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RESUMO 

A presente dissertação visa a avaliar o passivo ambiental gerado pela correia 

transportadora de carvão mineral do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP) 

por meio da aplicação de ferramentas de valoração ambiental. Inicialmente houve a 

caracterização da correia transportadora e a sua importância estratégica para o 

desenvolvimento do CIPP. Por meio de visitas de campo, foram constatados os 

transtornos que o funcionamento do equipamento estava causando ao meio ambiente, em 

particular, à Comunidade Lagoa do Pecém, essa situada aproximadamente a 50 metros 

do equipamento. Os principais impactos constatados foram aqueles advindos da presença 

de material particulado na atmosfera e dos altos níveis de ruído durante o funcionamento 

do equipamento. Foram analisados os impactos em dois cenários distintos. O primeiro se 

refere à parte da comunidade que está inserida dentro da área decretada de utilidade 

pública do CIPP e o segundo cenário compreende a comunidade como um todo. Foram 

obtidos passivos ambientais totais valorados de R$ 1.658.174,11 para o primeiro cenário 

e R$ 4.588.847,51 para o segundo cenário (ano base: 2017). Conclui-se que a parcela que 

possui maior impacto no valor do passivo trata-se dos custos incorridos na desapropriação 

da comunidade e, logo, diretamente proporcional à área de desapropriação. Os custos 

referentes aos danos percebidos pela comunidade participam no valor do passivo 

ambiental em 23,64% para o primeiro cenário e 8,54% para o segundo cenário. Os 

problemas da Comunidade Lagoa do Pecém são essencialmente de ordem fundiária. No 

entanto, a atual proposta do Governo do Estado do Ceará contempla apenas o primeiro 

cenário desse estudo, além da adoção de medidas mitigadoras no equipamento, deixando 

ainda o restante da população não contemplada pelas desapropriações à exposição dos 

problemas causados, não tendo, portanto, uma solução eficaz e definitiva para o 

problema. 

Palavras-chave: valoração ambiental, passivo ambiental, correias transportadoras, 

carvão mineral, Pecém. 

  



 

  

ABSTRACT 

The present work goals to evaluate the environmental liability generated from tubular 

conveyor belts of the Pecém Industrial and Port Complex (PICC) using environmental 

economics tools. First, there was characterization of conveyor belts and its strategy 

importance to development of the PICC. Through visits on place, were found the 

problems that equipment operation was bringing to environmental medium, mainly to 

“Lagoa do Pecém” community. This community is close to about at 50 meters from 

conveyor belts. The main impacts founded were those resulting from presence of 

particulate matter in local atmosphere and high levels of noise during conveyor belt 

operation, mainly one that transfer coal. There was analyzed two scenarios. The first 

scenario regards to part of community that is in decreed area of public utility of the PICC. 

The second scenario regards to whole community. The results show environmental 

liabilities of R$ 1.658.174,11 and R$ 4.588.847,51 for the first and second scenario, 

respectively. It was concluded that the portion that have greater impact in environmental 

liability are that involve expropriation costs, therefore, directly proportional to 

expropriation area. The participation of costs from the perceived damage of the “Lagoa 

do Pecém” community were 23.64% and 8.54% to first and second scenario, respectively. 

The problems of “Lagoa do Pecém” community are essentially of land type. However, 

the current proposal of State Government of Ceará consist only the first scenario 

presented. Besides mitigating measures, the rest of the community remains exposed to 

environmental problems and, therefore, without an effective and definitive solution to the 

issue. 

Keywords: environmental evaluation, environmental liabilities, conveyor belts, coal, 

Pecém. 
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1 INTRODUÇÃO 

Desde a segunda metade do século XX, especialmente a partir de 1970, tem-se 

observado o crescimento do interesse da sociedade no que se refere à causa ambiental. Este 

despertar se deve a percepção por parte da sociedade de que os modelos de desenvolvimento 

econômico, adotados nessa época, eram incompatíveis com que o meio ambiente poderia 

efetivamente suportar, sendo o meio ambiente a fonte e o sumidouro nos fluxos de matéria e 

energia da natureza.   

Esse despertar veio seguido da mudança do paradigma de crescimento econômico 

vigente à época, alterando a visão do meio ambiente como depositário de todos os resíduos 

produzidos pelas atividades antrópicas para uma abordagem mais integrada, sendo o meio 

ambiente considerado um recurso finito e, portanto, escasso. Por isso, seria necessária a 

realização de uma alocação adequada destes recursos com o objetivo de se obter os maiores 

benefícios o quanto for possível.  

Concomitantemente a essa conscientização ocorreram também os grandes acidentes 

ambientais que se figuraram como força motriz, potencializando as discussões sobre a 

necessidade de maior atenção às causas ambientais, principalmente quando se referindo a 

segurança nas condições ambientais à época, quanto a incerteza de um futuro para a 

humanidade. 

Como consequência dessa crescente conscientização, surgiram os chamados 

“marcos da questão ambiental”, ou seja, eventos que objetivavam despertar autoridades e a 

opinião pública sobre a necessidade de preservação do meio ambiente e de se rever os modelos 

de crescimento econômicos vigentes. Alguns deles podem ser destacados. O primeiro marco a 

ser reconhecido no desenrolar histórico dos fatos foi a publicação do livro Silent Spring 

(Primavera silenciosa, em tradução livre) de Rachel Carson em 1962. Em seu livro a autora 

abordava o grave problema que uma substância química chamada DDT (dicloro-difenil-

tricloroetano) estava causando ao meio ambiente nos Estados Unidos, especialmente em aves 

silvestres (CARSON, 2002).  

Em 1968, na cidade de Roma, houve a reunião de diversos intelectuais de diversas 

áreas e países que tinha como objetivo discutir o cenário atual à época e ao futuro da 

humanidade. Dessa reunião surgiu o conhecido Clube de Roma. Também nesse ano foi 



13 

 

  

realizada a Conferência sobre conservação e o uso racional dos recursos da biosfera. No ano 

de 1972, como resultado das atividades do Clube de Roma, houve a publicação do relatório 

chamado Limits to Growth (Limites para o crescimento, em tradução livre), no qual se previa o 

completo exaure dos recursos naturais em um período de médio prazo (100 anos) (DONELLA 

et al., 1974), que levaria o mundo a um futuro catastrófico caso não fossem tomadas medidas 

de mudança dos níveis de degradação em prática à época. Considerado por alguns como 

alarmista, este conseguiu o seu objetivo de influenciar a opinião pública, inclusive governos e 

organizações internacionais, tratando-se da gênese do que se conhece hoje como 

Desenvolvimento Sustentável. 

Na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidades de 1980 houve a criação 

da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), comissão essa 

que estabeleceu uma agenda global para a mudança que tratava principalmente da proposição 

de estratégias ambientais que viabilizassem o desenvolvimento sustentável por volta dos anos 

2000. A formalização do conceito de desenvolvimento sustentável foi feita por meio do 

relatório Brundtland (presidente da CMMAD) denominado de Our common future (Nosso 

futuro comum, em tradução livre) considerado um dos mais importantes documentos sobre a 

questão ambiental e o desenvolvimento (UNITED NATIONS, 1986). De acordo com esse 

relatório, entende-se por desenvolvimento sustentável aquele que atende às necessidades do 

presente sem comprometer a possibilidade de atender às necessidades das gerações futuras.  

Com o passar dos anos o conceito de desenvolvimento sustentável passou a ser 

adotado pelas organizações (governamentais e privadas) por meio de imposições legais, 

condicionantes para liberação de crédito, ferramentas de marketing ou, até mesmo, por posições 

altruísticas, o que levou ao desenvolvimento das diversas ferramentas de gestão ambiental. 

Dentre essas ferramentas, encontra-se o gerenciamento de passivos ambientais. 

Passivos ambientais são danos acumulativos infligidos ao meio ambiente como 

resultado das atividades humanas. Por serem danos ambientais, estes trazem riscos a 

coletividade e por isso devem ser sanados para a manutenção do bem-estar da sociedade. Em 

particular nas atividades humanas, tem-se a construção e operação de empreendimentos que, 

por modificarem o meio ambiente natural (anterior ao empreendimento) podem ser 

considerados como passivos ambientais. O conceito de passivo ambiental é um empréstimo do 

conceito de passivo contábil (resultado de um balanço patrimonial), onde um passivo trata-se 

das obrigações devidas (de curto e longo prazo) que uma pessoa (física ou jurídica) possui com 
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outra. Portanto, passivos ambientais são obrigações devidas por um determinado ente 

econômico para com o meio ambiente (SANCHÉZ, 2005).  

Podem-se citar como exemplos de passivos ambientais os causados pelas atividades 

de mineração. Após as atividades de extração, normalmente formam-se áreas fortemente 

degradadas que devem ser recuperadas objetivando a máxima recuperação desses ambientes. A 

soma desses custos associados à recuperação trata-se do passivo ambiental deixado pela 

atividade. No Brasil, existem muitos passivos desta natureza, destacando-se o famoso caso da 

mina de Serra Pelada, no estado do Pará.  

Os passivos ambientais não são formados somente como resultado de atividades 

antrópicas planejadas; mas, muitas vezes, são gerados a partir de acidentes ambientais. Um 

exemplo clássico de passivo ambiental gerado por acidente são as grandes áreas contaminadas 

por materiais radioativos resultantes da explosão do reator número 4 da usina nuclear de 

Chernobyl, na Ucrânia, em 1986. Vastas áreas da então República Socialista Soviética da 

Ucrânia, considerada até então o celeiro da União Soviética, foram inutilizadas causando sérios 

problemas de abastecimento de alimentos para toda a União Soviética, considerado por alguns, 

fator de grande impacto no processo de declínio econômico que culminou na derrocada do país 

comunista no natal de 1991. 

Apesar de muitas vezes a observação da natureza e da extensão de um dano 

ambiental evidenciar a ordem de grandeza do passivo, a determinação do passivo ambiental de 

forma quantitativa é de difícil mensuração, isto porque o dano se estende por diversas 

dimensões de análise, a depender do tipo de abordagem feita. Comumente, delimita-se o estudo 

do passivo pelas alterações causadas nas dimensões ambiental e socioeconômica. Devido a 

estas dificuldades de mensuração, poucos estudos são encontrados na literatura que objetivam 

a avaliação dos passivos ambientais de forma quantitativa, ou mais precisamente de forma 

econômica. No entanto, a avaliação dos passivos de forma econômica trata-se de uma 

ferramenta de grande importância como ferramenta de gestão ambiental e, para tal, utilizam-se 

ferramentas de mensuração do valor econômico dos recursos naturais, ferramentas estas 

advindas do arcabouço teórico da microeconomia do bem-estar.  

O presente trabalho descreve a aplicação de metodologias de Valoração Econômica 

dos Recursos Naturais (VERA) como ferramenta para a avaliação de passivos ambientais em 

empreendimentos, tendo como contexto de aplicação a correia transportadora de carvão mineral 

do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP). Esse empreendimento possui grande 
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importância para as principais indústrias situadas no Complexo Industrial do Pecém (CIP) no 

que se refere a estrutura logística. Citam-se as indústrias Companhia Siderúrgica do Pecém 

(CSP) e usina termelétrica Energia Pecém (ex-MPX).  

O ato de valorar economicamente os recursos ambientais pode se tornar um 

importante instrumento de avaliação e execução de políticas ambientais, principalmente no que 

se refere a priorização de conservação dos recursos ambientais. O ato de atribuir valor 

econômico aos recursos ambientais pode ser utilizado como estimativa dos passivos ambientais 

gerados por um empreendimento ou atividade econômica sendo, portanto, uma medida da 

viabilidade ambiental de empreendimentos e atividades econômicas. O conhecimento desses 

passivos se constitui em uma importante ferramenta na gestão ambiental em empresas e também 

na prevenção de danos ambientais.  

Na atualidade, toda empresa deve almejar a redução ou, se possível, a eliminação 

dos passivos ambientais gerados. A existência de passivos pode influenciar no valor de mercado 

dessas empresas e, em negociações de compra/venda, por exemplo, o valor do passivo 

ambiental deve ser levado em conta. 

Para o desenvolvimento deste trabalho foram tomadas como referência documentos 

oficiais de órgãos públicos como SEMACE (Superintendência de Meio Ambiente do estado do 

Ceará) e IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) 

e, portanto, dados oficiais sobre o empreendimento em questão, além de estudos oficiais 

entregues a esses órgãos como EVA (Estudo de Viabilidade Ambiental) e EIA-RIMA (Estudo 

de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental). 

1.1 Objetivo geral 

Este trabalho tem como objetivo avaliar os passivos ambientais gerados pela correia 

transportadora de carvão mineral situada no Complexo Industrial e Portuário do Pecém 

utilizando como ferramenta técnicas de valoração econômica dos recursos ambientais. 

1.2 Objetivos específicos 

• Caracterizar a correia transportadora de carvão mineral do CIPP; 

• Avaliar os danos ambientais causados pela instalação e operação da referida correia 

transportadora; 
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• Valorar economicamente o meio ambiente degradado pela instalação e operação da 

referida correia transportadora, bem como identificar as parcelas que compõem o valor 

do passivo; 

1.3 Estrutura do trabalho 

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos. O capítulo 1 – “INTRODUÇÃO” 

– apresenta e promove a contextualização dos principais assuntos pertinentes ao trabalho 

desenvolvido. O capítulo 2 - “REVISÃO DA LITERATURA” - serão apresentados os 

principais conhecimentos teóricos presentes na literatura que serão utilizados como base para o 

desenvolvimento desse trabalho, bem como informações provenientes de documentação oficial 

de órgãos governamentais para descrever o local/cenário onde o estudo será desenvolvido. O 

capítulo 3 - “METODOLOGIA” - serão descritos a forma de abordagem e como os dados serão 

coletados e tratados para que se alcance os objetivos deste trabalho. No capítulo 4 - 

“RESULTADOS E DISCUSSÃO” - serão apresentados os resultados obtidos bem como as 

implicações decorrentes. Na última parte, capítulo 5 – “CONCLUSÃO”, serão mostradas as 

conclusões obtidas e sugestões de estudos adicionais. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

Neste capítulo são apresentados os principais conhecimentos envolvidos para 

o entendimento deste trabalho. Parte-se das definições de danos, de passivos e de ativos 

ambientais. Em seguida são apresentadas de forma sucinta os principais conceitos de 

economia, servindo como base para a compreensão do conceito de valoração econômica 

ambiental e os principais métodos utilizados para esse objetivo. Por último, serão 

descritos o CIPP, as correias transportadoras e a Comunidade Lagoa do Pecém, 

informações essas obtidas a partir de documentos oficiais de órgãos governamentais.  

2.1 Danos, passivos e ativos ambientais 

Danos e passivos ambientais são palavras que conotam degradação do meio 

ambiente, ou seja, tratam-se da redução da qualidade ambiental. Infelizmente os mais de 

30 anos do despertar da causa ambiental não foram suficientes para a solução, ou no 

mínimo a redução significativa, da degradação ambiental o que torna o uso dessas 

palavras muito comuns no cotidiano. 

O termo dano ambiental, pode ser entendido como alterações infligidas ao 

meio ambiente, sendo essas alterações planejadas ou não, e que tragam prejuízos 

ambientais. O dano planejado é aquele devidamente autorizado pelo Poder Público na 

forma de “licença ambiental” ou outro ato administrativo (SANCHÉZ, 2005), podendo 

ou não ser acompanhado de condicionantes para a emissão da licença. O dano ambiental 

não planejado é aquele decorrente de alterações no meio ambiente que não são previstos 

em legislação, mesmo que exista algum grau de “planejamento” por parte do autor do 

dano, sendo, portanto, realizado de forma intencional ou não. Como consequência do 

dano ambiental tem-se o estado de degradação ambiental. 

O conceito de passivo ambiental possui definições diferentes, dependendo 

de quem usa o termo e o contexto em que é empregado (SANCHÉZ, 2005). Contudo, em 

seu âmago o passivo ambiental emite a ideia de dano e degradação do meio ambiente. O 

significado mais pragmático é um claro empréstimo do conceito de passivo contábil, que 

significa as obrigações que uma pessoa, seja ela física ou jurídica, tem com terceiros e 

que devem ser sanadas. Nesse contexto, o passivo ambiental trata-se das obrigações 

devidamente reconhecidas para com o meio ambiente. Essas obrigações podem estar 
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relacionadas a recuperação de uma área degradada ou reparação de um dano ambiental. 

Logo, o custo de recuperação representa o montante do passivo ambiental. Outra forma 

bastante empregada do conceito de passivo ambiental é sua associação direta à 

manifestação física do dano ambiental (SANCHÉZ, 2005). Uma área degradada pela 

atividade mineradora ou o desmatamento resultante da abertura do caminho de uma 

estrada são exemplos típicos desta associação. Uma terceira forma mais abrangente do 

conceito de passivo ambiental é resultante de uma obrigação moral ou posicionamento 

ético dos indivíduos em relação ao meio ambiente. Neste contexto, surge o conceito de 

dívida ecológica que diz respeito ao acúmulo das dívidas que a sociedade possui com a 

natureza, dívidas essas contraídas ao longo dos anos pelas várias gerações que se 

passaram. 

Ao se analisar as definições mais comuns de passivos ambientais, nota-se 

claramente a ideia de obrigatoriedade com o meio ambiente e, portanto, passando 

necessariamente pela identificação e devido reconhecimento dos fenômenos ocorridos. 

Essas obrigatoriedades podem ser de três tipos: legal, construtiva e equitativa (Tabela 1) 

(JUNIOR, 1999). 

Tabela 1 – Tipos de obrigatoriedade para o reconhecimento de custos e passivos 

ambientais. 

Obrigatoriedade legal Decorre de imposição legal requerida pela legislação ou 

regida por termos de contrato, tendo como exemplo a 

descontaminação de áreas afetadas por um acidente 

ambiental onde a legislação exige a reparação do dano 

ambiental causado. 

  

Obrigatoriedade construtiva Decorre de uma postura voluntária da empresa frente as 

suas boas práticas de gestão ambiental e que tem como 

objetivo a mitigação dos impactos ambientais gerados 

pela atividade. 

  

Obrigatoriedade equitativa Decorre de uma postura moral e ética da empresa por 

ser “o certo a fazer”. Trata-se da internalização não 

obrigatória dos custos. 

Fonte: adaptado de Junior, 1999. 
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Em contraste ao passivo ambiental, existe também o conceito de ativo 

ambiental, sendo esse também um empréstimo do homônimo contábil, portanto, trata-se 

de um recurso econômico controlado que é resultado de eventos passados e que são 

esperados fluxos benéficos no futuro, sejam eles diretos ou indiretos, para a empresa 

(JUNIOR, 1999). A conservação de um recurso florestal próximo a uma central 

hidrelétrica com o objetivo de aumentar a vida útil desse empreendimento pela 

diminuição do transporte de sedimentos para o reservatório é um exemplo de ativo 

ambiental (Figura 1). 

O reconhecimento da existência de passivos e de ativos ambientais nos 

últimos anos levou à abertura do chamado mercado de serviços ambientais. Em alguns 

estados brasileiros existem iniciativas de compensação financeira aos municípios que 

possuem em seu território unidades de conservação devido aos serviços ambientais 

prestados, compensação essa feita na forma de crédito de impostos, como Imposto sobre 

a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) (SANCHÉZ, 2005). Além disso, o 

mecanismo de desenvolvimento limpo, surgido a partir de uma proposta brasileira, abriu 

uma nova janela de negociações no que se refere a produtos e serviços ambientais. Esse 

mecanismo trata da concessão de crédito por parte dos países desenvolvidos e 

Figura 1 - Usina Hidrelétrica Peixe - Angical em São Salvador do Tocantins - TO. A 

APA criada como compensação da degradação causada pela construção da 

usina trata-se de um ativo ambiental. 

Fonte: Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente do estado do Tocantins, 2016. 
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interessados em reduzir seus níveis de poluição a projetos de captura de carbono em 

países em desenvolvimento por meio das chamadas Reduções Certificadas de Emissões 

(RCEs) (FRODIZI, 2009). A esses créditos dão-se o nome de créditos de carbono. Apesar 

de ser conciliadora, a aplicação prática dessa estratégia tem pouco se difundido no Brasil. 

2.1.1 Danos e passivos ambientais na legislação brasileira 

A segurança e a qualidade ambiental tratam-se de direitos constitucionais 

assegurados no Art. 225 da Constituição Federal (BRASIL, 1988), conforme o caput1 do 

artigo: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se 

ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações. 

Em especial, para ações que denegrem a qualidade ambiental, no Art. 225 

ainda está escrito em seu terceiro parágrafo: 

 § 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 

sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 

administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 

causados.  

A Constituição Federal brasileira trata-se da Lei suprema do país, logo, toda 

a legislação infraconstitucional deve respeitar seus princípios. 

Na legislação brasileira podem-se destacar duas leis principais que tratam de 

assuntos pertinentes a danos ao meio ambiente: a Lei 6.938 de 31 de agosto de 1981, 

também chamada de Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) (BRASIL, 1981), e a 

Lei 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, também conhecida como Lei de Crimes Ambientais 

(LCA) (BRASIL, 1998). 

A PNMA dispõe sobre as finalidades, mecanismos de formulação e aplicação, 

e dá outras providências, em parte pelo governo brasileiro com relação às questões 

ambientais (BRASIL, 1981). Nessa Lei é definido como meio ambiente “o conjunto de 

                                                 

 

1 Em direito o termo caput (termo em latim que significa “cabeça”) refere-se ao enunciado principal do 

artigo de uma Lei. 



21 

 

  

condições, leis, influências e alterações de ordem física, química e biológica, que permite, 

abriga e rege a vida em todas as suas formas”, e também define como degradação 

ambiental “a alteração adversa das características do meio ambiente” (BRASIL, 1981). 

Em seu Art. 2º a PNMA 

(...) tem por objetivo a preservação, a melhoria e recuperação da qualidade 

ambiental propícia a vida, visando assegurar, no País, condições ao 

desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à 

proteção da dignidade da vida humana, (...) 

tendo como alguns de seus princípios o acompanhamento da qualidade ambiental, a 

recuperação de áreas degradadas e a proteção de áreas ameaçadas de degradação 

(BRASIL, 1981). Além disso, em seu Art. 4º no inciso VII a PNMA impõe “(...) ao 

poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao 

usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”. 

