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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM 

 
 

Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM – Ata da 59ª (quinquagésima nona) 

Reunião Ordinária da Unidade Regional Colegiada Zona da Mata, do Conselho Estadual de 

Política Ambiental – COPAM. Realizada em 22/03/2010 (vinte e dois de março de dois mil e 

dez), às quatorze horas, no Auditório do IEF, Rodovia Ubá/Juiz de Fora, km 02, Horto Florestal, 

Ubá – Minas Gerais. Presidente: Supervisor do Escritório Regional do IEF/Mata, Dr. 

Fernando Gesualdi Reiff. Assessor Jurídico: Dr. Leonardo Sorbliny Schuchter. 

Conselheiros presentes: Antônio Teixeira Matos; Aurélio Augusto de Sousa Filho; Cap. PM 

Edmar Pires; Cláudio Pacheco Pereira; Denise Bernardes Couto; Edson Teixeira Filho; 

Igor Messias da Silva; Joaquim Arildo Borges; Jorge Abdala Dergam dos Santos; José 

Gomes Lanes; Luiz Eduardo Ferreira Fontes; Maurício Novaes Souza; Moisés Moura 

Brito Júnior; Robin Le Breton; Rui Gonçalves Leite; Thaís Lamim Leal Thomaz; 

Vanderley Antônio Chilese. 

 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Boa 1 

tarde a todos. Primeiramente eu queria justificar a ausência do Dr. Shelley e do Dr. Geraldo, 2 

porque eles estão impossibilitados de estar aqui hoje devido a uma convocação do Governador, 3 

que convocou todos os dirigentes para uma reunião hoje. Eu estou aqui por delegação de 4 

poderes, a qual eu vou ler primeiro. Belo Horizonte, 22 de março de 2010. Diante da 5 

impossibilidade do comparecimento do titular e primeiro suplente, representante da SEMAD 6 

junto à URC COPAM/Zona da Mata, conforme composição estabelecida pela Deliberação 7 

COPAM 350/2008, indico o senhor Fernando Gessualdi Reiff para presidir a 59ª. Reunião 8 

Ordinária da Unidade Regional Colegiada, COPAM da Zona da Mata, que será realizada no dia 9 

22 de março de 2010, às treze horas no município de Ubá. Shelley de Souza Carneiro, 10 

Secretário-Adjunto de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e presidente da 11 

URC COPAM/Zona da Mata. Eu gostaria de destacar primeiro a questão das palavras dos 12 

interessados, que façam suas inscrições aqueles que têm interesse em falar em algum processo, 13 

que façam a inscrição no livro, dando o nome, porque só será permitida a fala através daqueles 14 

inscritos. Nós vamos ter agora a execução do Hino Nacional. (Execução do Hino Nacional 15 

Brasileiro). Dando início aos trabalhos, eu gostaria de colocar para exame e aprovação da ata da 16 

58ª. Reunião Ordinária, realizada no dia 22/02/2010. Conselheiro Luiz Fontes. 17 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – É só fazer uma 18 

observação que o nome da Cristina está errado está Quiode com Q, é CHI. 19 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Não 20 

havendo mais nenhum comentário, colocar em votação. 21 

Denise Bernardes Couto – FIEMG – Senhor presidente, como eu não vim à última reunião, eu 22 

quero me abster da votação da ata. 23 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Ok, está 24 

registrado. Então, colocando em votação, aqueles que estão de acordo, permaneçam como estão. 25 

Aprovado. Eu queria agora colocar a palavra aos Comunicados dos Conselheiros. 26 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Gostaria de comunicar 27 

aos conselheiros que na reunião da penúltima semana da Câmara de Proteção à Biodiversidade 28 
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CPB, do COPAM, em Belo Horizonte, a CPB aprovou os princípios, critérios e procedimentos 29 

para implantação do programa de pagamento por serviços ambientais do Estado de Minas Gerais. 30 

É um avanço muito grande que o Estado, com certeza, vai ter a partir da lei de 2008 e dois 31 

decretos de 2009, que criaram a figura da bolsa verde, chamada Bolsa Verde e foi apresentado 32 

pela comissão executiva que trabalhou no assunto com posses de termos do IEF, FAEMG e 33 

FETAEMG e uma série de ONGs e entidades e a CPB aprovou esses princípios que eu considero 34 

um marco para Minas Gerais. Inclusive o próprio estabelecimento desses princípios, eles vão 35 

representar como se fosse um termo de referência a partir de agora para propriedades que 36 

queiram se considerar ambientalmente sustentáveis, porque os critérios de pontuação que vão 37 

permitir aos candidatos o pagamento de serviço ambiental, eles indicam claramente, pontuando, 38 

por exemplo, a propriedade que tem sistemática florestal implantada, pontuação determinada, 39 

que não usa pesticida, uma pontuação determinada, que tem prática de manejo de conservação do 40 

solo e assim por diante. Só rapidamente, nós colocamos com caráter geral, vão ser prioritários, 41 

quando o edital sair, propostas de coletivos, várias propriedades sobre propostas individuais, 42 

propostas que atendam o zoneamento ecológico econômico e assim por diante. Então, isso já está 43 

à disposição, com certeza, no site do IEF e da SEMAD, os critérios, os princípios, critérios e 44 

procedimentos para implantação do pagamento do serviço ambiental. Eu tenho certeza que isso 45 

vai representar um avanço significativo para o Estado de Minas Gerais. Um projeto que é de 46 

Estado e não de Governo, que foi convergência de esforços de diferentes correntes partidárias 47 

políticas e da organização civil. 48 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Senhor 49 

Edson. 50 

Edson Teixeira Filho – FAEMG – Apenas comunicar, Senhor presidente, que na quarta-feira 51 

agora nós estaremos promovendo a entrega de certificados aos proprietários rurais, aos 52 

produtores rurais que estiveram conosco, em parceria, no projeto Barraginhas. Nós concluímos 53 

esse projeto com recursos da Fundação Banco do Brasil e contrapartidas dos produtores rurais. 54 

Nós fizemos quinhentas e vinte e cinco barraginhas nos municípios de Ubá, Guidoval e Rodeiro 55 

e nada mais justo do que homenagear a esses produtores que aceitaram esse desafio de ceder sua 56 

propriedade. Normalmente o produtor rural é tido como um destruidor do meio ambiente, isso é 57 

voz corrente, como se para produzir alimento não precisasse trabalhar terra, mas a gente sabe 58 

também que é possível práticas conservacionistas, práticas que melhorem o ambiente sem que 59 

haja prejuízo na produção agropecuária. E com isso nós queremos entregar a esses produtores, na 60 

próxima quarta-feira, no salão do Sindicato Rural, na rua Peixoto Filho, 122, no segundo andar, 61 

um certificado de produtor de água e defensor do meio ambiente. Esses convites foram deixados 62 

na mesa de cada conselheiro, no local reservado a ele e nós gostaríamos da presença para 63 

prestigiar aos produtores rurais que realmente aderiram esse projeto. São cento e sessenta 64 

produtores, num total de quinhentos e vinte cinco barraginhas entre Ubá, Guidoval e Rodeiro. 65 

Muito obrigado. 66 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Concedo 67 

a palavra à representante da FIEMG, Senhora Denise. 68 

Denise Bernardes Couto – FIEMG – Parece que o conselheiro Michel pediu para comunicar 69 

que não pôde estar hoje aqui por motivo de trabalho. Parece que na última reunião ele disse que 70 

o INTERSIND ia fazer doação de lâmpadas aqui para o auditório do IEF, lâmpadas econômicas, 71 

frias, que não esquentassem e também proporcionasse economia de energia também. Eu acho 72 

que isso já foi feito. Parece que a doação do INTERSIND foi feita, ele pediu para comunicar isso 73 

aos conselheiros, a troca de lâmpadas do auditório do IEF. 74 
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Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Ok. Não 75 

havendo mais nenhum comunicado, vou dar por início os trabalhos de discussão. Nós vamos 76 

colocar em discussão agora o Processo Administrativo para Exame de Licença Prévia 77 

concomitante com a Licença de Instalação – Concedida -“Ad Referendum”. 5.1, Departamento 78 

de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER – Pavimentação e/ou melhoramentos 79 

e Implantação de rodovias – Coronel Pacheco e Juiz de Fora/MG – PA Nº 15908/2007/001/2008 80 

– Classe 3 – Convocado ao Licenciamento – Apresentação: SUPRAM Zona da Mata. Eu inicio 81 

os trabalhos, houve um pedido de vista da conselheira Thais Lamin Leal Thomaz, representante 82 

do Mistério Público e Michel Henrique Pires, representante da FIEMG. Então, que esses 83 

conselheiros apresentem os seus relatos. Se apresente. 84 

Thaís Lamin Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Bem, o nosso parecer, como 85 

introdução, faz as seguintes considerações: O DER requereu licença prévia de instalação para 86 

atividade de melhoria de pavimentação, implantação de anel rodoviário no trecho de acesso ao 87 

