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A INDÚSTRIA DE BAUXITA E ALUMÍNIO 
A PRATA QUE VEM DA LAMA - ENERGIA ELÉTRICA EM BARRAS 

1. A produ9ão d e alumínio afeta o_s ind ios? 
Quais outros grupos são afetados? 

A minera9io da bauxita 
A produ9ão de energia elétrica 
As linhas de alta tens~o 
A produção de alumina e alumínio 

2. A produ9ão de alumina e alumínio no ârnbitc~a estra 
tégia brasileira de desenvolvimento: a cr on o Log í.a dos 
acontecimentos 
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2 .1. Pr oduç ào para o mercado interno em expans ào 
2.2. Os interesses de exporta9~0 e as condiç~es da 

concorr~ncia no mercado internacional: a amplia 
çio da produ9io de aluminio no norte do pais 

2.3. A pilhagem das mat~rias-primas nacionais e o lucro 
estrangeiro: a população exige que o governo preste 
contas 

·' ·~ . 

3. A internacionalizaqão da demanda. e a proc~ão regional: 
perguntas e respostas 

Pergunta I: Obt§m-se divisas para os brasileiros ou 

lucros para as empresas transnacionais? 
Pergunta II: Quais s~o as raz5es para a entrada do capi 

tal estrangeir.o? 
A garantia do fornecimento de mat~rias-primas 
O pre90 da energia el~tric21 a isenç;o de im 
postos, a pr-e par aç ào da ini'ra-estrutura 

Pergunta III: A demanda por alumlnio ir& permaneceres 
tável? 
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Pergunta IV: A demanda deve ser suprida sob condições to 
leráveis para o homem e a natureza. Como p~ 
derá, no futuro, um número maior de paises da 
Am6rica Latina, Africa e Asia obter preqos mais 
altos pelas matérias-primas, satisfazendo a 
esta exigência? 

Qual a influência da demanda internacional 
no consumo e na produção da po pu Laç ào regia- 

Pergunta V: 

nal? 

Pergunta VI: Qµais s~o as condições de sobrevivência para 
a população? 

Os pescadores 
Os agricultores 
Aqueles que foram para a cidade 
Aqueles que migraram para o interior 

O impacto ambiental: perguntas e respostas 

Pergunta VII: Quanto vale a produtividade da natureza, dos 
manguezais, do solo fértil ••• ? Quanto vale 
a agricultura de subsistência? Quanto vale 
a garantia do futuro? Existem indenizações 
justas? 

Pergunta VIII: Como pode ser provado o uso abusivo do meio 
ambiente? 

O uso justo, esclarecido e democrático das 
bases da vida humana (flora, fauna, solo, 
água, ar e saúde) podem ga~antir o controle 

do impacto ambiental? 

A dissimula9ão do perigo para a vida 
A falta de clareza e o encobrimento das cáu 
sas da destrui9ão das bases da vida humana 
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Pergunta IX: Quais são as conseqüências detectáveis na 
hidrosfera da mineração de bauxita? 

Qual o impacto ambiental da produção de 
alumina e alumínio?· 

Pergunta XI: Qual o volume de produção da lama vermelha? 

Pergunta X: 

Existem formas para utilizá-la? 
Elas são aplicadas? 
Lama vermelha 
A produção de aluminio: entrada de mat~rias 
primas e energia el~trica - elimina9ão de 
resíduos 

Pergunta XII: A emissão de poeira e fluoretos pode ser 
evitada pela instalação de filtros? 

Pergunta XIII:Quais as conseqüências da produção de alu 
mínio na hidrosfera, na litosfera e na atmos 
fera? 

Pergunta XIV: Como a responsabilidade pelo uso da natureza 
pode ser justamente repartida? 
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ALUMtNIO 

11A prata que vem da lama11 - a produgão global 

O processamento industrial da bauxita para a obtenção de 
alurninio exige grandes quantidades de energia. Al~m disso tra 

.) - 
ta-se de um dos ramos industriais mais poluidores que existem. 

A bauxita~ minerada principalmente no hemisf~rio sul. Por 
causa dos altos preços d o pe trole o ( cus Sts d e · t.r-ans por te ) e d o 
esgotamento do potencial hidrelétrico dos rios nos EUA e na E~ 
repa, a produ9ão do aluminio está sendo paulatinamente transf~ 
rida para a América Latina, Africa equatorial, Âsia e Austrá 
lia. 

O modelo da demanda 

A República Federal da Alemanha (RFA) consome 6% da produ 
çao mundial de aluminio, quase tanto quanto a América Latina, 
África e Ásia juntas. Cada alemão consome aproximadamente 
26 Kg pro ano. ])epois do aço, o aluminio é o metal com o mais 
alto consumo per capita. 
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lama venneJha 

Uma das pessoas afetadas pela produção do aluminio relata: 

"··· As crianc,as ficaram com problemas como se tivessem 
asma, Cansadas, com falta de ar. As plantas .secam as folhas, 
as folhas novas que nascem também secam. O cajueiro quando dâ 
um caj6 seca e cai • Quer dizer, nio produz de maneira nenhuma. 

Depois que a Alumar funcionou que apareceu isso aqui, que 
antigamente não tinha isso. E eu estouh, 22 anqs aqui. 

Tem que lavar todos os legumes, mas a própria água está 
contaminada pnr esse pó branco que cai aqui. E o pó cai todo 
d ia. " 

(Uma moradora das proximidades da Alumar em são Luis (MA) em 
Novembro de 1984) 1 
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Custos sociais e ecol6gicos da 'Era do alumlnio' até agora 
negligenciados - por exemplo-no norte do Brasii 

1. A produ9ão de energia elétrica em Tucurui a-e-d-e-ntinfr se 
destina em primeiro lugar à produc,ão de alumínio. Em 1984 
as comportas foram fechadas e uma gigantesca área de flo 
resta tropical f'oi inundada. 

Potenciais d!sperdi9ados: o val-0r de mercado da madeira, 
a agricultura de subsistência dos lavradores, de um povo 

indígena e de garimpeiros. Esta agricultura é via de re 
gra desprezada em análises econômicas. 

2. As linhas de alta tensão cruzam, entre outrqs, área;1indi 
genas. Desfolhantes, com resíduos de dioxina, foram apli 
cados em.....,.baixo das linhas e afetam seres humanos, animais 
e o solo. 

3. Para a pr9dução de uma tonelada de alumínio são necessárias 
cinco toneladas de bauxita das jazidas da companhia Parago· 
minas. A ferrovia que realiza o transporte corta áreas 
indígenas. 

4. A produção de uma tonelada de alumínio Õrigina~ três to 
neladas de resíduos, a 'lama vermelha'. O destino a ser 
dado a estes resíduos ainda é desconhecido, e a lama ver 
melha representa uma ameaça ao meio-ambiente. 

5. Na produ9ão de alumínio são emitidas para o ar fluoretos , 
que originam a morte da vegetação atingida pelo pó, doen- 
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- é" f... · t r 1 çoes insu ~imente, por isso uma par e escapa e em iorma r 

de pó branco se torna uma ameaça para o meio-ambiente. , 't 51 
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9as em moradores da regiao e a mortandade de peixes. O su 

primento de frutas, peixes e outros alimentos para sio Luís 
está arnea9ado. 
Na produção de uma tonelada de alumínio são eliminadas 700g 
de fluoretos altamente tóxicos, O is o Lamerrt o das instala- 
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Lista das tabelas, diagramas e quadros 

Tabelas 

:1 ,1j 

Tabela 1: A participação internacional, estatal e privada 
na produ9ão de alumina e alumínio no Brasil 

Tabela 2: A expansão da indústria de bauxita e aluminio no 
Norte do Brasil (produção em 1.000 t ao ano) 

Tabela 3: A participa9ão do estado, das empresas nacionais 
e multinacionais na indfistria do aluminio ( em 
1.000 t anuais) 
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Diagrama 

Diagrama 1: O desenvolvimento em direção à auto-sufici~ncia 
em aluminio ( em 1.000 t) . 
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Quadro 
Quadro 1: A produção do alumínio 

Entrada de matérias-primas e energia elétrica - eli 
mina9ão de residuos 



A INDÚSTRIA DE BAUXITA E ALUM1'NIO 

A PRATA QUE VEM DA LAMA - ENERGIA ELl!:TRICA EM BARRAS 

1. A produção de alumínio afeta os índios? 
Quais outros grupos são afetados? 

A_;penas a análise do ciclo completo de produ9ão indus 
trial da bauxita/aluminio, permite uma avaliação global das 
suas conseqüências sociais. A produ9ão de alumínio pressu 
põe: mineração de bauxita em larga escala, produção de ene~ 
gia elétrica necessária para a mineração, transporte desta 
energia a longas dist~ncias, delimita9ão de terras para a 
indústria, suprimento das unidades industriais com água. 
Outros elementos essenciais são soda cáustica., e um tipo es 
pecial de carvio que inicialmente era importado e depois 
passou a ser produzido em outras regiões do pais. 

Especialmente no Norte do Brasil a extra9ão de bauxita 
em larca escala e a produção de alumínio afetam os indios 
e outros grupos sociais no meio rural. 
U~~ pouco tempo tornou-se pública a poluição do rio Trom 

betas com a lama vermelha por causa da mineração de bauxita. 
As conseqüências na vida aqúática ameaçam a existência dos 
pescadores que vivem na região. 

A maior parte da energia elétrica 
gerada na hidrel&trica de Tucurui destina-se ,s ind6strias 
de alumínio Albr~s em Barcarena (PA) e Alumar em são Luís 
(MA). O lago formado pela barragem inundou 2.430 km2 de 
terras nas quais viviam os índios Parakanã (40.000 ha) assim 

~ 
como tyrrras de lavradores, pescadores e outros grupos. Apro 
ximadamente 30.000 pessoas foram expulsas de suas terras 
(veja o texto sobre a barragem de Tucurui neste volume). 
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A linha de alta tensão entre a hidrelétrica de Tucurui 
(PA) e a fábrica de aluminio em são Luís (MA) corta a 11..rea 
Indígena Mãe Maria dos índios Gavião, além de afetar lavra 
dores e agricultires na área. 