Com relação aos crimes contra o meio ambiente, a PNMA em seu Art. 14, inciso IV no § 

1o diz: 

 § 1o – (...) é o poluidor obrigado, independente da existência de culpa, a 

indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados 

por sua atividade. O Ministério público da União e dos Estados terá 

legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos 

causados ao meio ambiente.  

O termo passivo ambiental não é citado diretamente no texto da PNMA, que 

pode ser explicado pelo fato do termo “passivo ambiental” ser relativamente recente. No 

entanto, conforme introduzido anteriormente, o termo passivo ambiental está associado 

de forma direta ou indireta ao valor do dano causado ao meio ambiente e, portanto, sendo 

indiretamente citado na PNMA. 

Apesar da publicação da PNMA e de suas intenções originais, a aplicabilidade 

prática de penalidades contra crimes relacionados ao meio ambiente era muito confusa e 

de difícil aplicação quando em conjunto com o Código Penal (Decreto-Lei No 2.848, de 

7 de dezembro de 1940), a Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei Nº 3.688, de 3 de 

outubro de 1941) e o Código Florestal (Lei No 4.771, de 15 de setembro de 1965, revogada 

pela Lei No 12.651 de 25 de maio de 2012).  

Em 1998 foi aprovada a LCA que, em termos práticos, resumiu-se num 

verdadeiro microssistema jurídico-penal-ambiental que visava dar fluidez e objetividade 
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a sanções penais referentes a crimes ambientais, ou seja, em um mini código penal 

ambiental. Em seu Capítulo II, relativa a aplicação da pena, mais precisamente em seus 

artigos 18 e 19 está escrito: 

Art. 18. A multa será calculada segundo os critérios do Código Penal; se 

revelar-se ineficaz, ainda que aplicada no valor máximo, poderá ser aumentada 

até três vezes, tendo em vista o valor da vantagem econômica auferida. 

Art. 19. A perícia de constatação do dano ambiental, sempre que possível, 

fixará o montante do prejuízo causado para efeitos de prestação de fiança e 

cálculo de multa. 

Parágrafo único. A perícia produzida no inquérito civil ou no juízo cível poderá 

ser aproveitada no processo penal, instaurando-se ao contraditório. (BRASIL, 

1998) 

Em caso de constatação de crimes ambientais, a autoridade competente 

observará, dentre outros quesitos, as consequências dos danos para a saúde pública e para 

o meio ambiente. Em seu Art. 18 a LCA, levando em conta o Código Penal, mostra que 

a multa a ser fixada em casos de crimes ambientais constatados por meio de perícia deve 

levar em consideração os valores da vantagem econômica auferida pelo autor por meio 

do crime ambiental, logo, as vantagens alcançadas pelo autor ao realizar o crime 

ambiental. Além disso, o Art. 19 diz que a perícia fixará o montante do prejuízo causado 

pelo crime ambiental que servirá como base para prestação de fiança e cálculo de multa. 

Na PNMA, assim como na LCA, é destacada de forma direta ou indireta a 

importância dos aspectos econômicos para a reparação dos danos ambientais servindo 

também como base para fixação de penalidades quando da ocorrência de crimes 

ambientais. 

2.2 Valoração econômica de recursos ambientais 

O processo de atribuir valor econômico a um recurso ambiental chama-se de 

valoração econômica ambiental. Na prática, existe grande dificuldade em atribuir valor 

monetário a recursos ambientais, levando em consideração que a maioria desses recursos 

não são precificados no sistema de mercado (MOURA, 2006). No entanto, como os 

demais bens e serviços presentes no mercado, o seu valor econômico é derivado de seus 

atributos, com particularidade de que esses atributos podem ou não estar associados a um 

uso (MOTTA, 2006). 
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Para Ortiz, 2003, do ponto de vista econômico, o valor expressivo de um 

recurso ambiental é aquele considerado importante para a tomada de decisão, ou seja, o 

valor associado ao bem-estar social que o recurso ambiental pode ou poderá trazer. Nesse 

contexto, portanto, a valoração ambiental trata-se da ação de atribuir valor econômico a 

um recurso ambiental pela determinação de equivalentes em termos de outros recursos 

disponíveis na economia. A atribuição de valor econômico a uma floresta (recurso 

ambiental) utilizando como equivalente os créditos de carbono gerados pela captura de 

CO2 ao preservá-la trata-se de uma forma de valoração. Em síntese, processo de valorar 

um recurso ambiental resume-se a uma análise de trade-offs2 (ORTIZ, 2003).  

A grande justificativa no que se refere a valoração econômica dos recursos 

ambientais é o reconhecimento de que esses recursos são finitos e, portanto, considerados 

escassos, segundo o novo paradigma reconhecido pela Economia Ecológica (em 

contradição ao pensamento econômico neoclássico que considera os recursos ambientais 

como infinitos). Assim, a valoração torna-se uma importante ferramenta para tomada de 

decisão, principalmente no que se refere a ordem de prioridade em preservação de 

recursos, ou em termos econômicos, um caso particular do problema de alocação de 

recursos na economia. 

Outras justificativas podem ser também destacadas como a estimativa de 

perdas econômicas com a degradação de um recurso ambiental, portanto, relacionado à 

geração de passivos ambientais (JUNIOR, 1998), o embasamento para fixação de 

penalidades por danos ambientais (RAUPP, 2013), etc. Por outro lado uma realidade deve 

ser destacada: o processo de valorar economicamente um recurso ambiental não é trivial, 

dependendo fundamentalmente do tipo de recurso ambiental a ser valorado, da 

disponibilidade de informações e recursos e do método de valoração empregado. 

O Valor Econômico dos Recursos Ambientais (VERA) pode ser entendido 

com a soma de duas parcelas principais: o Valor de Uso (VU) e o Valor de Não Uso 

(VNU). A parcela VU pode ser ainda decomposta em três outras parcelas distintas, 

dependendo do tipo de uso do recurso ambiental (Tabela 2). Matematicamente pode-se 

descrever a taxonomia do VERA pelas expressões 1 e 2: 

                                                 

 

2 Em economia, o termo “trade-off” denota a situação de tomada de decisão entre opções de ações 

conflitantes entre si. 
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𝑉𝐸𝑅𝐴 = 𝑉𝑈 + 𝑉𝑁𝑈                (1) 

𝑉𝐸𝑅𝐴 = (𝑉𝑈𝐷 + 𝑉𝑈𝐼 + 𝑉𝑂) + 𝑉𝐸              (2) 

Tabela 2 – Taxonomia do VERA. 

Valor de Uso Direto 

(VUD) 

Parcela do valor que os indivíduos atribuem ao recurso 

ambiental e que pode ser obtido diretamente pela 

associação a um produto ou serviço extraído diretamente 

do recurso ambiental. 

 

Valor de Uso Indireto 

(VUI) 

Parcela do valor que está associado indiretamente ao 

recurso ambiental geralmente atribuídos a funções 

ecossistêmicas do recurso ambiental. 

 

Valor de Opção (VO) Parcela do valor que os indivíduos atribuem ao recurso 

ambiental devido a sua potencialidade de gerar benefícios 

no futuro. 

 

Valor de Existência (VE) Trata-se do valor não associado ao uso (VNU) e, portanto, 

não atribuído a um produto ou serviço. É reflexo da 

posição dos indivíduos em relação a sentimentos 

altruísticos, éticos, morais, etc.  

Fonte: adaptado de Motta, 2006. 

Em resumo, o valor econômico total de um recurso ambiental é a soma de 

todos os seus valores que podem ser atribuídos de forma direta ou indireta (esse último 

com número bastante expressivo de funções ecossistêmicas), além do valor de opção e 

do valor de existência. Conforme destaca Motta: 

(...) A tarefa de valorar economicamente um recurso ambiental consiste em 

determinar quanto melhor ou pior estará o bem-estar das pessoas devido a 

mudanças na quantidade de bens e serviços ambientais, seja na apropriação por 

uso ou não. (MOTTA, 1997) 

Na etapa de definição das hipóteses para o estudo, um cuidado deve ser 

tomado. Não se deve adicionar valores mais de uma vez ou, ainda, não somar valores que 

não seriam possíveis se outro uso do recurso tiver sido considerado na valoração 

econômica (ORTIZ, 2003). Esse tipo erro pode acarretar em uma supervaloração desses 
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recursos o que não condiz com a realidade, podendo levar a tomada de decisões errôneas, 

principalmente aquelas tomadas sob ambientes de grande incerteza. 

2.2.1 Revisão – conceitos de economia e microeconomia 

Para melhor entendimento das ferramentas a serem utilizadas para o 

desenvolvimento deste trabalho, alguns conceitos econômicos devem ser compreendidos. 

A seguir será dada uma breve revisão dos principais termos utilizados em economia. 

2.2.1.1 Funções de demanda, oferta e equilíbrio de mercado 

Dois dos principais conceitos básicos utilizados em economia são os de 

demanda e oferta. Tais termos referem-se ao comportamento das pessoas, uma com as 

outras, em um mercado. O mercado trata-se do conjunto formado pelos consumidores e 

pelos produtores de bens e serviços, bem como suas características. 

Uma das formas de descrever simplificadamente o comportamento dos 

consumidores é por meio da análise da “curva de demanda”, ou caso esta seja 

representada por meio de uma função matemática, “função de demanda”. Esta depende 

de fatores como nível de renda e estrutura de preferência dos consumidores, preços dos 

produtos e serviços observados, etc (MANKIW, 2009). Possui normalmente inclinação 

negativa, como reflexo da queda do nível de satisfação/bem-estar dos consumidores por 

unidade de produto ou serviço adicional requerido (Figura 2). 

Fonte: o autor, 2017. 

Figura 2 – Exemplo de uma curva de demanda. 
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Analogamente, os produtores podem ser analisados por meio de uma “curva 

de oferta” ou “função de oferta”. É dependente de muitos fatores como os insumos de 

produção, produtividade, dentre outros; contudo, é fortemente dependente do preço 

(MANKIW, 2009). Possui normalmente inclinação positiva como reflexo do estímulo ao 

aumento do nível de produtos ofertados em relação ao volume (Figura 3). 

 

Por fim, com o conhecimento do comportamento da oferta e da demanda em 

relação aos preços, pode-se determinar o preço praticado no mercado por meio da 

interseção das curvas, ou seja, pode-se determinar o equilíbrio de mercado (Figura 4). 

Nas ilustrações anteriores apresentadas, o ponto de interseção entre as curvas de demanda 

e de oferta revelam o preço de equilíbrio de 39,00 unidades monetárias para um nível de 

produção de 60 unidades em período de tempo de análise pré-determinado (ao mês, por 

exemplo). 

Fonte: o autor, 2017. 

Figura 3 – Exemplo de curva de oferta. 
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2.2.1.2 Bens substitutos e bens complementares 

O conjunto de produtos e serviços consumidos por indivíduos em economia 

trata-se da “cesta de consumo” dos indivíduos. Dentro desta cesta de consumo existem 

bens que podem ser substituídos por outro sem perda de bem-estar para o consumidor, ou 

seja, a existência de algum(ns) motivo(s) como alteração de preço ou disponibilidade, por 

exemplo, pode levar os consumidores a alterar sua preferência para um bem de consumo 

em detrimento a outro. Esses bens são chamados de “bens substitutos”. Outra definição 

importante é o de “taxa de substituição” que se trata da razão de troca, ou ainda, a 

propensão do consumidor em consumir um bem em substituição a outro. Bens substitutos 

perfeitos são aqueles em que o consumidor aceita substituir a uma taxa de substituição 

constante (VARIAN, 2006). 

Por outro lado, podem existir também produtos ou serviços que, quando 

consumidos promovem o aumento de consumo de outros bens ou serviços. Dito de outra 

forma, são aqueles bens que só satisfazem a necessidade do consumidor quando utilizados 

de forma conjunta. Esses pares de bens e serviços são chamados de “bens 

complementares”. Derivado desse conceito, os “bens complementares perfeitos” são 

aqueles que são consumidos necessariamente em conjunto. 

Figura 4 - Equilibro de mercado. 

Fonte: o autor, 2017. 
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2.2.1.3 Excedente do consumidor 

O excedente do consumidor trata-se do benefício auferido pelo consumidor 

com relação a sua disposição máxima a pagar ao adquirir um bem ou serviço, ou seja, a 

diferença entre o valor máximo que o consumidor estaria disposto a pagar por um bem 

ou serviço e o valor que ele efetivamente paga por ele (MANKIW, 2009). 

Estendendo este conceito para o mercado consumidor, o excedente do 

mercado consumidor pode ser entendido como a medida de quão melhor estará a 

satisfação das pessoas, em conjunto, por adquirirem produtos e serviços no mercado 

(PINDYCK; RUBINFELD, 2007). Este excedente pode ser calculado conhecendo-se a 

curva de demanda do mercado em análise (Figura 5).  

Pode-se demonstrar que, tanto o excedente do consumidor individual como 

excedente do mercado consumidor, pode ser obtido por meio do cálculo da área abaixo 

da curva de demanda e acima do nível de preço de equilíbrio do mercado (Figura 5). Para 

fins de ilustração, utilizemos como exemplo a curva de demanda anteriormente 

introduzida e mostrada na Figura 2. 

A Figura 5 mostra o excedente do consumidor para este caso. A área 

hachurada mostra o excedente do consumidor. Como a curva de demanda possui 

inclinação negativa constante (reta descendente) e o preço de equilíbrio forma uma reta 

Figura 5 - Excedente do consumidor encontrado a partir da curva de demanda (em cinza). 

Fonte: o autor, 2017. 
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de inclinação nula igual a $ 39,00, forma-se um triângulo retângulo. Portanto, o excedente 

do consumidor (EC) pode ser obtido facilmente: 

𝐸𝐶 =  
𝑄𝑒𝑞. (𝐷𝑀𝑃 −  𝑃𝑒𝑞)

2
=

60 ($ 74,40 − $ 39,00)

2
= $ 1.062,00 

Onde DMP trata-se da disposição máxima a pagar, ou seja, o preço máximo que algum 

consumidor estaria disposto a pagar para obter o produto ou serviço desejado. O valor de 

$ 1.062,00 indica, portanto, o benefício total obtido pelos consumidores menos o valor 

efetivo gasto por estes ao consumirem os bens ou serviços ofertados. 

2.2.2 Métodos de valoração ambiental 

Os métodos para a valoração econômica dos recursos ambientais são 

baseados na teoria microeconômica do bem-estar (MOTTA, 2006). Como visto 

anteriormente, os valores dos recursos ambientais podem ser associados a um uso ou não, 

e a dificuldade na atribuição de valores cresce na medida em que avaliamos os valores de 

uso para os de não uso, em especial nos associados ao uso a dificuldade é crescente no 

sentido do uso direto para o indireto. Cada método de valoração possui limitações, sendo 

estas dificuldades funções do grau de sofisticação da metodologia empregada, bem como 

da base de dados utilizados para os estudos. Além disso, cabe ao analista deixar explícitos 

os limites para os valores estimados e o grau de validade para as suas mensurações e para 

o objetivo desejado (MOTTA, 2006). 

Os métodos de valoração ambiental podem ser classificados de diversas 

formas, conforme os diversos autores. Esses métodos são geralmente classificados como 

diretos ou indiretos, observados ou hipotéticos ou, ainda, baseado nas funções de 

produção e de demanda, sendo o mais usual a classificação por métodos diretos e métodos 

indiretos (MAY et al., 2010). No entanto, por questões de conveniência, neste trabalho 

será utilizada a classificação de métodos da função de produção e de métodos da função 

de demanda. 

2.2.2.1 Métodos da função de produção 

Trata-se da classe de métodos mais simples e amplamente aplicada em vários 

trabalhos na literatura. A valoração de recursos ambientais utilizando estes métodos é 

fundamentada na observação de que um recurso ambiental R é uma parcela contribuinte 

dos insumos (fatores de produção) para um determinado bem (produto ou serviço) P. 
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Dessa forma, a hipótese da variação de P em decorrência de alterações da quantidade de 

bens e serviços ambientais R (a preço zero) fornece uma estimativa do valor de R pela 

medida da produção sacrificada de P em termos de receita ou lucro. Pode-se também 

utilizar estes métodos quando R é um bem substituto de algum insumo de P. Portanto, os 

benefícios ou os custos advindos da alteração da disponibilidade de um recurso ambiental 

para a sociedade podem ser estimados (MOTTA, 2006).  

2.2.2.1.1 Método da Produtividade Marginal 

Segundo Motta, 1997, o método da produtividade marginal assume que o 

preço de mercado do produto P é conhecido e, portanto, o valor econômico de R (VER) é 

dado por (3) na forma: 

𝑉𝐸𝑅 = 𝑝𝑃
𝜕𝑓

𝜕𝑅
                 (3) 

ou seja, o valor econômico de R é referenciado na variação do nível de produção de um 

produto ou serviço (produção sacrificada) quando se varia a disponibilidade de R 

(𝜕𝑓 𝜕𝑅⁄ ), utilizando para tal, o preço do produto ou serviço P (𝑝𝑅). Pelas premissas 

apresentadas e analisando a expressão (13) nota-se que VER representa somente as 

parcelas de uso direto e indireto relativos a bens e serviços utilizados na produção. Apesar 

da facilidade conceitual de (13) algumas vezes a função de produção f não é de 

determinação trivial quando as relações tecnológicas no processo produtivo são 

complexas (MOTTA, 1997). Uma complicação adicional é a dependência do valor de R 

em relação à quantidade disponível do recurso natural (estoque) e do estado (qualidade) 

deste recurso, o que dificulta ainda mais a obtenção da especificação de R em f.  

2.2.2.1.2 Métodos dos Bens Substitutos 

Trata-se de um conjunto de três métodos de valoração que se baseiam na 

premissa do conhecimento de preços de mercado de um produto ou serviço substituto aos 

produtos e serviços ambientais. Tais métodos têm como fundamentação teórica a 

observação de que a variação de um produto ou serviço P devido a uma variação de 

disponibilidade do recurso ambiental R (ΔR) pode ser associado a um bem substituto S. 

Portanto, pode-se empregar métodos de mercado de bens substitutos, tanto de P como de 

R, para valorar R (MOTTA, 2006), ou seja, utilizar os preços de mercado dos bens 

substitutos de P e R para estimar o valor econômico de R. 
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Esses métodos são úteis quando a precificação do bem ou serviço P é de 

difícil determinação ou até mesmo incomensurável. Nesses casos, podem-se adotar como 

forma de estimação do valor econômico de R as perdas (custos) com bens substitutos 

perfeitos.  

Por hipótese, a disponibilidade de R possui custo nulo. No entanto, a baixa da 

qualidade de R pode induzir o consumo de um substituto perfeito S ao invés de R e, 

portanto, pode-se medir o valor de mercado de R de forma indireta analisando-se o 

consumo de S para a produção de P. Levando em consideração que, para um produtor 

manter o nível ótimo de lucro e, portanto, um nível de produção ótimo constante, uma 

unidade adicional de S consumida leva ao decréscimo de uma unidade de R consumida 

como compensação. Seja cS os custos incorridos aos consumidores devido ao consumo 

do bem substituto S. A depender da natureza de cS, três métodos baseados no mercado de 

bens substitutos podem ser empregados (MOTTA, 1997): 

• Custo de reposição: método utilizado quando os custos incorridos (cS) no uso de 

bens substitutos são usados para manter o nível de um produto ou serviço 

ambiental P, ou, o nível de disponibilidade ou qualidade de um recurso natural R. 

• Gastos defensivos ou custos evitados: método utilizado quando os custos 

incorridos são utilizados para manter um certo nível de disponibilidade ou 

qualidade de um produto ou serviço P que depende de R. Cita-se, por exemplo, os 

custos incorridos aos consumidores na distribuição ou tratamento de água devido 

a alterações na quantidade ou qualidade do recurso hídrico, respectivamente. 

• Custos de controle: são os custos incorridos ao consumidor com o objetivo de 

evitar variações do recurso ambiental R. Cita-se, por exemplo, os investimentos 

que as empresas ou famílias teriam de realizar para tratarem seus esgotos 

(controle) com o intuito de não degradar a qualidade dos recursos hídricos. 

• Custo de oportunidade: são as perdas de renda devido a restrições na produção e 

consumo de bens e serviços privados consequentes de ações de conservação ou 

preservação de um recurso ambiental. Este método é frequentemente utilizado em 

análises de custo-benefício havendo a comparação entre os custos incorridos pela 

produção sacrificada ao se preservar um recurso ambiental e os benefícios 

decorrentes de sua preservação. 
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Dentro do que foi exposto, algumas considerações importantes devem ser 

destacadas. A primeira é a hipótese de substituição, ou seja, a existência de substitutos 

perfeitos o que implica dizer que o bem substituto supre em todos os aspectos as 

necessidades dos clientes; fato esse bastante difícil de acontecer na prática o que leva a 

subestimação do valor econômico do recurso ambiental (MOTTA, 1997). Além disso, 

como visto anteriormente, o método da produtividade marginal computa apenas as 

variações da produção de bens e serviços que possuem como insumo o recurso ambiental 

em que se deseja valorar; isso implica que este método estima apenas os valores 

associados ao uso (VU) não sendo, portanto, interessantes para caracterização dos valores 

não associados ao uso (VE e VO). Quando o método do mercado de bens substitutos é 

utilizado, a possibilidade de existência de substitutos perfeitos será determinante para a 

cobertura da parcela de VO, no entanto, sem cobertura de VE (MOTTA, 1997). 

2.2.2.2 Métodos da função de demanda 

Os métodos da função de demanda assumem que os bens e serviços 

ambientais advindos de um recurso ambiental R interferem no nível de bem-estar das 

pessoas e, portanto, as alterações dos níveis de qualidade e de disponibilidade de R geram 

nos indivíduos medidas de disposição a pagar (DAP) ou aceitar (DAA) por essas 

alterações. Neste caso, o valor econômico de R é dado pela variação do excedente do 

consumidor (∆EC) calculado por meio da expressão: 

 𝛥𝐸𝐶 =  ∫ 𝐷(𝑝)𝑑𝑝
𝑝2

𝑝1
                (4) 

Onde p1 e p2 são os valores de DAP ou DAA relativas à variação de disponibilidade de R, 

e D(p) a função de demanda do produto ou serviço ambiental advindo de R. 

