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Resumo

A proposta  consiste  em  refletir  sobre  as  contradições  presentes  no  discurso

ambiental  empresarial  e como os movimentos sociais que acionam o fator étnico têm

lutado contra esse discurso e as práticas que eles engendram. Essas práticas incluem a

criação  de  projetos  de  compensação  ambiental  que  tem  se  instituído  em  diferentes

regiões  do  Brasil  e  que,  no  Maranhão,  apresentam  como  característica  a  nefasta

combinação de destruição dos recursos naturais e, ao mesmo tempo, criação de fábrica

de beneficiamento, pelas empresas, dos produtos que ela está devastando.

Apresentaremos  as  experiências  desenvolvidas  no  âmbito  do  Projeto  Nova

Cartografia  Social  da  Amazônia  (PNCSA)  com  ênfase  nas  práticas  que  os  povos  e

comunidades  tradicionais  possuem em relação  ao  uso  desses  recursos  naturais  que

incorpora saberes específicos aliados a diferentes dimensões da vida social.  E ainda,

analisaremos a visão que tais grupos possuem da devastação, e como essa noção está

associada à desestruturação de seus modos de vida. 
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ambiente, movimentos sociais. 

Introdução

As estratégias  empresariais  direcionadas  à  exploração de  recursos  naturais  na

Amazônia  apresentam  complexidades  identificadas  nas  políticas  institucionais  que

impactam  diretamente  nas  formas  de  uso  desses  recursos  por  famílias  de  povos  e

comunidades tradicionais.

As políticas governamentais refletem de maneira diferenciada nas relações sociais

estabelecidas entre as famílias de quebradeiras de coco babaçu, quilombolas, ribeirinhos

e os empreendimentos privados. Tais atos vão desde incentivos creditícios e fiscais, até a

legitimação  de  um  discurso  em  prol  do  meio  ambiente,  proferido  pelas  empresas  e

acatado  pelas  instâncias  de  poder.  Incluem,  ainda,  políticas  denominadas  de

“reordenamento territorial” que desarticulam sistemas de uso comum e não consideram as

representações  elaboradas pelos próprios grupos. 

Para Almeida, com a ação oficial combinam-se fatores ambientais e econômicos e

reedita-se a prevalência do quadro natural,  privilegiando-se os biomas e ecossistemas

como delimitadores de "regiões" (Almeida: 2012). Assim, criam-se regiões cuja forma de

classificação vincula-se ao produto explorado, a exemplo da conhecida “região da soja”,

no sul do Maranhão; “região bubalina”, na denominada Baixada Maranhense, “região dos

cocais”,  dentre  outas.  E,  nesse  processo,  a  economia  do  agronegócio  institui  a

devastação  como  forma  de  alavancar  a  dimensão  econômica  e  o  chamado

“desenvolvimento”. 

Em relação à implantação de grandes projetos econômicos no Maranhão destaca-

se  o  denominado  Projeto  Grande  Carajás  (PGC),  implantado  na  década  de  70,  que

explora o minério de ferro em uma região que inclui os Estado do Maranhão, Tocantins e

Pará. A implantação desse projeto acelerou sobremaneira a produção de carvão vegetal,

ou seja, a atividade de exploração de carvão vegetal veio no rastro da implantação do

PGC e trouxe consigo indústrias siderúrgicas que se implantaram no sul do Maranhão e

sudeste do Pará. Tais siderúrgicas se deslocaram do sudeste do Brasil para a Amazônia e

se caracterizam por se constituírem em empreendimentos com capacidade para produzir

de carvão vegetal em larga escala. 

Assiste-se  à  formalização  de  políticas  que  intencionam,  em última  instância,  a

colocação de terras no mercado e a transformação de modos de vida tradicionais, de



maneira  a  inseri-las  em  relações  de  trabalho  que   submeta  as  famílias  a  trabalhos

degradantes ou imobilizados,  ou a uma submissão a relações de subalternidade com

empreendimentos privados. 

 Nem  somente  um  levantamento  das  políticas  institucionais,  notadamente  as

fundiárias,  nem  somente  a  descrição  dessas  relações,  entre  empresas  e  os  grupos

sociais  daria conta da complexidade vinculada ao amplo processo de devastação em

curso  na  Amazônia.  Portanto,  para  nossos  propósitos  nos  limitaremos  a  descrever

situações especificas e delinear as estratégias empresariais e dos aparatos institucionais,

com ênfase na incorporação do discurso ambiental nessas instancias e na descrição das

diferentes modalidades de exploração dos recursos naturais, notadamente  a exploração

de carvão vegetal. 