Aeroporto Regional da Zona da Mata, nos municípios de Coronel Pacheco e Juiz de Fora. O 88 

requerimento decorreu de convocação ao licenciamento ambiental, por decisão do Secretário 89 

Executivo do Copam proferida em 10/10/09, em razão do significativo impacto ambiental do 90 

empreendimento. Por orientação da SUPRAM Zona da Mata, foram apresentados Relatório de 91 

Controle Ambiental - RCA e Plano de Controle Ambiental - PCA. Cumpre mencionar que o 92 

empreendedor, no decorrer do processo, chegou a tentar a fragmentação do empreendimento, no 93 

intuito de descaracterizar a necessidade do licenciamento ambiental. Por exigência da SUPRAM, 94 

considerando as particularidades do caso, a convocação ao licenciamento foi devidamente 95 

mantida, conforme papeleta de despacho às fls. 178 dos autos do processo de licenciamento. A 96 

atual extensão proposta para a estrada é de 15,30 Km, incluindo 7,92 Km de ajuste/melhoria de 97 

estrada já existente e 7,38 Km de implantação de rodovia em terreno natural. O traçado 98 

apresentado inicialmente foi alterado por determinação da SUPRAM, para redução de 99 

intervenções ambientais impactantes em vegetação nativa e áreas de preservação permanente. A 100 

área em que se pretende implantar o empreendimento localiza-se na bacia hidrográfica da represa 101 

João Penido, manancial de abastecimento do município de Juiz de Fora, que conta com regime 102 

próprio de proteção previsto em lei municipal. A localização proposta motivou pedido de vista 103 

do Ministério Público, considerando o impacto potencial sobre o sistema de abastecimento de 104 

água de Juiz de Fora. O presente parecer foi elaborado com dados obtidos nos autos do processo 105 

de licenciamento e em documentos fornecidos pela Universidade Federal de Juiz de Fora. 2 – Da 106 

inviabilidade legal do empreendimento proposto: A área em que se pretende implantar o 107 

empreendimento localiza-se na bacia hidrográfica da represa Dr. João Penido, manancial de 108 

abastecimento do município de Juiz de Fora, que conta com regime próprio de proteção previsto 109 

pela Lei Municipal n.º 6.087 de 04 de dezembro de 1981. A lei municipal, que dispõe sobre o 110 

parcelamento, uso e ocupação do solo na área da bacia, definiu seu perímetro e estabeleceu 111 

zoneamento com restrições específicas para atividades diversas em razão de sua localização. Em 112 

2009, a norma chegou a ser alterada para permitir a implantação de infra-estrutura de alto 113 

interesse público no manancial, provavelmente para possibilitar a viabilidade do 114 

empreendimento em questão. Ocorre que, em janeiro de 2009, foi publicada a Lei Estadual nº 115 

18.024, que alterou a Lei 14.309/02 (sequer mencionada nos estudos ambientais apresentados 116 

pelo DER), convertendo em unidades de conservação de proteção integral as áreas de proteção 117 

de mananciais, nos seguintes termos: Art. 23 – São unidades de conservação de proteção 118 

integral: (...) VI - a área de proteção de mananciais, assim considerada a área de recarga de 119 

aqüíferos ou área com mananciais estratégicos para a garantia do abastecimento público de água 120 

de populações urbanas e rurais, que pode estar inserida em propriedade particular, desde que seja 121 
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possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais 122 

do local pelo proprietário; A alteração modificou drasticamente o regime de proteção de 123 

mananciais, inclusive o da represa Dr. João Penido. Assim, ainda que a lei municipal permita 124 

alguns usos, a lei estadual transformou a área do manancial em unidade de conservação do grupo 125 

de proteção integral, ficando assim tacitamente revogados todos os dispositivos normativos que 126 

atentem contra os objetivos dessa categoria de manejo. Nos termos da Lei Federal nº 9.985/00, o 127 

objetivo básico das Unidades de Proteção Integral é preservar a natureza, sendo admitido apenas 128 

o uso indireto dos seus recursos naturais, ou seja, aquele que não envolva consumo, coleta, dano 129 

ou destruição dos recursos naturais. Dessa forma, é absolutamente inviável a autorização de 130 

implantação de estrada em área de unidade de proteção integral. Por todo o exposto, 131 

consideramos que essa questão é preliminar a qualquer outra, já que prejudica todo o processo de 132 

licenciamento ambiental. 3 - Da necessidade de exigência de Eia/Rima: O presente procedimento 133 

tem por objeto a apreciação de requerimento de Licença Prévia concomitante com Licença de 134 

Instalação para atividade de melhoria, pavimentação e implantação de anel rodoviário. O traçado 135 

proposto inicialmente pelo DER foi alterado para redução de impactos sobre áreas de 136 

preservação permanente, em especial na bacia hidrográfica da represa João Penido, e sobre 137 

vegetação nativa, caracterizada como floresta estacional semidecidual. No procedimento em 138 

análise, não foi requerida a elaboração de EIA (estudo de impacto ambiental) e RIMA (relatório 139 

de impacto ambiental), o que representa violação frontal a requisito constitucional. O Formulário 140 

de orientação básica integrado (FOBI) constante de fls. 183/185 exigiu somente a apresentação 141 

do PCA/RCA. A exigência de avaliação prévia do impacto ambiental, de maneira completa e 142 

minudente, já era prevista como instrumento de proteção ambiental desde a Lei da Política 143 

Nacional de Meio Ambiente (Lei 6938/81): Art. 9º. São instrumentos da Política Nacional do 144 

Meio Ambiente:  145 

III - a avaliação de impactos ambientais; A Carta Magna, ao dispor sobre o Meio-Ambiente, 146 

aprimorou este instrumento, definindo o estudo prévio de impacto ambiental e alçando-o a 147 

requisito constitucional, para assegurar o direito ao Meio Ambiente ecologicamente equilibrado: 148 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 149 

do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 150 

dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. § 1º - Para assegurar a 151 

efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: IV - exigir, na forma da lei, para instalação 152 

de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, 153 

estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; (grifo nosso). A Constituição 154 

Mineira, no mesmo sentido, estabelece que: Art. 214, §1º - Para assegurar a efetividade do 155 

direito a que se refere este artigo, incumbe ao Estado, entre outras atribuições: IV – exigir, na 156 

forma da lei, prévia anuência do órgão estadual de controle e política ambiental, para início, 157 

ampliação ou desenvolvimento de atividades, construção ou reforma de instalações capazes de 158 

causar, sob qualquer forma, degradação do meio ambiente, sem prejuízo de outros requisitos 159 

legais, preservado o sigilo industrial; (...) §2º - O licenciamento de que trata o inciso IV do 160 

parágrafo anterior dependerá, nos casos de atividade ou obra potencialmente poluidora causadora 161 

de significativa degradação do meio ambiente, de estudo prévio de impacto ambiental, a que se 162 

dará publicidade.” Assim, o estudo de impacto ambiental não pode ser simplesmente 163 

“dispensado” ou substituído por qualquer outro procedimento menos meticuloso, quando houver 164 

obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação ambiental. Qualquer 165 

norma nesse sentido é flagrantemente inconstitucional. A Resolução CONAMA n. 01/86 elencou 166 

atividades que dependem de EIA/RIMA para serem licenciadas. Consta do rol do artigo 2º desta 167 

resolução: Art. 2° - Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo 168 
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relatório de impacto ambiental – RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual 169 

competente, e do IBAMA em caráter supletivo, o licenciamento das atividades modificadoras do 170 

meio ambiente, tais como: (...) I - Estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento; 171 

Nesse norte, indispensável torna-se destacar que o empreendimento em questão enquadra-se 172 

claramente no inciso I supra, já que a nova estrada seria asfaltada em toda sua extensão, 173 

passando a contar com duas faixas de rolamento com pista simples e acostamento. Conclui-se 174 

assim que a apresentação/aprovação de EIA-RIMA revela-se medida inarredável. Em outras 175 

palavras, para atividade que seja componente intrínseco de qualquer das mencionadas na 176 

Resolução CONAMA 01/1986, existe a presunção absoluta de obrigatoriedade de aprovação de 177 