Existem três métodos comumente enquadrados nesta categoria: o Método 

dos Preços Hedônicos (MPH), Método do Custo de Viagem (MCV) e o Método da 

Valoração Contingente (MVC). Em algumas outras referências os métodos de preços 

hedônicos e de custo de viagem podem ser agrupados em uma classe mais abrangente 

chamada de Métodos de Bens Complementares (MOTTA, 1997). 

A fundamentação teórica para essa classe de métodos pode ser entendida pela 

observação de que mercados de bens e serviços complementares a bens e serviços 

ambientais podem ser utilizados para estimar o valor econômico de recursos ambientais, 
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assim como acontece com os métodos de mercados de bens substitutos explicados 

anteriormente. 

2.2.2.2.1 Método dos Preços Hedônicos 

O Método dos Preços Hedônicos (MPH), ou também conhecido como 

Método de Precificação Hedônica, é usado para estimar os valores econômicos por 

serviços ecossistêmicos ou ambientais que afetam diretamente o preço do mercado 

(ECONOMIA DO MEIO AMBIENTE, 2016). A base deste método de valoração é a 

identificação de características e atributos de bens privados que sejam complementares a 

bens ou serviços ambientais, ou seja, o preço implícito do atributo ambiental é mensurado 

quando os outros atributos são isolados (MOTTA, 1997). 

Um exemplo clássico do emprego desta metodologia é quando se analisa o 

preço de mercado de propriedades. Quando se analisa os valores de propriedades que 

estão sujeitos a diferentes níveis de atributos ambientais (paisagem, ar puro, etc.), 

percebe-se que os indivíduos valoram esses atributos e que estes valores são expressos 

por meio do preço das propriedades. Portanto, a diferença entre os preços devido aos 

diferentes níveis de atributos ambientais deve revelar a disposição a pagar dos indivíduos 

pelas variações dos níveis de qualidade ambiental. 

De forma generalizada, seja X um bem ou serviço privado perfeitamente 

inelástico, portanto, a oferta de X não varia com o preço. Seja também, R um bem ou 

serviço ambiental complementar a X. Logo, se a demanda por um bem ou serviço 

ambiental R aumentar, então a demanda por X também aumentará. Como, por premissa, 

a oferta de X é perfeitamente inelástica, então todo o aumento de oferta será capitalizado 

no preço de X. Ou seja, alterações de R alteram os preços de X, mas não quantidades. 

Matematicamente, podemos escrever nestes termos: seja Pi o preço da 

propriedade i, que pode ser assim expresso: 

𝑃𝑖 = 𝑓(𝑎𝑖1, … , 𝑎1𝑛, 𝑅𝑖)               (5) 

Ou seja, o preço observado da propriedade i é função dos atributos ai e do bem ou serviço 

ambiental associado a i (Ri). A função f , estimada pela observação de de Pi, é denominada 

de função hedônica de preço. 
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2.2.2.2.2 Método do Custo de Viagem 

Este método se baseia na observação da relação dos custos de visitação de um 

recurso natural por motivos recreacionais, logo, os custos de visitação são 

complementares ao uso do recurso natural que pode ser, por exemplo, um sítio natural. 

Dessa forma, a curva de demanda pode ser construída pela observação dos custos de 

viagem ao recurso natural oferecido. Portanto, o custo de viagem representará o custo de 

visitação do sítio natural. 

Quanto mais longe for a distância dos visitantes ao recurso natural, menor 

será o nível de visitação e, portanto, é esperado que os custos de visitação sejam 

relativamente maiores. Os residentes mais próximos do recurso ambiental tenderão a usá-

lo mais e, portanto, revelando implicitamente um custo de viagem menor. A partir desse 

fato, aliado a pesquisas realizadas em campo no recurso natural em questão, é possível 

estimar a taxa de visitação de cada zona populacional próxima i (Vi) e correlacionar 

estatisticamente com os dados amostrais do custo médio de visitação (CMV) e outras 

variáveis socioeconômicas zonais (Xi) na expressão abaixo: 

𝑉𝑖 = 𝑓(𝐶𝑀𝑉, 𝑋1, … , 𝑋𝑛)               (6) 

Portanto, o conhecimento da função f permite estimar a influência do custo 

de viagem na taxa de visitação ao recurso natural e também estimar a taxa de visitação 

por meio do conhecimento das informações zonais. Com a taxa de visitação conhecida, 

multiplica-se pela população da zona e calcula-se o número esperado de visitantes ao 

recurso natural. 

No entanto, deseja-se conhecer a curva de demanda. Para isso, deriva-se a 

função f em relação ao custo de viagem CMV, portanto, o comportamento da variação da 

taxa de visitação em relação a uma variação do custo de viagem. A área abaixo da curva 

f’ trata-se do excedente do consumidor (EC) em relação ao recurso natural R (Figura 6). 

Matematicamente, a partir da expressão (22): 

𝐸𝐶 = ∫ 𝑓′𝐶𝑉

𝑝
𝑑𝐶𝑉                (7) 
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onde p trata-se da “taxa de admissão de entrada” no recurso natural, na maioria das vezes 

considera-se p = 0. 

 

2.2.2.2.3 Método da Valoração Contingente 

Os métodos de valoração descritos até aqui se baseiam em preços de mercado 

de bens e serviços privados que estão associados de forma direta ou indireta a bens e 

serviços ambientais, tendo como característica o fato de que a oferta ou a demanda desses 

bens e serviços privados são influenciados (de forma substituta ou complementar) por 

esses bens e serviços ambientais. 

Esses métodos conseguem capturar valores de uso direto, indireto e até, em 

alguns casos, valores de opção (MOTTA, 1997). No entanto, estes métodos são incapazes 

de capturar o valor de existência por definição, portanto, são valores que os indivíduos 

atribuem a um recurso ambiental derivado de suas características morais, altruísticas, etc. 

Como o valor de existência não pode ser associado a um produto ou serviço 

privado, então não é possível uma observação direta de alguma função de utilidade para 

os indivíduos. Para contornar esse fato, o Método da Valoração Contingente (MVC) 

Figura 6 - Exemplo de curva de demanda (D) construída por meio da 

derivação da função f (f'). 

Fonte: o autor, 2017. 
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procura construir os chamados “mercados hipotéticos”, ou seja, busca-se simular cenários 

que estejam o mais próximo o possível das existentes no mundo real e com isso estimar 

os valores de DAA e DAP com base nesses mercados hipotéticos. A determinação de DAA 

e DAP se dá por meio da realização de pesquisas de campo com formulários previamente 

concebidos utilizando ferramentas estatísticas para tratar os dados. 

Em seu trabalho, Motta (1997) destaca: 

“A grande vantagem do MVC, em relação a qualquer outro método de 

valoração, é que ele pode ser aplicado em um espectro de bens ambientais mais 

amplo. A grande crítica, entretanto, ao MVC é sua limitação em captar valores 

ambientais que indivíduos não entendem, ou mesmo desconhecem. ” 

Portanto, se as pessoas são capazes de entender claramente as variações 

ambientais propostas e revelar verdadeiramente os valores de DAA e DAP, então o MVC 

pode ser considerado o ideal. Conforme Maia et al. (2004), o MVC pode capturar todas 

as parcelas que compõe o VERA. 

A escolha de uso entre a DAA ou DAP é bastante importante para uma melhor 

precisão do método. Isto se deve a tendência dos indivíduos de atribuir valores menores 

quando estimulados a pagar (DAP) e de atribuírem valores maiores quando estimulados 

a receber como compensação (DAA) por uma variação negativa da qualidade ou da 

disponibilidade de um bem ou serviço ambiental. 

Além disso, a própria operacionalização do método por meio dos formulários 

de pesquisa é de grande importância. Como dito anteriormente, o MVC extrai dos 

indivíduos a DAA ou DAP por meio da simulação de mercados hipotéticos. Logo, o 

formulário utilizado para inquirir os indivíduos da amostra em estudo deve ser estruturado 

de tal forma a transmitir ao máximo a realidade do contexto da valoração. Esse fato 

constitui-se uma desvantagem desse método, pois os indivíduos entrevistados podem não 

estar familiarizados com o tema e, portanto, lançarem valores de DAA ou DAP muito 

diferentes daqueles mais realísticos. 

2.2.3 A valoração ambiental como instrumento na determinação de passivos 

ambientais 

Conforme deixado exposto até aqui, as técnicas de valoração ambiental 

podem ser utilizadas para dimensionar, de forma monetária, a extensão dos danos 

infligidos ao meio ambiente. A expressão desses danos de forma monetária trata-se de 
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um caminho de convencimento sobre a importância da aplicação dessas metodologias e 

como ferramenta de repressão dos atos ilícitos contra o meio ambiente (MAGLIANO, 

2012). 

Trabalhos que utilizam as ferramentas de valoração ambiental para 

determinar ou estimar valores de passivos ambientais são relativamente recentes. 

Geralmente essas metodologias são aplicadas quando outras metodologias de atribuição 

de valor revelam-se insuficientes, principalmente se este valor é fortemente dependente 

de fatores de caráter subjetivo. 

2.3 O Complexo Industrial e Portuário do Pecém – CIPP 

Como resultado das políticas de desenvolvimento socioeconômico do 

Governo do Estado do Ceará, surgiu a necessidade de expansão do parque industrial 

cearense bem como a construção de estratégias para o escoamento da produção deste 

parque industrial.  

Dada as limitações do principal porto cearense até então, o porto do 

Mucuripe, decorrente de fatores geográficos (localização urbana), morfológicos e 

marítimos que impedem sua expansão e ao acesso de navios de maior calado, houve a 

necessidade da procura de um local para a construção de um novo porto. As primeiras 

concepções da integralização de um empreendimento portuário com uma área industrial 

no Ceará remontam desde a década de 1960 (TELES; AMORA, 2016).  

O objetivo principal do Governo do Estado do Ceará era de desenvolver a 

indústria e ao mesmo tempo fortalecer e dar sustentabilidade ao crescimento do parque 

industrial do Ceará e do Nordeste, quando de sua inserção nos programas do Governo 

Federal chamados de “Brasil em Ação” e “Avança Brasil” (INSTITUTO CENTRO DE 

ENSINO TECNOLÓGICO, 2009). 

Para a localização de um complexo industrial e portuário na região do Pecém 

foram levados em conta alguns aspectos, dentre esses se destacam (INSTITUTO 

CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO, 2009): 

• Posição geográfica compatível com o recebimento de navios de grande calado; 

• Localização adequada no que se refere a operação logística relativa a Fortaleza 

(que possui atividade econômica majoritariamente terciária) e do eixo de 
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expansão do parque industrial para o oeste da Região Metropolitana de Fortaleza 

(RMF) (desenvolvimento regional); 

Dessa forma, a instalação de um terminal de transporte multimodal para o 

recebimento de materiais e escoamento de produção de um parque industrial estruturado 

alavancaria o desenvolvimento econômico cearense. 

O CIPP foi instalado em uma distância de aproximadamente 50 km da cidade 

de Fortaleza (CE) e está situado em uma região entre os municípios de Caucaia e São 

Gonçalo do Amarante (Figura 7). 

No que tange ao desenvolvimento do parque industrial, a estratégia adotada 

foi a instalação das chamadas “indústrias âncoras”. Essas industriais possuem como 

principais características o grande porte de suas operações, o grande volume de produção 

e áreas de atuações consideradas estratégicas como siderurgia, energia e petroquímica. 

Os principais concorrentes diretos do CIPP na região nordeste são os distritos industriais 

de Suape (PE) e Itaquí (MA) (INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO, 

2009). 

Figura 7 - Mapa com a localização geográfica do Complexo Industrial do 

Pecém (CIP) entre os municípios de Caucaia e São Gonçalo do 

Amarante. 

Fonte: TELES; AMORA, 2016. 
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No setor siderúrgico destaca-se como indústria âncora o empreendimento 

Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), sendo essa uma joint venture (tipo de formação 

empresarial) formada pela Companhia Vale (50%) e as Sul Coreanas Dongkuk Steel 

(30%) e Posco Steel (20%). A ideia de instalação de um empreendimento deste tipo 

remonta desde a década de 1960 na gestão do governador Virgílio Távora (O POVO, 

2012; TELES; AMORA, 2016). A atividade consiste na fabricação de aço a partir de 

minério de ferro e carvão mineral importado, tendo como principal elemento logístico o 

porto do Pecém. A CSP entrou em operação no final de 2016. 

No setor de energia, destacam-se os empreendimentos de geração elétrica, 

tendo como objetivo o suprimento energético não somente local (CIPP e RMF), mas 

também regional (Nordeste). Destacam-se no CIPP as empresas de geração a partir de 

matriz eólica e, principalmente, matriz térmica. Dentre as que possuem como forma de 

geração a matriz térmica, o principal empreendimento trata-se da UTE Energia Pecém, 

compreendendo as unidades de Pecém I (720 MW) e Pecém II (365 MW) (AGÊNCIA 

NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2014). Nesse empreendimento, a geração de 

energia é realizada através da combustão de carvão mineral importado, tendo também 

como principal porta logística o porto do Pecém. 

Com relação ao setor petroquímico, a indústria âncora seria a refinaria da 

Petrobras Premium 2. No entanto, a construção do empreendimento foi descontinuada, 

anúncio esse feito por meio do balanço contábil do terceiro trimestre de 2014 da 

companhia (janeiro de 2015) alegando falta de parceiros e revisões das expectativas de 

crescimento do mercado de combustíveis. Tal decisão trouxe enormes prejuízos 

financeiros ao Governo do Estado do Ceará que realizou investimentos para a viabilização 

do empreendimento no CIPP (G1, 2015). 

2.4 O conjunto de Correias Transportadoras de Minério do CIPP 

Com o objetivo de aumentar a competitividade do CIPP, o Governo do Estado 

do Ceará realizou investimentos na estrutura logística portuária no intuito de viabilizar a 

instalação de empresas no CIP, particularmente para as chamadas indústrias âncoras. 

Dentro deste pacote de investimentos está o conjunto de correias transportadoras de 

minérios (Figuras 8 e 9). 
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Fonte: o autor, 2017. 

Figura 9 - Vista do CPP. Ao fundo, a correia transportadora partindo do 

Terminal de Granéis Sólidos e Produtos Siderúrgicos (TSID) 

cruzando o terminal de cargas do porto até a estrada de acesso 

ao porto. 

Fonte: o autor, 2017.  

Figura 8 - Vista da correia transportadora de carvão mineral a esquerda, 

instalada próxima a comunidade Lagoa do Pecém. No centro, a 

estrada de serviço. 
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A instalação e operação dessas correias têm como objetivo o transporte de 

minérios a granel provenientes do píer 1 do porto do Pecém (Figura 9) aos pátios das 

empresas que utilizarão esses minérios. Estes minérios são carvão mineral e minério de 

ferro. Ao todo, o sistema de correias transportadoras do CIPP é composto por duas linhas 

de transporte de minérios, tendo ainda previsão de mais duas linhas a serem construídas.  

Ambos os conjuntos de correias transportadoras, aqui chamadas de CT1 (que 

transporta carvão mineral) e CT2 (que transporta minério de ferro), foram construídas 

com recursos do Governo do Estado do Ceará por meio da Secretaria de Infraestrutura 

(SEINFRA), obras essas executadas pelo consórcio formado pelas empresas Koch do 

Brasil e Normatel Engenharia (consórcio KN), licitações essas vencidas em 2009 

(CEARÁ, 2009a) e 2013 (CEARÁ, 2013) para CT1 e CT2, respectivamente.  

A entrega do primeiro empreendimento (CT1) ocorreu no ano de 2011, sendo 

orçado no valor de R$ 148,3 milhões (CEARÁ, 2009a). Esse conjunto de correias é 

utilizado para o transporte de carvão mineral, partindo do píer 1 do porto do Pecém (berço 

externo do Terminal de Granéis Sólidos e Produtos Siderúrgicos – TSID) ao pátio de 

estocagem de carvão da UTE Energia Pecém, totalizando extensão de aproximadamente 

11 km. Este conjunto de correias (Figuras 9 e 10) tem capacidade nominal de transportar 

2.400 t/h de carvão mineral adotando tecnologia de baixo impacto ambiental 

(INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO, 2009) e deverá abastecer os 

pátios de carvão das UTEs Pecém I e II (de propriedade da Energia Pecém S/A), e da 

Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP).  

O segundo conjunto de correias transportadoras (CT2) possui muitas 

semelhanças em relação a CT1. Ela transporta o minério de ferro do píer 1 do porto do 

Pecém (TSID) ao pátio de armazenamento desse minério no terreno da indústria CSP. 

Possui, assim como CT1, capacidade nominal de transporte de 2.400 t/h de minério de 

ferro tendo, no entanto, diâmetro transversal de correia tubular menor devido a maior 

densidade do minério de ferro em comparação ao carvão mineral (menor volume 

transportado). O empreendimento teve custo global de R$ 211,1 milhões (CEARÁ, 2012; 

CEARÁ, 2013). Sua construção foi feita paralelamente à CT1 com extensão de 

aproximadamente 9 km. A Tabela 3 resume os dados relativos às duas correias. 
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Tabela 3 - Resumo das correias transportadoras. 

Informação 
Correia transportadora 1 - 

CT1 

Correia transportadora 2 - 

CT2 

Material transportado Carvão mineral Minério de ferro e escórias 

Ano de conclusão 2011 2016 

Valor do projeto básico R$ 148.569.065,49 R$ 212.677.555,39 

Custo orçado R$ 148.359.440,56 R$ 211.104.193,50 

Empreendimento beneficiado Energia Pecém e CSP CSP 

Fonte: o autor, 2017. 

2.4.1 Localização 

CT1 e CT2 estão ambas situadas no município de São Gonçalo do Amarante 

no distrito do Pecém, estado do Ceará, Brasil. Suas trajetórias foram planejadas no intuito 

de minimizar os impactos gerados pela instalação das correias (AMBIENTAL, 2014). A 

Figura 10 mostra toda a extensão das correias CT1 e CT2. A trajetória de CT2 será 

paralela a CT1 até a primeira torre de transferência (TT) de minérios mais próxima da 

CSP. 
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Fonte: Google Earth Pro, imagens de 29/11/2014. 

Figura 10 - Imagem de satélite de toda a extensão de CT1 e CT2. 
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2.4.2 Sistema transportador por correias 

Como mencionado anteriormente, os sistemas transportadores de minérios 

são compostos por duas linhas, onde a primeira (CT1) é destinado ao transporte de carvão 

mineral a granel, enquanto que a segunda (CT2) é destinada ao transporte de minério de 

ferro a granel. A descrição mais detalhada de cada uma é dada a seguir. 

2.4.2.1 Sistema de correias transportadoras de carvão mineral – CT1 

CT1 foi projetado para transportar 2.400 t/h de carvão mineral. O transporte 

se inicia a partir do porão de carga do navio transportador de carvão por um descarregador 

contínuo (Figura 11) no TSID do CPP. CT1 é composto por dois tipos de conjuntos de 

equipamentos operando simultaneamente e arranjados de forma intercalada: os 

transportadores de correia propriamente dito (TC) e as torres de transferência (TT). Após 

o descarregamento, os minérios são transportados pelo primeiro trecho correias (TC-01) 

do tipo convencional, aberto, instalado sobre o píer 1 do CPP (AMBIENTAL, 2014), com 

comprimento total de 340m (CEARÁ. 2009). 

Fonte: site Ceará Agora, 2014. Disponível em: <https://www.cearaagora.com.br/site/wp-

content/uploads/2016/02/Porto-do-Pecem.jpg> 

Figura 11 – Descarregamento de carvão mineral no Porto do Pecém, 2014. 
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Na junção entre o píer 1 e a ponte do porto do Pecém existe uma torre de 

transferência (TT-01) que é responsável pela mudança de direção da linha de transporte 

de minério para a direção da ponte do porto, além da derivação entre CT1 e CT2 

(AMBIENTAL, 2014). Após TT-01, segue o segundo trecho de esteiras transportadoras 

(TC-02) (CEARÁ, 2009b) que, ao contrário de TC-01, será do tipo fechada (tubular) 

(Figura 12) partindo desde TT-01 percorrendo paralelamente a ponte de acesso ao porto, 

cruzando o pátio de estocagem da Ceará Portos3 até a segunda torre de transferência (TT-

02) (Figura 13), próxima a estrada de acesso ao CPP. Os demais trechos de 

transportadores serão do tipo tubular (Figuras 13 e 14). 

 

 

 

                                                 

 

3 Ceará Portos trata-se da empresa pertencente ao Governo do Estado do Ceará que administra e opera as 

atividades do CPP. 

Fonte: AMBIENTAL, 2014. 

Figura 12 - Correias transportadoras do tipo tubular – ilustração do funcionamento. 
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Fonte: o autor, 2017. 

Figura 13 - Ligação entre os trechos de TC-02 e TC-03 de CT1 pela torre de 

transferência TT-02. Ao fundo, área de dunas no Pecém. 

Fonte: Ambiental, 2014. 

Figura 14 - Correias transportadoras do tipo tubular fechada. 
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O trecho seguinte (TC-03) partirá da TT-02 até a TT-03 situado próxima a 

estrada CE-422. Neste percurso, TC-03 atravessa regiões de dunas e de mata nativa, além 

de passar próximo a Lagoa do Pecém, bem como a comunidade Lagoa do Pecém. Após 

TT-03, segue o quarto trecho de transportador de correia (TC-04) até a TT-04, situada 

próxima as dependências da CSP. Em TT-04 existe uma bifurcação das linhas de carvão 

mineral: uma linha para a CSP e outra linha para a UTE Energia Pecém. Após TT-04 

segue o quinto trecho de correias (TC-05) ligando TT-04 e TT-05, e o sexto trecho de 

correias ligando TT-05 a TT-06. O trecho correspondendo TT-03 a TT-06 contorna a área 

pertencente a CSP no sentido Leste-Oeste (Figura 15). 

2.4.2.2 Sistema de correias transportadoras de minério de ferro – CT2 

De acordo com o EVA do empreendimento, o transportador será do tipo 

horizontal convencional, tendo uma alimentação nominal de 2.400 t/h, muito embora 

tenha sido projetado para o transporte de 2.500 t/h (AMBIENTAL, 2014). Da mesma 

forma que CT1, CT2 também é composto por TCs e TTs. A trajetória da linha 

transportadora do minério deverá seguir paralelamente a CT1 (Figura 16) desde o 

Fonte: adaptado de CEARÁ, 2009b. 