As duas fontes de água potável da cidade de são Luís se 
encontram no terreno que a Alcoa escolheu para construir sua 
fábrica. A A Lo o a pagou 30 milhões de dólares ad í an t ad qe pe Lo 
futuro consumo de água, para financiar a construção de uma 
canaliza9âo para suprir a cidade e a fábrica com água do 
rio Itapecuru. A garantia do suprimento de água potá~el 
para a cidade atrav~s desta canalizaçio1porém, nio desarti 
cula as dúvidas sobre as conseqüências da produção de alurnina 
e aluminio no ciclo hídrico da região. 

A ilha na qual se situa são Luís constitui-se de rochas 
porosas. Toda a região é cortada por igarapés e pequenos cu~ 
sos de água. Por-.Jisso analistas que acompanham este processo 
industrial acreditam que todos os gases e rejeitos podem 

...i;:. A./1 ~~ "1.-c.,(..u-~~ - 
contaminar as fontes, rios1}( bai~àrea. 

Se a previsão do deputado Rubem Lara se tornar realidade 
e o lençol freát·ico estiver contaminado em alguns anos, toda 
a população da área seria afetada de igual maneira. l) 

Logo após o inico da produção em 1984, surgiram claros 
indícios da contaminação de um dos últimos estuários brasi- 

, - 2) e - - leiros ate entao intactos. Nas baias de Sao M~rcos e Sao 
José, em são Luís, apr...J)ximadamente 65.000 pescadores vivem 
da pesca. 3) Sua sobrevivência está ameaçada. 

Em 1980 a fábrica de alumínio foi instalada em são Luis. 
Como isto se tornou possível? 
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2. A produção de alumina e aluminio no âmbito da estratégia 
brasileira de desenvolvimento: a cronologia dos acon 
tecimentos 

2.1. Produção para o mercado interno em exµansão 

Décad~de 
40 e 50 

• 
'Í' .,, 
ó 

a partir 
de 1964 

Empresas nacionais implementam no Brasil os dois 
projetos pioneiros de produção de aluminio na A 
mérica Latina. O primeiro em 194 5 em Minas Gerais, 
e o segundo em 1954 em são Paulo. A produ9ão tem 
como objetivo suprir a demanda do mercado doméstico, 
A fábrica canadense de alumínio em Ouro Preto (MG) 
produ~ia 1.560 tem 1954. Em 1949 iniciou-se a 
construção da primeira grande usina de aluminio 
da Companhia Brasileira de Aluminio (C.B.A.) em 
Sorocaba (SP). Ela foi projetada para produzir a 
partir de 1955 anualmente 10.000 t, e mais tarde 
50.000 t de alumínio e,suprindo o mercado doméstico) 
substituir as irnporta9Ões. A obra foi financiada 
com capital bra~ileiro, a empresa italiana 
Montacatini-Edison forneceu somente a tecnologia 
necessária. Até hoje o Brasil é o único pais da 
América Latina com uma fábrica independente de alu 
mínio. 4) 

Após a instalação da ditadura militar seguiu-se 
uma fase de crescente produção industrial no país, 
com um igualmente acelerado crescimento do con 
sumo. Quando em 1964 a pr oduç âo da fábrica da 

C.B.A. foi elevada para 21.000 t anuais este mon~ 
tante supria apenas 7Cffa da demanda interna, contrà 
riando assim as previsões anteriores. 



2.2. Os interesses de exportação e as condições da concor 

r~ncia no mercado internacional: a ampliação da produ 
ção de alumínio no Norte do país 

19--&·\!l:k" o d-e. 
no início doa anos 70 o Hr~e.:t?esse n-0 suprimento do 
mercado doméstico é ampliado pelo interesse na 

~- 

. ' . 
1965 

1967 

Década 
de 70 

:'J 
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O crescimento do consumo se deve às novas formas 
de utilização deste metal bastante versátil: p. ex. 
na construção civil, construção de escolas ou ou 
tras obras públicas (portas, jane~as, etc ••. ), na 

construção naval (tanques, revestimentos, etc ••• ), 
na indústria automobilística e~~:x·possibili 
dade de economizar nos custos de produção no ramo 
de transporte com este metal resistent~ e leve tor 
na-o altamente atraente. O milagre econômico bra 
sileiro representou a modernização e o crescimento 
econ~mico do pais com a simultânea abertura ao 

capital estrangeiro • 

a empresa norte-americana ALCOA funda no Brasil a 
Companhia Mineira de Aluminio (Alcominas). 

a Alcominas inicia a construção de uma fábrica de 
aluminio em Poços de Caldas (MG), onde existe uma 
jazida de bauxita. O financi~mento é assegurado 
pelo Banco Mundial, pelo Banco de Desenvolvimento 
de Minas Gerais, capital oriundo dos EUA e acio 
nistas brasileiros. A fábrica é inaugurada em 1970, 

(,\, 

e a partir de 1971 elft" produz anualmente 25.000 t. 
'li\ 

As empresas norte-americans ALCOA e Hanna Minirg 
Corporation são os acionistas majoritários. 

o grupo industrial AI.CAN P!aneja a construção de 
mais uma unidade de produção em Aratu (BA). 



exportação do alumínio. Diversas alterações dos f~ 
tores de produção em outras partes do mundo levaram 
a tais planejamentos. Na d~~ada de 60 foram descaber 
tas diversas jazidas de bauxita no rio Trombetas e 
em Paragominas (PA). ·Além disso o governo militar 
planejava a ampliação da rede de hidrelétricas no 
Norte do pais. 

1' 
' 

Nas até então principais áreas -produtoras, EUA, Ja 
pão e Europa, a produção de aluminio se torna cada 
vez mais difícil. As fontes de energia se tornaram 
escassas. A crescente resistência por parte dos eco 
logistas impediu a constru9ão de novas hidrelétri 
cas (Noruega )J a poluição d o meio-ambiente se t or 
na cada vez mais aguda (Japão) e com a crise do p~ 
tróleo os custos do transporte da bauxita setor 
nam cada vez mais altos. Por estes fatores;corneça-se 
a procurar novos locais para implantar a produção 
de alumínio. De preferência procura-se áreas perto 
de fontes baratas de energia, perto de grandes ja 
zidas de bauxita e - se possivel - nas proximidades 
de grandes mercados consumidores. O governo brasi 
leiro viu assim boas chances para obter através da 
exportação de alumínio as divisas necessárias para 
o pagamento da divida externa, a que especialmente 
por causa do aumento do preço do petróleo se torna 
va cada vez mais urgente. 



,-- 
j 

Tabela 1 

A participação internacional, estatal e privada na 
produção de alumina e alumínio no Brasil 

Alumina 

Proprietário Localização 
da fábrica 

Produção (%) da Eªr 
em 1.000 t ticipaçao- _ ... _ 

120 100 

170 50 
170 32 

100 20 

170 18 

100 80 

ALCAN 
ltLCOA 
Hanna Mining 
Governo 
brasileiro 
qrupos eonomicos 
brasileiros 
Votorantim 

Aluminio 

Proprietário 

ALCAN 
ALCAN 
ALCOA 
Hanna Mining 
Governo 
brasileiro 

Saramenha (r~G) 
Poços de Caldas (MG) 
Poços de Caldas (MG) 

Sorocaba (SP) 

Poços de Caldas (MG) 

s orocaba (SP) 

Localização Produção (%) da Eªr 
da fábrica em 1. 000 t ticipai,ao- 

Saramenha (MG) 60 100 
Aratu(BA) 28 100 
Poços de Caldas (MG) 90 68 
Poços de Caldas (MG) 90 32 

Sorocaba (SP) 90 20 ·- 

Relatórios anuais das empr~sa ~?) 
veja: Transnational Corporations in the Bauxite/ 

Aluminium Industry 
UN Centre on Transnational Corporations, 
New York 1981 

Fontes: 
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1973 a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) elabora um estudo 
sobre a viabilidade econbmica da produ9ão de alumínio 
em Barcarena (PA). Corno fatores ·positivos foram c ons í.de 
radas as reservas de bauxita, as boas condi9Ões de pro 
du9io,a Energia barata da hidrel~trica planejada, adi! 
ponibilidade de ~gua e as boas condições para o trans 
porte por navio. 

._: 

,, 
A falta de: instâncias democráticas de controle, 

informação sobre ecosistemas e conhecimento sobre for 
mas adapt~das de utiliz&-los, transforma processos de 
cisórios em assuntos tratados entre representantes do 
governo brasileiro e representantes dos interesses es 
trangeiros. Não foi defendida uma política industrial 
coerente com o interesse nacional, nem a opinião pÚbl! 
ca recebeu informações sobre a dimensão dos acordos 
firmados (p.ex.: o montante dos impostos a serem pagos 
pelas partes que firmaram acordos). 

1975 na fase inicial do planejamento do consorcio brasileiro 
jRponês Albr~s, havia sido previsto que cada parte arca 
ria com a metade dos custos da barragem de Tucurui e das 
outras obras de infra-estrutura. Assim, cada parte de 
veria pagar 3 bilhões de dólares, e correspondendo ao 
capital investido, os direitos sobre a produ9ão seriam 
repartidos. Mas o plano se mostrou economicamente in 
viável. Os japoneses pressionaram, e o governo Geisel 
cedeu em 1975, arcando com os custos de Tucurui e redu 
zindo as tarifas da energia elétrica gerada . 

.·• .: 
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fr 
19)31 neste meio tempo o Japao se retirou da produ~ão de alu- 

rnina, sendo que a fábrica Alunorte já se encontrava·e~ 
obras. Esta era a parte do complexo de produ9ao do alu 
mínio sem rentabilidade econemica. 5) 
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Tabela 2 

A expansão da indústria de bauxita e alumínio no Norte do 
Brasil (produção em 1.000 t ao ano) 

J 
:j 
·I 

Alunorte1) 
Fase 1 Fase 2 Fase 3 Custos 

alumina 80 160 800 400 mil. USS 

Albras2) alumínio 80 160 320 980 rnil.USS 

Alumar3) alurnina 500 500 3.000, 1.400 rnil.USS a lurn in io 110 24 5 380 __ , 

1) Alunorte: a capacidade de produção~ de 800.000 t anuais; 
' • 

'~ 
por causa do excesso de oferta no mercado internacional 
as obras foram inte~rompidas temporariamente, 

,. 
·, 

:,1 
·• , 
i 

2) Aluminio Brasileiro S.A.: 
49% Nippon Amazon Alurnínium Company Ltd. (NAAC) 
51% Vale do Rio Doce (CVRD) 

Fontes: Albrás, o novo ciclo da Amazônia 
Alumínio Brasileiro S.A. 
Tetsuo Tsuji: Os grandes projetos industriais e 
seus impactos sobre a Ci~ncia e a Tecnologia no 
Maranhão in: Cadernos de Pesquisa Vol. 2 Nr. 1 

jan/jun 86 são Luís 

3) Alumar: 
60% 
40% 

Alcoa Alumínio S.A. 