EIA/RIMA pelo órgão ambiental competente. Ademais, ainda que a atividade em questão não 178 

fosse expressamente elencada na Resolução, seu inegável potencial poluidor justificaria a 179 

exigência do Estudo de Impacto Ambiental. Por mais que sejam apresentados argumentos de 180 

ordem prática para dispensar o EIA/RIMA, trata-se de obrigação legal e constitucional, que não 181 

pode ser deixada ao arbítrio de quem quer que seja. Argumenta o empreendedor tratar-se de 182 

estrada já existente, e que, por essa razão, os impactos ambientais seriam reduzidos. Há um grave 183 

equívoco no raciocínio exposto, vez que a estrada atual apresenta pequeno tráfego, e sequer se 184 

encontra asfaltada e implantada em todos seus trechos. O empreendimento proposto alterará 185 

totalmente a dinâmica de tráfego e ocupação atual, já que a nova estrada seria asfaltada em toda 186 

sua extensão, passando a contar com duas faixas de rolamento com pista simples e acostamento. 187 

No caso, os impactos radiais podem ser muito mais significativos que aqueles restritos à faixa de 188 

domínio da rodovia. Apesar da localização em área rural, é notório que empreendimentos 189 

rodoviários induzem novas ocupações e atividades. É notório, também, que as municipalidades 190 

enfrentam enormes dificuldades no controle e fiscalização de ocupações irregulares, que podem 191 

surgir rapidamente. Entretanto, essa análise foi praticamente ignorada nos estudos ambientais, o 192 

que não pode ser aceito. Dispõe a Resolução Conama 01/86 que: Artigo 5º - O estudo de impacto 193 

ambiental, além de atender à legislação, em especial os princípios e objetivos expressos na Lei 194 

de Política Nacional do Meio Ambiente, obedecerá às seguintes diretrizes gerais: I - Contemplar 195 

todas as alternativas tecnológicas e de localização de projeto, confrontando-as com a hipótese de 196 

não execução do projeto; II - Identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais 197 

gerados nas fases de implantação e operação da atividade ; III - Definir os limites da área 198 

geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos, denominada área de influência 199 

do projeto, considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza; lV - 200 

Considerar os planos e programas governamentais, propostos e em implantação na área de 201 

influência do projeto, e sua compatibilidade. Parágrafo Único - Ao determinar a execução do 202 

estudo de impacto ambiental o órgão estadual competente, ou o IBAMA ou, quando couber, o 203 

Município, fixará as diretrizes adicionais que, pelas peculiaridades do projeto e características 204 

ambientais da área, forem julgadas necessárias, inclusive os prazos para conclusão e análise dos 205 

estudos. Artigo 6º - O estudo de impacto ambiental desenvolverá, no mínimo, as seguintes 206 

atividades técnicas: I - Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto completa 207 

descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações, tal como existem, de modo a 208 

caracterizar a situação ambiental da área, antes da implantação do projeto, considerando: a) o 209 

meio físico - o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os recursos minerais, a topografia, os 210 

tipos e aptidões do solo, os corpos d'água, o regime hidrológico, as correntes marinhas, as 211 

correntes atmosféricas; b) o meio biológico e os ecossistemas naturais - a fauna e a flora, 212 

destacando as espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor científico e econômico, 213 

raras e ameaçadas de extinção e as áreas de preservação permanente; c) o meio sócio-econômico 214 

- o uso e ocupação do solo, os usos da água e a sócio-econômica, destacando os sítios e 215 
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monumentos arqueológicos, históricos e culturais da comunidade, as relações de dependência 216 

entre a sociedade local, os recursos ambientais e a potencial utilização futura desses recursos. II - 217 

Análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, através de identificação, 218 

previsão da magnitude e interpretação da importância dos prováveis impactos relevantes, 219 

discriminando: os impactos positivos e negativos (benéficos e adversos), diretos e indiretos, 220 

imediatos e a médio e longo prazos, temporários e permanentes; seu grau de reversibilidade; suas 221 

propriedades cumulativas e sinérgicas; a distribuição dos ônus e benefícios sociais. III - 222 

Definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre elas os equipamentos de 223 

controle e sistemas de tratamento de despejos, avaliando a eficiência de cada uma delas. lV - 224 

Elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento (os impactos positivos e 225 

negativos, indicando os fatores e parâmetros a serem considerados). A apresentação de outros 226 

estudos ambientais, quais sejam, Plano de Controle Ambiental (PCA) e Relatório de Controle 227 

Ambiental (RCA) não supre a ausência do EIA/RIMA, vez que os referidos estudos são 228 

simplificados, não preenchendo os requisitos dos artigos 5º e 6º da Resolução Conama n. 229 

01/1986. Estando a atividade prevista no rol do referido artigo 2º, a exigência do estudo de 230 

impacto ambiental não é mera faculdade, mas exigência legal. Ademais, a Resolução Conama n. 231 

237/1997, em seu art. 3º, também define o EIA/RIMA como o estudo necessário ao 232 

licenciamento ambiental para empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou 233 

potencialmente causadoras de significativa degradação ambiental, in verbis: “A licença 234 

ambiental para empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras 235 

de significativa degradação do meio ambiente dependerá de prévio Estudo de Impacto Ambiental 236 

e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), ao qual dar-se-á publicidade, 237 

garantida a realização de audiências públicas, quando couber, de acordo com a regulamentação.” 238 

A respeito do tema, destacamos os ensinamentos do constitucionalista José Afonso da Silva: 239 

“Essa enumeração casuística é puramente exemplificava; nem poderia ser diferente, porque a 240 

Constituição não admite limitação taxativa dos casos de Estudo de Impacto Ambiental. 241 

Qualquer que seja a obra ou a atividade, pública ou particular, que possa apresentar riscos de 242 

degradação significativa do meio ambiente, fica sujeita à sua prévia elaboração”. (SILVA, José 243 

Afonso da, Direito Ambiental Constitucional, 4ª edição, São Paulo: Malheiros,2002, pág. 289) 244 

Por fim, reproduzimos o repúdio de Paulo Affonso Leme Machado (2005, p. 268/269) a este 245 

expediente de burla à Constituição, com a substituição de EIA/RIMA por outros procedimentos: 246 

O EPIA, conforme estatui o art. 225, §1°, IV da CF, é o instrumento único da degradação 247 

potencial e significativa do meio ambiente, decorrente do exercício de atividades ou da 248 

instalação de obras. Não se pode contornar o caminho que a Constituição Federal traçou, com 249 

grande senso de estratégia ambiental. Não é um formalismo escravizador; pelo contrário, é o 250 

uso da forma como garantia do exercício da liberdade de viver num ambiente sadio e de 251 

harmonia entre os seres. (...) O Estudo Prévio de Impacto Ambiental está inserido na 252 

Constituição Federal. Mas, na prática, o texto constitucional vai sendo, dia a dia, solapado pela 253 

introdução de procedimentos preliminares que não têm sido rapidamente invalidados 254 

judicialmente. Com os astutos golpes desferidos, a prevenção dos danos ambientais no Brasil 255 

vai gradativamente ficando ineficaz, até aniquilar-se. (destaque nosso) Fundamental alertar a 256 

SUPRAM quanto à necessidade de exercer seu poder-dever de autotutela, contemplado 257 

majoritariamente na doutrina e na jurisprudência pátria, através da Súmula 473, do STF, nos 258 

seguintes termos: “A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que 259 

os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revoga-los, por motivo de 260 

conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em qualquer 261 

caso, a apreciação judicial.” Tem-se, portanto, que o próprio órgão ambiental pode rever seu ato 262 
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de ofício, retirando o processo de pauta e exigindo os estudos ambientais cabíveis, garantindo a 263 

legalidade do licenciamento em apreço. Não é demais lembrar que a não exigência de 264 

EIA/RIMA pelo órgão ambiental, incluindo-se aqui a SUPRAM e a própria URC, pode ser 265 

tipificada como crime contra a administração ambiental, previsto na Lei Federal nº 9.605/98, nos 266 

seguintes termos: “Art. 67. Conceder o funcionário público licença, autorização ou permissão em 267 

desacordo com as normas ambientais, para as atividades, obras ou serviços cuja realização 268 

depende de ato autorizativo do Poder Público: Pena - detenção, de um a três anos, e multa. 269 

Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de três meses a um ano de detenção, sem 270 

prejuízo da multa. (...) Art. 69-A. Elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal 271 

ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou 272 

parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão: Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) 273 

anos, e multa. § 1
o
 Se o crime é culposo: Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos. § 2

o
 A pena é 274 

aumentada de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), se há dano significativo ao meio ambiente, em 275 

decorrência do uso da informação falsa, incompleta ou enganosa.” Ante o exposto, o Ministério 276 