Figura 15 - Caminho de CT1 através do CIPP. 
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descarregamento até TT-04, inclusive no que se refere a localização das torres de 

transferência de minérios (CEARÁ, 2012). 

As características construtivas dos dois sistemas (CT1 e CT2) são 

semelhantes tendo, essencialmente como diferença o diâmetro da correia tubular devido 

a maior densidade do minério de ferro frente ao carvão mineral, conforme destacado 

anteriormente. 

2.4.3 Áreas afetadas 

Considera-se como áreas afetadas aquelas que estão sujeitas a influência, de 

forma direta ou indireta, desde o momento da instalação, operação até a desativação do 

empreendimento. A área de influência direta é aquela caracterizada pelos impactos sobre 

os meios físico (solo, ar e água), socioeconômico (uso e ocupação do solo, aspectos 

sociais e econômicos, etc.) e biótico (vegetação e fauna). As áreas de influência indireta 

são aquelas de amplo alcance, de abrangência regional, que incidem de forma secundária 

e terciária, notadamente o município de São Gonçalo do Amarante (AMBIENTAL, 

2014). A duração dessas interferências pode ser analisada em horizontes de curto, médio 

e longo prazo.  

Fonte: adaptado de CEARÁ, 2012. 

Figura 16 - Caminho de CT2 através do CIPP. 
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Os traçados dos empreendimentos foram realizados com o objetivo de 

diminuir os impactos gerados pela sua implantação, especialmente no que se refere à 

Estação Ecológica do Pecém e a Lagoa do Pecém (AMBIENTAL, 2014), recursos 

ambientais importantes para a região. 

2.4.3.1 Unidades de conservação 

Em 1998 o Governo do Estado do Ceará por meio do EIA-RIMA do “Projeto 

do Ramal Ferroviário, Tubovias e Transportadores de Correia do Complexo Industrial e 

Portuário do Pecém” já levava em conta a construção das correias transportadoras do 

Pecém. No projeto original, as correias atravessariam áreas ambientalmente importantes, 

como a Área de Proteção Ambiental (APA) do Pecém, zona essa criada ainda em 1998 

por decreto do governador do estado do Ceará Tasso Ribeiro Jereissati (CEARÁ, 1998). 

Posteriormente, o consórcio KN alterou o projeto original com finalidade de alterar a 

trajetória das correias com o intuito de desviar da APA do Pecém (AMBIENTAL, 2014). 

A APA do Pecém possui aproximadamente 122,8 ha de área situada no município de São 

Gonçalo do Amarante (CEARÁ, 1998). 

Além da APA do Pecém, existem também, ao todo, duas Estações Ecológicas 

(EE) na região do Pecém, a saber EE-1 e EE-2, ambas sob a supervisão da SEMACE. 

Essas EEs foram criadas como condição de licenciamento do CIPP devido aos impactos 

gerados pelas indústrias âncoras e também devido à fragilidade do ecossistema da APA 

do Pecém e da APA do Cauípe (AMBIENTAL, 2014). A Figura 17 mostra as áreas 

pertinentes à APA do Pecém e às áreas de EE-1 e EE-2. 

Como dito anteriormente, o traçado de passagem do empreendimento foi 

realizado de tal maneira a evitar o cruzamento com essas unidades de conservação. No 

entanto, apesar dos esforços de se minimizarem os impactos, foram noticiados diversos 

problemas (muitos deles recorrentes) devido à operação de CT1, principalmente os 

advindos de sua proximidade com a Comunidade Lagoa do Pecém. 
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2.4.3.2 Comunidade Lagoa do Pecém 

A Comunidade Lagoa do Pecém está situada no distrito do Pecém no 

município de São Gonçalo do Amarante. Encontra-se a aproximadamente 1,5 km a 

sudeste da sede do distrito. Dados de 2014 mostram que se trata de uma comunidade 

composta de aproximadamente 45 famílias, totalizando cerca de 200 habitantes 

(AMBIENTAL, 2014). Possui, em sua maioria, estrutura física e social carente. Sua 

localização é bastante próxima às correias transportadoras, o que as deixa sob influência 

direta da operação dos equipamentos (Figuras 19 a 22). 

O crescimento da Comunidade se deu por meio de ocupação gradativa da área 

e que, segundo informações coletadas pelo autor no próprio local, foi acelerada devido a 

construção do empreendimento. Acredita-se que os posseiros identificavam uma 

“oportunidade de valorização” da área que, como poderá ser comprovado mais adiante 

nesse trabalho, acabou revelando-se ser exatamente o contrário. 

 

 

Fonte: adaptado de Ambiental, 2014. 

Figura 17 - Ilustração mostrando a APA do Pecém, EE-1 e EE-2 no CIPP. 
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Fonte: Ambiental, 2014. 

Figura 18 - Início da Comunidade Lagoa do Pecém. 

Fonte: Google Earth Pro, imagens em 29/11/2015. 

Figura 19 - Foto de satélite da Comunidade Lagoa do Pecém e sua proximidade com CT1 e 

CT2. 
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Fonte: Ambiental, 2014. 

Figura 20 - Proximidade entre a Comunidade Lagoa do Pecém e CT1. 

Fonte: Ambiental, 2014. 

Figura 21 - Comunidade Lagoa do Pecém. 
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2.4.4 Impactos ambientais 

No caso das correias transportadoras do CIPP, o EVA de CT2 mostra estudos 

realizados combinando a operação de CT1 e CT2, sendo este considerado como o pior 

cenário. O levantamento e avaliação dos impactos foi feito na forma de “check list” 

considerando as etapas de estudos e projetos, instalação e operação. Foram identificados 

ao todo 63 impactos ambientais. As Tabelas 4 e 5 descrevem a nomenclatura utilizada e 

discrimina todos estes impactos, respectivamente (AMBIENTAL, 2014). Deve-se 

destacar que o estudo de levantamento foi feito majoritariamente levando em 

consideração as etapas de projeto, instalação e operação de CT2. No entanto, CT1 e CT2 

possuem muitas semelhanças no que se refere a essas três etapas de estudo e, portanto, as 

informações contidas nos Tabelas 2 e 3 podem ser estendidas a CT1. Tal simplificação 

foi necessária devido à escassez ou dificuldade de obtenção de documentos referentes a 

CT1 no órgão ambiental responsável (SEMACE). Vale salientar que processos judiciais 

estão ocorrendo em segredo de justiça devido a várias irregularidades apontadas relativas 

ao licenciamento de CT1 por iniciativa do Ministério Público Federal (MPF) (TV 

ASSEMBLEIA, 2015)4. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

4 Informação obtida por declaração do Procurador federal de Justiça Sr. Alessander Sales em audiência 

pública realizada na Assembléia Legislativa do estado do Ceará com título: DISCUSSÃO SOBRE A 

ESTEIRA TRANSPORTADORA DA TERMELÉTRICA DO PORTO DO PECÉM, essa realizada em 

08/07/2015. 
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Tabela 4 - Conceituação dos atributos e definição dos parâmetros de valoração. 

Atributos Parâmetros de avaliação Símbolo 

CARÁTER 

 

Expressa a alteração ou 

modificação gerada por uma 

ação do empreendimento 

sobre um dado componente 

ou fator ambiental por ela 

afetado. 

BENEFÍCIO 

Quando o efeito gerado for positivo para o fator 

ambiental considerado. 
+ 

ADVERSO 

Quando o efeito gerado for negativo para o fator 

ambiental considerado. 
- 

MAGNITUDE 

 

Expressa a extensão do 

impacto, na medida em que se 

atribui uma valoração gradual 

às variações que as ações 

poderão produzir num dado 

componente ou fator 

ambiental por ela afetado. 

PEQUENA 

Quando a variação no valor dos indicadores for 

inexpressiva, inalterando o fator ambiental 

considerado. 

P 

MÉDIA 

Quando a variação no valor dos indicadores for 

expressiva, porém sem alcance para 

descaracterizar o fator ambiental considerado. 

M 

GRANDE 

Quando as variações nos valores dos 

indicadores forem de tal ordem que possa levar 

à descaracterização do fator ambiental 

considerado. 

G 

DURAÇÃO 

 

É o registro de tempo de 

permanência do impacto após 

concluída a ação que gerou. 

CURTA 

Existe a possibilidade da reversão das condições 

ambientais anteriores à ação, num breve período 

de tempo, ou seja, que imediatamente após a 

conclusão da ação, haja a neutralização do 

impacto por ela gerado. 

1 

MÉDIA 

É necessário decorrer um certo período de 

tempo para que o impacto gerado pela ação seja 

neutralizado. 

2 

LONGA 

Se registra um longo período de tempo para a 

permanência do impacto, após a conclusão da 

ação que o gerou. Neste grau serão também 

incluídos aqueles impactos cujo tempo de 

permanência, após a conclusão da ação 

geradora, assume caráter definitivo. 

3 

Fonte: Ambiental, 2014. 
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Tabela 5 - “Check list” dos impactos ambientais. 

Ações do empreendimento - Efeitos gerados Caracterização 

dos impactos Fases de estudos e projetos 

Levantamento topográfico 

Geração de ocupação/renda +P1 

Geração de tributos +P1 

Perturbação temporária a fauna -P1 

Prejuízo a flora -P1 

Reconhecimento da morfologia local +P3 

Estudos geotécnicos 

Caracterização das condições físicas do terreno +M3 

Definição do uso e ocupação do solo +M3 

Geração de ocupação/renda +P1 

Geração de tributos +P1 

Estudo ambiental 

Aquisição de serviços especializados +P1 

Caracterização da qualidade ambiental da área +P3 

Geração de ocupação e renda +P1 

Utilização racional do terreno +P1 

Projeto básico 

Aquisição de serviços especializados +P1 

Arrecadação taxas e tributos +P1 

Compartimentação adequada para uso do solo +M3 

Controle das áreas de interesse ambiental +M3 

Geração de ocupação/renda +P1 

Implantação 

Limpeza da área 

Alteração do ecossistema -G3 

Captura de animais -P1 

Emissão de gases -M1 

Emissão de ruídos -M1 

Fuga da fauna -P2 

Lançamento de poeiras -M1 

Prejuízo a flora -G3 

Risco de assoreamento da drenagem natural -P3 

Terraplanagem 

Alteração morfológica -M1 

Aquisição de serviços +P1 

Conformação topográfica equilibrada +G3 

Emissão de gases -M1 

Geração de ruídos -M1 

Geração de ocupação/renda +P1 

Lançamento de poeiras -M1 

Maior arrecadação tributária +P1 

Riscos de acidente de trabalho -P1 

Vias de circulação 

Aquisição de serviços +P1 

Consumo de materiais de construção e produtos combustíveis +P1 
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Continuação  

Emissão de gases -P1 

Geração de ruídos -P1 

Geração de ocupação/renda +P1 

Geração de resíduos sólidos -P1 

Geração de tributos e encargos +P1 

Instabilidade do relevo -P1 

Lançamento de poeiras -P2 

Perturbação e afugentamento da fauna -P1 

Riscos de acidente de trabalho -P1 

Montagem do sistema 

Aquisição de serviços especializados +P1 

Geração de resíduos sólidos -P1 

Impactos visuais -M1 

Oferta temporária de ocupação/renda +P1 

Qualificação profissional +P1 

Riscos de acidente -P1 

Operação 

Contaminação do solo e dos recursos hídricos -P1 

Geração de ruídos -P3 

Geração de emprego e renda +P3 

Geração de tributos +M3 

Impactos visuais -P3 

Lançamento de particulados -P3 

Otimização das condições de infraestrutura do CIPP +M3 

Perturbação e afugentamento da fauna -P2 

Prevenção da contaminação dos recursos hídricos +M3 

Produção da siderúrgica5 +G3 

Produção de energia6 +G3 

Setor industrial do Ceará +G3 

Fonte: adaptado de Ambiental, 2014. 

2.4.4.1 Poluição sonora 

O ruído trata-se do som indesejável e incômodo ao bem-estar. Nas últimas 

décadas os problemas de poluição sonora proveniente de ruídos têm sido mundialmente 

conhecidos devido aos efeitos adversos como os distúrbios psicológicos e os fisiológicos 

causados às pessoas (ONGEL; SEZGIN, 2015). Estudos realizados por Niemann et al. 

(2006), Coghlan (2007), Van Kepen et al. (2002), Davies et al. (2005), Schwela et al. 

                                                 

 

5 O estudo é originalmente referente a CT2 e, portanto, considera aspectos da produção siderúrgica. 
6 Considerando a conceituação dos atributos feito na Tabela 3 é razoável supor que os impactos positivos 

gerados pela geração de energia elétrica referente a CT1 sejam do tipo +G3. 
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(2005), Stansfeld et al. (2005) apud Tobías et al., 2014; mostram uma forte associação 

estatística entre problemas cardiovasculares a altos níveis de ruídos, além de problemas 

respiratórios (Niemann et al., 2006, Ising et al., 2003, 2004 apud TOBÍAS et al., 2014) e 

artrites (Niemann et al., 2006 apud TOBÍAS et al., 2014). 

Estudos preliminares realizados antes da instalação do empreendimento 

foram realizados para avaliar os impactos gerados pela poluição sonora causada pela 

instalação/operação das correias. Dentre os estudos realizados destaca-se o EVA do 

empreendimento. O cenário a ser levado em conta foi a operação das duas correias em 

conjunto, aqui considerado como o pior caso. Com o objetivo de delimitar as áreas 

internas e externas ao empreendimento, foram feitas as seguintes definições na análise 

dos ruídos emitidos (AMBIENTAL, 2014): 

• Área de implantação das correias transportadoras: situada em uma faixa de 3m de 

largura, estão situadas a uma altura média de 4m acima do nível natural do terreno; 

• Faixa de servidão: definido como uma faixa de segurança devidamente sinalizada 

com largura total de 80m (40m para cada lado) referenciada no centro da estrada 

de serviço (situada entre CT1 e CT2, ver Figura 8); 

• Faixa de amortecimento: trata-se de uma faixa de segurança onde estima-se não 

haver influência de pressão sonora proveniente de CT1 e CT2. Estende-se até uma 

distância de 100m em cada um dos lados das correias tendo, portanto, mais de 

200m; 

Com relação à poluição sonora, as principais legislações que regulam os 

níveis de ruído permitidos tratam-se da resolução CONAMA (Conselho Nacional do 

Meio Ambiente) No 1/1990, que dispõe dos “padrões de emissões de ruídos decorrentes 

de quaisquer atividades industriais, comercial, sociais ou recreativas, inclusive as de 

propaganda política” (CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, 1990a) e da 

resolução CONAMA No 2/1990 que controlam o ruído excessivo que possa interferir na 

saúde e no bem estar da população. Essas resoluções são referenciadas na norma NBR 

10.151 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que normatiza a “Acústica 

– Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade – 

Procedimento” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2000). 

Nessa norma técnica é citado os níveis máximos aceitáveis de ruídos externos (Tabela 6). 
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Vale a pena citar que até a conclusão deste trabalho não existe legislação estadual 

específica para ruídos externos. 

Tabela 6 - Níveis máximos de ruídos aceitáveis em ambientes externos. 

Tipos de áreas Diurno - dB(A)7 Noturno – dB(A) 

Áreas de sítios e fazendas. 40 35 

Áreas estritamente residencial urbana ou 

de hospitais ou de escolas. 
50 45 

Área mista, predominantemente 

residencial. 
55 50 

Área mista, com vocação comercial e 

administrativa. 
60 55 

Área mista, com vocação recreacional. 65 55 

Área predominantemente industrial. 70 60 

Fonte: Adaptado de ABNT, 2000. 

Segundo estudos realizados em AMBIENTAL (2014) para avaliar o impacto 

do ruído das duas correias em funcionamento, foi realizada uma simulação utilizando o 

Software CadnaA da DATAKUSTIK. O resultado dessa simulação pode ser observado 

na Figura 22. A simulação foi realizada levando em consideração o ponto mais crítico em 

relação aos ruídos emitidos que se trata da região próxima à comunidade Lagoa do Pecém. 

 

                                                 

 

7 A unidade dB(A) (diz-se “decibel A”) trata-se do nível de pressão sonora ponderada para escala “A”. 

Existem outros níveis de escala, variando-se de “A” a “D”. Cada escala possui uma aplicabilidade a 

depender da frequência sonora do ruído. No caso em estudo, dB ou dB(A) serão utilizados indistintamente. 
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As Tabelas 7 e 8 mostram o resultado do estudo de monitoramento de ruído 

realizado pela empresa responsável pela operação das esteiras e descritos no EVA do 

empreendimento. Segundo este documento, foram realizados os monitoramentos em 

períodos diurnos e noturnos nos pontos mostrados na Figura 23. 

Tabela 7 - Monitoramento de ruídos em período diurno em CT1 na Comunidade Lagoa 

do Pecém em 2014. 

Campanha de monitoramento do ruído com sistema 

de CT1 em março de 2014. 
Período diurno. 

No. dos 

pontos. 

Ponto de 

monitoramento. 

Tipo de área 

(NBR 10.151). 

Limite 

normativo 

– NBR 

10.151 

(dB). 

Nível de 

ruído 

ambiente 

(dB). 

Monitoramento 

de nível de 

ruído com CT1 

em operação. 

1 Morador 2A 
Predominantemente 

industrial 
70,0 52,4 53,4 

Fonte: Ambiental, 2014. 

Figura 22 - Simulação da superposição de ruídos gerados por CT1 e CT2. 
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Continuação 

2 Morador 2B 
Predominantemente 

industrial 
70,0 53,1 53,9 

3 Morador 2C 
Predominantemente 

industrial 
70,0 51,6 52,5 

4 Morador 3A 
Predominantemente 

industrial 
70,0 64,9 57,5 

5 Morador 3B 
Predominantemente 

industrial 
70,0 64,2 50,6 

6 Morador 3C 
Predominantemente 

industrial 
70,0 70,6 51,9 

Fonte: Engetec, 2014, apud AMBIENTAL, 2014. 

 

 

 

 

 

Figura 23 - Mapa de monitoramento de ruídos na Comunidade Lagoa do Pecém. 

Fonte: Google Earth Pro, 2016 



61 

 

  

Tabela 8 - Monitoramento de ruídos em período noturno em CT1 na Comunidade Lagoa 

do Pecém em 2014. 

Campanha de monitoramento do ruído com 

sistema de CT1 em março de 2014. 
Período noturno. 

No. dos 

pontos. 

Ponto de 

monitoramento. 

Tipo de área 

(NBR 10.151). 

Limite 

normativo – 

NBR 10.151 

(dB). 

Nível de 

ruído 

ambiente 

(dB). 

Monitoramento 

de nível de 

ruído com CT1 

em operação. 

1 Morador 2A 
Predominantemente 

industrial 
60,0 49,9 51,7 

2 Morador 2B 
Predominantemente 

industrial 
60,0 52,2 53,3 

3 Morador 2C 
Predominantemente 

industrial 
60,0 49,2 50,3 

4 Morador 3A 
Predominantemente 

industrial 
60,0 61,3 59,8 

5 Morador 3B 
Predominantemente 

industrial 
60,0 58,4 - 

6 Morador 3C 
Predominantemente 

industrial 
60,0 79,3 49,6 

Fonte: Ambiental, 2014. 

A análise dos dados contidos nas Tabelas 7 e 8 revelam que os resultados 

obtidos dos níveis de ruído do equipamento em operação são relativamente próximos 

daqueles obtidos do ambiente, portanto, daqueles sem o equipamento estar em operação. 

Esse fato pode ser explicado em grande parte pelo fato da Comunidade Lagoa do Pecém 

estar situada às margens da CE-422 (a pelo 200m do Morador 3A), rodovia que é o 

principal acesso a Porto do Pecém onde o tráfego de veículos de carga é intenso. Além 

disso, interferências momentâneas e indesejadas podem ocorrer e descaracterizar as 

medidas de nível de ruído ambiente equivalente, fato esse que ocorre nos pontos: Morador 

3A, Morador 3B e Morador 3C, tanto no período de medição diurno como noturno. 

2.4.4.2 Poluição atmosférica 

A principal legislação brasileira que trata da qualidade do ar trata-se da 

CONAMA No 3/1990 que “dispõe sobre padrões de qualidade do ar, previsto no 

Programa Nacional de Controle de Qualidade de Ar (PRONAR) (CONSELHO 
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NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, 1990b). Segundo o Art. 1º desta resolução, tem-se 

o seguinte entendimento sobre poluentes atmosféricos: 

Parágrafo único. Entende-se como poluente atmosférico qualquer forma de 

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

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

possam tornar o ar: 

I. impróprio, nocivo ou ofensivo a saúde; 

II. inconveniente ao bem estar público; 

III. danoso aos materiais, à fauna e flora. 

IV. prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades 

normais da comunidade. 

Nesta resolução são descritos os métodos de medições e os níveis de qualidade do ar 

(Tabela 9) em termos de Partículas Totais em Suspensão (PTS). 

Tabela 9 - Níveis de qualidade do ar fixados pela norma CONAMA No 3/1990. 

Concentração de PTS Classificação da qualidade do ar Conformidade 

0 – 80 µg/m3 Boa Atende 

81 – 240 µg/m3 Regular Atende 

241 – 375 µg/m3 Inadequada  Não atende 

376 – 625 µg/m3 Má  Não atende 

> 876 µg/m3 Crítica Não atende 

Fonte: adaptado de CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, 1990. 

A exposição a níveis inadequados de poluição atmosférica pode trazer 

problemas a saúde e, portanto, seu monitoramento é de grande importância. Souza et al. 

(2003) apud COSTA (2015) realizaram estudos com pessoas que vivem em áreas de 

concentrações mais altas de poluição atmosférica. Estas apresentaram hiperplasia 

bronquilar e espessamento de muco. A primeira enfermidade contribui para o início de 

doenças inflamatórias das vias aéreas podendo a vir a desenvolver também o aumento de 

pigmento de carbono nas paredes dos bronquíolos. A poluição atmosférica pode também 
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interferir na vida vegetal por duas formas: a direta e a indireta. A forma direta por meio 

da destruição dos tecidos vegetais devido a deposição seca e a forma indireta por meio da 

acidificação do solo devido a deposição desses materiais (YANAGI, 2010). Além disso, 

os impactos visuais causados por materiais particulados (MP) são quase sempre 

indesejáveis. 