Bill~n (subsidiária Shell): 64% Alcoa 

36% Camargo Correa 

u 

J 

1 ~ 
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2.3. A Eilhagem das matérias-Erimas nacionais e o lucro es- 
trangeiro: a Eopula~ão exige ~ue o governo Ereste contas 

. 
4 

1981 a empresa estrangeira ALCOA_,,e111plementa não só uma amplia 
ção da sua proàução, como também a integração vertical 
da sua produção de matérias-primas com o -processamento 

das mesmas. 

llf 
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A ALCOA inicia a produção de condutores elétricos • .Em- 
vist~./c5s planos de eletrificac,ão rvral, ela comprou em 
1981 a Firma Laminados e Extrusão do Nordeste S.A. (ASA) 
e fund~m Recife a Alcoa Aluminio do Nordeste S.A. 

., 
,l 
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1982 a ALCOA constrói em Poqos de Caldas uma fábrica de alu 
minio. Em 1983 a ALCOA compra uma fábrica de alumínio em 
são Pau I.o e cria também uma firma pr bpr La para a produção 
de produtos manufaturados de alumínio. A ALCOA compra o~ 
tras fábricas em Sorocaba, e tenciona consolidar sua ~ 
s í.ç áo no Sul do pais . ..Agsim 13.-.ex., A ALCOA comp~- , 
tembro de 86 a cota brasileira da empresa Alusud do Sul 
S.A.1de Santa Catarina. As cotas restantes já estão sob 

controle estrangeiro (Rio Tito Zinc, da Inglaterra). 7) 
Assim, com a integrac,ão vertical e s t'a empresa transnacional 
contribuiu decisivamente para a desnacionalização da eco 
nomia brasileira. 

1980 também a produ9ão de matérias primas é ampliada na déca 
da de 80. A Companhia de Desenvolvimento Industrial do 
Maranhão, representando o governo estadual, assina com a 
Alcominas (representante da empresa ALCOA) uma carta de 
inten;ão sobre a instalaçio de uma f~brica de alum1nio em 
são Luís. Prevê-se para este fim, uma área de 3.500 ha. 
Pouco tempo depois a ALCOA pede ao governa.dor a amp l í.aç ào 
da área para 10.000 ha. Bn Junho de 1980 são mantidas 
conversações secretas sobre o assunto,sem consulta ou cornu 
nicação ã Assembl~ia Legislativa do Maranhão. Pouco tempo 
depois os planos são denunciados por um deputado estudal 
na Assembléia. 

1 .,t 

Como conseqü~ncia é convocado um Grupo Especial de Trabalho 
interdisciplinar, que critica a falta de informações con 
cretas sobre o projeto, o alto consumo de água e energia, 
e as elevadas taxas de isençio de impostos: 
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Apesar do protesto público é f.irmado um termo de acordo. 
A empresa recebe r-e duç âo das t ar-Li'as de água em 50"fo, etc. 
Sob protesto da populaçio instala-se simbolicamente a 
fábrica • 
Segundo a legislação brasileira es_j;a foi uma negociata 
ilegal, pois a Constituição Federal prevê que a alienação 
de terras do Estado ac í.ma de 3.000 11a necessita da aprov~ 
ção previa do Senado. Além disso, pelo II Plano Nacional 
de Desenvolvimento de 1980-1985, cabe ao governo estadual 
zelar pelo meio ambiente. Os politicos da ditadura militar 
porém, não respeitam estas leis. Os detalho/,ldos acordos 
não são de conhecimento público, e as obras são iniciadas. 

~. 
'· .)"' 
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1980 a Associa9ão de Comunidades no Interior da Ilha de são 
Luís (ASSACRE), esclarece aos moradores sobre seus direi 
tos e possíveis táticas de defesa. 

É criado o Comitê de Defesa da Ilha de são Luís e pre 
para-se uma manifestação popular no centro da cidade. A 
Secretaria de Segurança PÚblica interdita a Praça Deodoro 
para o ato público. t impetrado um mandado de segurança 
no Tribunal de Justiqa do Estado, que libera a praça para 
urna data posterior. O governador ENix~xocEmxNmxre~rNxx dá 

C'\,- 

entra d a __.d.e um recurso no Supremo Tribunal Federal e rece- 
be ganho de causa. 

O comit& organiza uma manifestação ecolbgica em outra 
praça. 

No decorrer deste ano um grupo de bancos internacio 
nais oferce à empresa um fiNRN~íxm~N±NxocRxjjx empréstimo 
de 750 milhões de dólares. 

•I 
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1981 A Companhia de Desenvolvimento Industrial do Maranhão 
(CDI), organiza a remoção dos moradores da área e recebe 
da ALCOA uma porcentagem por cada indenizaqão paga. 

Em 1981 a ALCOA ( 60%) cria e om a Bill~n Metais (4 OYu) 
. o Cons6rcio Alumar. Para a execu9io das obras são contra- 
'.; tadas 22 empreiteiras que empregam 4 .000 trabalhadores. O 
; entulho da cosntrução ê jogado nos igarapés, e assim, afeta 
1 diretamente a popula~ão local. i 

! /G j 
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Após o término das obras são contratadas apenas 2.000 
pessoas na fábrica. As condições de trabalho são miserá 
veis: salários baixos, pagamento atrasado, horas extras 
obrigatórias e demissões constantes. 

. ., 1982 só em 1982 a Secretaria de Recursos Naturais (SERNAT) con 
cede a licenqa de instalação para a ALCOA, além do que 
são estabelecidas aJ.gurnas exigências para permitir~fun 
cionamento d~ ALQGA. 

Os moradores atingidos pelos acontecimentos recebem 
o apoio do Comitê de Defesa da Ilha, do grupo ASSACRE, 
do advogado Josemar Pinheiro e de um deputado. A Socie 
dade Maranhense de Defesa dos Direitos Humanos, a Cáritas 
brasileira e a Pastoral da Saúde também se solidarizam 
com a população. 

O Conselho de Não-Ferrosos e de Siderurgia (Consider) 
do Ministêrio da Ind6stria e do Comércio, anuncia a lib! 
ração de investimentos da ordem de 3,1 bilhões de dólares 
para 6 grandes projetos do setor de alumínio. Além disto 
estão previstos mais 2,5 bilhões de dólares para outros 
5 projetos em fase de estudo. 8) 

Um dos projetos em estudo é a construção da fábrica 
de aluminio Alume em Recife pela Aluminio do Nordeste S:A., 
cujo acionista majoritário é a estatal alemã VAW. 9) 

~.,• -1 . ' .l 

1983 A Camargo Corrêa, a maior empresa privada nacional de con~ 
truções pesadas, se torna acionista do consórcio Alurnar. 
Os grupos de oposição à ALCOA procuram atuar contra a fal 
ta de transparência e de responsabilidade dos funcionários 
estaduais responsáveis pela matéria, que ao invés de elu 
cidar, apóiam indiscriminadamente a atuação da ALCOA. 

As universidades não se posicionam criticamente con- 
tra a empresa que ameaça todo o meio ambieute. O governa- 

dor se coloca clar8rnente ao lado da empresa e a apoia sem 
respeitar a legislação vigente. O poder do consórcio pÕe 
o respeito ao interesse público em dúvida. O consórcio CO!!,. 

trela o mercado imobiliário e o suprimento de água potável, 
~ contribui para a alta taxa de desemprego e inicia a 
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, - - 9a) destrui9ao em propor9oes gigantescas da flora e fauna. 
A dimensão do c cn t ro Le do interesse público pela empresa 
faz são Luís parecer urna versão moderna de uma •cornpany 
't own ! , Exatamente como nos primórdios da conquista da A 
mérica Latina, quando as empresas exploravRm matérias 
primas, o consórcio tem os destinos da cidade em suas 
- e maos , Mas com urna diferença h í s t ór ica: h o j;t a empresa 

processa a matéria prima. 
Sem resguardo estatRl para a proteqão dos seus inte 

resses, os moradores se tornam objetos do consórcio es 
trangeiro. Os interesses estaduais são negligenciados em 
favor dos interesses econômicos de empresas transnacio 
nais. Elas controlam 2/3 da produçao nacional de alumínio. 
Apesar da produ9ão brasileira de a]urninio se quadruplicar 
entre 1979-1989, provavelmente quase nada irá mudar neste 
quadro. 9b) 

·• ~ 
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Tabela 3 

A participa9ão do kstado, das empresa~ nacionais e multi 
nacionais na indÚ:tr ia d o alumínio ( em 1. 000 t anuais) 

estatal • nacional. multinacional 

Sudeste - 47,0 53,0 

"1 Bauxita Amaz~nia 46,0 10,0 44,0 ,,: 
·' 

Tota1(Y.) :?1 30, 7 22,3 47,0 : 'j 
' Ij Sudeste•/ 

:~. 1981 Alumina ~~mx 
~ •. 't' 
~: To t.,JL(y.) 40,0 60,0 1:,1,i . ~ 

J Alumínio - 33,6 66,4 

. 'f " 
' b Sudeste 55,0 46, 7 j - 
•'~ Bauxita Amaz~nia 30, 7 6,6 62,7 l 
•,1 Total ( 1,) 27,1 12,3 60,6 
'4 
-~ 

Sudeste - 53,3 4 6, 7 
1 1990 Alurnina J Amazônia 27,0 - 73,0 ... ~ 

Total('/,) 22,4 9,2 68,4 .. '., 
,{ 

1 Sudeste 6,8 21,9 71, 3 ,· 

1 Alumínio Amazl)n ia 25,3 74,2 - 
, ·' Total (1,) 15,2 12,2 72,6 
'+ . l 
. ~ 
'l 

V 

1 
Fonte: Paulo A. Vivacqua: O Brasi e o alumínio, atuação da c;(RD 

in: Mineração Metalurg!a 
·J 

Ano 45 Nr. 428 ., 
'! 

l Rio de J,meiro 1981 pg. 27 
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3. A internacionalizagâo da demanda e a produção reeional: 
perguntas e respostas 

Pergunta I : Obt~m-se divisas para os brasileiros ou lucros 
para as empresas transnacionais? 