Público requer a conversão do julgamento do pedido de licenciamento em diligência, 277 

determinando ao empreendedor a elaboração e juntada de EIA/RIMA, o qual deverá ser 278 

submetido à análise dos técnicos da SUPRAM, para elaboração de novo parecer. 4 – Da 279 

necessidade de realização de audiência pública. A Deliberação Normativa COPAM nº 12, de 13 280 

de dezembro de 1994, e a Resolução Conama nº 09/87 estabelecem que a audiência pública é a 281 

reunião destinada a expor à comunidade as informações sobre obra ou atividade potencialmente 282 

causadora de significativo impacto ambiental e o respectivo Estudo de Impacto Ambiental - EIA, 283 

dirimindo dúvidas e recolhendo as críticas e sugestões a respeito para subsidiar a decisão quanto 284 

ao seu licenciamento. Apesar do empreendimento em análise tratar-se de obra potencialmente 285 

causadora de significativo impacto ambiental sobre manancial de abastecimento público, não foi 286 

realizada audiência pública para que a população de Juiz de Fora pudesse conhecer e opinar 287 

sobre a proposta. A ausência de EIA/RIMA e a atipicidade do processo de licenciamento, sem 288 

dúvida, acabaram por prejudicar eventuais pedidos de audiência pública. Considerando a 289 

natureza do bem jurídico em risco, verifica-se que a audiência pública é procedimento 290 

indispensável no caso, razão pela qual o Ministério Público, enquanto órgão legitimado, desde já 291 

requer a realização de audiência pública no município de Juiz de Fora, por ser a população deste 292 

a maior interessada na garantia da integridade do manancial da represa João Penido. 5 – Da 293 

revisão da legislação aplicável: No RCA apresentado, às fls. 386 dos autos, foi apresentada breve 294 

revisão da legislação aplicável ao caso. Foram verificados vários e graves equívocos nesse 295 

tópico, a começar pela citação de legislação revogada há cerca de 10 anos. Quanto ao regime 296 

jurídico de intervenção em APPs, foi citada a Lei Estadual n. 10.561/91, revogada pela Lei 297 

Estadual n. 14.309/02. Além disso, não foi sequer mencionada a Resolução Conama n. 369/06, 298 

que dispõe sobre os casos excepcionais de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto 299 

ambiental que possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação 300 

Permanente- APP. Os estudos apresentados também deixaram de citar a Lei Federal nº 301 

11.428/06, que disciplina a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, 302 

apesar da previsão inicial de supressão de vegetação protegida. Também não há informação nos 303 

autos quanto à ocorrência de área prioritária para a conservação da biodiversidade. Cumpre 304 

destacar que a Deliberação Normativa Copam nº 55/2002, que estabelece normas, diretrizes e 305 

critérios norteadores da conservação da Biodiversidade de Minas Gerais, utiliza como base no 306 

documento: "Biodiversidade em Minas Gerais: Um Atlas para sua Conservação” sendo, portanto, 307 

importante instrumento de política pública para a conservação da biodiversidade, devendo ser 308 

utilizado como norte em processos de licenciamento ambiental, conforme disposto no art. 1º da 309 
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norma mencionada. Apesar de se tratar de empreendimento causador de impacto ambiental 310 

significativo, não foi mencionada a Lei Federal n. 9.985/00, que cria o Sistema Nacional de 311 

Unidades de Conservação – SNUC. Nos termos do art. 36 do diploma legal, empreendimentos 312 

causadores de impacto ambiental significativo são obrigados a apoiar a implantação e 313 

manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral. Finalmente, não foi feita 314 

a análise o empreendimento à luz do Decreto Federal nº 87.561, de 13 de setembro de 1982, que 315 

dispõe sobre as medidas de recuperação e proteção ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio 316 

Paraíba do Sul. Em seu art. 6º, o decreto traz vedação a atividades que necessitem de 317 

terraplanagem, nos seguintes termos: Art. 6º Ficam declaradas Áreas de Proteção Ambiental as 318 

áreas de proteção de mananciais definidas nos mapas de que trata o artigo 1º, bem como as 319 

encostas, cumeadas e vales da vertente valparaibana da Serra da Mantiqueira e da Região 320 

Serrana de Petrópolis. § 1º Nas áreas definidas no caput deste artigo serão proibidos: (...) b) a 321 

realização de obras de terraplenagem e a abertura de canais, quando essas iniciativas importarem 322 

em sensível alteração das condições Ecológicas locais; É indiscutível que a implantação de 323 

estrada exigirá a realização de obras de terraplanagem, mas não foi feita análise objetiva desse 324 

fato frente à vedação citada. Ora, é fundamental a análise das intervenções propostas à luz das 325 

normas vigentes. Erros graves como os mencionados trazem dúvidas quanto à confiabilidade dos 326 

estudos ambientais apresentados, situação que deve ser considerada pela URC em sua 327 

deliberação. 6 – Das alternativas locacionais apresentadas. Conforme o RCA, a rodovia 353 328 

encontra-se em condições precárias e densamente ocupada, razão pela qual entendeu-se pela 329 

necessidade de estudo de outras alternativas de traçado para atender o acesso ao Aeroporto 330 

Regional da Zona da Mata. Segundo o PCA apresentado, foram estudadas três alternativas de 331 

traçado para a estrada: - Opção Via Romano: considerada inadequada por problemas ligados à 332 

ocupação urbana ao longo da rodovia e por condições topográficas adversas; - Opção ligação 333 

Rod. BR 267/Rod. MG 353 – Av. Juscelino Kubitchek: considerada inadequada por 334 

interferências com áreas habitadas, transposição de linha férrea, interferência em adutora e 335 

necessidade de desapropriação de unidade escolar; - Opção Barreira do Triunfo/ Rod. MG 353: 336 

tem como agravante a localização na bacia de acumulação da represa João Penido, porém é livre 337 

de ocupações urbanas e de interferências mais significativas. Foi escolhida como a alternativa 338 

mais adequada tanto porque suportaria o plano funcional da nova estrada quanto pela avaliação 339 

de custos. A opção escolhida, conforme já exposto, pressupõe intervenção em áreas de 340 

preservação permanente, em especial aquelas dos tributários da represa João Penido. 341 

Considerando os impactos ambientais já apresentados nos estudos, ainda que de forma 342 

incompleta e sub-dimencionada, há fundado receio de ocorrência de danos graves ao manancial 343 

de abastecimento público de Juiz de Fora. Na reunião da URC- ZM realizada em 22/02/10, 344 

representante da Faculdade de Engenharia da UFJF levantou a existência de alternativas 345 

locacionais que contornariam a área da bacia hidrográfica da represa João Penido, alternativas 346 

estas não consideradas pelo DER. Tal situação não pode ser ignorada pelo Copam, justificando-347 

se assim a exigência de estudo das novas alternativas, ainda que aspectos como custo de 348 

implantação venham a ser menos interessantes para o empreendedor. Não é demais recordar que 349 

a legislação vigente exige, como um dos requisitos para autorização de intervenção em APP, a 350 

demonstração de inexistência de alternativa técnica e locacional. Assim, havendo alternativa, ela 351 

deve ser considerada pelo órgão ambiental. Em anexo, segue documento fornecido pela 352 

Faculdade de Engenharia da UFJF, que apresenta as propostas de localização. No documento, o 353 

traçado na cor laranja se refere à proposta à montante da Bacia Hidrográfica da Represa João 354 

Penido: saindo de Paula Lima (BR-040) em Juiz de Fora, são 17,5 km de implantação sobre 355 

vicinal já existente, mais 9 km de asfalto até o trevo de Piau (MG – 133), mais 6,5 km de asfalto 356 
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até o trevo de Coronel Pacheco (MG – 353), totalizando 33 km. Deve se considerar que a 357 

alternativa proposta no licenciamento não contabiliza a distância final até o aeroporto (Aeroporto 358 

Regional Goiana - Rio Novo), mas seriam acrescidos mais 11 km, totalizando 26,3 km (traçado 359 

em vermelho). Existem também alternativas vicinais (linhas pretas contínuas e tracejadas) a 360 

montante que contornariam a Bacia. 7 – Da necessidade de incidência de compensação 361 

ambiental: Conforme já relatado, os estudos ambientais apresentados não fizeram qualquer 362 

menção à Resolução Conama n. 369/06, que exige compensação específica pela intervenção em 363 

APP, à Lei Federal n. 11.428/06, que exige compensação específica pela supressão de Mata 364 

Atlântica ou à Lei Federal n. 9.985/00, que exige compensação pela ocorrência de impactos 365 

ambientais significativos. O empreendimento em questão demanda intervenção em APP, 366 

supressão de vegetação nativa e causa impacto ambiental significativo, conforme dados do 367 

processo de licenciamento e do parecer da SUPRAM.  Apesar dessa constatação, as 368 

compensações legais exigíveis não foram previstas no parecer do órgão ambiental, segundo o 369 

qual as medidas compensatórias já estariam contempladas no Convênio SETOP Sub – TR 370 