A operação de CT1 e CT2 é realizada por meio de acionamento de motores 

elétricos e, portanto, não são geradas emissões atmosféricas por meio da queima de 

combustíveis fósseis. Além disso, a tecnologia utilizada para o transporte de minérios em 

ambas as correias (correias do tipo tubular 100% fechadas) evita o escape de material 

particulado durante o processo de transporte desde o descarregamento dos navios no 

TSID até os pátios das empresas. No entanto, apesar de virtualmente a tecnologia 

empregada nas correias evitar o escape de MP, existem pontos passíveis de escape como, 

por exemplo, durante o processo de transferência entre duas correias consecutivas em 

uma torre de transferência (ver Figura 13). Neste processo é possível a emissão de MP 

por tiragem retirada pelos ventos. 

O monitoramento da emissão de MPs é feito continuamente nos pontos 

susceptíveis a emissão de materiais particulados de CT18. Esse monitoramento é realizado 

de duas formas: por medição visual de particulados (método qualitativo) e por medição 

da concentração de particulados (método quantitativo). Desses pontos, os de maior 

importância são aqueles onde as correias encontram-se mais próximos a comunidades, a 

saber: regiões habitadas próximas a via de acesso ao CPP e a Comunidade Lagoa do 

Pecém (Figuras 24 e 25). Na via de acesso ao CPP o ponto de medição da concentração 

de MPs foi na residência mais próxima ao porto (Figura 25). 

                                                 

 

8 No momento da conclusão desse trabalho, ambas as correias estão operando. No entanto, CT2 opera em 

testes. 
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As medições realizadas no ponto “morador 1” (conforme a Tabela 10) foram 

encontradas variações de PTS significativas, desde aproximadamente 30 μg/m3 como 

valor mais baixo no primeiro dia de descarregamento do navio Lambay (04/07/2013) até 

o limite máximo de aproximadamente 152 μg/m3 no quarto dia de descarregamento do 

navio MV Red Queen (11/10/2013). Com relação ao “morador 2” foram encontradas 

variações de PTS significativas, desde aproximadamente 35 μg/m3 no primeiro dia do 

descarregamento do navio Lambay (04/07/2013) até 132 μg/m3 (morador 2c) no quinto 

dia de descarregamento do navio MV Red Queen (12/10/2013). No estudo, também foram 

monitoradas as torres de transferência TT-02 e TT-03. Os resultados foram bastante 

diferentes com níveis de PTS variando desde de aproximadamente 180 μg/m3 até 1536,67 

μg/m3, como mostrados na Tabela 10. 

 

 

Fonte: o autor, 2017. 

Figura 24 - Medidor de MP de grandes volumes próxima a Comunidade Lagoa do 

Pecém. 2016. 
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Tabela 10 - Níveis de PTS nos descarregamentos dos navios Lambay, Ocean Prince, MV 

Lambay V002 e MV Red Queen. 

Pontos de análise Mínimo de PTS (μg/m3) Máximo de PTS (μg/m3) 

Morador 1 33,47 151,99 

Morador 2 

Morador 2a 

Morador 2b 

Morador 2c 

35,29 

35,29 

40,30 

45,26 

164,66 

164,66 

114,63 

132,64 

TT-02 51,90 248,33* 

TT-03 181,89 1563,67** 

Fonte: Ambiental, 2014. 
* Nível considerado inadequado. 
** Nível considerado crítico. 

2.4.4.3 Poluição hídrica 

O estudo dos impactos causados sobre os corpos hídricos é de grande 

importância na construção de empreendimentos com potencial gerador de poluição 

Fonte: Google Earth Pro, imagens de 29/11/2015. 

Figura 25 - Proximidade da residência mais próxima ao porto e CT1. 
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hídrica. Os tipos mais comuns de alterações são desvios de cursos de águas naturais 

(perenes ou intermitentes), aterramento de lagoas, além de prováveis contaminações 

destes corpos hídricos por despejos de efluentes (sanitários ou industriais), deposição de 

sedimentos, etc. Estes impactos devem ser avaliados desde os estudos preliminares até a 

desativação do empreendimento. 

No estudo realizado para o licenciamento do CT2 (e por extensão a CT1, 

inclusive) são feitas as seguintes considerações no que se refere à possibilidade de 

impacto sobre os recursos hídricos: 

Considerando que, com o funcionamento do canteiro de obras e circulação de 

veículos e máquinas na fase de implantação do empreendimento, haverá a 

geração de efluentes líquidos e resíduos de combustíveis, lubrificantes, tintas, 

solventes, aditivos e outros fluídos que, eventualmente, poderão poluir as 

águas superficiais de ambientes aquáticos através do escoamento superficial 

e/ou contaminação do solo, bem como lençol freático, caso não sejam 

corretamente gerenciados (AMBIENTAL, 2014). 

Assim sendo, o estudo somente avalia os impactos gerados na etapa de implantação do 

empreendimento. No entanto, em seu plano de gerenciamento, é sugerido o 

monitoramento dos recursos hídricos não somente na fase de implantação, mas também 

na fase de operação. O público considerado alvo para o monitoramento é a Comunidade 

Lagoa do Pecém havendo o monitoramento de águas superficiais e de águas subterrâneas. 

No estudo não é informado qual recurso hídrico superficial é monitorado. Neste trabalho, 

considera-se tal recurso hídrico como a Lagoa do Pecém por estar suficientemente 

próxima a CT1, a CT2 e a própria Comunidade Lagoa do Pecém, sendo por esta utilizada 

para abastecimento (Figuras 26 e 27). 

Outro importante recurso hídrico não citado é o trecho sobre o Oceano 

Atlântico de CT1 e CT2, este situado ao longo da estrada de acesso aos píeres do porto. 

Porém, este recurso hídrico sequer é citado ao longo do estudo realizado. 
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Fonte: o autor, 2017. 

Figura 26 - Lagoa do Pecém. Ao fundo, CT1. 2016. 

Fonte: o autor, 2017. 

Figura 27 - Estação de tratamento de água da Companhia de 

Água e Esgoto do Ceará (CAGECE) responsável 

pelo tratamento das águas da Lagoa do Pecém. 

2016. 
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2.4.5 Problemas ambientais relatados na mídia 

Diversos problemas ambientais têm sido relatados, especialmente na mídia 

jornalística, problemas estes causados pela operação do empreendimento, especialmente 

CT1. Em 2013 o IBAMA aplicou uma multa a UTE Energia Pecém no valor total de 15,5 

milhões de reais, a maior multa aplicada pelo IBAMA no Ceará até então (informação 

verbal)9, após medições realizadas em conjunto com a SEMACE constatarem altos níveis 

de dispersão de materiais na atmosfera e altos níveis de ruídos (O POVO, 2013). Poucos 

dias depois da aplicação desta multa o procurador do MPF Alessander Sales sugeriu a 

SEMACE o embargo da licença de operação do empreendimento que foi prontamente 

acatado pelo órgão havendo a suspensão da licença até que a empresa sanasse os 

problemas ambientais identificados, estes comprovados após uma nova vistoria (G1, 

2013).  

Em 2016, novamente houve problemas ambientais. O primeiro deles, 

constatados em janeiro, foi causado pelo descarregamento de carvão do navio Vitakosmos 

que, segundo a reportagem divulgada pelo jornal impresso O Povo, o navio 

impossibilitado de descarregar o material por meio das correias transportadoras (CT1) foi 

orientado a realizar o descarregamento por guindaste de aproximadamente 70 mil 

toneladas de carvão (provenientes da Austrália) no chão sem adoção de medidas de 

segurança, o que gerou o arraste pelo vento de parte do material para o mar (O POVO, 

2016a, 2016b). Por isso, o IBAMA multou a Ceará Portos (empresa responsável pela 

administração e operação do CPP) em 60 mil reais (Figura 28) (DIÁRIO DO 

NORDESTE, 2016). O segundo episódio aconteceu em setembro onde fiscais do IBAMA 

averiguaram “vazamentos de partículas de carvão mineral e fuligem e danos continuados 

ao meio ambiente” (O POVO, 2016c). 

 

 

                                                 

 

9 Informação fornecida pelo fiscalizador do IBAMA Carlos Alberto Magno em audiência pública realizada 

na Assembleia Legislativa do estado do Ceará com título: DISCUSSÃO SOBRE A ESTEIRA 

TRANSPORTADORA DA TERMELÉTRICA DO PORTO DO PECÉM, essa realizada em 08/07/2015. 
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Apesar da sequência desses danos ambientais, segundo a reportagem do 

jornal Diário do Nordeste (jornal de circulação regional do estado do Ceará), divulgado 

dia 02/03/2016, os problemas ainda persistem (Figuras 29 e 30) havendo até casos de 

abandono de residências motivado pelos diversos transtornos causados por CT1 (DIÁRIO 

DO NORDESTE, 2016).  

Fonte: DIÁRIO DO NORDESTE, 2016. 

Figura 29 - Depósitos de carvão mineral em casa de um 

dos moradores da Comunidade Lagoa do 

Pecém. 

Fonte: O POVO, 2016. 

Figura 28 - Carvão mineral em suspensão contido por boias de 

contensão no CPP. 2016. 

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/polopoly_fs/1.1502215!/image/image.jpg
http://imgs.opovo.com.br/app/noticia_132346504881/2016/01/20/3564328/vazamentodecarvonopecem.jpg
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Fonte: O POVO, 2016. 

Figura 30 - Recorte do Jornal O Povo de 02/03/2016 dando destaque aos problemas do 

MP na Comunidade Lagoa do Pecém. 

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/polopoly_fs/1.1502216!/image/image.jpg
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2.5 Carvão mineral 

Carvão mineral trata-se de um mineral a base de carbono formado através do 

processo de carbonificação de massas vegetais em bacias sedimentares ao longo de 

milhares de anos. Esse mineral consiste de uma mistura complexa de diversas substâncias 

químicas, majoritariamente orgânicas, como carbono, nitrogênio, oxigênio e, em menor 

quantidade, o enxofre (GIBSON apud ROHR, 2012). O tipo de carvão depende da 

qualidade (teor de carbono) em sua constituição que, por sua vez, é dependente do rank10 

(Figura 31) e pode ser, principalmente, de quatro tipos: turfa, linhito, betuminoso e 

antracito (Tabela 11) (BRASIL, 2009). 

Os principais usos e aplicações deste minério em grande escala estão 

relacionados principalmente a indústria de base como siderurgia, geração de energia, etc. 

Este minério trata-se de uma das primeiras fontes de energia utilizada pelo homem em 

larga escala, sendo esse utilizado largamente na primeira revolução industrial.  

 

 

                                                 

 

10 “Rank” refere-se à idade geológica do carvão mineral em seu processo de carbonificação de turfa a 

antracito. 

Fonte: BRASIL, 2009. 

Figura 31 - Tipos de carvão e principais usos. 
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Tabela 11 - Propriedades dos carvões minerais. 

Mineral Cor Brilho Valor calorífico 

(BTU/lb) 

% de carbono 

Turfa Parda Não tem 1.500 - 2.000 55 – 65 

Linhito Negro-parda Mate 2.000 - 7.000 65 – 80 

Hulha Negro Céreo 7.000 - 8.500 80 – 93 

Antracito Negro Intenso 8.500 - 9.000 93 – 98 

Fonte: BRASIL, 2009. 

Apesar de antigo, trata-se de uma importante fonte energética mundial, 

havendo reservas conhecidas que, se mantidas os níveis de consumo atuais, podem 

perdurar por 120 anos (WORLD COAL ASSOCIATION, 2015). Segundo a Agência 

Internacional de Energia – IEA (International Energy Agency) – em 2013 a participação 

do carvão mineral como fonte primária de energia era de 28,9%, ficando logo atrás da 

principal fonte primária que se trata do petróleo (participação de 31,1%) 

(INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2015). 

No CIPP, dois empreendimentos utilizam carvão mineral como insumos 

básicos em suas atividades produtivas. O primeiro trata-se da UTE Energia Pecém que 

utiliza carvão mineral como combustível para geração de energia elétrica e a segunda 

trata-se da CSP que utiliza carvão mineral no processo de produção de ferro-gusa, produto 

intermediário utilizado para produção de aço. Esse carvão é transportado para o CIPP por 

meio de navios e, posteriormente, descarregado do CPP para os pátios de armazenamento 

das indústrias utilizando CT1.  

Informações sobre o carvão mineral utilizado pela UTE Energia Pecém são 

mostrados na Tabela 12. 

Tabela 12 - Análise imediata do carvão a ser utilizado pela UTE Energia Pecém (ex-

MPX Energia e Mineração). 

Análise imediata Carvão de projeto (%) 

Materiais voláteis 7,6 

Carbono fixo 75,3 

Enxofre < 1 

Cinzas 17,1 

Fonte: adaptado de GEOCONSULT, 2006. 
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A porcentagem de carbono fixo fornecida pelo Estudo de Impacto Ambiental 

(EIA) da UTE Energia Pecém (ex-MPX Energia e Mineração) (GEOCONSULT, 2006) 

em comparação com os níveis adotados pelo Ministério de Minas e Energia (MME) 

(Tabela 11), permite concluir que o carvão transportado por CT1 é do tipo linhito. De 

fato, carvões com baixo rank, como o linhito, podem sofrer rápido desgaste e podem 

abrasar (isto é, transformar-se em brasa) espontaneamente sendo, por isso, destinados 

normalmente a usos para geração de eletricidade (BRASIL, 2009). Após a queima as 

cinzas resultantes possuem como constituição principal óxidos como sílica (SiO2), 

alumina (Al2O3), óxido de ferro (Fe2O3), dióxido de titânio (TiO2) e óxido de manganês 

(MnO) (GEOCONSULT, 2006). 

O carvão que abastece a CSP possui características diferentes devido a 

diferença de finalidade quando comparado ao utilizado para fins de geração de energia. 

O carvão exerce dupla função no processo siderúrgico. Primeiramente, este é utilizado 

como fonte de calor para elevar a altas temperaturas (em torno de 1500°C) o alto forno 

onde ocorre a fusão do minério de ferro, além disso, o carbono presente no carvão atua 

como agente redutor transformando o elemento ferro presente no minério na forma de 

óxido a ferro fundido (INSTITUTO AÇO BRASIL, 2009). O material resultante deste 

processo é chamado de ferro gusa. O EIA da CSP descreve as propriedades físico-

químicas dos tipos de carvões utilizados, propriedades estas descritas na Tabela 13 

(GEOCONSULT, 2009). 

Tabela 13 - Propriedades físico-químicas dos tipos de carvões utilizados pela CSP. 

Matéria-prima11 Tamanho (mm) Umidade (%) Densidade (ton/m3) 

Carvão < 50 9 – 9,5 0,85 

Antracito < 50 9 – 9,5 0,65 

Fonte: adaptado de GEOCONSULT, 2009. 

Antes de ser levado ao processo, o carvão passa por uma etapa de pré-

tratamento chamada de coqueamento com objetivo de melhoria do rendimento do 

                                                 

 

11 Apesar de que ambos os materiais descritos serem carvões, apenas o segundo é efetivamente classificado 

(antracito). Optou-se por manter a mesma classificação encontrada na fonte, muito embora a classificação 

seja conceitualmente ambígua. 
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processo e economia (INSTITUTO AÇO BRASIL, 2009). Nesse processo o carvão é 

destilado gerando o coque e outros subprodutos carboquímicos. 

2.5.1 Carvão mineral e seus efeitos na saúde 

Dentre os muitos compostos químicos que estão presentes na complexa 

composição do carvão mineral, alguns exibem características carcinogênicas, tais como 

arsênio, cádmio, cromo, níquel, sílica, hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAPs) 

dentre outros (MUELLER et al., 2015). 

Na literatura, problemas de saúde associados à exposição ao carvão mineral 

são relacionados a exposições ocupacionais ou a exposições ambientais. Os efeitos da 

exposição ocupacional ao carvão mineral já são conhecidos e bem documentados na 

literatura, no entanto, os efeitos de exposições ambientais a populações próximas a 

empreendimentos que trabalham com carvão mineral ainda são largamente 

desconhecidos, muito embora a correlação entre exposição e aumento do risco em grupos 

populacionais para casos de câncer de bexiga e de leucemia estejam inequivocamente 

associados (JENKINS et al., 2013). 

Jenkins, et al. (2013) realizaram estudos em artigos científicos recentes que 

abordavam sobre o risco de casos de diversos tipos de câncer associados às atividades de 

mineração de carvão em níveis de exposição ocupacional e populacional desde 1980 até 

2013. Os resultados referentes a exposições populacionais estão sintetizados na Tabela 

14. Nela, é mostrada a correlação entre o aumento do número de casos de câncer, 

especialmente os de pulmão, e altas taxas de mortalidade por câncer em populações 

situadas próximas a áreas de mineração de carvão (a céu aberto e/ou subterrânea), levando 

em consideração, ou não, de outros efeitos como tabagismo por exemplo. 

Gautam et al. (2016) realizaram estudos dos efeitos a saúde causados por MP 

em minas de carvão a céu aberto na área de Sonepur Bazari – Índia, especialmente os MP 

com diâmetros equivalentes menores do que 2,5 µm (PM2.5), também conhecidas como 

“partículas respiráveis”. Evidências médicas sugerem que PM2.5 podem facilmente 

penetrar no sistema respiratório causando problemas respiratórios (Poschl, 2005; 

Flemming et al., 2011; Kurth et al., 2014; apud GAUTAM et al., 2016). 

Pneumoconioses são as doenças causadas pelas reações do sistema 

respiratório e seus tecidos aos depósitos de partículas exógenas (poeiras) nos alvéolos 
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pulmonares. A pneumoconiose mais conhecida trata-se da silicose, doença essa causada 

pelos depósitos de sílica nos alvéolos pulmonares. Outra pneumoconiose conhecida trata-

se da “pneumoconiose do mineiro” ou “doença do pulmão negro”, doença caracterizada 

pela acumulação de poeira de carvão nos pulmões (Figura 32) e consequente reação dos 

tecidos a sua presença, causados pela longa exposição a essas poeiras e pela 

impossibilidade de remoção delas pelo corpo (DAVIES; MUNDALAMO, 2010). Esta 

doença é similar a silicose tendo, no entanto, efeitos semelhantes a exposições ao 

tabagismo em longo prazo (DAVIES; MUNDALAMO, 2010). Além disso, também são 

encontrados na literatura estudos que associam as características do carvão como a 

presença de pirita (minério formado pela associação de ferro e enxofre) e o rank do carvão 

às pneumoconioses (Huang et al., 2004; Bennett et al., 1979; Christian; Nelson, 1978 

apud GAUTAM et al., 2016). 
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Tabela 14 - Artigos identificados por pesquisa sistemática sobre exposições em nível populacional sobre câncer associado a atividades de 

mineração de carvão. 
Autor Ano Local Assuntos Exposição Resultado Delineamento Conclusão 

Christian et al. 2011 EUA-

Kentucky. 

Base 

populacional 

Atividade de 

mineração. 

Incidência de 

câncer de 

pulmão. 

Ecológico Algumas localidades com alta atividade de mineração tiveram aumento significativo do 

aumento de casos de câncer de pulmão após ajustes considerando tempo de vida e presença 

de tabagismo. 

Davies 1980 Grã-Bretanha. Base 

populacional 

residentes em 
Nottinghamshire 

População 

residente em 

cidades 
mineradoras. 

Mortalidade 

de câncer de 

estômago. 

Ecológico. Nenhuma evidência significativa notada. 

Fernandez-

Navarro et al. 

2012 Espanha. Base 

populacional. 

Proximidade a 

minas abertas 
ou 

subterrâneas. 

Mortalidade 

por câncer. 

Ecológico. Alta mortalidade para alguns tipos de câncer, incluindo cânceres de pulmão, colorretal, 

bexiga e leucemia, associada a proximidade com atividades de mineração de carvão 
mineral. 

Hendryx et al. 2008 EUA-
Appalachia. 

Base 
populacional. 

Atividade de 
mineração de 

carvão por 

localidade. 

Mortalidade 
por câncer de 

pulmão. 

Ecológico. Mortalidade por câncer de pulmão foi elevada em localidades de Appalache (Virginia) 
próximas a fortes atividades de mineração de carvão.  

Hendryx et al. 2010 EUA-Virgínia 

Ocidental. 

Base 

populacional. 

Proximidade 

com indústrias 

de mineração 
de carvão. 

Mortalidade 

por alguns 

tipos de 
câncer. 

Ecológico. A recém desenvolvida “distância ponderada, em grau de risco populacional para exposição 

em atividades de mineração de carvão”, computada usando GIS, ficou fortemente 

correlacionada com cânceres de mama, respiratórios, outros tipos e com taxas totais de 
câncer em grupos considerados nos estudos.  

Hendryx et al. 2012 EUA-Virgínia 
Ocidental. 

773 adultos em 
duas 

comunidades 

rurais em áreas 
de topo de 

montanha. 

Proximidade 
com indústrias 

de mineração 

de carvão. 

Incidência 
autoreportada 

de câncer. 

Estudo transversal. Incidência de cânceres autoreportados foi elevada em áreas de mineração de carvão após 
ajuste de outros fatores. 

Minowa et al. 1988 Japão. Base 
populacional. 

Atividades de 
mineração de 

carvão em 

localidades 
administrativas. 

Mortalidade 
por câncer de 

pulmão. 

Ecológica. Alta mortalidade por câncer de pulmão observada em unidades administrativas com minas 
de carvão. 

Fonte: adaptado de JENKINS et al., 2013. 
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2.6 Minério de ferro 

Industrialmente, a única forma de obtenção de ferro é a partir de substâncias 

minerais. Os minerais que contém ferro podem ser encontrados na natureza em diversas 

formas. As formas economicamente recuperáveis são comumente classificadas em cinco 

tipos: óxidos, carbonatos, sulfetos e silicatos (Tabela 15), sendo que apenas os minérios 

de ferro a base de óxidos possuem expressão econômica (CARVALHO et al., 2014). 