O presente artigo explicita o impacto da produção de carvão vegetal em áreas de

realização  de  pesquisa  de  campo  e  como  as  redefinições  referentes  à  produção  do

carvão  implicam em estratégias  empresariais  que  tem levado  a  uma legitimidade  do

discurso ambiental produzido pelas empresas e a um repasse de responsabilidades das

ações de devastação aos grupos de povos e comunidades tradicionais da Amazônia.

Assiste-se  à  instituição  de  uma  inversão  de  sentido,  marcada  pela  legitimidade  do

devastador  e  pela  “criminalização”  daqueles  que  possuem  práticas  e  saberes

direcionados ao uso racional dos recursos naturais. 

A pauta institucional do discurso ambiental e suas contradições: quando o setor

empresarial se mobiliza.

Essa ação generalizante do Estado em executar normativas que favorecem

a ação das empresas impacta de forma dessemelhante os grupos e povos e comunidades

tradicionais  e  desdobra-se  em  modalidades  específicas  de  exploração  e  em

deslocamentos das próprias estratégias empresariais. Dentre essas estratégias citaremos

as seguintes: uma mobilidade sistemática das empresas; a organização do setor industrial

em Institutos e Associações; a institucionalização do discurso de responsabilidade social e

a implantação dos projetos de compensação ambiental. Destaca-se que algumas dessas

estratégias incorporam o discurso ambiental como legitimador de práticas de devastação. 

Em relação à implantação do PGC, foco dessa comunicação, percebeu-se que sua

permanência ao longo dos anos contrasta com a sazonalidade de empresas de menor

porte que se implantaram sob sua influência. Cunha (2015) analisa, em seu estudo, as



intervenções territoriais, econômicas e sociais impulsionadas pela construção de uma rota

desenvolvimentista, destacando o PGC como fomento para a chegada de diversos outros

empreendimentos embasados num ideal desenvolvimentista.  A permanência do referido

projeto está atrelada à disponibilidade de mão-de-obra e de recursos naturais. Um grande

projeto  atraí outras empresas, de menor porte, que passam a explorar recursos naturais

que, com o tempo, se esgotam. Essas empresas se deslocam para outra localidade ou

então passam a trabalhar com outros recursos disponíveis. 

Na situação  do Projeto Grande Carajás a quantidade de minério a ser explorada

permite uma permanência das siderúrgicas, localizadas no Maranhão e sudoeste do Pará.

Entretanto, outras empresas de menor porte, que se instalaram no Maranhão nos anos

70/80, articuladas ao PGC, se deslocaram. Elas permaneceram na área de influencia do

PGC somente o tempo em que o recurso natural esteve disponível. Esse é o caso da

Merck, empresa alemã que explorava jaborandi e fava d’anta das áreas indígenas.  

A organização do setor industrial em Institutos e Associações se constitui em outra

estratégia empresarial. Os empresários, ao se organizarem têm mais poder de barganha

com  o  Estado  e  fortalecem  a  sua  ação  junto  aos  grupos  sociais  com  menos

disponibilidade de terras e recursos. Dentre esses, Institutos e Associações empresariais

relacionados  à  siderurgia  destacamos  o  Instituto  Carvão  Cidadão,  o  Sindicato  das

Indústrias  de  Ferro  Gusa  do  Estado  do  Maranhão  (SIFEMA)  e  a  Associação  das

Siderúrgicas do Brasil (ASIBRAS). 

No que diz respeito à estratégia de associações de siderúrgicas em Institutos e

similares percebe-se que, essa organização se encontra ancorada, à possibilidade em

atender as exigências institucionais relativas ao cumprimento da legislação ambiental. O

Instituto  do  Carvão,  fundado  pelas  siderúrgicas  do  Pólo  Industrial  do  Ferro  Gusa  da

Região de Carajás, por exemplo, institui-se com o discurso de cumprimento da legislação

trabalhista, inclusive realiza  auditorias nas carvoarias e repassa essas informações aos

aparatos governamentais. Ocorre que as atividades ilegais continuam disseminadas e as

responsabilidades  recaem  em  donos  das  carvoarias  de  menor  porte.  Entretanto,  em

algumas  situações,  as  próprias  siderúrgicas  incentivam  a  construção  dos  fornos,  a

implantação das carvoarias e adquirem das mesmas o minério beneficiado. 

