as firmas sao obrigadas 
a produzir por si mesmas 25 o/o das suas ne
cessidades de carvao a partir do sexto ano 
de opera~ao e SOOJo a partir do decimo. Na 
pratica, as plantac;oes ou areas de manejo 
florestal responsaveis por essas frac;oes da 
demanda nao estac sendo implantadas. 
Aparentemente nenhuma das firmas esu\ 
considerando seriamente as planta~oes sil
viculturais. Uma das exigencias para come
car a opera~ao e urn plano de manejo flo
restal aprovado pelo IBDF. No caso da pri ... 
~eira usina, come~ou-se a operacao em 8 
de janeiro de 1988 em A~ailandia. A fir
ma fizera urn plano de manejo florestal de
vidamente aprovado, mas ainda nao tinha 
comprado o terreno com floresta em que 
este seria implantado. A sustentabilidade 
de qualquer plano de manejo e questiona
vel quando despreza informac;oes sabre a 
tloresta e outras caracteristicas de urn lo
cal especifico. 

0 come~o da produ~ao de ferro-gusa em 
janeiro de 1988 representa urn golpe duro 
aos esfor~os iniciais do Brasil em regula
mentar os projetos de desenvolvimento pa
ra evitar danos ambientais. Os incentivos 
do PGC foram aprovados depois de 23 de 
janeiro de 1986, quando o Conselho Na
cio~al do Meio Ambiente (Conama) esta
beleceu a resolu~ao n? 1 para operaciona
lizar a lei n? 6.938, de 31 de agosto de 1981, 
com a exigencia de Relat6rios sobre lmpac
tos ao Meio Ambiente (RlMAs). Nenhum 
RIMA, entretanto, tinha sido aprovado pa
ra qualquer usina de ferro-gusa quando co
mecou a operacao. Tampouco tinha sido 
dada a licenc;a de opera~ao exigida pelo 6r
gao ambiental do estado do Para. 

A construcao da ferrovia Norte · Sui 
. 
complica bastante a possibilidade de uma 
analise real dos custos e beneficios do pro
grama do carvao de Carajas, uma vez que 
as negocia~5es do governo para firmar con
tratos com as construtoras caminham a to
do vapor. Ap6s serem gastos os rna is de 
tres bilhoes de d61ares previstos na cons
tru~ao da ferrovia, as pressoes serao pra-

• • 4 1 i t1camente trreslsttvets para que se esque~am 
quaisquer problemas ambientais ou ate 
agronomicos nos pianos de carvao, pois 
sem produtos a transportar, em especial o 
ferro-gusa, a obra se tornaria injustifica
vel. E claro que a falta do Relat6rio sobre 
Impacto ao Meio Ambiente nao tern sido 
impedimenta na corrida para tornar a fera 
rovia um fato consumado, e muito menos 
a falta de estudos sobre a sustentabilidade 
e os impactos da producao do insumo mais 
problematico na fabrica~ao do ferro-gusa 
a ser transportado: o carvao de Carajas. 
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