Tabela 15 - Fórmula química e conteúdo teórico de ferro (em %) dos principais 

minerais portadores de ferro. 
Mineral Fórmula química Conteúdo teórico de ferro 

Goethita Fe2O3.H2O 62,9 % 

Hematita Fe2O3 69,9 % 

Ilmenita FeTiO3 36,8 % 

Limonita 2Fe2O3.3H2O 59,8 % 

Magnetita Fe3O4 72,4 % 

Pirita FeS2 46,5 % 

Pirrotita Fe(1-x)S 61,9 % 

Fonte: Jedynak et al. apud DAVIES; MUNDALAMO, 2010. 

Figura 32 - Imagem em alta resolução de pneumoconiose do 

mineiro. Nódulos parenquimatosos, calcificações 

e fibroses massivas e progressivas são observadas 

na imagem. 
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Continuação ...   

Siderita FeCO3 48,2 % 

Fonte: Carvalho et al., 2014. 

O minério de ferro bruto sob a forma de hematita (teor médio de ferro de 

60%) ou itabirito (teor médio de ferro de 50%) após o beneficiamento nas usinas de 

tratamento e unidades de pelotização, geram produtos granulares, chamados de lump, e 

produtos finos, chamados de sinter-feed e pellet-feed. 

A exploração e posterior produção de minério beneficiado é quase que 

totalmente destinada a indústria siderúrgica onde é empregado como principal insumo 

para a produção de aço. É o caso da CSP, onde este minério é trazido de navio para o 

Porto do Pecém e posteriormente descarregado por meio de CT2 até o pátio de estocagem 

de matéria-prima da indústria. 

Em comparação ao carvão mineral, o minério de ferro é potencialmente 

menos perigoso por algumas características que os diferenciam como, por exemplo, a 

densidade que é maior no minério de ferro. Em caso de transporte por correias o minério 

de ferro emitirá menos particulados quando comparado ao carvão mineral 

(AMBIENTAL, 2014). 

No entanto, na literatura são encontrados trabalhos que abordam os riscos e 

os problemas de saúde correlacionados ao minério de ferro como em populações expostas 

a material particulado quando situadas próximas a regiões de mineração de ferro 

(BRAGA et al., 2007) e metais pesados associados ao minério como arsênio 

(SWARTJES; JANSSEN, 2016), Zinco, Manganês, Cobre, Cobalto, Cromo, Níquel e 

Cádmio (DIAMI et al., 2016). 
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3 METODOLOGIA 

Neste capítulo é descrito a forma de abordagem do trabalho bem como o 

método usado na coleta e tratamento dos dados para que se alcance os objetivos do 

trabalho. 

3.1 Métodos e técnicas de abordagem 

Até aqui se procurou contextualizar todas as informações importantes para o 

desenvolvimento deste trabalho. Partiu-se desde a definição de danos e passivos 

ambientais, passando pela descrição das metodologias de valoração ambiental e, 

finalmente, adentrando na questão das correias transportadoras de minérios e sua 

importância para as principais empresas âncoras, além dos principais problemas 

ambientais que estas vêm causando a Comunidade Lagoa do Pecém. Para a avaliação do 

passivo ambiental gerado por CT1, algumas considerações e hipóteses foram feitas e são 

descritas a seguir. 

3.1.1 Visitas de campo 

Foram realizadas visitas à Comunidade Lagoa do Pecém, na qual se sabia da 

existência dos vários problemas ambientais que essa vinha sofrendo com a instalação e 

operação das correias transportadoras. Ao todo, foram realizadas três visitas à região do 

Pecém. A primeira visita teve caráter exploratório onde procurou-se identificar a 

materialidade dos danos ambientais e o início da coleta de informações preliminares em 

campo. As duas visitas posteriores foram concentradas na Comunidade Lagoa do Pecém 

com objetivo de coletar informações específicas que pudessem subsidiar o 

desenvolvimento desse trabalho. 

3.1.2 Danos ambientais considerados 

Considerou-se aqui como cenário de estudo a Comunidade Lagoa do Pecém. 

A definição deste cenário é pertinente uma vez que os danos causados a essa comunidade 

já são conhecidos e constatados pelo autor em visitas ao local. Serão considerados para 

análise:  
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• a baixa da qualidade do ar devido a presença de material particulado evidenciada 

nos domicílios dos moradores e; 

• os ruídos emitidos durante a operação dos equipamentos. 

De fato, as duas multas aplicadas à operadora das esteiras nos últimos três anos se 

basearam justamente em constatações desses dois problemas ambientais (O POVO, 

2016c). 

Os danos reclamados pela população local referente à contaminação da 

Lagoa do Pecém (ver mais adiante a seção 4.1.3) e que foram citados neste trabalho 

(seção 2.4.4.3) não foram levados em consideração na avaliação do passivo ambiental. 

Esta decisão trata-se de uma postura conservadora por parte do autor, pois não foi 

encontrada durante a pesquisa documental (em que esse trabalho se baliza) de nenhuma 

evidência técnica que comprovasse a contaminação por minérios proveniente das 

correias. Em sinergia com esse fato, o período de forte estiagem descaracterizou tanto em 

termos de qualidade como de quantidade este recurso hídrico, que é utilizado, em 

condições normais, para abastecimento da população local (Figura 26). Além disso, a 

impossibilidade de obtenção dos dados de qualidade desse recurso hídrico anterior à 

instalação das correias não permitiu inferir qualquer afirmativa. 

Do mesmo modo, a contaminação do solo por resíduos de carvão mineral 

também não foi levada em consideração. Apesar de encontrados vestígios de carvão 

mineral no solo nas proximidades da Comunidade Lagoa do Pecém (ver seção 4.1.1.4), 

não foi possível afirmar que toda a extensão da correia tenha esta mesma característica, 

devido à inacessibilidade do autor a toda sua extensão que inclui, obviamente, as 

propriedades das empresas diretamente interessadas em seu funcionamento. Além disso, 

os vestígios constatados pelo autor foram encontrados em uma área não maior do que 

compreendida pela estrada de serviço. 

3.1.3 Composição do valor do passivo ambiental 

Na composição do Valor dos Passivos Ambientais (VPA) gerados, 

considerou-se este formado por duas parcelas: uma parcela fixa chamada de Custo de 

Regularização Ambiental (CRA) e outra parcela, acumulável no tempo, chamada de 

Custos Ambientais Acumulados (CAA), conforme a expressão (8): 

𝑉𝑃𝐴 = 𝐶𝑅𝐴 + 𝐶𝐴𝐴             (8) 
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O Custo de Regularização Ambiental trata-se dos custos para a regularização 

da situação das correias transportadoras necessários ao saneamento dos problemas 

encontrados no ano de 2017. Conforme se procurou deixar claro na seção 2.4.3.2 deste 

trabalho, a raiz de todos os problemas causados à Comunidade Lagoa do Pecém é 

essencialmente de ordem fundiária. Logo, é razoável inferir que esses custos refletem 

basicamente os custos de desapropriação das propriedades afetadas que se encontram em 

local inadequado para instalação de residências. Portanto, CRA será o custo estimado 

com a desapropriação das propriedades da Comunidade Lagoa do Pecém tendo 

como ano base considerado para estimativa o ano de 2017. Existem dois cenários 

distintos onde a parcela CRA será determinada. O primeiro cenário se refere a 

desapropriação de uma parte da Comunidade que está inserida dentro da faixa de domínio 

das correias transportadoras que abarca uma faixa de área que corresponde a uma 

distância de 100m a partir do centro de cada correia transportadora. O segundo cenário 

corresponde a desapropriação completa da Comunidade. 

A avaliação do valor dos Custos Ambientais Acumulados (CAA) será feita de 

forma análoga a um de fluxo de caixa (Figura 33). Para isso, deve-se considerar o tempo 

de ocorrência destes gastos e a existência de uma taxa de juros que corrijam esses valores 

no tempo. A taxa a ser considerada será a inflação oficial de cada período obtida por meio 

da variação do Índice Preços do Consumidor Amplo (IPCA). A escolha deste índice é 

adequada pois reflete a variação dos preços de uma cesta de consumo representativa para 

o consumidor brasileiro, logo mais próximo da realidade dos habitantes da Comunidade. 

O ano considerado para início para da avaliação será o ano de 2011 (período zero da 

Figura 33), pois trata-se do ano de início de operação de CT1 (ver seção 2.4). Será 

utilizada como hipótese simplificadora a constância dos custos ambientais gerados e 

valorados pela operação de CT1, que equivale dizer que os danos ambientais foram 

considerados constantes ao longo do tempo. Portanto, serão consideradas parcelas, aqui 

chamadas de Custos Gerados Anualmente (CGA), que perdurarão por seis anos, ou seja, 

desde o ano de 2012 (aniversário de um ano de operação) até 2017 (ano base). Então o 

valor de CAA corresponderá aos respectivos valores de CGA deslocados no tempo até o 

ano base de análise: 2017. 
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CT2 entrou em operação no final de 2016 em regime de testes. Portanto, 

devido ao período curto de avaliação de seus impactos, esta não será levada em 

consideração nos estudos de valoração dos danos. 

3.1.4 Método de valoração empregado 

Conforme foi mostrado anteriormente na seção 2.2.2, a escolha dos métodos 

de valoração a serem empregados deve levar em conta, dentre muitos parâmetros, o grau 

de sofisticação do estudo e a quantidade de informações disponíveis para a análise. Esses 

quesitos foram levados em consideração na escolha dos métodos aplicados neste trabalho. 

Restrepo et al. (2011) realizaram uma revisão analítica das várias 

metodologias usadas em estudos de valoração econômica dos impactos causados pelos 

níveis de ruídos no meio ambiente. Os dois principais métodos que foram levantados 

pelos autores para este tipo de análise foram os métodos dos preços hedônicos (MPH) e 

da valoração contingente (MVC). 

Como visto anteriormente (seção 2.2.2.2.1), o MPH é baseado principalmente 

na análise de preços de propriedades, onde a variação destes preços é reflexo da variação 

dos atributos ambientais intrínsecos a estas propriedades. No contexto da Comunidade 

Lagoa do Pecém, esse tipo de análise se mostra inapropriada, pois se sabe do problema 

fundiário envolvendo a comunidade12 e que este problema afeta diretamente os preços 

das propriedades que estão presentes na Comunidade, inviabilizando uma comparação 

com outras propriedades semelhantes, ou seja, os preços não refletem somente o atributo 

                                                 

 

12 Até a conclusão deste trabalho o processo de desapropriação da comunidade estava em andamento. 

Figura 33 - Analogia de fluxo de caixa dos custos ambientais para avaliação de VPA. As 

setas para baixo indicam os custos causados a Comunidade Lagoa do Pecém. 

Fonte: o autor, 2017. 



83 

 

  

ambiental, mas também a questão do problema fundiário, além do processo de 

desapropriação em andamento.  

Por outro lado, o MVC (simulando um mercado hipotético) permite valorar 

os impactos causados pelos ruídos contornando o problema fundiário. Além disso, esse 

método obtém as DAPs (ou DAAs) de forma direta por meio de questionários que podem 

ser aplicados aos residentes na Comunidade. No entanto, conforme visto anteriormente 

(seção 2.2.2.2.3), o MVC deve ser aplicado de forma criteriosa, pois deve-se transmitir 

na aplicação dos questionários a realidade mais próxima o possível do cenário em que a 

valoração esteja acontecendo. De fato, isso acontece, pois, os indivíduos que responderão 

o questionário são os mesmos que vivem na Comunidade Lagoa do Pecém, portanto, 

conhecendo bem a questão das alterações ambientais em estudo. 

3.1.5 Coleta e análise de dados 

Nesta seção serão apresentados a forma de coleta e processamento dos dados 

para a determinação dos valores de DAP (ou DAA), além da estimativa do valor do metro 

quadrado a ser utilizado para o cálculo do valor de desapropriação da Comunidade Lagoa 

do Pecém. 

Conforme visto anteriormente, o MVC se baseia na determinação da 

preferência declarada dos indivíduos, isto é, da DAP (ou DAA) dos consumidores dos 

bens ambientais em valoração. Esta determinação é feita por meio de pesquisas realizadas 

diretamente com os indivíduos e, com isso, extraem-se informações sobre a 

disponibilidade (ou não) dos consumidores a pagar por um determinado recurso. Portanto, 

um tratamento estatístico dos dados se torna imprescindível para se extrair informações 

importantes sobre a população. 

Para a determinação do valor do metro quadrado foi realizada uma pesquisa 

por terrenos em sites de compra e venda de imóveis com as características semelhantes 

aos da Comunidade Lagoa do Pecém como terrenos de tipo misto, sem a presença de rede 

coletora de esgoto e ausência de vias pavimentadas. O valor médio do metro quadrado 

obtido será utilizado como estimativa para a determinação de CRA. 
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3.1.5.1 Amostragem 

Segundo o EVA do empreendimento, a população da Comunidade Lagoa do 

Pecém era de aproximadamente 200 habitantes em 2014 (Ambiental, 2014) sendo, 

portanto, considerada o tamanho da população em análise. Por se tratar de uma população 

relativamente pequena, portanto, finita, será utilizada a equação (9) como estimativa do 

tamanho da amostra (ANDERSON et al., 2007). 

𝑛 =
𝑍𝛼 2⁄

2 𝑝(1−𝑝)𝑁

𝐸2(𝑁−1)+𝑍𝛼 2⁄
2 𝑝(1−𝑝)

            (9) 

onde, n trata-se do tamanho da amostra calculada, Z o nível de confiabilidade de 95% 

expresso em número de desvios padrões (1,96), N o tamanho da população considerado 

aqui como 200 habitantes e E a estimativa do erro máximo permitido (5%). O valor de p 

trata-se da porcentagem de indivíduos em que se interessa estudar, neste caso, às pessoas 

que residem na Comunidade Lagoa do Pecém e que possuam idade acima de 16 anos e 

menor do que 75 anos. Como não se tem informações sobre a distribuição etária da 

população da comunidade, será adotado como estimativa o valor de p = 71,38%, que 

corresponde a porcentagem da população do município de São Gonçalo do Amarante 

entre 15 anos e 75 anos, conforme o censo de 2010 (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010). Realizando os cálculos conforme a equação (9), 

chega-se ao tamanho aproximado de 105 observações necessárias. 

3.1.5.2 Aplicação do questionário 

O questionário a aplicado à população da Comunidade Lagoa do Pecém foi 

construído de tal forma a obter as informações necessárias para o correto entendimento 

da disposição a pagar ou a receber dos entrevistados. Ele é constituído por três blocos de 

perguntas: um bloco de identificação, um bloco de caracterização socioeconômica e 

outro bloco de informações para valoração. O questionário pode ser visualizado na forma 

em que foi aplicado de forma anexa a esse trabalho (Anexo). 

O primeiro se refere, como o próprio o nome indica, sobre a identificação do 

entrevistado além de obtenção de formas de contato. Informações de contato são 

importantes, pois permite, caso necessário, a obtenção de informações adicionais após a 

aplicação do questionário. 
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O segundo é destinado à obtenção de informações socioeconômicas do 

candidato como nível de escolaridade, ocupação atual, renda média, etc. Essas 

informações são importantes, pois é possível analisar se existe relações estatisticamente 

relevantes entre cada uma destas variáveis socioeconômicas e os valores de DAP (ou 

DAA) aferidas em campo. 

No terceiro bloco, que corresponde as informações necessárias para a 

valoração, foram capturados os valores de DAP e DAA para cada tipo de impacto em 

análise (material particulado e ruído), além da análise conjunta destes dois impactos. 

Optou-se pela captura dos valores de DAP e DAA com objetivo de ser verificar a tendência 

dos entrevistados em pagar ou aceitar pelos transtornos causados pelas correias. Na 

captura do valor referente a DAP os entrevistados foram questionados o quanto estariam 

dispostos a pagar para viverem no mesmo local em que residem com a garantia que, 

de alguma forma, o Governo do Estado do Ceará resolveria de forma definitiva os 

transtornos ocorridos, em contrapartida, teriam que pagar uma taxa para tal. Para 

a captura do valor da DAA os entrevistados foram questionados sobre o valor que 

aceitariam receber para viver no mesmo local onde residem, no entanto, convivendo 

com os transtornos causados pelas correias (indenização mensal). 

Os entrevistados foram questionados sobre suas disponibilidades por meio de 

lances livres. Com objetivo de simular com maior veracidade a ocorrência de um 

mercado, foi proposta durante a entrevista a possibilidade do pagamento dessas 

disponibilidades na forma de uma taxa que seria adicionada na conta de água ou de 

energia, dependendo da disponibilidade de cada entrevistado, conforme recomenda 

MOTTA (2006).  

As informações pertencentes ao primeiro e ao segundo bloco foram 

analisadas estatisticamente com o objetivo de se estabelecer uma relação de dependência 

dessas informações com as respostas do terceiro bloco por meio da análise de regressão 

múltipla. 

3.1.5.3 Análise de Regressão Múltipla 

Foram utilizadas ferramentas econométricas para avaliar se existe relações 

estatisticamente relevantes entre DAP e DAA obtidas com as demais informações 

coletadas da população. Dentre essas ferramentas, a mais frequentemente utilizada trata-
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se da regressão múltipla. Gujarati e Potter (2008) fornece uma explicação sobre 

regressão: 

“A análise de regressão diz respeito ao estudo da dependência de uma variável 

dependente, em relação a uma ou mais variáveis, as variáveis exploratórias, 

visando estimar e/ou prever o valor médio (da população) da primeira em 

termos dos valores conhecidos ou fixados (em amostragens repetidas) das 

segundas (GUJARATI; PORTER, 2008).” 

Nas pesquisas em campo realizadas, foi obtida a DAP e a DAA de cada pessoa 

entrevistada e procurar-se-á entender o comportamento dessas disponibilidades em 

relação aos parâmetros socioeconômicos também coletados em campo usando a análise 

de regressão múltipla. 

3.1.5.4 Ferramentas utilizadas 

Para o desenvolvimento deste trabalho foi utilizado o software Microsoft 

Excel® e, em alguns casos convenientes, também se utilizou o software de análise 

estatística RStudio, já amplamente conhecido no meio acadêmico como ferramenta para 

análises estatísticas. Para a construção de gráficos, foi usado o software livre SciDAVis. 

A Figura 34 mostra o fluxograma do estudo realizado. 

 Figura 34 – Fluxograma do estudo realizado. 

Fonte: o autor, 2017. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nessa seção desse trabalho serão apresentados os dados obtidos em campo 

para a determinação do valor do passivo ambiental gerado pelas correias transportadoras 

de minério do CIPP, bem como a discussão das principais implicações decorrentes da 

análise dos resultados obtidos. 

4.1 Visita exploratória 

Inicialmente foi realizada uma visita para a constatação dos danos ambientais 

que vinham sendo reportados pela mídia.  Em conversas com os moradores da 

Comunidade Lagoa do Pecém, foram relatados vários problemas ambientais. A seguir é 

mostrado os principais problemas ambientais gerados, alguns previstos no EVA do 

empreendimento e outros não, que foram denunciados pela comunidade Lagoa do Pecém 

e constatados em visitas de campo realizadas pelo autor. 

4.1.1 Geração de ruídos 

A geração de ruídos é intrínseca ao funcionamento de qualquer equipamento, 

no entanto, níveis de pressão sonora acima dos recomendados podem gerar problemas de 

saúde. Em visitas realizadas pelo autor a população local a queixa de problemas causados 

pela geração de ruídos de CT1 também foi relatada, especialmente quando o equipamento 

opera pela noite e madrugada.  

4.1.2 Emissão de material particulado 

Dentre todos os problemas ambientais relatados pela população local, os 

problemas provenientes dos MP emitidos são os de maior gravidade. Os principais 

inconvenientes causados à população são danos causados a equipamentos, a móveis 

(Figuras 29 e 35) e a estética das residências, além de relatos de problemas de saúde 

causados por exposição aguda ao MP no ar. 
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Em visitas realizadas pelo autor a Comunidade Lagoa do Pecém, foram 

constatados os diversos problemas relatados, ao contrário dos relatórios de auto 

monitoramento realizados pela empresa responsável pela operação de CT1. As Figuras 

29 e 35 mostram depósitos de carvão na casa dos moradores da Comunidade Lagoa do 

Pecém mais próximos a CT1. Vários moradores relataram os incômodos causados durante 

os descarregamentos dos navios contendo carvão, principalmente pelo período da 

madrugada (informação verbal)13. Problemas respiratórios como tosses, crises alérgicas, 

e até hemorragias em vias aéreas superiores foram também relatados por moradores locais  

4.1.3 Contaminação da Lagoa do Pecém 

Outro tipo de impacto relatado pela Comunidade Lagoa do Pecém é a 

contaminação da Lagoa próxima à Comunidade (Lagoa do Pecém), recurso hídrico 

situado a pouco mais de 100m de CT1 (Figura 26). Segundo moradores, esse recurso 

hídrico é usado para abastecimento local, informação essa embasada pela presença de 

                                                 

 

13 Informação fornecida por moradores na região representado pelo sr. João Avelino, líder comunitário local 

em 19/08/2015. 

Fonte: o autor, 2017. 

Figura 35 - Depósitos da mistura de carvão mineral e areia em casa de 

um dos moradores da Comunidade Lagoa do Pecém. 2016. 
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uma Estação de Tratamento de Água (ETA) bem próxima à Lagoa do Pecém (Figura 27). 

No entanto, devido à estiagem prolongada, não foi possível afirmar se o recurso hídrico 

estava sendo efetivamente usado como fonte de abastecimento de água para a população 

local. 

4.1.4 Deposição de carvão mineral em solo 

Em visitas realizadas pelo autor a Comunidade Lagoa do Pecém os moradores 

também denunciaram a presença de resíduos de carvão mineral no entorno de CT1 (Figura 

36 e 37), fato esse constatado pelo autor no local. Esses resíduos situavam-se nas margens 

da estrada de serviço no setor mais próximo à comunidade (Figura 36). Tal fato, segundo 

os moradores, foi decorrente de falhas operacionais das esteiras ocorridas durante a 

execução dos testes do equipamento durante os primeiros meses de funcionamento. 

Figura 36 - Fragmentos de carvão mineral em estrutura de drenagem da estrada de serviço 

próxima a estrada CE-421. 2016. 

Fonte: o autor, 2017. 