As ações governamentais articulam-se às empresariais na implantação de políticas

em diferentes áreas, e, em se tratando da política fundiária,  observa-se intenções em

repassar  as últimas reservas de terras preservadas aos empresários.  Exemplo  dessa

política é o programa federal intitulado Terra Legal que, ao buscar a regularização da



situação dos chamados posseiros desarticula os usos próprios, como o sistema de uso

comum  de  terras  e  coloca  no  mercado  as  últimas  reservas  de  terra  da  Amazônia.

Segundo Araujo (2013) para analisar as politicas direcionadas aos grupos sociais, e aqui

podemos incluir as direcionadas aos denominados povos e comunidades tradicionais, é

necessário  pensar  os  espaços como campos de poder,  cujas  regras  nem sempre se

apresentam de forma explicita nos dispositivos (Araujo, 2013)

Além  das  estratégias  citadas  destaca-se  a  institucionalização  do  discurso  de

responsabilidade social  e  a implantação dos projetos de compensação ambiental.  Em

relação  ao  discurso  da  responsabilidade  social  destaca-se  a  recente  tentativa  de

implantação de uma fábrica de beneficiamento de lixo em Alcântara. As empresas que se

instalaram em Alcântara, como consequência da implantação da Base de Lançamento de

Foguete, pretendem criar, junto com a prefeitura uma denominada “fábrica de lixo”. Trata-

se de uma estratégia de instituir o discurso ambiental de maneira a responsabilizar as

famílias  pelo  processamento  do  lixo  produzido  pelas  empresas  e  projetos

governamentais.

Em relação às políticas de compensação ambiental destaca-se, no Maranhão a

implantação de fábricas em Imperatriz, por empresas ligadas à Suzano Papel e Celulose,

de processamento do coco babaçu. A contradição é que a própria Suzano tem devastado

áreas de babaçu, produto que já se torna escasso em função da ação do agronegócio. 

No estado do Tocantins houve um momento em que o Ministério Público instituiu

uma medida compensatória em função da implantação da Hidrelétrica de Lageado. Em

função  dos  impactos  de  tal  projeto  haveria  a  destinação  de  um  valor  direcionado  a

movimentos  sociais,  que  pudesse  incrementar  iniciativas  produtivas.  Esse  projeto  foi

discutido  pelas  quebradeiras  de  coco  organizadas  no  Movimento  Interestadual  das

quebradeiras de coco Babaçu (MIQCB), entretanto o recurso, passados mais de 10 anos,

nunca foi viabilizado. 

As situações de estratégias empresariais, articuladas às empresariais, podem ser

analisadas  como  possuindo  alcance  amplo  já  que  o  processo  de  expansão  do

agronegócio está relacionado à lógica neoliberal.  Entretanto, a forma como cada uma

dessas estratégias se operacionaliza e se atualiza se diferencia e somente observações

de situações empíricas pode dar conta dessas especificidades. 



As diferentes modalidades de exploração do carvão vegetal

Não  se  pode  estabelecer  de  antemão  um  “modelo  de  exploração”  relativo  à

exploração do carvão vegetal,  são modalidades diferenciadas com o envolvimento de

agentes  sociais  distintos.  A  reflexão  deve  incluir  os  procedimentos  relativos  ao

estabelecimento de atos de Estado (Bourdieu, 2014) que levam a um tipo de exploração

que, mesmo beneficiando, em última instancia,  os grupos empresariais,  ocorre com o

envolvimento  direto  dos  agentes  sociais  da  preservação,  a  saber,  os  povos  e

comunidades tradicionais. O trabalho de campo1 apontou para modalidades diferenciadas

que incluem exploração em terras indígenas, reservas extrativistas, assentamentos, terras

dos denominados posseiros e em terras privadas. 

Em  relação  à  exploração  de  carvão  vegetal  na  Pré  Amazônia  Maranhese

presencia-se uma redefinição,  marcada por  uma coexistência da exploração direta do

produto pelas próprias empresas ou por intermediários, e a exploração pelos próprios

grupos sociais. Enquanto prevalece o atrelamento da noção de preservação ao Estado e

às empresas, os grupos de povos e comunidades tradicionais são culpabilizados por atos

de  devastação.  No  Boletim  Informativo  intitulado  Guerra  do  Carvão,  identificamos  a

exploração  de  carvão  vegetal  em  áreas  indígenas,  reservas  extrativistas,  Áreas  de

Assentamento e fazendas (PNCSA, 2014). Descrevemos, nesse Boletim, as diferentes

modalidades de exploração e as estratégias de resistências desses grupos. 