1 
··.1 

·.~ 
' l ,. 
·/ 
1 

O interesse brasileiro em obter divisas atrav~s da expor 
tação de alumlnio tem que se impor necessariamente contra o 
interesse das empresas trrtnsnacionais em obter maiores lucros. 
Do sucesso do Brasil impor seus próprios interesses, depende 
a possibilidade de uma reduçio na depend~ncia das importaç~es 
de petróleo pela exportaç~o, ouy~ ter~o que ser contraidas 
novas dividas no exterior. 

A expansão da produção brasileira de alumínio foi finan 
ciada em 1945 apenas com capital brasileiro, em 1967 com ca 
pital internacional, norte-americano e b~asileiro, em 1975 
com capital japonês e brasileiro e em 1980 inicialmente só 
com capital estrangeiro •. "Apenas em 1983 o consórcio ampliou 
sua participação recebendo capital brasileiro. Isso porém 
só consolida a procurrt do capital internacional por áreas 
favoráveis para a produção, onde o pais esc o Lh ido forneça a 
energia elétrica a baixo custo. 

Ao lado da Austrália, Guiné e outros paises, o Brasil 
oferece condições altamente favo~áveis à instalação de 

fábricas de alumínio, pelas reservas de bauxita no rio Trom 
betas e em Paragominas (PA) e por causa do grande mercado 
consumidor presente no pais. Porém, o país tem que oferecer 
grandes vantagens adicionais para atrair o capital interna 
cional, como baixas tarifas de energia elétrica, isenção de 
impostos, prévia instalação da infra-estrutura, ~ -h - ~ 
0v ~-~.AO ~ \ .JL ~~ fv\.'ºfYl, 'V'AAJ\..~,\J'\l . ,,_-0 c.l,v\.,+-~ 
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Pergunta II Quais são as razões para a entrada do capital 

estrangeiro? 

A garantia do fornecimento de matérias primas 

i ., 

Na década de 70 os países industri~lizados se preocupa 
ram especialmente em assegurar o fornecimento de matérias 
primas oriundas do exterior para as suas indústrias. O Japão 
é um exemplo especialmente eludidativo. O Ministério da In 
dústria e Comércio japon&s p. ex., elaborou em 1971 um estudo 
de projeç~es sobre recursos naturais, no qual foi con~tatado 
que o Jap~o foi (de 1960 a 1970) o pals com o mais acelera 
do crescimento na de1nanda por matérias primas no mundo, e que 
tinha ultrapassado inclusive 8 taKa de crescimento do PIB 
japon&s no mesmo perlodo. ~n 1970 a importaç~o de mat~rias 
primas representava 44% do montante total de importaç5es.9a) 

O grande custo destas importações originou um programa 
para garantir o fornecimento das sete principais mat~rias 
primas. Com a falta de espa90 físico no Japão, e em vista 
da polui9ão que seria invariavelmente originada, o proces 
samento de matérias primas foi planejado para ser implemen 
tado em outros paises, Em 1974 o então primeiro-ministro 
Tanaka visitou o Brasil, e asáriou um acordo de cooperação 
mfttua. O consórcio 'Nippon Amazon Aluminium Company', com 
o apoio do .governo japon~s, iniciou uma coopera9~0 com a 
Companhia Vale do Rio Doce (CVRD). lO) 

Em 1976 o pres~dente Geisel assinou o acordo em ~Óquio, 
sendo que ao todo 32 firmas japonesas participaram destas 
transa9~es. Usinas de lingotagem, grandes casas comerciais, 
a Toyota Motor e toda a ind6striR do alumínio. 

,•'.'. 

i 

O preço da energia el~trica, a isenq~o de impostos, apre 
para9~0.da infra-estrutura 

Corno o custo da energia elétrica quintuplicou na d~cad~ 
de 70, ll) a procura por tarifas baixas para a energia é hoje 
um critério básico na escolha de áreas para novas plantas in 
dustriais. A produ~ão de 1 kg de aluminio exige o fornecime~· 
to de 14,5 kW. 
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A energia gerada 
estatal Eletronorte 

? ( f~{M,~"4~V- ~ l;(cwv,) 

pel~i:rel~trica de Tucurui custa à 
56 mill~/kWh. A Albrás (OVRD com parti- 

i 
1 

cipa9ão japonesa) em Barcarena (PA), a 300 km de distância 
de Tucurui, paga 10,5 rnills/kWh. A fabrica Alurnar (ALCOA, 
Billington e Camargo C orrea) em são Lu is (MA), a 1. 000 km 
de Tucurui, paga aproximadamente 15 rnills/kWh. As duas em 
presas juntas consomem 60% da energia produzida em Tucurui. 
Nos dois primeiros anos, as subvenç~es por estas tarifas re 
duzidas somaram-se a 5 milhões de dólares. Se todos os acor 
dos f'or em cumpridos, em 1 O anos as su bveno Ões irão 
somar-se a um total de 1.500 milhões de dólares, o que cor 
responde aproximadamente ao custo da fábrica de alumínio em 
são Luís. 

A construção da hidrelétrica de Tucurui custou 5,4 bilhões 
de dólares, além do serviço de juros de aproximadamente 2,5 
a 3 bilhÕes de dólares ror ano. A Eletronorte é que tem que 
arcar com estes custos. 6) 

Além disso, o altamente endividado governo do Maranhão 
concedeu isenção de impostos para a Alumar: 10 anos de isen 
ção de Imposto de Renda, 90% de isen9ãércM, isenção do IPI 

na compra de equipamentos nacionais, etc ••• Ao todo/isso re 
presenta nos primeiros 5 anos do projeto uma perda irrecupe 
rável de 99 milhões de dólares para os cofres do estado. 13) 

Os interesses brasileiros estão sendo respeitados? 
As negociações entre empresas transnacionais e governos 

de outros países são via de regra sigilosas, o que 
impede que a opinião pfiblica tome conhecimento do conflito de 
interesses entre o governo que quer decidir independentemen 
te sobre os recursos naturais e os interesses de lucro das 
empresas. SÕ em poucos casos os fatos se tornaram de conheci~ 
mento público. 
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Assim~por exemplo, a disputa sobre a tarifa de energia 
el~trica entre a usina de lingotagem de aluminio Cornalco e 
o governo da Nova Zel~ndia. O verdadeiro adversário da in 
d6stria por detrls das negocia9~es reiniciadas em 1978 era 
o povo. A população neo-zelandesa punha em dúvida se uma 
fábrica destas realmente iria beneficiar a Nova-Zelândia, 
ou se na verdade iria trazer beneficies apenas à empresa.14) 
O povo não acreditava que seria desejável rnnpliRr o sistema 
de hidrel~tricas no pais, pois a energia a baixo custo au 
mentaria apenas o lucro das multinacionais. 

Em Ghana houve prolongados debates sobre a tarifa a ser 
cobrada pela energia gerada y na hidrelétrica de Akosombo 
para a fábrica de alumínio em Thema. Através de negocia9Ões, 
o governo de Ghana elevou a tarifa inicial de 2,627 mills/ 
kWh de 1967 para 4,75 mills/kWh em 1977. Em 1981 ela deve 
ria alcançar 5 rnills/kWh. Ou seJa, a tarifa estava bem acima 
dos 2,5 a 3,5 rnills/kWh cobrados na época pelo Egito, mas es 
tava muito abaiÃ'Odo pr e ç o de 14 a 15 mills/kWh que o gover 
no da Austr~lia firmou em acordo com empresas estrangeiras~ 
em 1980. l5) Parece claro, que o resultado das negocia9Ões 

entre as empresas e o governo dos paises nos quais elas que 
rem estabelecer novas plantas é muito variado. 

Os países dos quais as empresas querem se retirar, prin 
cipalmente por causa dos altos custos da energia elétrica, 
não podem fazer nada contra as baixas tarifas em outros pa1- 
ses. Na RFA p. ex., irá terminar em 1990 o acordo entre as 
centrais de energia elétrica e as firmas produtoras de alu 
minio, ohue acarretará o fechamento das unidades de produ9ão 
pois as tarifas irão subir. Se metade das fábricas forem fe 
chadas, aproximadamente 8.000 empregados estarão desemprega 
dos. 16) Enquanto que em 1970 as plantas de alumínio com os 
mais altos custos de energia pagavam de 3 a 4 vezes o que as_ 
fábricas com baixas tarifas pagavam,hoje em dia esta diferen- 
9a se elevou para mais de 10 vezes. l7) 

,, ,,, 
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Toda decisão por tarifas baixas de energia elétrica tem 
assim conseqü~ncias sociais também em outros países. Mas ta~ 
bém conseqü~ncias para o meio-ambiente, o que analisaremos 
mais adiante. 

Pergunta III A demanda por aluminio ir& permaneceres 
tável? 

Após a Segunda Guerra, o consumo mundial de alumínio 
cresceu rapidamente. Hoje em dia, o alumínio é depois do fer 
ro e do aço, o metal mais utilizado industrialmente. Suas 
propriedades físicas e químicas o fazem muito vers~til: ele 
conduz eletricidade, é flexível, ou pode ser duro corno aço 
pela liga com outros metais. O alumínio é utilizado no setor 
de transportes em larga escala (construção naval, produção 
t b . 1 i t . . d ' t . J.e._ ~ "1~) ) t d 1 ' t au orno i s 1ca, 1n us ria~, no se or e a 1men os; 

na construção civil e na indústria elétrica. 
Segundo as inforrna~Ões de um alto funcionário do setor 

de planej~mento da Alcoa, o crescimento da demanda na 
construção civil e na indústria automobilística foi pequeno 
em 1980. lS) Segundo previsões norte-americanas, a demanda 
no futuro nio ir& crescer tanto como nos bltimos anos. l9) 
Em 1981 a demanda caiu tanto no Brasil, ~que se acred:iínu 
que o país estava mais perto da auto-sufici~ncia em aluminio.20) 
Por causa do alto índice de reciclagem e do pequeno aumento 
no consumo, houve em 1985 mundialmente um excesso de oferta 
e uma queda dos preços~ 21) Assim, nio se cogitou mais em 
ampliar a produção de alumínio em Recife através da Alune 
(110,000 t) e através da projetada fábrica da C,B.A. de 
160.000 t na Amazônia. 
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Em 1979 seis grandes empresas transnacionais detinham 
metade d~ capacidade mundial de produção de alumínio. 22) 

Elas estão planejando como ampliar também no futuro ovo 
lume de vendas de aluminio, e garantir assim a sua posi9io 
de poder econômico. 