002/2007, celebrado entre IEF e SETOP, tendo o DER como órgão executor. Nos termos do 371 

convênio a compensação estaria restrita à melhoria de acessos aos parques estaduais. Tal 372 

dispensa de compensação é absolutamente ilegal, assim como o referido convênio. O IEF não 373 

possui competência legal para transigir com as compensações, exigíveis em razão de normas 374 

federais específicas, com destinação vinculada e procedimentos próprios. No caso da 375 

compensação ambiental prevista na Lei Federal n. 9.985/00 e atos regulamentares, inclusive 376 

Decreto Estadual n. 45.175/09, a competência para fixação da compensação ambiental é 377 

exclusiva da Câmara de Proteção à Biodiversidade – CPB, e os recursos devem ser aplicados na 378 

implantação e manutenção de unidades de conservação.  Os órgãos signatários do convênio 379 

usurparam a competência legal da CPB e desviaram recursos que deveriam ser aplicados em 380 

unidades de conservação. Também os valores da compensação devem seguir metodologia legal 381 

própria de destinação e valoração, totalmente ignorada pelo convênio. Já a Lei da Mata Atlântica 382 

determina, em seu art. 17, que o corte ou a supressão de vegetação primária ou secundária nos 383 

estágios médio ou avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica ficam condicionados à 384 

compensação ambiental, na forma da destinação de área equivalente à extensão da área 385 

desmatada, com as mesmas características ecológicas, na mesma bacia hidrográfica, sempre que 386 

possível na mesma microbacia hidrográfica. Assim, resta claro o descumprimento do 387 

mandamento, já que a compensação devida seria substituída, sem qualquer proporcionalidade, 388 

pela “melhoria de acessos aos parques estaduais”. Finalmente, a Resolução Conama n. 369/06 389 

define que o órgão ambiental competente estabelecerá, previamente à emissão da autorização 390 

para a intervenção ou supressão de vegetação em APP, as medidas ecológicas, de caráter 391 

mitigador e compensatório, que deverão ser adotadas pelo requerente. Define, ainda, que para 392 

empreendimentos e atividades sujeitos ao licenciamento ambiental, as medidas ecológicas, de 393 

caráter mitigador e compensatório, serão definidas no âmbito do referido processo de 394 

licenciamento, e consistirão na efetiva recuperação ou recomposição de APP na mesma sub-395 

bacia hidrográfica, e prioritariamente, na área de influência do empreendimento, ou nas 396 

cabeceiras dos rios. Novamente, foi usurpada a competência do Copam e alterada a destinação da 397 

compensação. Pelo exposto, deverá a URC – ZM determinar a inclusão de condicionantes para 398 

atendimento das compensações exigíveis, nos seguintes termos: “Firmar termos de compromisso 399 

junto ao Núcleo de Compensação Ambiental do IEF para atendimentos ao disposto nos arts. 36 400 

da Lei Federal n. 9.985/00, 17 da Lei Federal n. 11.428/06 e 5º da Resolução Conama n. 369/06. 401 

Prazo: 30 dias após a aprovação da licença prévia” Tal procedimento já é adotado amplamente 402 

pelo NCA e deve ser exigido em todas as URCs do COPAM. 8 – Da ausência de fundamento 403 
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jurídico para a supressão de Mata Atlântica: Em razão das diversas alterações de traçado 404 

ocorridas ao longo do procedimento de licenciamento, não ficou claro se ainda será necessária a 405 

supressão de vegetação nativa. Nos termos do parecer único da SUPRAM, o empreendimento 406 

encontra-se no bioma Mata Atlântica e eventual supressão de vegetação somente poderia ocorrer 407 

conforme regime jurídico previsto na Lei Federal n. 11.428/06, em casos excepcionais, incluídos 408 

os de utilidade pública e interesse social expressamente previstos e desde que reconhecidos por 409 

ato declaratório do poder público federal ou estadual que indique, de forma detalhada, a alta 410 

relevância e o interesse nacional. Tal procedimento não foi observado no caso em análise e não 411 

poderá ser dispensado, a não ser que, de fato, não seja necessária a supressão de vegetação 412 

nativa. Caso a supressão de vegetação esteja prevista, deverá o empreendedor demonstrar que 413 

atende aos requisitos legais para sua autorização, incluindo a não ocorrência das hipóteses 414 

previstas no art. 11 da Lei Federal n. 11.428/06 e a apresentação de declaração de utilidade 415 

pública estadual ou federal que indique, de forma detalhada a alta relevância e o interesse 416 

nacional. 9 . Das limitações impostas pela Lei Estadual n. 10.793/92: A Lei Estadual n. 417 

10.793/92 veda a instalação, nas bacias de mananciais, de diversos empreendimentos que 418 

comprometam os padrões mínimos de qualidade das águas. Apesar de não ser mencionada a 419 

implantação de rodovias, deve-se considerar que essa atividade induz à instalação de diversas 420 

outras, tais como indústrias poluentes e parcelamento de solo. Os próprios estudos apresentados 421 

pelo DER apontam que a represa João Penido vem sofrendo intenso processo de assoreamento 422 

causado pelos diversos usos do solo e pelo intenso desmatamento da região. Apontam ainda que, 423 

com a intensificação do tráfego de veículos, aumenta o risco de acidentes, fato que possui maior 424 

importância quando envolvidos veículos de transporte de cargas perigosas, especialmente nos 425 

trechos de transposição dos cursos d`água que alimentam a lagoa João Penido (fls 341).  Mesmo 426 

com as alterações de traçado propostas, a estrada ainda interceptaria o Córrego da Grama, o 427 

Córrego Olaria e o Ribeirão dos Burros. Destaca-se que o Plano de Emergência apresentado pelo 428 

DER é genérico, e sequer considera a localização da estrada em manancial de abastecimento 429 

público. Além disso, como justificativas do empreendimento, são apontadas a intensificação de 430 

atividades econômicas, com incorporação de novas áreas ao sistema de produção e 431 

desenvolvimento da região. Os estudos afirmam ainda que o empreendimento “provocará 432 

interferências significativas no meio natural” (fls. 69), o que exigiria a adoção de medidas de 433 

controle e ações de mitigação e eliminação dos impactos decorrentes. Fundamental o destaque 434 

dos impactos apontados para o meio biótico (fls. 118), que incluem supressão de vegetação, 435 

ocorrência de queimadas no entorno da rodovia provocadas por usuários e alteração do uso e 436 

ocupação do solo decorrente da expansão econômica. Além disso, também foram apontados 437 

como impactos negativos o aumento na quantidade de lixo a ser jogado nas margens das estradas 438 

e os processos erosivos. Apesar das considerações finais dos estudos apresentadas às fls. 121 439 

apontarem a gravidade do impacto indireto decorrente do empreendimento referente à alteração 440 

da dinâmica de ocupação e uso do solo ao longo da rodovia, que exigiria ações de mitigação e 441 

controle, não são apresentadas quaisquer medidas capazes de solucionar os problemas 442 

apresentados. Fundamental citar o ofício emitido pela SUPRAM –ZM (fls. 166), segundo o qual 443 

houve constatação de que o empreendimento causaria grandes impactos ambientais sobre a 444 

represa Dr. João Penido, principal manancial da cidade de Juiz de Fora, com impactos sobre 445 

APPs  não somente no momento de implantação da rodovia, como o carreamento de sedimentos 446 

para os cursos d’água, assoreamento, compactação do solo, diminuição da infiltração da água, 447 

descaracterização do relevo, supressão de vegetação, entre outros, mas também durante a 448 

operação, com riscos efetivos de contaminação ou poluição em casos de acidentes com cargas 449 

perigosas ou mesmo com o uso normal da estrada. É inegável, portanto, que o empreendimento 450 
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pode vir a comprometer, direta ou indiretamente, a qualidade das águas da represa João Penido, o 451 

que justifica ainda mais a necessidade de elaboração de EIA/RIMA, realização de audiência 452 

pública e estudo de outras alternativas locacionais. Eventualmente, pode-se até mesmo concluir 453 

pela inviabilidade ambiental do empreendimento. 10 – Da necessidade de estudos para utilização 454 

de escória de acearia: Às fls. 80, os estudos ambientais relatam que o material de pavimentação 455 

seria composto de 10% de argila e 90% de escória de acearia da Siderúrgica Belo Mineira. 456 