90 

 

  

 

No entanto, não foram encontradas quantidades expressivas. Além disso, não 

foi possível a constatação de que esse derramamento tenha ocorrido por toda a extensão 

das correias, uma vez que, como descrito anteriormente, as correias são seccionadas (TCs, 

ver item 2.4.2.1) e, portanto, problemas operacionais podem ser restritos a apenas um 

trecho específico. 

Em conformidade ao que foi visto na Tabela 5 (seção 2.4.4), três dos impactos 

listados nessa tabela têm causado problemas ao entorno do empreendimento, segundo 

relato dos moradores dado ao autor: poluição sonora (“Geração de ruído”, -P3), poluição 

atmosférica (“Lançamento de particulados”, -P3) e poluição hídrica (“Contaminação do 

solo e recursos hídricos”, -P1). 

4.2 Coleta, tratamento e análise geral dos dados 

A coleta dos dados foi realizada entre os dias 27 de abril a 05 de maio de 2017 

(visitas direcionadas), de forma presencial na Comunidade Lagoa do Pecém e, em alguns 

casos especiais, por telefone, para retirada de eventuais dúvidas no questionário com os 

entrevistados. Foram entrevistadas 33 pessoas, diferentemente das 105 entrevistas 

estimadas. Essa diferença se deu devido a dois fatos constatados presencialmente na 

Comunidade. 

O primeiro trata-se da população efetiva no local, pois no momento das 

entrevistas muitas residências não estavam habitadas. De acordo com relatos dos 

moradores da área, algumas residências (contraditoriamente, as mais distantes das 

Figura 37 - Fragmentos de carvão mineral depositados em solo na estrada de serviço de 

CT1 e CT2. 

Fonte: o autor, 2016. 
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correias) já haviam sido desapropriadas, principalmente as residências com características 

de veraneio. Além disso, ainda ocorreu o abandono das residências devido aos fortes 

transtornos causados pelo funcionamento das correias transportadoras, conforme 

destacado anteriormente (DIÁRIO DO NORDESTE, 2016). O segundo motivo foi a 

resistência por parte de alguns moradores em responder ao questionário, por alegarem a 

frustação com as autoridades responsáveis em solucionar o problema. Devido a recursos 

limitados, não foi possível a caracterização da população real durante a aplicação dos 

questionários, logo, as 33 observações serão consideradas como a amostra a ser estudada. 

4.2.1 Caracterização socioeconômica da amostra 

A Tabela 16 mostra a caracterização dos dados socioeconômicos obtidos pela 

aplicação do questionário. Os resultados obtidos mostram que 66,7% da amostra não 

possui ensino médio completo, além de 9,1% dos entrevistados não terem frequentado a 

escola. A renda pessoal mensal média obtida corresponde a R$ 573,78, ou seja, 61,2% do 

salário mínimo vigente de R$ 937,00 para o ano de 2017, com valor máximo obtido de 

R$ 2.500,00, o que caracteriza a amostra como predominantemente de baixa renda. A 

idade média dos entrevistados é de 38 anos. Os dados obtidos corroboram com os obtidos 

pelo EVA do empreendimento (AMBIENTAL, 2014) (ver seção 2.4.3.2). 

Tabela 16 – Caracterização dos dados socioeconômicos da amostra. 

Parâmetro Resultado 

Tamanho da amostra 33 observações 

Idade média da amostra 38 anos 

Renda pessoal mensal média R$ 573,78 

Sexo 

Feminino 

Masculino 

 

12 (36,4%) 

21 (63,6%) 

Nível de escolaridade 

Nenhum 

Primário incompleto 

Primário completo 

Ginásio incompleto 

1º grau completo 

2º grau incompleto 

 

3 (9,1%) 

5 (15,1%) 

4 (12,1%) 

2 (6,1%) 

3 (9,1%) 

5 (15,2%) 
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Continação... 

2º grau completo 

Ensino superior incompleto 

Ensino superior completo 

 

11 (33,3%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

Contribuição com a renda familiar 

Sim 

Não 

 

20 (60,6%) 

13 (39,4%) 

Fonte: o autor, 2017. 

4.2.2 Caracterização das informações específicas coletas em campo 

Todas as pessoas entrevistadas declararam estar sendo prejudicadas pela 

presença e funcionamento das correias (Tabela 17), especialmente CT1, devido a maior 

idade operacional dessa correia transportadora. Esse fato é evidenciado ao notar-se que 

os roletes de estabilização das correias são os responsáveis pela geração de ruídos e 

vibração em demasia, em consonância com as últimas autuações realizadas pelo IBAMA, 

que foram relacionadas à presença de material particulado no ar e altos níveis de ruído 

registrados (ver seção 2.4.5). Somado a esse fato, 75,8% dos entrevistados declararam ter 

sofrido em algum momento problemas de saúde que os próprios atribuem ao 

funcionamento das correias, tendo ainda 57,6% alegado ter sofrido mais de um tipo de 

problema, comumente problemas de respiratórios juntamente com de pele, e problemas 

respiratórios juntamente com de insônia. O problema de saúde mais relatado durante a 

aplicação do questionário foram aqueles relacionados ao sistema respiratório, com 75,8%, 

porcentagem essa mais do que o dobro do segundo problema mais declarado, que se trata 

dos problemas de pele. 

Tabela 17 – Caracterização das informações de específicas obtidas em campo. 

Parâmetro Resultado 

Problemas causados pelas correias 

Sim 

Não 

 

33 (100%) 

0 (0%) 

Problemas de saúde declarados associados às correias 

Nenhum 

Respiratório 

Pele 

 

8 (24,2%) 

25 (75,8%) 

12 (36,4%) 
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Continuação... 

Interferência no sono 

 

7 (21,2%) 

Fonte: o autor, 2017. 

Foram também coletadas informações relacionadas à disponibilidade a pagar 

(DAP) e a aceitar (DAA), levando em consideração os dois tipos de poluição em estudo. 

Dessa forma, foi analisada separadamente as disposições levando em consideração apenas 

a poluição por material particulado (DAPP e DAAP), uma segunda análise levando em 

consideração os problemas relacionados aos altos níveis de ruído (DAPR e DAAR) e uma 

terceira análise levando em consideração o efeito conjunto da poluição do material 

particulado e os altos níveis de ruído (DAPC e DAAC) (Tabela 18). 

Foi feito, inicialmente, um tratamento preliminar dos dados para a retirada de 

outliers com objetivo de se evitar que valores extremos interfiram na análise estatística 

dos dados, havendo a retirada de no máximo dois pontos na análise de cada tipo de 

poluição. 

De forma geral, foram obtidos valores para DAAs médias muito superiores 

àquelas DAPs médias obtidas, corroborando com as conclusões de MOTTA (1997) de 

que as pessoas tendem a atribuir valores maiores para DAAs do que DAPs. Foram obtidos 

valores de DAAs cerca de 40 a 50 vezes superiores aos respectivo DAPs, quando levado 

em consideração o mesmo tipo de análise. 

Tabela 18 – Resumo estatístico dos valores de DAP e DAA para cada tipo de impacto. 

Parâmetro Valor declarado (R$/hab.mês) 

Disponibilidades em relação a poluição por material 

particulado 

 

DAP (DAPP) 

Máximo 

Mínimo 

Média 

Mediana 

Desvio padrão 

Coeficiente de variação 

 

30,00 

0,00 

12,25 

15,00 

10,55 

0,861 

DAA (DAAP) 

Máximo 

 

1.000,00 
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Mínimo 

Média 

Mediana 

Desvio padrão 

Coeficiente de variação 

0,00 

625,19 

937,00 

441,09 

0,706 

Disponibilidades em relação ao ruído  

DAP (DAPR) 

Máximo 

Mínimo 

Média 

Mediana 

Desvio padrão 

Coeficiente de variação 

 

50,00 

0,00 

8,50 

2,50 

12,16 

1,43 

DAA média (DAAR) 

Máximo 

Mínimo 

Média 

Mediana 

Desvio padrão 

Coeficiente de variação 

 

1.000,00 

0,00 

430,10 

500,00 

408,14 

0,949 

Disponibilidades em conjunto.  

DAP (DAPC) 

Máximo 

Mínimo 

Média 

Mediana 

Desvio padrão 

Coeficiente de variação 

 

100,00 

0,00 

22,63 

15,00 

26,62 

1,177 

DAA (DAAC) 

Máximo 

Mínimo 

Média 

Mediana 

 

2.000,00 

0,00 

975,09 

937,00 
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Continuação... 

Desvio padrão 

Coeficiente de variação 

 

759,61 

0,779 

Fonte: o autor, 2017. 

Na primeira análise, os dados coletados para DAPP e DAAP possuíram alto 

grau de variabilidade, com Coeficientes de Variação (CV) de 80,6% e 70,6%, tendo como 

médias R$ 12,25/hab.mês e R$ 625,19/hab.mês, respectivamente.  Na segunda análise, 

para os valores declarados relacionados aos os problemas de ruído, houve os maiores 

graus de variabilidade para os dados coletados, com CVs de 143% e 94,9% e com 

disponibilidades médias de R$ 8,50/hab.mês e R$ 430,10/hab.mês, respectivamente para 

DAPR e DAAR. 

A maior variabilidade, além dos menores valores médios percebidos quando 

comparados à análise da poluição por material particulado (diminuição de 30,6% para 

pagar e 31,2% a aceitar), indicam que os transtornos devido aos ruídos gerados são menos 

percebidos quando comparados àqueles advindos da poluição por material particulado. 

De fato, os problemas declarados de insônia, advindos do funcionamento das correias, 

foram numericamente menores, inclusive com participação menor do que aqueles que não 

declararam ter sofrido de problemas de saúde que atribuíram às correias, conforme mostra 

a Tabela 17. 

A análise conjunta mostra que o valor de DAPC médio obtido corresponde a 

91,7% da soma obtida das médias de DAPP e DAPR. No entanto, DAAC possui 

comportamento oposto, onde o valor soma das médias de DAAP e DAAR é superior a DAAC 

(108%), seguindo a tendência dos entrevistados a atribuírem valores maiores em cenários 

de disponibilidade a aceitar do que a pagar. 

4.3 Análise da natureza do valor de DAP e DAA 

Com o objetivo de entender o comportamento das disponibilidades, foi feita 

uma análise de regressão seguindo o modelo, compreendendo as Expressões 10 e 11: 

𝐷𝐴𝑃 = 𝑓(𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒, 𝑠𝑒𝑥𝑜, 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒, 𝐶𝑅𝐹, 𝑅𝑃𝑀, 𝑃𝑆𝐷)         (10) 

𝐷𝐴𝐴 = 𝑓(𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒, 𝑠𝑒𝑥𝑜, 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒, 𝐶𝑅𝐹, 𝑅𝑃𝑀, 𝑃𝑆𝐷)         (11) 
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onde, CRF é a Contribuição com a Renda Familiar, RPM é a Renda Pessoal Mensal e 

PSD os Problemas de Saúde Declarados. As variáveis “sexo”, “escolaridade”, “CRF” e 

“PSD” foram analisadas como variáveis do tipo dummy. Foi testada a aderência dos dados 

com um modelo linear e a verificação de evidências estatísticas de contribuição de cada 

variável independente (argumentos da função f nas expressões 10 e 11) com as variáveis 

dependentes (DAPP, DAAP, DAPR, DAAR, DAPC, DAAC).  

4.3.1 Análise da poluição por material particulado 

Os resultados obtidos pela análise de regressão linear estão resumidos na 

Tabela 19. Foi adotado o nível de confiança de 95%. O modelo linear é estatisticamente 

relevante com F de significação de 0,42% (menor do que 5%) e com R múltiplo obtido 

de 85,92%, o que indica que 85,92% dos dados são explicados pelo modelo linear com 

95% de confiança. Das variáveis estudadas, apenas três variáveis possuem evidências 

estatísticas de impacto no valor de DAPP, que são “Escolaridade – nenhum”, “PSD – 

Respiratório” e “PSD – Pele” com valores-P correspondendo a 0,0152, 0,0159 e 0,0004, 

respectivamente, sendo, portanto, esses abaixo de 0,05. 

Isso significa que a ausência de escolaridade, a declaração de problemas 

respiratórios e de pele são estatisticamente relevantes para o comportamento das 

disponibilidades a pagar pelos problemas causados devido ao material particulado 

presente no ar da comunidade. 

Tabela 19 – Análise de regressão linear múltipla para a variável dependente DAPP. 

ANOVA – resumo simplificado    

F de significação   0,004277279 

R múltiplo obtido   0,859187248 

Observações   32 

Variável Coeficientes Estatística t Valor-P 

Interseção -0,45299955 -0,046875208 0,963128853 

Sexo -0,476047606 -0,134098528 0,894812648 

Idade 0,024448609 0,164589415 0,871101368 

Escolaridade - Nenhum 30,0512916 2,68281671 0,015195761 

Escolaridade - Primário incompleto 7,870770212 0,911609344 0,374022128 

Escolaridade - Primário completo 11,52093076 1,36566633 0,188867467 

Escolaridade - Ginásio incompleto -4,41127263 -0,45310142 0,655890055 
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Escolaridade - 1o grau completo 10,58886904 1,040677541 0,311802601 

Escolaridade - 2o grau incompleto 12,49281569 1,402374388 0,177814825 

Escolaridade - 2o grau completo 10,46401 1,270166443 0,220199378 

RPM 0,004908477 1,860248362 0,079270341 

PSD - Respiratório -11,76761606 -2,660129619 0,015943714 

PSD – Pele 20,15302943 4,305979223 0,000425421 

PSD – Insônia -1,665028989 -0,234063418 0,817577298 

Fonte: o autor, 2017. 

De fato, os problemas de saúde, principalmente os de ordem respiratória e 

dermatológica, foram os mais relatados, conforme visto na Tabela 17, e também 

comprovado em campo pelo autor, onde muitos moradores mostraram moléstias 

semelhantes a reações alérgicas. O coeficiente negativo obtido para PSD – Respiratório” 

(-11,77) mostra uma relação inversa com DAPP, ao contrário da declaração da presença 

problemas de pele, que possui coeficiente positivo. A novidade aqui é a influência da 

ausência de escolaridade com a DAPP, que possui coeficiente também positivo. Logo, 

evidências estatísticas mostram que pessoas que se declaram com nenhum nível de 

escolaridade tendem a ser mais dispostas a pagar para terem seus problemas resolvidos 

do que aqueles com algum tipo de escolaridade. 

Com relação a disponibilidade a aceitar (DAAA), os resultados foram bem 

diferentes, conforme a Tabela 20. Os resultados mostram que o modelo linear não se 

ajustou aos dados com 95% de confiança. Foi obtido para F de significação o valor de 

0,3816, maior do que o limite de 0,05 para o aceite do modelo, assim como para os 

valores-P de cada variável independente. 

Tabela 20 - Análise de regressão linear múltipla para a variável dependente DAAP. 

ANOVA – resumo simplificado    

F de significação   0,381633963 

R múltiplo obtido   0,685324915 

Observações   31 

Variável Coeficientes Estatística t Valor-P 

Interseção -701,6415075 -1,13101797 0,273751531 

Sexo 321,2311633 1,402045205 0,178897261 

Idade 10,01079853 0,874178603 0,394203188 
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Escolaridade – Nenhum 279,8634577 0,378280247 0,709904599 

Escolaridade - Primário incompleto 553,8046317 1,027126034 0,31875489 

Escolaridade - Primário completo 776,4373374 1,524622609 0,145740548 

Escolaridade - Ginásio incompleto 521,1962964 0,873987911 0,394304127 

Escolaridade - 1o grau completo 365,0736501 0,59545469 0,559383964 

Escolaridade - 2o grau incompleto 1155,670928 2,044149665 0,056748072 

Escolaridade - 2o grau completo 883,1297082 1,760720933 0,096262254 

RPM 0,1051384 0,63721101 0,532475847 

PSD – Respiratório -342,0293717 -1,173580529 0,256743742 

PSD – Pele 294,13997 1,008000914 0,327586966 

PSD – Insônia 709,7754344 1,56191394 0,136730707 

Fonte: o autor, 2017. 

4.3.2 Análise da poluição por ruído 

Os resultados obtidos pela a análise de regressão dos valores para DAPR e 

DAAR são descritos nas Tabelas 21 e 22, respectivamente. 

Tabela 21 - Análise de regressão linear múltipla para a variável dependente DAPR. 

ANOVA – resumo simplificado    

F de significação   0,55384169 

R múltiplo obtido   0,631392377 

Observações   32 

Variável Coeficientes Estatística t Valor-P 

Interseção 0,12411335 0,00736714 0,994202964 

Sexo -1,780920612 -0,286203062 0,777990514 

Idade 0,043600191 0,16741121 0,868912975 

Escolaridade – Nenhum -8,102163311 -0,406986902 0,688816421 

Escolaridade - Primário incompleto 1,623684297 0,107810346 0,915338769 

Escolaridade - Primário completo 6,593649309 0,446724954 0,660401881 

Escolaridade - Ginásio incompleto -4,100029501 -0,241116456 0,812190036 

Escolaridade - 1o grau completo -24,67921274 -1,283105937 0,215730291 

Escolaridade - 2o grau incompleto 1,094261696 0,071445362 0,943831154 

Escolaridade - 2o grau completo 5,985172776 0,415303511 0,682828288 

RPM 0,003241731 0,696302118 0,495133578 
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Continuação... 

PSD – Respiratório -5,64609102 -0,734254353 0,472251077 

PSD – Pele 11,43717667 1,39533382 0,179893308 

PSD – Insônia 27,83809116 2,287742929 0,034472015 

Fonte: o autor. 

Tabela 22 - Análise de regressão linear múltipla para a variável dependente DAAR. 

ANOVA – resumo simplificado    

F de significação   0,426494755 

R múltiplo obtido   0,674146857 

Observações   31 

Variável Coeficientes Estatística t Valor-P 

Interseção -632,0118047 -1,085585454 0,292817304 

Sexo 234,4346367 1,09031181 0,29078963 

Idade 10,46255705 0,973540186 0,343934907 

Escolaridade – Nenhum -59,94523415 -0,086338942 0,932205754 

Escolaridade - Primário incompleto 312,2022575 0,617003725 0,545408017 

Escolaridade - Primário completo 144,2914996 0,301912632 0,766380928 

Escolaridade - Ginásio incompleto -104,1702341 -0,18613684 0,854540485 

Escolaridade - 1o grau completo 73,23580594 0,127284725 0,900208528 

Escolaridade - 2o grau incompleto 556,0403903 1,048019671 0,309301853 

Escolaridade - 2o grau completo 461,732076 0,980935996 0,340379284 

RPM 0,072589059 0,468789271 0,645175645 

Continuação ...    

PSD – Respiratório -208,1584856 -0,761076313 0,457039537 

PSD – Pele 540,0148629 1,971955855 0,065110831 

PSD – Insônia 856,6788626 2,008809628 0,060712239 

Fonte: o autor, 2017. 

Em ambas as regressões não foram obtidos ajustes satisfatórios com 95% de 

confiança (F de significação maiores que 0,05), o que indica que o modelo linear não se 

ajustou aos dados obtidos. Além disso, tal resultado indica não haver evidências 

estatísticas da dependência entre as variáveis estudadas e as disponibilidades a pagar e 

aceitar pelos incômodos causados pelos altos níveis de ruído. 



100 

 

  

4.3.3 Análise conjunta dos impactos 

Finalmente, foi realizada a análise dos resultados levando em consideração os 

dois impactos em conjunto (DAPC e DAAC). Os resultados são mostrados nas Tabelas 23 

e 24. 

Tabela 23 - Análise de regressão linear múltipla para a variável dependente DAPC. 

ANOVA – resumo simplificado    

F de significação   0,206829757 

R múltiplo obtido   0,721890388 

Observações   32 

Variável Coeficientes Estatística t Valor-P 

Interseção 5,843222437 0,177509117 0,861090772 

Sexo -8,373320158 -0,68867649 0,499807796 

Idade 0,066581519 0,130839142 0,897353777 

Escolaridade – Nenhum 4,201312137 0,108007082 0,915184909 

Escolaridade - Primário incompleto 5,790287914 0,196764549 0,846216403 

Escolaridade - Primário completo 20,94434484 0,726221316 0,477041126 

Escolaridade - Ginásio incompleto -2,703006378 -0,081353227 0,936058813 

Escolaridade - 1o grau completo -47,73350491 -1,270113061 0,220217963 

Escolaridade - 2o grau incompleto -0,059048623 -0,001973106 0,998447393 

Escolaridade - 2o grau completo 16,60931893 0,589832339 0,562634757 

RPM 0,006632017 0,729044866 0,475354178 

PSD – Respiratório -14,61196003 -0,972512015 0,343684423 

Continuação ...    

PSD – Pele 25,88406177 1,616142175 0,123454586 

PSD – Insônia 57,37014514 2,412912442 0,026708921 

Fonte: o autor, 2017. 

Tabela 24 - Análise de regressão linear múltipla para a variável dependente DAAC. 

ANOVA – resumo simplificado    

F de significação   0,376273189 

R múltiplo obtido   0,675433345 

Observações   32 
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Continuação... 

Variável 

 

Coeficientes 

 

Estatística t 

 

Valor-P 

Interseção -1252,560423 -1,25585834 0,225224683 

Sexo 501,4211572 1,323897323 0,202104931 

Idade 19,76682278 1,334209454 0,198770347 

Escolaridade – Nenhum 19,27856075 0,016833656 0,986754508 

Escolaridade - Primário incompleto 872,7344572 0,967452944 0,346137846 

Escolaridade - Primário completo 926,7156494 1,057534204 0,304254787 

Escolaridade - Ginásio incompleto 620,8943117 0,611805244 0,548317135 

Escolaridade - 1o grau completo 641,2031679 0,619187938 0,543550704 

Escolaridade - 2o grau incompleto 1878,172711 1,954205903 0,066393294 

Escolaridade - 2o grau completo 1250,088216 1,448597737 0,164646825 

RPM 0,140818118 0,511241093 0,615396179 

PSD – Respiratório -720,9977221 -1,533064775 0,142648024 

PSD – Pele 1021,90126 2,092036869 0,05087739 

PSD – Insônia 1296,466989 1,973025437 0,064050453 

Fonte: o autor, 2017. 

Assim como aconteceu com a análise dos valores de DAPR e DAAR, não houve 

ajuste satisfatório dos dados de DAPC e DAAC com as variáveis independentes analisadas, 

novamente com 95% de confiança. 