Apresentaremos, nessa comunicação, as experiências desenvolvidas no âmbito do

PNCSA com ênfase nas práticas dos grupos que possuem uma relação com os recursos

naturais  que  incorpora  saberes  específicos  aliados  às  diferentes  dimensões  da  vida

social. 

Conforme explicitamos, as estratégias empresariais estão mudando e seu ritmo

acelerado vem causando, desestruturações de modos de vida e, inclusive, devastações

em larga escala. A primeira mudança diz respeito à apropriação, pelas empresas, de um

determinado discurso caracterizado como ambiental. Em seguida, podemos enumerar a

compra  de  terras  de  empreendimentos  já  falidos.  Outra  estratégia  é  procurar  as

organizações representativas  dos povos  e  comunidades tradicionais  a fim de solicitar

“parcerias”.  Na  prática,  essas  parcerias  desestruturam  forma  de  organização  social

1 O trabalho de campo para a realização dessa comunicação ocorreu no âmbito dos projetos “Mapeamento
Social  como  Instrumento  de  Gestão  Territorial  contra  o  desmatamento  e  a  devastação:  processo  de
capacitação de povos e comunidades tradicionais” (Fundo da Amazônia) e do projeto “Territórios e Recursos
de  Povos  e  Comunidades  Tradicionais  em  Colisão  com  obras  de  Infraestrutura,  projetos  minero
agroindustriais e Estratégias Empresariais na Amazônia”, financiado pelo Cnpq, durante os anos de 2013/
2014. Agreguei informações do período do ano de 2005, quando realizei trabalho de campo para a redação
do livro “Guerra Ecológica dos Babaçuais”. 



dessas  comunidades.   Essas  empresas  também  desenvolvem  políticas  classificadas

como  sociais.  Tanto  no  entendimento  desse  suposto  “discurso  ambiental”,  quanto  o

entendimento  do  que  seria  classificado  como políticas  sociais  predomina  uma matriz

economicista.  

A Suzano é uma empresa que investe na plantação de eucalipto para produção de

papel e celulose que funciona nos estados do Maranhão, Piauí e Tocantins.  Em futuro

próximo, há planos de que sejam construídos corredores de eucalipto interligando esses

estados, construindo um território empresarial.  A atuação da Suzano foi iniciada na região

de ocupação antiga no Baixo Parnaíba. Lá, a empresa comprou, em fins de 2008/2009, o

equivalente a 46 mil hectares de terra. Primeiro, fez carvão da mata e, depois, plantou

eucalipto.  Há  aproximadamente  dois  anos,  a  empresa  comprou  as  terras  da  antiga

Celmar, com plantação de eucalipto, e passou a adquirir terras de áreas de fazendas, de

pequenos proprietários e, inclusive, a ter ação nas Reservas Extrativistas, principalmente

na Reserva Ciriaco, fortemente impactada pela produção de carvão vegetal. 

Essas  novas  estratégias  podem ser  consideradas  como  desestruturadoras   de

modos de organização social e política dos povos e comunidades tradicionais. A ação da

empresa está articulada com a ação das siderúrgicas. Do eucalipto se produz carvão e as

áreas consideradas de reflorestamento são oriundas da destruição das matas nativas.

Derrubou-se a floresta para fazer projeto de reflorestamento de eucalipto,  inicialmente

para feitura de papel e, agora, para a feitura do carvão.

Há  um deslocamento  constante  de  empresas  de  uma  região  para  outra,  pois,

quando o recurso esgota, as terras são vendidas para empresas que podem explorar

outro tipo de recurso disponível. Assim, no Maranhão a área de atuação da Suzano iniciou

no   Baixo  Parnaíba,  a  Suzano,  com  a   aquisição  das  terras  da  Paineiras  e,

posteriormente, e empresa passou a atuar na região de Imperatriz. 

Em Santa Quitéria, há um movimento de resistência forte à Suzano. Em 14 de abril

de 2009,  a Suzano entrou com um processo de reintegração de posse em Coceiras,

Baixão,  Lagão  e  São  José.   Mais  de  300  trabalhadores  dessas  comunidades  se

rebelaram. Percebendo que as máquinas já estavam nas proximidades dos povoados, as

pessoas da comunidade decidiram não sair das terras. 