Entretanto, os estudos ambientais apresentados pelo DER apresentam, como recomendação 457 

quanto a utilização de materiais na implantação da estrada, a não utilização de materiais que 458 

possam contaminar as águas da bacia da represa João Penido. Ocorre que não foi apresentado 459 

nenhum estudo de caracterização da escória que se pretende utilizar, nem laudo conclusivo sobre 460 

a viabilidade ambiental do uso dos materiais propostos. Dessa forma, também por essa razão, o 461 

processo deverá ser baixado em diligência, para que sejam prestadas as informações necessárias 462 

e juntados os laudos técnicos que demonstrem a possibilidade de uso da escória como camada 463 

base. 11 – Da ausência de fundamentos para concessão de licença ad referendum: O Regimento 464 

Interno do Copam (Deliberação Normativa COPAM nº 30, de 29 de Setembro de 1998) prevê, 465 

em seu art. 13, a possibilidade de concessão de atos autorizativos ambientais ad referendum, nos 466 

seguintes termos: Art. 13 - O Secretário Executivo, por delegação da Presidência do COPAM, 467 

poderá, em casos de urgência ou inadiáveis, motivadamente, decidir sobre pedidos de concessão 468 

de licenças ambientais, outorgas e similares, desde que fundamentada e instruída com pareceres 469 

técnico e jurídico, ad referendum das respectivas Câmaras Especializadas do COPAM. Assim, 470 

não há dúvidas de que o ad referendum tem que ser amparado por documento que apresentasse a 471 

motivação da urgência. No processo em análise, não foi localizado nenhum documento que 472 

cumprisse essa função. Existem nos autos um pedido de licença ad referendum feito pelo DER 473 

(OFÍCIO Nº 2620/09/DG), dirigido ao Secretário Adjunto de Meio Ambiente, abaixo transcrito: 474 

Solicitamos Licença de Instalação (LI) Ad referendum para obras de Implantação, Melhoria e 475 

Pavimentação do referido trecho. Salientamos que tais obras tem recursos financeiros 476 

assegurados e empresa contratada para executa-las, estamos aguardando o referido licenciamento 477 

para inicia-las. Não há qualquer motivação de urgência. E não há nos autos o documento do 478 

Secretário concedendo o ad referendum com a motivação exigida. Há diversos questionamentos 479 

de cunho técnico e jurídico, inclusive referentes à viabilidade ambiental do traçado proposto para 480 

o empreendimento e ao descumprimento de requisitos legais mínimos a serem cumpridos pelo 481 

empreendedor, tais como realização de audiência pública e apresentação de EIA/RIMA. Em 482 

razão da potencial ilegalidade, o Ministério Público encaminhou Recomendação ao Secretário 483 

Adjunto de Meio Ambiente, Dr. Shelley de Souza Carneiro, recomendando a imediata suspensão 484 

das licenças ad referendum concedidas. Até a presente data, não houve resposta quanto ao 485 

atendimento da recomendação. Dessa forma, considerando a ausência de fundamentos para 486 

concessão do ad referendum, conclui-se pela necessidade de sua imediata suspensão, o que pode 487 

ocorrer através do não referendo das licenças pela URC Zona da Mata. 12 – Conclusão: Sem 488 

ignorar a relevância do empreendimento em análise, em razão da necessidade de retirada do 489 

grande fluxo do trânsito de veículos do perímetro urbano de Juiz de Fora, há fundado receio de 490 

que a nova estrada possa causar danos significativos à represa Dr. João Penido, manancial de 491 

abastecimento público que já se encontra ameaçado por problemas ambientais já existentes. A 492 

ausência dos estudos ambientais adequados e a natureza do empreendimento proposto trazem 493 

insegurança técnica e jurídica à analise de viabilidade ambiental. Os impactos diretos e indiretos 494 

previstos, em especial sobre a bacia da represa João Penido podem vir a ser considerados 495 

intoleráveis frente ao interesse público ameaçado. Questiona-se: é possível a autorização de 496 

implantação de estrada em área de importante manancial de abastecimento público, considerando 497 
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o intenso tráfego previsto, as inevitáveis ocupações, regulares e irregulares ao longo na nova 498 

rodovia, o aumento de ocorrência de incêndios, a intervenção em APPs e o risco de acidentes 499 

envolvendo cargas perigosas e até contaminantes? Ademais, restou demonstrada a inviabilidade 500 

legal do empreendimento em face da Lei 14.309/02, que transformou áreas de manancial de 501 

abastecimento, como é o caso, em unidades de conservação de proteção integral. Ante o exposto, 502 

o Ministério Público requer o arquivamento do processo de licenciamento nos termos atuais, já 503 

que a licença resultante autorizaria a implantação de estrada em unidade de conservação de 504 

proteção integral ou, alternativamente: a) A conversão do julgamento do pedido de 505 

licenciamento em diligência, determinando-se ao empreendedor a juntada de EIA/RIMA, para 506 

que seja submetido à análise dos técnicos da SUPRAM, com posterior emissão de parecer; b) A 507 

realização de audiência pública no município de Juiz de Fora, por ser a população deste a maior 508 

interessada na garantia da integridade do manancial da represa João Penido; Prazo: antes do 509 

julgamento da LP; c) A adequação dos estudos ambientais quanto à legislação aplicável, 510 

incluindo a análise do empreendimento à luz das seguintes normas: Lei Estadual nº 14.309/02; 511 

Lei Federal nº 11.428/06; Lei Federal nº 9.985/00; Resolução Conama nº 369/06; Decreto 512 

Federal nº 87.561/82; d) A avaliação das alternativas locacionais apresentadas pela Faculdade de 513 

Engenharia da UFJF, conforme documento anexo; e) A inclusão da seguinte condicionante ao 514 

parecer único da SUPRAM – ZM: “Firmar termos de compromisso junto ao Núcleo de 515 

Compensação Ambiental do IEF para atendimentos ao disposto nos arts. 36 da Lei Federal n. 516 

9.985/00, 17 da Lei Federal n. 11.428/06 e 5º da Resolução Conama n. 369/06. Prazo: 30 dias 517 

após a aprovação da licença prévia”; f) Que os estudos ambientais incluam a demonstração de 518 

que o empreendimento atende aos requisitos legais para autorização de supressão de vegetação 519 

nativa, incluindo a não ocorrência das hipóteses previstas no art. 11 da Lei Federal n. 11.428/06 e 520 

a apresentação de declaração de utilidade pública estadual ou federal que indique, de forma 521 

detalhada a alta relevância e o interesse nacional. Prazo: antes do julgamento da LP; g) Que o 522 

empreendedor junte ao processo de licenciamento laudos técnicos que atestem a possibilidade de 523 

uso da escória no revestimento asfáltico. Prazo: antes do julgamento da LP. É o nosso Parecer. 524 

Ubá, 22 de março de 2010. Thais Lamim Leal Thomaz, Promotora de Justiça, Conselheira do 525 

COPAM URC-Zona da Mata. Cristina Chiodi, Procuradora do NALA – PGJ/MG. 526 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Eu 527 

gostaria agora de passar a palavra à FIEMG, que também pediu vistas ao processo. 528 

Denise Bernardes Couto – FIEMG – Vou fazer apresentação do parecer de vista elaborado pelo 529 

conselheiro Michel. Processo nº: 15908/2007/001/2008 Ref.: Parecer de Vista relativa ao exame 530 

de exame de Licença Prévia concomitante com a Licença de Instalação – “a referendar”, do 531 

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. I) Relatório: O presente 532 

processo foi pautado para a reunião da URC/COPAM Zona da Mata, de 22/02/2010, e nesta 533 

mesma reunião foi requerida vista conjunta do mesmo pelo Ministério Público e pela FIEMG. O 534 

empreendimento em questão consiste na implantação, pavimentação e melhoria do anel 535 

rodoviário, em um trecho de 15,3 km entre os municípios de Coronel Pacheco e Juiz de Fora, e 536 

está localizado na bacia hidrográfica da represa João Penido, que é responsável pela maior parte 537 

do abastecimento de água de Juiz de Fora. Como pode ser observado na última reunião desta 538 

Unidade Regional Colegiada, realizada em 22/02/2010, há uma preocupação latente relativa aos 539 

impactos que o empreendimento possa vir a trazer, especialmente em relação à represa. Ainda 540 

nesta mesma reunião, também houveram muitos questionamentos pelo fato de o processo não ter 541 

sido instruído através de EIA/RIMA, nos termos da Resolução CONAMA 01/86. Para esta 542 

assertiva, lembramos que a Resolução CONAMA 237/97 assim determina no parágrafo único do 543 

seu art. 3º: “Art. 3º - (...) Parágrafo único: O órgão ambiental competente, verificando que a 544 
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atividade ou empreendimento não é potencialmente causador de significativa degradação do 545 

meio ambiente, definirá os estudos ambientais pertinentes ao respectivo processo de 546 

licenciamento.” Fica a critério do órgão ambiental exigir quais estudos deverão instruir o 547 

licenciamento ambiental do empreendimento. No caso em questão, a SUPRAM Zona da Mata 548 

entendeu que o PCA e o RCA seriam suficientes para instruir o licenciamento ambiental do 549 

empreendimento. Urge ainda salientar que o empreendimento, a princípio, não é passível de 550 

licenciamento ambiental nos termos da DN COPAM 74/04. Entretanto, foi convocado ao 551 

licenciamento pelo órgão ambiental. De acordo com as informações contidas no Parecer Único 552 

nº 59954/2010, o projeto original apresentado tinha, aproximadamente, 24 km de extensão, 553 

estando dividido em 02 (dois) trechos: “Lote 1 – Extensão 13,8 Km – entroncamento BR 040 554 