Portanto, com exceção da análise da variável DAPP, as disponibilidades não 

apresentam nenhuma correlação do tipo linear com as variáveis socioeconômicas 

coletadas em campo. 

4.4 Cálculo do Valor do Passivo Ambiental (VPA) 

Conforme mostrado na seção 3.1.3, a análise de VPA será feita por meio de 

duas parcelas distintas: a primeira composta pelo Custo de Regularização Ambiental 

(CRA) e pelos Custos Ambientais Acumulados (CAA). 
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4.4.1 Determinação de CRA 

Até a data de fechamento deste trabalho, no que se refere a questão da 

desapropriação da Comunidade, houve apenas a sanção da Lei No 16.216 de 17 de abril 

de 2017, que autorizou “(...) o chefe do Poder Executivo a pagar indenização aos posseiros 

e ocupantes de imóveis na faixa de domínio da correia transportadora do Complexo 

Industrial e Portuário do Pecém – CIPP” (CEARÁ, 2017). No entanto, o valor da 

desapropriação não foi divulgado. A faixa de domínio em questão (ver também seção 

3.1.3) estende-se por uma distância de 100m para cada lado de cada correia. No entanto, 

nem toda a área da Comunidade é abrangida por essa distância (Figura 38). Além disso, 

nas entrevistas realizadas na Comunidade os moradores que possuem residência fora da 

faixa de domínio declaram também estarem se sentindo prejudicados pela presença e 

funcionamento das correias transportadoras. Portanto, será feita a análise de dois cenários 

distintos para a determinação do VPA.  

O primeiro cenário considera a desapropriação apenas da faixa de domínio, 

continuando o resto da comunidade ainda residente no local, aqui chamado de “Cenário 

1”. O segundo cenário considera que toda a comunidade será desapropriada, aqui 

chamado de “Cenário 2”. No Cenário 1, a área estimada a ser considerada para a 

desapropriação corresponde a 20.604m2. No cenário 2 a área estimada a ser considerada 

Figura 38 - Área de desapropriação da Comunidade Lagoa do Pecém considerada. 

Fonte: Google Earth, 2017. 
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para a desapropriação corresponde a 68.296m2 (47.692m2 somado a 20.604m2), ambos 

determinados pelo Software Google Earth Pro. Conforme ainda a Lei No 16.216, será 

considerado para fins de indenização apenas o terreno ocupado, ou seja, não será 

considerada para fins de cálculos de desapropriação as construções presentes nos terrenos 

(CEARÁ, 2017). 

Para se chegar ao valor da desapropriação nos dois cenários propostos, foi 

estimado o valor do metro quadrado levando em consideração as características da área 

em questão, tais como localização em área mista, ausência de rede coletora de esgoto e 

ausência de vias pavimentadas. Foram obtidos os valores por metro quadrado de 25 

imóveis com localização próxima a Comunidade Lagoa do Pecém, tais como a região de 

Matões, Pecém, etc. Após a retirada de outliers (sete no total) foi realizada a 

caracterização estatística dos dados. A Tabela 25 mostra a descrição estatística dos 

valores. Foi obtido o valor médio de R$ 61,45/m2 para os dados coletados com um CV 

de 52,51% (dados com grau de variação médio). A Tabela 26 sintetiza o cálculo realizado 

para estimativa de CRA para os dois cenários considerados nesse estudo. 

Tabela 25 – Descrição estatística dos valores por metro quadrado dos terrenos. 

Parâmetro Valor 

Observações 25 

Outliers 7 

Máximo R$ 137,50/m2 

Mínimo R$ 20,00/m2 

Média R$ 61,45/m2 

Desvio Padrão R$ 32,25/m2 

Coeficiente de Variação 0,5251 

Fonte: o autor, 2017. 

Tabela 26 – Resumo para o cálculo de CRA para os cenários 1 e 2. 

 Valor Unitário (R$/m2) Área (m2) CRA (R$) 

Cenário 1 61,45 20.604 1.266.115,80 

Cenário 2 61,45 68.296 4.196.789,20 

Fonte: o autor, 2017. 
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Foram obtidos valores para CRA bem distintos, onde o CRA obtido para o 

Cenário 2 é cerca de três vezes maior do que aquele referente ao Cenário 1 obedecendo a 

proporção das áreas dos terrenos em consideração. 

4.4.2 Determinação de CGA 

A determinação dos Custos Gerados Anualmente (CGA) foi realizada por 

meio da análise do valor de DAPC médio obtido pela aplicação dos questionários em 

conjunto com a população local (Pop) durante o período de um ano, conforme a expressão 

12: 

𝐶𝐺𝐴 = 12. 𝐷𝐴𝑃𝐶 . 𝑃𝑜𝑝             (12) 

O fator “12” (12 mês/ano) trata-se de um fator de conversão entre meses e anos, de tal 

forma a se obter a unidade de CGA em R$/ano. Para fins de simplificação, foi considerado 

o valor de DAPC (DAPC = 22,63 R$/hab.mês) pois esta disposição captura o efeito 

conjunto dos problemas causados pelo material particulado e pelos problemas causados 

pelo ruído, cenário esse o mais próximo da realidade da Comunidade Lagoa do Pecém. O 

tamanho da população de referência será de 200 habitantes (Pop = 200 hab), conforme o 

EVA do empreendimento (seção 2.4.3.2), pois trata-se do único valor de referência 

documentado. Realizando o cálculo por meio da expressão 12, chega-se ao valor de CGA 

= 54.312,00 R$/ano. 

4.4.3 Determinação de CAA 

Para o cálculo dos Custos Ambientais Acumulados, todas as parcelas CGA 

deverão ser deslocados para o ano de referência de 2017. Para tal, deve ser usada uma 

taxa de juros que corrija esses valores no tempo. Nesse trabalho será usada a inflação 

oficial acumulada, que é obtida a partir do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA), obtidos para os anos de 2011 a 2017 (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2017). As taxas para cada ano e os respectivos cálculos 

realizados para a determinação de CAA são mostrados na Tabela 27. 

A coluna nomeada de “Total” mostra o valor acumulado sem as correções 

devidas sendo, portanto, o somatório dos CGAs dos seis anos de ocorrência dos impactos. 

A coluna “Total corrigido” mostra a soma do CGA de um período acrescido do total das 

parcelas anteriores corrigidas com a inflação oficial presente na coluna “IPCA”. Na 

última linha da Tabela 27 é mostrado (em negrito) o total acumulado dos custos gerados 



105 

 

  

à Comunidade Lagoa do Pecém e seu respectivo valor corrigido no tempo obtendo-se 

CAA = R$ 392.058,31. Esse valor é constante para os dois cenários em análise, uma vez 

que essa parcela independe da área de desapropriação. 

Tabela 27 – Cálculo do CAA. 

Período Ano IPCA (% a.a.) CGA (R$) Total (R$) Total corrigido (R$) 

0 2011 - -  - - 

1 2012 5,83 54.312,00  54.312,00  54.312,00 

2 2013 5,91 54.312,00  108.624,00  111.790,39 

3 2014 6,40 54.312,00  162.936,00  172.709,20 

4 2015 10,67 54.312,00  217.248,00  238.074,59 

5 2016 6,28 54.312,00  271.560,00  317.789,15 

6 2017 -  54.312,00   325.872,00   392.058,31  

Fonte: o autor, 2017. 

4.4.4 Determinação de VPA 

Obtidos os valores de CRA e CAA, pode-se então calcular o Valor do Passivo 

Ambiental (VPA) para os dois cenários, seguindo o modelo adotado. Os resultados podem 

ser visualizados na Tabela 28. 

Tabela 28 – Cálculo dos VPAs obtidos para os dois cenários em análise. 

Análise CRA (R$) CAA (R$) VPA (R$) 

Cenário 1  1.266.115,80   392.058,31   1.658.174,11  

Cenário 2  4.196.789,20   392.058,31   4.588.847,51  

Fonte: o autor, 2017. 

O VPA obtido para o Cenário 2, de R$ 4.588.847,51, é consideravelmente 

maior do que o obtido para o Cenário 1, de R$ 1.648.174,11, o que corresponde a uma 

razão de 2,7 entre os VPAs, próximo da razão entre as áreas (3,1) em cada cenário. Isto 

se deve à maior participação dos valores de CRA  nos passivos calculados(76,4% e 91,5% 

para os Cenários 1 e 2, respectivamente) que, portanto, dependem diretamente da área a 

ser desapropriada. Nesse contexto, CAA trata-se de uma parcela fixa nessa análise, por 

depender essencialmente do valor obtido de DAPC médio e do período de exposição da 

Comunidade. 
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Para se ter ideia do tamanho desses passivos frente ao empreendimento, o 

investimento orçado para a construção de CT1 foi de R$ 148.359.440,56, conforme a 

Tabela 3. Ou seja, os passivos correspondem a 1,11% e a 3,09% do investimento no 

empreendimento para os cenários 1 e 2, respectivamente.  

4.4.5 Cálculo do VPA em cenários alternativos 

Foi também realizada a análise de VPA levando em consideração os impactos 

causados pelo material particulado (VPAP) e pelo ruído (VPAR) separadamente. Para isso, 

foram usados para os cálculos os valores de DAPP e DAPR para a determinação dos 

respectivos passivos. Os resultados e as suas respectivas variações percentuais podem ser 

visualizados nas Tabelas 29 e 30, respectivamente. 

Tabela 29 – Valores dos passivos ambientais obtidos para os impactos causados pelo 

material particulado, ruído e em conjunto. 

Análise VPAP (R$) VPAR (R$) VPAC (R$) 

Cenário 1  1.478.343,56   1.413.375,88   1.658.174,11  

Cenário 2  4.409.016,96   4.344.049,28   4.588.847,51  

Fonte: o autor, 2017. 

Tabela 30 – Diferenças percentuais para os passivos obtidos em cada cenário. 

Cenário 1 

 VPAP (%) VPAR (%) VPAC (%) 

VPAA  - 4,60 10,85 

VPAR 4,39  -  14,76 

VPAC 12,16 17,32  -  

Cenário 2 

 VPAP (%) VPAR (%) VPAC (%) 

VPAA - 1,50 3,92 

VPAR 1,47 - 5,33 

VPAC 4,08 5,64 - 

Fonte: o autor, 2017. 

As variações obtidas entre os valores dos passivos não ultrapassaram 20% 

com as maiores diferenças sendo obtidas para o Cenário 1, pois as porcentagens de 

participação para dos custos de desapropriação são maiores do que as do Cenário 2, logo, 

impactando mais fortemente nos valores finais dos passivos. 
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Ao contrário do que manda o senso comum, o VPAC para ambos os cenários 

é diferente da soma direta entre VPAP e VPAR. Isso se deve à baixa influencia obtida por 

meio da valoração dos impactos causados a Comunidade no valor total do passivo 

ambiental, sendo o custo com a desapropriação de maior participação. 

4.5 Comentários sobre o passivo ambiental na Comunidade Lagoa do Pecém 

Como visto na seção 2.1.1, o direito a um meio ambiente saudável é expresso 

por diversas partes que compõem a legislação brasileira, especialmente na Constituição 

Federal do Brasil de 1988. Porém, conforme foi mostrado nesse trabalho, os habitantes 

da Comunidade Lagoa do Pecém não têm acesso a esse direito, sofrendo os impactos 

devido a exposição a uma atmosfera com altas concentrações de material particulado 

provenientes do transporte de carvão mineral por CT1, além dos níveis de ruído acima do 

aceitável, conforme as multas aplicadas pelo IBAMA visto anteriormente, a despeito de 

todo o acompanhamento ambiental feito pelo controlador das correias. 

Apesar desses transtornos serem deletérios para a Comunidade e o fato dela 

reivindicar a solução para o problema ser legítimo, a ocupação de parte da área é 

atualmente irregular. A ocupação da área se deu quando CT1 estava em construção 

(2011), conforme informações obtidas na análise da Audiência Pública realizada na 

Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (ALCE) para discutir o assunto (TV 

ASSEMBLEIA, 2015), no entanto, somente em 2013 foi declarada a área de utilidade 

pública do CIPP, pelo Decreto Estadual No 31.357 de 3 de dezembro de 2013. Neste 

decreto parte da Comunidade foi incluída na área de utilidade pública, a tornando, 

portanto, como de ocupação irregular. Essa área foi analisada no Cenário 1 deste trabalho. 

Dessa forma, se assim for mantida a atual conjuntura, a área não contemplada da 

Comunidade ainda continuará a sofrer os efeitos nocivos do funcionamento de CT1, isso 

sem levar em consideração a possibilidade dos problemas se agravarem com o 

funcionamento de CT2 futuramente. 

Pode-se ainda destacar que, de acordo com a Tabela 1 que trata dos tipos de 

obrigatoriedades no que se refere aos passivos ambientais, o passivo gerado pela operação 

da correia transportadora de carvão mineral é do tipo legal. Isso se deve ao 

reconhecimento do passivo e a ação de correção por parte do Governo do Estado Ceará 

ser feita por força de Lei. 
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A Figura 39 mostra a evolução do passivo ambiental para os cenários 1 e 2 

usando a Expressão (29) em conjunto com os dados da Tabela 27. É possível notar a 

linearidade dos valores de VPA com o tempo, fato esse que pode ser explicado pelo baixo 

impacto da parcela CGA que é dependente do tempo. 

 

Foi consenso na Audiência Pública citada anteriormente que a solução viável 

para o problema seria a desapropriação da Comunidade e a tomada de medidas de 

mitigação dos efeitos causados pelo funcionamento das correias, tais como: substituição 

e/ou lubrificação dos roletes das correias, aplicação de telas protetoras para diminuir o 

efeito de tiragem de material por parte dos ventos fortes, por exemplo.  

Ainda foi declarado na Audiência Pública que alguns moradores do centro do 

distrito do Pecém perceberam após o início da operação de CT1 a presença de material 

particulado similar a carvão, especialmente em zonas mais elevadas como prédios. Apesar 

de não ter sido objeto de investigação, esse fato pode indicar que a extensão do passivo 

causado pelas correias pode ter atravessado as fronteiras da Comunidade Lagoa do 

Pecém. 

 

Figura 39 – Evolução de VPA para os cenários 1 e 2 com o tempo. 

Fonte: o autor, 2017. 
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5 CONCLUSÃO 

Por meio deste trabalho foi mostrado a materialidade dos impactos negativos 

causados pelas correias transportadoras do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, 

especialmente aquela que transporta carvão mineral, impactos esses que correspondem 

ao passivo ambiental gerado pelo seu funcionamento. Foram identificados danos 

causados por material particulado presente no ar e altos níveis de ruído emitidos pelas 

correias. Como reflexo desses problemas ambientais, a população local reportou diversos 

tipos de problemas, especialmente aqueles relacionados à saúde, tais como problemas 

respiratórios, problemas de pele e problemas de insonia. 

Por meio do uso de ferramentas advindas da Economia Ambiental, 

particularmente o Método da Valoração Contingente (MVC), foi calculado o valor do 

passivo ambiental (VPA), ou seja, as obrigações reconhecidas para com o meio ambiente 

devido aos danos causados. O VPA foi dividido em duas parcelas, com o objetivo de 

melhorar a compreensão do problema: o Custo de Regularização Ambiental (CRA) e os 

Custos Ambientais Acumulados (CAA). 

Foi realizada a análise dos passivos em dois cenários distintos. O primeiro 

compreende a determinação de VPA decorrente da parte da Comunidade que está situada 

na zona declarada de utilidade pública, que corresponde a 20.604m2. O segundo cenário 

compreende a determinação de VPA compreendendo toda a Comunidade, que 

corresponde a 68.296m2. 

A aplicação do MVC, de pesquisas e de questionários feito em campo, 

revelou que o VPA obtido para o primeiro cenário (levando em consideração os efeitos 

do material particulado e os problemas de ruído em conjunto - VPAC – para o ano de 

2017) corresponde a R$ 1.658.174,11, que compreende a soma dos resultados para CRA 

de R$ 1.266.115,80 e para CAA de R$ 392.058,31. Já para o segundo cenário, o VPA 

obtido corresponde a R$ 4.588.847,51 abarcando valores de CRA igual a R$ 4.196.789,20 

e de CAA igual R$ 392.058,31, sendo, portanto, o mesmo CAA do cenário 1. A grande 

diferença entre os VPAs de cada cenário se deve à maior participação da parcela de CRA 

no segundo cenário (91,5% do VPA) em relação ao primeiro (76,4% do VPA), sendo essa 

basicamente dependente da área da Comunidade a ser desapropriada. 
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Também foram analisados os VPAs derivados dos impactos isoladamente, 

diferentemente da análise anterior que levou em consideração os impactos em conjunto. 

Para o primeiro cenário foi obtido o VPA decorrente do material particulado (VPAP) de 

R$ 1.478.343,56 e para o VPA decorrente dos problemas de ruído (VPAR) de R$ 

1.413.375,88. Para o segundo cenário foi obtido VPAP de R$ 4.409.016,96 e VPAR de R$ 

4.344.049,28. Ao contrário do que manda o senso comum, o VPAC é diferente da soma 

direta entre VPAP e VPAR nos dois cenários. A explicação se deve à baixa influencia 

obtida da valoração dos impactos causados à Comunidade no valor total do passivo 

ambiental, além do custo de desapropriação não ser acumulativo nessa soma. 

O problema causado à Comunidade Lagoa do Pecém é essencialmente de 

ordem fundiária, conforme tentou-se mostrar até aqui. Logo, a solução mais viável, e é a 

que está sendo adotada pelo Governo do Estado Ceará até a conclusão desse trabalho, é a 

desapropriação das famílias afetadas e a mitigação dos danos causados por meio de 

alterações no equipamento. No entanto, essa solução só contempla parte da Comunidade 

que se encontra dentro da área declarada de utilidade pública, que corresponde ao 

primeiro cenário de estudo, não possuindo, portanto, nenhuma indicação no que se refere 

ao restante da comunidade. Caso essa indicação se concretize, esses passivos, em tese, 

continuarão existindo para o restante da Comunidade e, portanto, sendo uma solução 

ineficaz e não definitiva para o problema. 
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Anexo 1 - Questionário 
 

Orientações gerais: 

• Este questionário deve ser aplicado obrigatoriamente as pessoas que residem na 

Comunidade Lagoa do Pecém situada no distrito do Pecém, município de São Gonçalo 

do Amarante, Ceará; 

• Este questionário não deve ser aplicado a menores de 16 anos. 

 

BLOCO DE IDENTIFICAÇÃO 

P1 Nome: ____________________________________________________________________ 

P2 Sexo: 0 – Feminino e 1 – Masculino: ____________________________________________ 

P3 Idade: ____________________________________________________________________ 

* Contato: ____________________________________________________________________ 

BLOCO DE CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

P4 Qual seu nível de escolaridade? 

0 – Nunca fui a escola 1 – 1ª a 3ª série – primário 
incompleto. 

2 – 4ª Série – primário 
completo. 

3 – 5ª a 7ª série ginásio 
incompleto. 

4 – 8ª Série – 1º grau 
completo. 

5 – 2º Grau incompleto. 

6 – 2º Grau completo. 7 – Superior incompleto. 8 – Superior completo ou 
mais. 

 

P5 Você faz algum trabalho remunerado? 

1 – Sim, está trabalhando. 2 – Só estuda. 3 – É aposentado(a). 

4 – É dona de casa. 0 – Está desempregado(a).  

 

P6 Você contribui para a renda da família? 

1- SIM e 0 – NÃO: ______________________________________________________________ 

P7 Qual sua Renda Mensal Pessoal? 

Valor: ________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

  

BLOCO DE INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS 

P8 Você sente-se de alguma forma afetado pela presença e funcionamento das correias 

transportadoras de carvão e de minério de ferro que estão presentes próximos a sua 

comunidade? 

1- SIM e 0 – NÃO: ______________________________________________________________ 

P9 Você acredita que tem ou já teve algum problema de saúde que seja associado ao 

funcionamento das correias próximas a sua casa? Se sim, qual? 

0 – Nenhum problema 1 – Problemas respiratórios 2 – Problemas de pele 

3 – Problemas de sono 4 - Outros  

 

P10 Levando em consideração seus gastos e das pessoas que moram com você, com educação, 

saúde, alimentação, lazer, transporte e, supondo que o Governo do Estado do Ceará com certeza 

utilizaria a verba para assegurar uma qualidade de ar adequada à saúde, quanto por mês você 

estaria disposto(a) a pagar em sua conta de energia (caso possua ligação de energia elétrica) ou 

na conta de água (caso possua ligação com a rede de abastecimento) para que você pudesse ter 

no ambiente em que você mora atualmente ar de qualidade adequada para a saúde? 

P10.1 Disposição a Pagar (DAP): ___________________________________________________ 

P10.2 Disposição a Aceitar (DAA): _________________________________________________ 

P11 Levando em consideração seus gastos e das pessoas que moram com você, com educação, 

saúde, alimentação, lazer, transporte e, supondo que o Governo do Estado do Ceará com certeza 

utilizaria a verba para assegurar uma qualidade de som ambiental adequado à saúde, quanto 

por mês você estaria disposto(a) a pagar em sua conta de energia (caso possua ligação de 

energia elétrica) ou na conta de água (caso possua ligação com a rede de abastecimento) para 

que você pudesse ter no ambiente em que você mora atualmente qualidade de som ambiental 

adequado à saúde? 

P11.1 Disposição a Pagar (DAP): ___________________________________________________ 

P11.2 Disposição a Aceitar (DAA): _________________________________________________ 

P12 Levando em consideração seus gastos e das pessoas que moram com você, com educação, 

saúde, alimentação, lazer, transporte e, supondo que o Governo do Estado do Ceará com certeza 

utilizaria a verba para assegurar uma qualidade de ar e de som ambiente adequado à saúde, 

quanto por mês você estaria disposto a pagar em sua conta de energia (caso possua ligação de 

energia elétrica) ou na conta de água (caso possua ligação com a rede de abastecimento) para 

que você pudesse ter no ambiente em que você mora atualmente ar de qualidade e som 

ambiental adequado para a saúde? 

P12.1 Disposição a Pagar (DAP): ___________________________________________________ 



 

 

  

P12.2 Disposição a Aceitar (DAA): _________________________________________________ 
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