A Alcoa p. ~x., pensa em teatar novos mercados promis 
sores atrav~s de 'jrint ventures' com outras firmas. Si 

multaneamente são pesquisados novos materiais. Produtos 
cerâmicos especiais p. ex., podem possivelmente substituir 
instrumentos de aço ou m~quinas. 

Além disso planej~se ampliar a demanda através de cer 
tas modificai~es no processamento. Charles Parry, um alto 
funcionário da Alcoa, acredita que pode ser vendido um nú- 
mero maior de 1a·tj3.S para a indústria de refrigerantes se 

A 
com menor ~pes- as latas forem de um material 

sura. Através da adição do lítio, um metal ultra leve, nas 
ligas pode-se produzir pe9as mais leves e menos e}pessas 
na construçio de avi~es. Segundo Parry, desta forma o alum1 
nio ainda será utilizado por muito tempo na constru9ão de 
aviões. Na indústria automobilística, a substituição do 
a90 pelo alumínio possibilitou uma grande redu9ão no peso 
e a indústria pode simultaneamente aumentar seus preços. 
Segundo Parry, por~rn, existem limites para estes processos, 
Ele acredita que um próximo passo é o desenvolvimento de pe 
ças de alum1nio que reduzam os custos da mão-de-obra, e faci- 

~; 

litem a mantagem dos carros. 

Diagrama 1 : O desenvolvimento em dire9ão à auto-suficiência 
em alumínio ( em 1.000 t) 

Ell Pr oduç a o (aqui Ect;á incluido o metal reciclado de 
produ9ão própria ou importado) 

• Exportai;ão 

lJ Importação 
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A diversificação em novas áreas e novos materiais deve 

r~, segundo as informa9Ões da própria empresa, possibilitar 
à Alcoa um incremento das vendas. Além 'disso, a crescente in 
ternacionalização do sistema fornecedor deverá trazer melho- 

~ 
rias para a empresa. Charles Parry resume as perspecitvas 
da empresa para o futuro: "A empresa é grande demais para 
desistir, e rica demais para falhar. 11 23), 

Porém, as circunstAncias e as quantidades nas quais o 
aluminio será consumido no futuro não depende apenas dases 
tra tég ias das empresas transnaç ionais) !\,.Mas também d a desce!!_ 
tralizaq~o do poder econ~mico no setor do alumlnio. Pois sb 
assim as empresas não poderio mais utilizar o seu poderio 
econ~mico e político para ditar as regras dos investimentos e 
dos preços (veja também as Tabelas 1 e 3). 

As seis grandes empresas transnacionais especializadas 
no ciclo bauxita/alumínio controlavam em 1978 - excluindo 
os paises do leste europeu - 62,2% da produ9ão mundial de 
bauxita. E em 1979, 53,6% da produ9ão de alumínio. Outras 
empresas transnacionais produziram em 1978 21% da bauxita e 
em 1979 26,8% do alumínio. Empresas estatais e privadas>po- 
, e. 1 6 o/ - rern, <).a'tinham .em 978 apenas 1 ,4~º da pr oduç ao de bauxita, 

e em 1979 apenas 19,6% da produção de alumínio. 24) 

• 1 
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! Pergunta IV A demanda deve ser suprida sob condições tole 

ráveis para o homem e a natureza. Corno poderá, 
no futuro, um número maior de países da América 

Latina, Africa e Ásia obter preqos mais altos 
pelas matérias-primas, satisfazendcYesta exi 
g~ncia? 

Isto dependerá antes de t~, da estratégia escol~ida por 
estes países, e dos recursos ~~1*a-is eles d í.s p oe vxt , . 
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Algumas possibilidades foram analisadas pelo 
dos de Empresas Transnacioanis da ONU 25): os 

' 
obter vantagens em relação às empresas se eles mesmos almeja- 
rem a integra9io vertical. Além disso, um amplo sistema de 
troca de informa9Ões entre os países da hfrica, Âsia e Amé 
rica Latina possibilitaria melhores condições frente às tran~ 
nacionais, p. ex., na fixação de pre9os para matérias pri 
mas. No momento>ª Associação Internacional de Bauxita (ex 
cluída a Austr~lia) controla 75% do· mercado mundial de bau 
xita. 26) Uma maior troca de informaqões poderia analogamen 
te ao trabalho desta Associação, estabelecer tarifas para os 

Centro de Estu 
paises podem 

'1 
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custos de infra-estrutura a serem pagos pelas empresas, ~em 
como a regulamentação do uso dos reeursos naturais e dopa 
gamento de impostos e taxas alfandegárias. Ou seja, atra 
vés de uma maior troca de informações e trabalho copjunto, 
os governos dos países em desenvolvimento podem fortalecer 
sua posic,ão frente às transnacionais, o que tornaria os di 
reitos e as obrigações das empresas para com estes países 
mais claros. A aproximação pala trocq d~ informações possi- 

JV\IV'\ ~e °'" 
bili ta cooperação »: diversos níveis~q_'uisição de matérias 
primas a melhores preços, .,é'até o armazenamento das maté 
rias primas para evitar a queda dos preços. 

' ·,,1 .,· 

1 

: ' 
Pergunta V: Qual a influência da demanda internacional 

no consumo e na produçio da populac,ão regional? 

~ \ 
r , 

A expulsão de agricultores, Índios e pescadores de suas 
terras é uma conseqüência da produção de alumínio ~ue neces 
sita de grandes áreas e do fornecimento de grandes quantida 
des de energia. A produção de alumínio é nociva ao meio-am 
biente, e destrbi a base da sobreviv~ncia de agricultores e 
pescadores, pois destrbi fauna e flora, atfu mesmo o ser hu 
mano é atingido diretamente por doenc,as. 

(lt 
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O crescimento da demanda ~or alumínio acima da demanda 
doméstica propicia a expulsão daqueles que produzem alimen 
tos para o mercado regional. 

Nestas decisões governamentais, só são considerados os 
processos de crescimento econômico que ultrapassam o valor 
de troca obtido no mercado regional. Assim se negligencia 
por completo o valor real da produção de agricultores, se 
ringueiros, caçadores e pescadores. A importAncia estrat, 
gica destes grupos reside no fato de que eles utilizam os 
recursos locais para a produção de alimentos, e pelos sis 
temas de uma utiliza9~0 adaptada aos ecosistemas locais pr~ 
tegem estes recursos também para as futuras geraç~es. 

A destrui9ão destes sistemas de produção, p. ex. das 
árvores frutíferas, dos manguezais, dos cardumes ao redoB 
de são Luís, destrói dois elementos importantes: a subsis 
t~ncia dos agricultores e suas famílias, e o suprimento dos 
habitantes da região com o excedente desta produ9ãoadaptada: 
frutas, peixes, caranguejos, camarões, etc ••• 

A~ueles que foram expulsos pela produção do alumínio vi 
vem em miséria e doentes nas periferias de grandes cidades, 
ou no interior. O suprimento regional de alimentos foi re 
duzido. Os manguezais, o 1banco dos pobres', onde se pegava 
caranguejo e peixes, estão morrendo. Os pescadores estio pe~ 
cando menos, e freqüentemente os pei~es estão contaminados. 
A Amaz~nia est~ se tornando um importador de alimentos, esti 
ficando duplamente dependente. 

,;, 
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Pergunta IV Quais são as condi9Ões de sobreviv~ncia para 
a populac,ão? 

Apenas dois meses após o inicio da produ9ão pela Alumar, 
em novembro de 1984 portanto, os moradores de Coqueiro expres 
smm seu profundo temor por causa das modificac,Ões - que 

i 
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ocorrem na vegeta9ão. As folhas das árvores se tornam mar 

rons, e as frutas caem precocemente. Os moradores contam 
dos seus medos e de como estão ficando ·doentes. Em 1987 a 
maioria dos agricultores e pescadores das povoaqões vizi 
nhas já foram removidos. Ao todo aproximadamente 20.000 

pessoas. SÓ os moradores de duas povoações, uma delas é 
Coqueiro, apesar da pressão que sofrem insistem em perma- 
necer na sua terra. Eles não sabem para onde ir ' .. 
Os r_escad ores 

" E siri nós já vimos morto, caranguejo 
já teve demais morto, quando ela inaugurou. 

O peixe ti difícil prá gente apanhar. o 

demais. E peixe 

peixe tem vindo 
com aquelas bolhas, a gente abre e não presta. Eu nao sou 
pescador, mas sempre peguei peixe prá c ome r s " 
(Morador de Coqueiro, Nov. 84) 

"Eu saí faz 8 dias para pescar, cheguei em casa quase 
morto, com urna tontice que tanto prá frente como prá trás 
não podia me enquilibrar. Nem um pescador foi lá, meu filho 
que me levou. Ele disse: Vamos embora senão você vai cair 
morto. Eu pensei pelo menos em morrer em casa. AÍ eu che 
guei em casa, passei três dias na cama, eu nunca tinha sen 
tido nada. Eu vivo aquih~ 38 anos e nunca me aconteceu isso. 
Foi na água que aconteceu, eu tava arrastando camarão." 
(pescador de Coqueiro, Nov. 84) 

"Eu também sou pescador, eu adoeci faz uns 8 d ias. Urna 
gripe que me apareceu. Tenho tomado muito remédio, mas a 
gripe não desapareceu." (Pescador de Coqueiro, Nov. 84) 

' 

- 
"Eu nasci e me cr iee i aqui. Eu tenho 67 anos, e sempre fui 

pescador. Hoje não tem mais nada prá pescar. Eles puseram uma 
draga no mangue, mais de 5 km eles abriram e acabaram com 
o alimento dos peixes. Lá tá tão fundo agora,' que os peixes 
não entram mais nos igarapés. Aqui não tem mais nada. Ficou 
muito ruim nos 6ltimos 5 meses. Os caranguejos morreram, os 
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peixes sumiram. Ainda tem é tainha. são peixes que procuram 

alimento na superfície. Os peixes do fundo sumiram. Eles 

não tem mais alimento. 

i , 
,' 
< 
' 

Eu tive lá dentro. Quando a gente tá lá, dá uma coceira 
no corpo todo que tem ,que tirar a camisa. Lá na Alcoa. Eu tra 
balhei mais de um ano lá. Eu conheço tudo lá, eu sei como é 
que é lá. O lixo é espalhado no chão, o entulho fica jogado 
por lá mesmo. Ninguém pode ir nesse pedaqo.·e pronto. Quando 
a maré sobe, ela inunda tudo e leva a sujeira embora. Isso 
aqui é uma ilha, o que eles despejam lá logo vai aparecer 
na capital. Foi o maior pecado construir essa fábrica aqui. 
Era o pior que eles podiam fazer com o Maranhão. Quem já 
sabia disso antes e mesmo assim planejou isso aqui é um cri 
minoso. 