(Barreira do Triunfo) ao entroncamento da MG 353 (Localidade de João Ferreira), consistindo 555 

em novo trecho que seria implantado. Lote 2 A – Extensão 10,4 Km – entroncamento da MG 353 556 

(Km 15 na localidade de João Ferreira) ao Km 23,6 (Ribeirão Água Limpa), trecho este em que 557 

ocorreria melhorias como correção do traçado em pontos críticos e restauração total do 558 

pavimento. “Entretanto, foi constatado que este traçado causaria um grande impacto ambiental à 559 

represa, devido à sua proximidade com o empreendimento. O próprio D.E.R./MG manifestou 560 

que apenas o “Lote 1” seria feito. Para reduzir o impacto sobre a represa, o traçado da rodovia 561 

sofreu alterações: houve a criação de uma variante no projeto original, afastando-o das margens 562 

do lago. A estrada seguirá a rodovia municipal, e nos trechos mais afastados da represa será 563 

implantada uma nova rodovia. Na análise dos técnicos da SUPRAM ZM os eventuais impactos 564 

foram bastante diminuídos. A obra em questão é tida como de utilidade pública, uma vez que 565 

assim são consideradas as obras essenciais de infra-estrutura destinadas aos serviços públicos de 566 

transporte, sendo obedecidos os requisitos dos §§ 1º e 2º, do art. 11, da Resolução CONAMA 567 

369/06. Está então configurada a hipótese de intervenção em APP, nos termos do art. 4º da Lei 568 

4771/65, juntamente com o art. 2º, incisos I, II e III, da Resolução CONAMA 369/06. O 569 

empreendedor requer a supressão de 42,38 m³ de madeira, sendo que 26,63 m³ são procedentes 570 

de espécies nativas da região. A área onde ocorrerá a intervenção florestal esta caracterizada por 571 

pastagens, pequenas áreas de cultivo, “indivíduos arbóreos isolados”, área de Floresta Estacional 572 

Semidecidual, áreas com eucalipto e pinus, várzeas e áreas brejosas. De acordo com o Parecer 573 

Único, a mata ciliar da Área Diretamente Afetada do empreendimento encontra-se, em grande 574 

parte, antropizada. As espécies vegetais encontradas condizem com o que foi apresentado no 575 

Projeto Técnico de Reconstituição Florestal. Quanto às APPs, foi requerida autorização para 576 

intervenção para intervenção em uma área de 8.835 m², sendo que as formações florestais ali são 577 

tidas como antropizadas. Serão suprimidos exemplares isolados de espécies nativas e exóticas. 578 

Ressalta-se que foram previstas medidas mitigadoras que deverão ser implementadas “à risca” 579 

pelo D.E.R./MG, visando minimizar ao máximo possível os impactos a serem causados pela 580 

implantação do empreendimento. Estas medidas são compostas por vários planos e programas a 581 

serem implementados durante e após as obras da rodovia. Ressaltamos ainda que esta rodovia é 582 

extremamente necessária por uma questão de infra-estrutura regional. Um dos objetivos do 583 

empreendimento é retirar do perímetro urbano de Juiz de Fora o grande tráfego de veículos que 584 

ali circula atualmente, principalmente os de carga-pesada. Visa ainda fazer uma ligação 585 

estratégica entre a BR 040 e o aeroporto regional da Zona da Mata. Além disso, conforme dito na 586 

reunião anterior da URC, das várias alternativas locacionais apresentadas pelo D.E.R./MG, esta 587 

foi considerada a mais adequada pela equipe técnica da SUPRAM ZM. Por fim, ressaltamos que 588 

o Parecer da SUPRAM ZM é favorável ao deferimento da Licença Prévia concomitantemente 589 

com a Licença de Instalação, bem como para a Autorização para supressão de 26,63 m³, e a 590 

intervenção em 0,8835 ha de APP ao D.E.R./MG, para o empreendimento em questão. II) 591 
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Conclusão: Diante de todo o exposto, somos pelo deferimento da Licença Prévia 592 

concomitantemente com a Licença de Instalação ao D.E.R/MG, juntamente com autorização para 593 

a supressão de 26, 63 m³ de indivíduos arbóreos nativos e a Intervenção em 0,8835 ha de Área de 594 

Preservação Permanente (APP), para as atividades de implantação ou duplicação de rodovias e 595 

pavimentação e/ou melhoramentos de rodovias, abrangendo os municípios de Coronel Pacheco e 596 

Juiz de Fora, nos termos do Parecer Único nº 59954/2010, elaborado pela equipe técnica da 597 

SUPRAM Zona da Mata.  É o parecer. Ubá, 19 de março de 2010. Michel Henrique Pires 598 

Representante da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – FIEMG 599 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Ok, eu 600 

abro a discussão para os demais conselheiros. 601 

Robin Le Breton – Sociedade Amigos de Iracambi – Não foi apresentada nenhuma explicação 602 

para que esse processo passasse “ad referendum”. Isso aí eu gostaria de saber primeiro. Alguém 603 

quer explicar? 604 

Danilo Vieira Júnior – Superintendente Regional/SUPRAM Zona da Mata – Boa tarde a todos. 605 

Bem, a concessão de uma licença “ad referendum” é um poder discricionário do Secretário-606 

Adjunto, Dr. Shelley Carneiro. Esse pedido foi feito diretamente a ele e por ele concedida essa 607 

licença “ad referendum”, então, a gente aqui não tem como explicar o motivo pelo qual ela foi 608 

dada, porque isso deveria estar constando realmente no processo, em cima da justificativa da 609 

concessão da licença, então, em cima disso eu gostaria de fazer também um outro apontamento 610 

aqui. Foi apontado no parecer da Dra. Thais Lamin a falta do documento do processo, que é um 611 

vício, e eu gostaria de esclarecer que esse documento foi concedido no dia três de fevereiro, 612 

portanto, bem antes da reunião, só que, por um trâmite de malote, esse documento foi chegar 613 

aqui já perto da reunião e os documentos que chegam que são partes integrantes do processo, 614 

eles passam por um trâmite dentro da SUPRAM, que é a digitalização, porque junto com o 615 

processo físico também corre um processo em formato digital e nesse lapso foram chegando os 616 

dias da reunião e esses processos são separados para estarem aqui disponíveis para os 617 

conselheiros e o processo não foi juntado a tempo por um erro nosso mesmo, o prazo ficou muito 618 

curto e não deu para gente juntá-lo no dia que ele estava aqui pautado e depois da reunião o 619 

processo, como foi pedido vista pela conselheira representante do Ministério Público e pela 620 

FIEMG, o processo tomou outro rumo, ele foi para as mãos dos conselheiros que solicitaram as 621 

vistas. Estamos aguardando esse processo retornar, o que está acontecendo hoje, para juntar esse 622 

documento ao processo. Encontra-se aqui na mesa, que é a concessão do “ad referendum”. 623 

Agora, quanto ao seu questionamento, Robin, a concessão do “ad referendum” é um poder 624 

discricionário do Secretário. Não cabe aqui a mim poder falar porque que foi dado. Eu acho que 625 

isso aí a gente pode fazer uma consulta formal a ele para esclarecer os motivos da concessão da 626 

licença. A gente sabe quais foram os motivos, eu posso estar expondo aqui agora, a gente sabe 627 

que a URC, ela tem um período de recesso, que é o final de ano, então, nós ficamos aqui dois 628 

meses sem realizar reuniões e foi justamente quando o processo ficou apto. Então, dois meses, às 629 

vezes, para execução de uma obra dessas, atrapalha num certo ponto. Eu não sou também técnico 630 

em rodovia para explicar isso, mas eu acredito que esse período agora, que é um período quando 631 

as chuvas param, é um período ideal para começar esse tipo de obra e, tendo em vista o recesso 632 

que houve pela URC, nesse final de ano, esse foi o motivo por ter sido concedido “ad 633 

referendum” essa licença. mas a gente pode fazer essa consulta formal, porque eu acho que deve 634 

ter no processo sim essa justificativa. É a minha opinião. Eu vou passar para o presidente. 635 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Mais 636 

alguma manifestação? 637 
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Robin Le Breton – Sociedade Amigos de Iracambi – Respondendo ao Superintendente, segundo 638 

o regimento interno do COPAM, não é discricionário o poder do Secretário, é determinado 639 

exatamente aqui quais foram os procedimentos para permitir esse uso do “ad referendum”. 640 