Quando  estivemos  em  Imperatriz,  em  2012,  presenciamos  saídas  de

fazendeiros que estavam vendendo suas terras para Suzano, objetivando migrar para o

Tocantins.  E  percorremos  povoados  como  Bacaba,  Matança  e  Esperança,  cujos

pequenos proprietários e posseiros estavam sendo consultados sobre a possibilidade de

vender as terras ou serem remanejados dos seus povoados. Representantes da Suzano



estavam convencendo pessoas das próprias comunidades, que são respeitados, como os

anciãos para negociar, para a Suzano, a venda das terras. O preço das terras aumentou e

em 2012 variava de oito  a  quinze mil  reais  o  alqueire,  dependendo das benfeitorias.

Durante a pesquisa, inclusive, soubemos que os fazendeiros que já venderam as terras

estão levando todo o seu gado para outras fazendas mais distantes, onde adquiriram

outras terras a preços mais baratos. Informações mais recentes, já após o remanejamento

das famílias de Bacaba e Matança apontam para situações que incluem dificuldade em

implantação  dos  roçados;  alto  índice  de  poluição;  conflitos  internos  e   inclusão  de

trabalhadores em subempregos na Suzano (Gomes, 2015).

Foi o Projeto Grande Carajás (PGC) nos anos 70 que viabilizou a implantação

de uma variedade de empresas, não necessariamente voltadas para a mineração, mas

que fazem uso de uma estrutura montada por esse grande empreendimento. Nesse rastro

outras empresas chegaram ao Maranhão e Pará com o objetivo de explorar as matérias

primas. Tais empresas violam uma série de direitos trabalhistas a legislação ambiental.

Em Imperatriz, o conflito atinge diretamente as quebradeiras de coco babaçu, já no Baixo

Parnaíba,  por  ser  uma área de ocupação antiga,  há  a presença de movimentos  que

defendem  os  direitos  de  comunidades  tradicionais,  especialmente  sobre  os  direitos

quilombolas.

Com  a  chegada  do  empreendimento  Suzano,  os  latifundiários,  oponentes

históricos dos povos e comunidades tradicionais, já não são os principais antagonistas, já

que estão indo embora da região. O oponente está mascarado em projetos chamados de

sociais, como a fábrica de mesocarpo que está sendo implantada em Petrolina, e a de

óleo, na RESEX Ciriaco. Representantes da Suzano e ICMbio estão percorrendo a região

de Imperatriz e realizando reuniões com representantes das associações com a finalidade

de implementar projetos considerados como sociais. Ao lado de Petrolina, trabalhadores

estavam impedidos de colocar roça nas áreas recém-compradas pela Suzano. Pergunta-

se: de onde a Suzano vai retirar babaçu para fazer seus empreendimentos sociais se a

tendência é devastar os babaçuais?

A atuação da Suzano conta com parcerias, podemos apontar a participação do

governo nas parcerias entre empresas e os grupos, principalmente através do ICMbio. Há

empresas de menor porte que adquirem os produtos oriundos dos projetos considerados

“ambientais”, a exemplo na situação de Imperatriz, da empresa Naturalis da Amazônia. A

Naturalis   comprará  a  produção  de  mesocarpo  e  óleo  dos  projetos  ditos  “sociais”  e

também envia representantes que participam diretamente da reunião nas comunidades.

No âmbito da denominada parceria os representantes das comunidades são coagidos a



acreditar que a única alternativa é validar a ação das empresas em detrimento de seus

modos de vida coletivos que antecedem a chegada dessas iniciativas na região.  

A  Suzano  possui  atuação  interestadual  e  o  EIA  Rima,  que  deveria  ser

concedido pelo IBAMA, foi concedido por órgão estadual, Secretaria de Meio Ambiente (a

SEMA). A empresa já tem algumas fábricas, com destaque para a do município de Urbano

Santos, e pretende expandir para uma localidade que fica a  9 quilômetros de Imperatriz.

Serão formados corredores de eucalipto que interligarão as diferentes regiões onde a

Suzano está atuando. 