1 .~ 

Eles trabalham de manhã, de tarde e a noite toda. De noite 
é pior. Fica tudo preto. A gente dorme no barraco, o vento 

traz ~odo o pó e_ª gente respira tud~. Isso afej'ta ares~ 
pira9ao. De manha a gente vai tornar agua, e tem aquele po 
branco boiando. Como que dá prá viver aqui? 11 

(Pescadores de Coqueiro, Nov. 84) 

·, 
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Os agricultores 

Um agricultor falado estado dos cajueiros: 

'' Isso aqui é o cajú. Está ficando seco, da mesma foE, 
ma que está ficando a flor. Quase n~o dá mais. Elas secam as 
folhas, as folhas novas que nascem também secam. O cajueiro 
quando dá um cajú seca e cai. Quer dizer, não produz de ma 

neira nenhuma. 
Temos por aqui 130 pés de oajú, esse ano acho que tive 

mos 30 cajús apenas. Depois que a Alcoa funcionou que apare~ 
- l/ ceu isso aqui, que antigamentE nao tinha isso. E eu estou~a 

22 anos aqui. As mandiocas ··tão morrendo, as mangueiras 
tão morrendo. 11 (Coqueiro, Nov. 84) 
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11Qúln to produz uma mangue ira? Ela vale Cr# 10. 000, 
Crf 100.000? Nio, assim não d~ pr& calcular. Quanto tempo 
essa árvore ainda vai dar manga? Assim tem que perguntar. 

Talvez 40, 50 anos. Uma vida inteira. E esse é o seu 
valor. vão aparecer as pessoas aqui e dizer: 'Eu dou prá 
voc&s Cr~ 50.000 por essa mangueira.' O que significa 
cr» 50.000? Isso não é nada. Se dá o va1or de uma áfvore 
pelo valor de uma fruta? n 

"Ts s o são pés de limão. 'Especialmente os pés de laranja 
e os abacateiros são muito senslveis, não tem mais por aqui. 
Isso aqui são pimenteiros, n~o são mais muito bons. As plan 
tas corneqararn a morrer depois que a Alcoa se instalou aqui. 

Também as bananeiras tão morrendo. Elas secam, ficam 
marrons e as bananas caem. Não tem mais coco aqui, morreu 
tudo," (Agricultor, Coqueiro, Nov , 84) 

A falta de perspectivas daqueles que foram para acida 
de é contada por um representante das familias. Nos seus bar 
racos na periferia de são Luis eles sofrem de tuberculose, 
lepra, tifo, pneumonia e as crian~as sofrem de diarréia. O 
dinheiro das indeniza9Ões não durou muito, não existem em 
pregos. (Filme, Alcoa, 1985). 

A situação daqueles Que mudaram para o interior de Mara 
nhão não se conhece com exatidão. Ao longo da ferrovia Cara 
jás estão sendo desmatadas grandes áreas para a cmstrução de 
siderúrgicas. Estas deverão funcionar à base de carvão vege 
tal, o que exige maiores desmatamentos ainda, o que agora já 

está levando à expulsão daquelas familias que moram na área. 

4. O impacto ambiental: perguntas e respostas 

Existem indeniza~Ões justas? 
Quanto vale a produtividade da Natureza? 
Quanto vale a produqão agrícola de subsist~ncia? 
Quanto vale a garantia do futuro? 

Pergunta VII : As queixas das vítimas. 

~~ 
Um ~:r-o do Comi t ê de Defesa da Ilha de São Luís explicou 
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em novembro de 84 duas possíveis estratégias dos atingidos: 

"Posteriormente nós pensamos em ingressar com uma ar;ão 
de indenização pelos danos que estão sendo causa~os às 
plantac,Ões e aos peixes, que é uma ação mais complexa." 

Para onde é que eles irão? 

"Onde é que eles arranjarão emiiregos? E as casas? 
Esse é o problema das indenizaç~es. 
Eles v~o pe~der o vinculo com o habitat que eles t~m aqui, 
por que já moram há 60, ~á 30 anos aqui, então é toda uma hi~ 
tória que vai ser destruida. Todo um ambiente natural vai 
ser liquidado. E pode até causar problemas de ordem psico 
Lbg ica para eles. Então> empurrá-los para outro Lug art; s igni 
fica que eles vãc ter completamente alterado o modo de vida. 
Alem de exigir financeiramente a indtização em dinheiro, que 
nós cobramos o valor potencial, não é só valor agora, é o 
valor amanhã e depois." 

f. 
'' 

"Por exemplo o mangue, de onde eles tiram o que precisam 
para viver. f"; o 'banco' dos moradores daqui. O mangue é 
fonte de vida e berqo de alimenta9ão. Ê o peixe, o camarão, 
o sururu, tudo .se acabou. Quem é que pode indenizar a perda? 
Qual é a/indeniza~ão para o pessoal que vive dele? Ê o pai, 

J\ 
o filho, o neto, o bisneto, todos tem que ser indenizados. 

;, 
,;. 

Pergunta VIII Como pode ser provado o uso abusivo do 
meio-ambiente? 
O uso justo, esclarecido e democrático das 
bases da vida humana (flora, fauna, solo, água, 
ar e saúde) podem garantir o controle do 
impacto ambiental? 
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Quando os pescadores e agricultores relatam as suas e! 
periancias, fica evidaente que o atuai controle do impacto 
ambiental pode ser tecnologicamente correto. Mas sem 
um controle democrático e um acesso irrestrito às informa 
ções ele não representa um controle eficaz e acffiitável. 

A Alcoa fez análises, a Universidade preparou relató 
rios, a Companhia de Desenvolvimento Industrial fez estudos. 

Os moradores viram os pesquisaBdores andando pela área 
e fazendo perguntas. Mas eles não sabem quais foram os resultados. 

11Esse pessoal da Alcoa, eles chegaram al, e não saltaram. 

Sóficavam olhando, dizendo as coisas, olhavam as plantas e 
eles mesmo com.r.ersavam. Andaram bem devagarinho com o carro, 
nâo saltaram. Olharam os pé de planta, não anotaram nada. 
' ~ ~ So saltaram ai na casa do rapaz, com ele eles tem contato, 

, " ele tem ate uma horta que eles mandaram fazer. E eles vem 
sempre ai, o pessoal da Alcoa só procura ele, não procura 
nos." • • • "0 que nós sabemos, é que devido à ação judi 
cial que nós já fizemos, eles já gastaram dinheiro. Essas 
Estações de Monitoramento foram instaladas pela ALCOA depois 
da a9ão popular. Mas com um detalhe, eles administram ases 
tações de monitoramento deles mesmos. Não há nenhuma fis 
calização, pois não temos aparelhos técnicos para isso. A 
Secretaria do Meio-Ambiente não possui equipamento. Entio 
isso fica aosabor da empresa. Eles t~m uma porção de negó 
cios sondados por aqui. De pegar borboleta, de pegar~os in 
setozinhos por ai ... 
Ainda existem pássaros por aqui, algumas coisas a gente v~. 
Mas me falaram que a gente encontra muito mesmo é no lago 
de lá. Morto. _.,No lago de lama vermelha, diz que lá tem 
muito." (Agricultores de Coqueiro, Nov. 84) 

"No dia seguinte chegou o pessoal da Companhia de Desen 
volvimento Industrial, mas também não saltara~. Fizeram o 
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mesmo que os outros. Andaram prá lá, ficaram observando, o 
lhando bem de distância a f~brica. Eu nio falei com o pes 
soal, só sei que eles não saltaram. Eles observaram bem as 
plantas que estio morrendo.'' (Moradora de Coqueiro, Nov. 84) 

Um morador de Coqueiro falou sobre o estudo preparado 
pela Universidade em 84: 

"Eles vem nas melhores partes, numa parte muito boa 
prá fazer testes. Também nunca descobriram nada. Em primeiro 
lugar, quem vai pegar o caranguejo n~o são_ os t~cnicos. Eles 
falam com um pessoal aí, duma área, por mês, os pescadores 
que trabalham prá eles. AÍ eles vão pegar os peixes, pegam 

- ?- , - o camarao, eles levam embora e o usultado nos nao sabemos 
de nada." 

Como em todas as partes do mundo onde as conseqü~ncias 
ecológicas de grandes projetos amea9am a sobrevivência huma 
na, apenas institutos ,aut~nornos de pesquisa, sob o controle 
de organiza9Ões populares podem fornecer aos grupos atingidos 
os instrumentos e as informações. necessárias para a defesa 
e a manu t.ençâo da base ··de sua existência. 

A dissimula9ão do perigo para a vida 

A manutençao de análises e medições cientificas sob sigilo, 
propicia a dissimulação e a manipulação de fatos concretos. 
Uma mãe, p. ex., relata a doença de suas crianias: 

11são mui tas crianças doentes. Na minha casa as minhas 
crianças todas adoeceram de coceira, ferimento no corpo e de. 
vez em quando nos olhos, gripe e desinteria. Cansadas, com 
falta de ar. Os médicos dizem que aquilo é calor, é o intestino 
preso.11 

Um vizinho, ao contr~rio, relata•um diagnbstico diferente: 

·' 
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1 ,' "Tem uma senhora ali que é esposa de um funcionário da 
Alcoa, e ela foi fazer uma limpeza no quintal e ficou doente. 
Ela foi no espanhol que tem ali no hospital João Paulo, 
que ele é farmacêutico, e ele atestou que era polui9ão. Que 
a poluição que estava queimando. E nós tiramos fotografia 
dela, dá para ver as pernas todas manchadas." 

A falta de clareza e o enconbrimento,·das causas da destrui- 
ção das bases da vida humana 

O fato de que o Instituto Biologico de são Paulo não re 
lacionou as anomalias e enfermidades com a degradação am 
biental pela empresa, originou vários debates no meio cien 
tífico. 

Pelos moradores dos povoamentos qO redor da Alcoa as 
investigações realizadas são comentadas da seguinte forma: 

"Veio uma moça aqui, :fazer uma pesquisa. Ela veio dizer 
que era a terra que tava prejudicando a planta. Ela mandou 
cavar o pé do cajueiro para tirar a raiz. ~i disse prá ela: 
'A planta quando morre, e a terra estando em ordem, é porque 
os galhos secaram. E eu estou certo que a planta tá morrendo 
de cima prá baixo, não pode ser da terra que esteja matando. 1 

Cortaram o pé do cajueiro, a raiz eles arrancaram, e a raiz 
tava verdinha, verdinha." (Novembro 84) 

Pergunta IX : Quais são as conseqüências detectáveis na hi 
drosfera da minera9ão de bauxita? 

Nas jazidas de bauxita do rio Trombetas, nos municípios 
O;tÀx.1.\1\1\ÀV\.~, de Oximiná e Faro, são extraidas anualmente cerca de 4,5 bilhões 

de toneladas de bauxita. Ou seja, aproximadamente 10 a 11 t 
diárias. A Mineração Ri~orte, subsidiária da CVRD, fornece· 
a bauxita por via fluvial e marítima, entre outros destinos, 

, - ,. 27) ate o porto particular da Alumar em Sao Luis. 
Em 1979 a pr oduçào foi iniciada com um v o Iume de 3,35 

milhões t anuais de bauxita (561a Al2o3). 
11 O minério ••• é quebrado com escavadeiras e carregado 

em caminhões pesados (35 t), e então transportado para ae 
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trituradoras. Ap6s a moagem da r-ocha , o material é trans 
portado por correias e carregado em vag~es, que são con 
duzidos por locomotivas a óleo diesel até o Porto 
Trombetas, a 30 km de distância. Lá é feita a lavagem da 
bauxita, e após a secagem ela é carregada em navios." 28) 

PeLa mov í.men caç à o de terra e a falta de pr-e ocupaç ào na 
remoção dos resíduos após a lavagem, alguns afluentes e 
parte do lago Batata foram assoreados. A polui9ão dos 

cursos d •água com lama vermelha est~xpandindo em ritmo 
acelerado. O aumento do volume de pa r t Lc u Las em suspensão 
na água impede a penetra9ã dos raios solares, e como conse 
quüência da modificaqão do pH e do bloqueio da formação 
d • A • I)~ • t át • 1 t t·,J".c_ d e ox1gen10, o eco,s-is ema aqu ico e severamen e per woa o. 
A extinção de certas espécies, a degradação de todo o sis 
tema se torna cada vez mais fácil. 

Urge uma outra solução para a remoção dos residuos, as 
sim como é necessário reavivar biologicamente o lago. Se 
gundo a Legislação Ambiental de 1981, atividades econômicas 
que produzam impacto ambie~tal necessitam de uma licença 
especial. A Divisão de Ecologia da SESPA é responsável pelo 
controle das atividades da MRN no Pari. At~ o inicio de 
1987 porém, as exig~ncias legais quanto ao meio-ambiente não 

trole deficiente e 

empresa não havia modificado seu 
A falta de responsabilidade, oco~ 

o interesse unilateral no sucesso econ~- 

~·· -~ 

haviam sido cumpridas e a 
sistema de mineração. 29) 

mico a curto prazo tornam o primeiro passo na produção do alu 
mínio uma atividade agressiva ao meio-ambiente. 

Inicialmente são desmatadas grandes áreas de floresta tro 
pical, perdidas assim irremediavelmente, para possibilitar 

a mineração. Em uma etapa seguinte, sem se observar os custos 
e o tempo necessário para as medidas de proteção ao meio 
ambiehte, ecosistemas aqu~ticos s~o destru1dos em desrespeito 
à vida atual e futura. Estes recursos formavam antes, a base 
para a existência de s~stemas econômicos locais. 

i· ,:· 
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,,h Pergunta X Qual o impacto ambiental da produção de 
alumina e alumínio? 

A produ9ão de alumínio originou em todas as partes do 
mundo catástrofes ecológicas. O processamento origina gran 
des quantidades de resíduos tóxicos (lama vermelha) que atin 
gem a litosfera e a hidrosfera. A produçio de aluminio nece! 
sariamente leva â erniss~o de Fluoretos para a atmosfera, 
com graves conseqüências para 8 flora, a fauna e o homem. 
Um alto nivel de seguranqa ambiental é caro, além de ser 
tecnologicamente limitado nos seus efeitos. 

A bauxita constitui-se essencialmente de alumina (55 a 
65%), além de oxido de ferro, sílica e oxido de titânio. Na 
primeira fase do seu prodessamento, a bauxi~a é purificada 
obtendo-se a alumina (trioxido de alumínio, Al2o3) . Pelo 
processo Bayer, a bauxita passa pela secagem, é então moída, 
colocada em solução de soda cáustica em autoclaves. O óxido 
de alumínio se encontra na solução como NaAl02, enquanto o 
óxido de ferro, a sílica, o óxido de titânio e urna grande 

parte da soda decantam e são retirados do processo corno 
lama vermelha. 

Após o resfriamento acrescenta-se hidró~ido de alumínio 
ao aluminato de sódio (NaA102). são originadas formas cris 
talinas que após serem filtradas, são escaldadas em fornos. 
Após a calcinação obtém-se a alumina em alto grau de pureza. 

Pelo processo de redução ePÊrolítica a alumina é trans 
formada em alumínio. O ponto de fusão da alumina é muito 
elevado (2.045º C) . Por_).sso o processamento da alumina é 
feito estando esta amalgamada com criolita fundid~ (fluoreto 
de aluminio e sódio, Na3AlF6), que pelo método de Bayer/Hall- 

o Herold pocte~ser processada a temperaturas entre 950 e 970 q. 
A criolita fundida na qual é dissolvida a alumina serve corno· 
banho eletrolltico. O banho se encontra em cubas 
revestidas com carbono, nas quais estão afixados os eletrodos. 
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A decomposi~ão ocorre pela passagem de urna forte cor 

rente elétrica. O alumínio liberado do ~xig~nio se decan 

ta no fundo das cubas e é periodicamente removido. O oxi 
gênio em contato com o ânodo de carbono _ toma a forma de 
monóxido de carbono e dióxido de carbono (CO e co2), que 
são liberados, juntamente com gases fluoríticos. 

De 4 t de bauxita obtém-se 2 t de alurnina e 
1 t de metal com teor de 95,5 a 

99,9% de alumínio, o alumínio primário. A pr-oduç ào de 1 kg 
de aluminio gasta 14,5 kW de energia el~trica. 

Pergunta XI Qual o volume da produção da lama vermelha? 
Existem formas de utilizá-la? 
Elas são aplicadas? 

Lama vermelha 

r: 
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A população tem consciência de que a lama vermelha amea~a 
o meio-ambiente. 

"Os lagos de lama vermelha já. poluíram tudo por aqui. 
P~r que é uma região de estuários de água salgada. Baia de 
são Jorge, de são Marcos, tudo rodeado de água por aqui. Como 
se fosse uma esponja. Então no inverno a água fica mais alta. 
Qualquer poluição prejudica, e contamina toda vida na 
região •••• Lá na boca do igarapé tem um campo cheio daquela 
lama, quando chover vai tudo pr~ dentro da ~gua. E a gente 
e orne aquele peixe, é a hora de morrer. 11 (Morador d e Co- 
que iro, Nov. 84). 

Os dados sobre o volume de lama vermelha originadq Ja pr~ 
du9ão de alumínio variam largamente. O teor de alumína.da 
bauxita varia entre 55 e 65%. Na lama vermelha se encontra 
parte da soda cáustica, que após a deposição da lama verme 
lha pode ser extraída e reutilizada no processamento. 

Mesmo assim são originados aproximadamente 1,5 t de lama 
vermelha por tonelada de alumína··. 3o) Ou seja, a cada tone 
lada de alumínio aproximadamente o dobro, 3,1 t de lama 
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A fra9ão solida da pasta removida da fábrica é de apr~ 
ximadamente 20% apenas. Assim, a cada tonelada de alumina 
têm que ser retidas 7,75 t de lama e resíduos líquidos. Ou 
seja, a cada tonelada de alumínio são originadas 15,5 t 
de resíduos. Com uma produ9áo anual de 110.000 t de alumí 
nio primário, isso representa 1.705.000 t de lama vermelha 
e resíduos em forma líquida por ano. 

A infiltraqão da lama no lençol freático, a inunda9ão 
dos lagos artificiais de depbsito na época das chuvas ou a 
libera9ão da lama nos rios tem que ser impedida a todo custo • 
O resíduo é urna base, que na água mata todo ser vivo. 

O impacto ambiental dos gases originados pela evaporaçio 
nos, cada vez maiores, lagos àrtificiais carece àe um estu 
do aprofundado. Teoricamente a lama vermelha pode ser uti 
lizada das seguintes formas: 3l) 

11 l. Substituir o cimento e o calcá.rio na preparac,ão da mistura 
de asfalto para estradas. Essa mistura produziria um asfalto 
avermelhado que, talvez, reduzisse o reflexo dos faróis à 
noite. 
2. Para colorir produtos de cimento e concreto e como pig 
mento para tintas. 
3. Fonte para sbtenc,ão de produtos especiais de ferro como, 
por exemplo, ferro eletrolitico de alta pureza. 
4. Substituir a cal e o calcário na correc,ão elo pH dos s o.Loa s " 
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Após indagação por parte dà Universidaàe, a empresa in 
formou que na Austrália a incorporação de lama vermelha 
purificada em solos arenosos~ bem sucedida. Não dispomos de 
relatório detalhados, nem tão pouco de estudos sobre a via 
bilidade de utilizar a lama vermelha nos solos do Maranhão e 
Pará com sucesso. 