Na  região  conhecida como Baixada Maranhense,  entre  Miranda e  Encruzo,  foi

implantada uma linha de transmissão de energia elétrica. Segundo a carta elaborada em

reunião preparatória do Projeto Nova Cartografia Social (PNCSA) no Quilombo Enseada

da Mata, ocorrida nos dias 01 e 02 de março, de 2013, no Galpão do Bairro Novo, em

Penalva-MA, a linha de transmissão tem causado impactos. Dentre eles, foram citados: a

não titulação de todas as comunidades quilombolas atingidas, o impacto ambiental, as

limitações futuras no uso de seus territórios tradicionais, a facilitação da intrusão de seus

territórios pela abertura de novas formas acesso aos mesmos, o impacto da entrada de

pessoas  externas  na  implantação  e  manutenção  da  linha  de  transmissão.  Em carta,

elaborada por  Quilombolas,  Quebradeiras de Coco Babaçu,  Pescadores,  Curadores e

Doutores do Mato dos Municípios de Penalva, Cajari, há referências à implantação de

projetos  de  “compensação  ambiental”  que  a  empresa  tem  desenvolvido  na  região

(PNCSA, 2014). Dentre esses projetos, ganham destaque as unidades de produção de

óleo de babaçu.  

Dentre  as  situações  relativas  à  exploração  do  carvão,  identificamos  que,  na

Reserva Extrativista de Ciriaco o coco babaçu inteiro é queimado na própria reserva em

toneis  dispostos  em  fileiras.  Esse  coco  é  vendido  as  siderúrgicas  de  Açailândia,

intermediado por um agente que compra a preços baratos e revende para as siderúrgicas.

No Sudeste do Pará as siderúrgicas de Terra Norte e Brasil Espanha fizeram um

contrato de 5 anos com os fazendeiros, de oferecimento de coco babaçu destinado à

feitura do carvão.  Essa modalidade, denominada arredamento de fazendas, consiste na

implantação de pequenos fornos de zinco, em área fora da fazenda. Após o recolhimento

do coco inteiro das fazendas, mediado por um chamado atravessador, o coco passa a ser

carbonizado nas denominadas carvoarias.  

Na região conhecida como Médio Mearim Maranhese as modalidades são variadas

e incluem o recolhimento do coco inteiro na porta das casas das famílias para posterior

repasse às siderúrgicas; o trabalho arrendado para recolhimento do coco nas áreas de



fazenda e o denominado roço das soltas. No chamado roço das soltas as quebradeiras de

coco roçam as áreas para plantio de capim e como troca podem retirar o coco inteiro,

vendidos,  às  empresas.  Presenciamos,  em lugares  ermos,  dentro  das  matas,  fornos

móveis  –  que  podem ser  deslocados  com facilidade  em caso  de  fiscalização  –  com

trabalhadores em sistema de trabalho escravo,  sem equipamentos,  vestidos de forma

inadequada e imobilizados. 

As situações de exploração do coco inteiro em terras indígenas no Maranhão e

Tocantins ocorre de formas diferenciadas e pode incluir o recolhimento do coco inteiro

pelos próprios indígenas, como no caso da terra indígena Apynajé, até a colocação de

fornos nas próprias áreas.

A variedade  nas  formas  de  exploração  é  ilustrativa  de  falta  de  controle  pelos

aparatos institucionais de tais atividades e de uma ação por parte do Estado  que possa

conter e limitar a ação das siderúrgicas. A existência desses grandes grupos econômicos

que tem ocasionado a  devastação para produção de carvão. 

Considerações Finais

Essa preliminar reflexão remete para uma incompatibilidade entre os interesses do

agronegócio  e  os  modos  de  vida  dos  grupos  sociais  que  sofrem  os  efeitos  dessas

devastações e que tem lutado para impedi-la.

Segundo  o  relatório  do  Instituto  Brasileiro  do  Meio  Ambiente  (Ibama),  das  12

empresas  localizadas  nos  estados  do  Pará  e  do  Maranhão,  pelo  menos  oito  usam

quantidades de carvão superiores às declaradas oficialmente e não reflorestam a área.

Isso  significa  que  o  carvão  não  declarado  oficialmente  está  sendo  produzido  nas

modalidades que descrevemos acima, com a forte presença do trabalho escravo. Apesar

disso  as  siderúrgicas  ainda estão com o  discurso  de  promoção  do  meio  ambiente  e

fiscalização das situações de ilegalidade. 

O desafio colocado aos pesquisadores consiste juntamente em distinguir (Almeida,

2002)  entre  as  formas  de  mobilização  dos  grupos  sociais  que  tem  reivindicado  o

reconhecimento de suas territorialidades e a preservação dos recursos naturais a partir de

uma gestão própria dos recursos e os interesses de grupos econômicos que acionam o

discurso ambiental com vistas  manipular de tal forma as interpretações que acabam por

legitimar  práticas  devastadoras  como  de  “sustentabilidade”.  
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