Desconhecemos até que ponto as outras possibilidades sao. 

aplicadas na prática. Nada se sabe sobre um reprocessamento 
e reutilização da lama vermelha em são Luís. 
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Quadro 1 

A produ9ão do aluminio 
Entrada de matérias-primas e energia elétrica elimina~ão 

:i 
·l 
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J ·~ ·i :ro, 

de resíduos 

';.; 

ENTRAD.A a) 

4 - 5 t bauxita Al2o3sro2Fe2o3Tiü?. 
( 2 a 2,5 t de alumina Al2o3) 

- 0,6 t carvão para os eletrodos 
- 0,17 t soda cáustica NaOH 
- 0,075 t criolita Na3AlF6 
- 20.000 kvm 

1 .. , 
O, 5 

o, 07 
o, 05 

15.000 

1). 3 t de lama vermelha - residuo da produção de -~·alurninio 

SI02 - 6, 0% 
Fe 2 o3 - 4 6 , 2% 

TI02 - 6,2% 
CaO .!. 3,7% 

16,6% 

- 3,4% 

e 12 t de residuo liquido 

2) Flúor 
A respiração de ar contaminado com poeira de criolita, que 
cont&m flúor, dentro da fábrica origina a doen9a conhecida 
como Fluorose (calcificação das juntas, dos ligamentos~ 
da coluna vertebral). 
Reações secundárias na fábrica liberam fluoretos altamente 
tóxicos, como p.ex. o flúor hidrogenado (HF). Eles fazem 
parte dos gases emitidos pela planta de prôduç~o de alumínio 

J 

' ·' 
e afetam a pesca, a agricultura e o ser humano 
zas da fábrica. 

nas redonde 

3) Dióxido de enxofre so2 
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4) Monóxido de carbono CO 

Fontes: a) (siehe hierzu Originaltext) 

b) siehe hierzu Originaltext) 

Pergunta XII: A emissão de poeira e fluoretos pode ser 
evitada pela instala9ão de filtros? 

Os moradores dos povoados perto da fábrica relatam já 
poucos meses após o inicio da produção, suas experiências e 
problemas: 

11Tem que Lavar todos os legumes, mas a própria água está 
contaminada por esse p6 branco que cai aqui. E o pó cai todo 
d i~ 11 (Dona de casa, Coque iro, Nov , 84) 

"A empresa está pegando agora todo o pó, o branco, o 
preto, o vermelho, e estão colocando numa área determinada. 
Eles cobrem com areia. As caçambas despejam o pó, e depois 
as ca9ambas despejam areia para esconder. 

No inverno, quando a chuva for muito forte, vai cair tudo 
no mar, pois a ~rea ~ elevada. Nos temos aqui um dos índices 
pluviométricos mais altos do Brasil , o que agrava o problema. 
E isso já aconteceu. O mar ficou todo preto. Tem dias que os 
pescadores voltam, pois nio podem passar prbximo ao porto 
de tanta po Lu í.ç aov " (Pescador, Ilha Grande, Nov , 84) 
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Os moradores não reclamam só do pó, mas também das nu 
vens de fumaqa que s~o liberadas especialn1ente à noite, e 
que o vento levR para o meio dos povoados: 
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"Teve urna noite passada al, ele estava dormindo com a 
familia. Peln madrugada eles despertaram. Al eles sentiram 
um mau cheiro dentro de casa. AÍ eles ficaram apavorados, a 
mulher tentou se levantar mas n~o pode, ela sentiu dores na 
cabeça. E ele sentiu um problema na vista, 

Essa senhora ali, de anteontem para ontem, foi chamar 
o filho para ir no serviço. E ela sentiu o mesmo fedor do 
enxofre e outros fedores. Ai ela corne;ou a sofrer, come9aram 
as queimaduras." (Um senhor de meia idade, Coqueiro, Nov. 84) 

"Nos ainda não estamos nada bem não, nós abrimos a porta 
da casa de noite e pegamos uma lufada de pó. Eu estou doente 
acho que amanhã eu vou lá na cidade. 

Ontem mesmo eu estava aqui preparando um peixe. E eu não 
queria comer que eu estava com febre. Faz .maí s de 15 dias 
que eu estou com febre, com dores na ca~qa. Ai eu comecei 
a assoar o nariz, saiu muito sangue, molhou um pano ~e sangue. 
Desde aquele dia, que a fuma9a da Alcoa entrou aqui, então 
todo mundo ficou doente. 

Até que eu não tava querendo sair. Aqui eu nasci, me 
J 

criei. Nunca me senti mal, mas estou ficando mal. Querendo 
sair de qualquer maneira. Ainda não deu coceira, mas n&s 
estamos doentes de outras maneiras. Nós estamos ruins da vista. 
Meu filho passou ,cinco dias ruim. r1inha idade é de 70 anos, 
nunca aconteceu nada disso aqui, depois da ALCOA é que come 
çou." (Coqueiro, Nov , 84). 

Segundo informaç5es prestadas a membros da Universidade, 
a Alumar sustenta ter efetuado altos gastos com a proteção 
ambiental, inclusive com a instalação de filtros para impedir 
a emissão de gases tóxicos. 
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Face à falta de um maior esclarecimento da popula9ão e 
de um controle público do desenrolar dos acontecimentos, é 
de se duvidan que estas medidastecnologicas adotadas sejam 
eficientes o suficiente para garantir a proteção dos morado 
res e da base de sua exist~ncia. 

Permanece a pergunta se é possível garantir a proteção 
do meio ambiente de forma satisfatória, se existe a tecnolo 
gia necessária para tal, ou se ela apresenta um grau de efi 
ci&ncia suficiente para impedir um grave impacto ambiental. 

- "' Al~m disso os moradores da regiao tem o direito de saber 
o qu~o eficiente s~o as medidas de prote9~0 ambiental, e se 
o sistema utilizado pela empresa pode ser melhorado. 32) Se 
não puder ser garantida a integridade da Natureza e dos mo- 

~-\cv...-"'(A'~ radares, deve ser ressaltado que em 1985 ~-G:upo de 'l~aba 
lho sobre Política Ambiental chegou à conclusao de que pelos 
diversos aspectos do impacto ambientàl não solucionados, a 
produção de alumínio deveria ser encerrada. 
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Pergunta XIII Quais as cons\ü~ncias da produqão de alu 
mínio na hidrosfera, na litosfera e na 
atmos~Era? 

Tendo em vista a falta de dados sobre a real situa9ão 
em são Luís, e de outras plantas semelhantes no Brasil, serão 
dados aqui algumas informações de estudos feitos no exterior: 

Os gases de reação originados nas salas de cubas 33) são eva 
cuados por ventiladores para as chaminés, e atingem assim a 
atmosfera. Nas redondezas da fábrica, os fluoretos cobrem os 
~X3N±~ vegetais, ou são por eles absorvidos. Animais que se 
alimentam destas plantas são gravemente afetados. Especialme~ 
te o gado é susceptível à intoxica9Ões por flúor. 

"Segundo informações da Secretaria de Agricultura dos EUA, 
gases fluoríticos não-metalizados ocasionaram um dano maior 
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em animais domésticos que qualquer outra substância poluen 
te: se os fluoretos são ingeridos juntamente com alimentos 
ou água, eles são incorporados à estrutura ósseQ e aos den 
tes. Os ossos ficam maiores, espec íalmente as patas. e as 

mandíbulas, e os dentes se gastam_até a raiz. Isso se enco~ 
tra freqU~ntemente em gado que não consegue pastar nem 
tomar mais água ••• 11 
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Conseqüencias no organismo humano são, entre outras, probl~ 
mas gástricos, lesões pulmonares, dores ósseas, etc ••• 

e. Gordon, professor de botânica da Universidade de 

Montana, estudou as efeitos das emissões da fábrica Kitimat 
(ALCAN) no Canadá, Nas .í.me c í aç Se s da fábrica se encontra 
um faixa de 16, km de largura por 32 km de comprimento cons 
tituindo-se de árvores mortas ou doentes. A ALCAN tentou dissimular 
sua responsabilidade pelo corredor mortal, e responsabilizou 
um ataque de ins%'os pela mortandade das árvores. 

O professor cita outros casos de emiss~o de fl6or na 
agricultura: 

Em Ferndale, Washington, urna fábr.b.a de alumínio produz 
260.000 t anuais e emite diariamente cerca de 500 kg de 
fluoretos sólidos e gasosos. As árvores morrem ou apresen 
tam les~es severas, o gado se encontra deformado. 

Uma outra empresa em Dallas, Oregon, teve que pagar altas 
indeniza9Ões aos proprietários pelos danos causados em 
planta9Ões de cerejeiras e pessegueiros. 

e. Gordon, chegou à conclus~o· de que para cada tonelada 
de alurninio produzida, são liberados 2,5 a 3 kg de fluoretos.34) 

A destrui9ão dos mangues, dos animais neles existentes, 
dos caranguejos, dos peixes que deles se alimentam e que fo~ 
mama base da existência dos pescadores, a redu9ão do forne 
cimento de peixes para a po pu Laç ào urbana, só podem ser en-· 

. . - ~e.. +\(vv\.O\.A..- • e..--:.· e._.. 
tendidos na sua completa .d í.mens ao se ~ c onsc i.en ee- 
de que em um m2 do ecosistema do mangue vivem aproximadamente 
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10.000 caranguejos e outros pequenos animais, o que re 
presenta cerca de 20.000 kcalorias anualmente.35) 
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Pergunta XIV Como a responsabilidade pelo uso da natureza 
pode ser justamente repartida? 
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"Devem ser criados os mecanismos para reestabelecer os 
direitos dos cidadãos, e criar a transparlncia necess~ria 
parR que a sociedade nacional possa debater os grandes pro 

jetos, modificar ou encerrar aqueles que não são desejados, 
para q_ue assim os cidadãos possam ter o direito de partici 
par das decisões políticas e exercer o direito do veto,se 
necess~rio para proteger a herança natural e cultural do 

/ 

pais. 
Isso implica por~m, em que os custos do consumo de 

energia sejam ponderados, que sejam feitos c~lculos doba 
lan90 energético, que sejam preparados estudos sobre o im 
pacto ambiental. Subven9Ões que baixam as tarifas abaixo 
dos preços internacionais, especialmente para processos 
industriais com alto consumo de energia - como p. ex. para 
a pr-oduç â o de alumínio - não são ac ei táve is. " 36) 
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Estes são aspectos levantados a respeito do tema em que~ 

tão formulados pelo Grupo de Trabalho de Política Ambiental 
da Secretaria Geral do Plano de Governo do Presidente Tan 
credo Neves. Essas idéias merecem ser.enf novamente debati 
das e e oncret izadas. 

A recente decisão de ampli8r a produção da fábrica Albrés 
para 320.000 t pela incorporação do financiamento necess~rio 
da ordem de 500 milhões de dólares ao Pacote Bresser demons 
tra claramente o continuisrno político. A planejada amplia9ão, 
visto a satura9ão da demanda doméstica, se destina ao incre 
mento da exportaçio. Se as condi9~es atuais de produção não· .. 
forem modificadas, a exportação se fará sacrificando sem som 
bra de d~vida a natureza, exist~ncia e o futuro. 37) 
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