Preocupa-me muito esse fato, porque já está surgindo, em vários momentos, tentativas de 641 

esvaziar esse Conselho. Se os processos vão passar “ad referendum”, sem nenhuma necessidade 642 

de uma explicação, não tem sentido a gente vir aqui. Não tem sentido. Tem um outro exemplo 643 

desse que está passando, que já conversamos uma vez aqui, essa de autorização provisória de 644 

empreendimentos que também não exige aprovação desse Conselho. Se for assim que vai 645 

funcionar o licenciamento ambiental nesse Estado, não tem sentido convocar esse COPAM. Por 646 

coincidência, o presidente do nosso Conselho hoje já pronunciou em várias ocasiões, em fóruns 647 

públicos, que o fato da pessoa não gostar da lei não é justificativa de não observar a lei, porque 648 

se for assim, a gente podia fechar o Congresso. Não foi isso que você falou? Congresso brasileiro 649 

e queimar a Constituição e jogar pela janela. Aqui nesse processo temos outro exemplo da falta 650 

de respeito, de desrespeito total à Constituição, essa questão de EIA/RIMA. Não foi apresentada 651 

nenhuma explicação, nenhuma justificativa para a não apresentação de um EIA/RIMA. Em 652 

vários momentos nesse Conselho, eu escutei conselheiros dizendo que é nossa obrigação de 653 

respeitar a lei. Teve momentos nessas reuniões, quando apresentaram pessoas chorando, porque 654 

eles estão em contravenção da lei e nós, como conselheiros, tendo que enxugar as lágrimas 655 

desses lamentos, mas a lei é assim mesmo. Pessoal, conselheiros, nós vamos respeitar a lei ou a 656 

lei não vale mais nada. 657 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Eu vou 658 

passar, só para um esclarecimento, a palavra para o Danilo e depois para o conselheiro Luiz 659 

Fontes. 660 

Danilo Vieira Júnior – Superintendente Regional/SUPRAM Zona da Mata – Conselheiro 661 

Robin, esse apontamento que foi feito pelo senhor eu acho que foge um pouco do contexto, 662 

porque, pelo o que o senhor fala, a gente tem é que mudar a legislação, porque tudo, a licença 663 

provisória, o “ad referendum” são benefícios. A gente pode atender sim ao empreendedor, mas 664 

baseado na lei. Então, a lei dá essa garantia, dá esse direito a eles de terem essa licença. Então é 665 

difícil a gente estar aqui questionando a legislação. Agora, quanto à dispensa do EIA/RIMA, nós 666 

vamos aqui, a partir, depois aqui das discussões entre os conselheiros, nós vamos passar para a 667 

parte técnica e para a parte jurídica da Superintendência, porque eles têm sim o argumento que 668 

levou à dispensa desses estudos. Ok? 669 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Gostaria de 670 

cumprimentar a Dra. Thaís e Dra. Cristina pelo parecer. Considerando que eu tenho dois anos, 671 

dois anos e meio talvez que estou aqui na Câmara, eu entendo que a partir de agora a gente 672 

inaugura uma etapa nova em termos de Conselho, porque é um parecer extremamente, como o 673 

outro que vem depois, consubstanciado e mostra uma série de caminhos que indicam aos 674 

conselheiros, podem indicar os posicionamentos. Sugiro até também à coordenação da SUPRAM 675 

e à presidência da URC que quando tiver projetos, processos como esse e com a pauta tão 676 

extensa, essa reunião tem que começar pela manhã, porque senão vai ser complicado a gente 677 

cumprir essa pauta, porque são a maior pauta até hoje e com vários processos com diligência, 678 

com vistas. Isso vai gerar uma pressão, um cansaço, que eu não sei como vai ser o final dessa 679 

reunião. Mas, realmente, a gente está num patamar diferente a partir do momento que se coloca 680 

todo esse arrazoado jurídico aqui e que eu entendo que serve para sinalizar a nós, conselheiros, 681 

que temos também assessoria jurídica da SUPRAM. Existem alguns aspectos que eu quero 682 

levantar em relação a esse parecer do Ministério Público, primeiro a questão “ad referendum”. 683 

Eu considero que “ad referendum” é uma medida prevista na legislação, mas que ela tem que ser 684 
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extremamente cuidadosa por parte de quem emite. O “ad referendum”, ele deve ser emitido 685 

quando não existe dúvida, não existe polêmica. Toda vez que existe perspectiva de polêmica é 686 

um risco muito grande para quem emite o “ad referendum”, porque ele está colocando o carro à 687 

frente dos bois literalmente. E depois, pode ser que esse processo tenha que ser revertido, como é 688 

de fato e de direito a competência dessa Câmara, assim o decidido. Estou certo? Então, esse é o 689 

primeiro ponto. Outros processos já passaram com “ad referendum” e nunca causaram problema. 690 

Significa que esse tem um problema muito sério. Segundo ponto que eu quero levantar é que as 691 

alegações fundamentadas pelo Ministério Público em relação à atuação da CPB são pertinentes e 692 

eu, como membro da CPB, não posso votar a favor de um processo, de continuidade de um 693 

processo nessas condições, considerando que eu vejo que há fundamento nessa perspectiva 694 

colocada. E fico mais tranquilo, porque o Ministério Público, em seu parecer, ele coloca uma 695 

alternativa. Significa que há uma preocupação de não parar o processo e que nessa houve uma 696 

sinalização bem fundamentada também e no sentido de qual seria o caminho a ser seguido. Juiz 697 

de Fora é uma cidade que tem tido alguns processos chegando aqui na SUPRAM com essa 698 

perspectiva de polêmica. E eu me lembro que na 50ª reunião, se não me engano, no ano passado, 699 

quando foi festiva, com a presença de vários vereadores de Ponte Nova e do Professor César, que 700 

estava presente também, eu me permiti fazer um puxão de orelha em Juiz de Fora ao dizer que 701 

Juiz de Fora não estava tratando de forma adequada os seus problemas, quando não tinha 702 

representação na URC, quando ninguém se manifestava. Eu participei de todas as reuniões 703 

prévias para composição dos membros da URC, nas primeiras a ONG foi candidata, mas eu 704 

mesmo não era representante, mas participei de todas e nunca houve participação de ONGs, por 705 

exemplo, de Juiz de Fora. Nunca tive notícias das várias faculdades. Eu já falei sobre isso aqui, 706 

mas esse é um caso sintomático que Juiz de Fora está acordando para os processos, está 707 

acordando para os problemas. A gente tem visto crescentemente a presença da comunidade aqui 708 

representada por seus diferentes seguimentos, porque eu vejo que é importante. Se fossem 709 

sempre os mesmos, mas nós temos professores de federal, nós temos aqui ONGs presentes nos 710 

últimos processos, temos vereadores e temos pessoas da comunidade. Eu considero isso 711 

importante. Então, eu a princípio quero ouvir mais esclarecimentos, mas eu estou muito 712 

simpático e favorável a avaliar a questão das alternativas colocadas pelo Ministério Público e não 713 

ao fechamento sumário do processo. 714 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – 715 

Conselheiro. 716 

Jorge Abdala Dergam dos Santos – UFV – O parecer do Ministério Público e também da 717 

FIEMG, eles são bastante extensos. Eu acho que nós, como conselheiros, temos que levar em 718 

conta a questão geral da proposta e a idéia do que significa para o meio ambiente. Essa é nossa 719 

condição, como conselheiros. Eu vejo aqui, quando nós avaliamos os impactos ambientais dos 720 

empreendimentos, quase sempre nos esquecemos da extrapolação dos efeitos a médio e longo 721 

prazo. E nesse caso da construção de uma estrada numa região que tem acessos bastante 722 

complicados por enquanto, são provavelmente, não é um impacto muito evidente na própria 723 

condição de instalação da nova estrada, mas certamente a longo prazo vai ser um grande impacto 724 

para a região, porque a acessibilidade da região é que muda completamente o panorama da 725 

região. Se vocês querem conservar uma região têm mantê-la inacessível. A acessibilidade 726 

permite que o impacto potencialize ao longo do tempo. Nesse sentido, eu sou completamente a 727 

favor realmente de complementar esse estudo com o estudo de impacto ambiental que contemple 728 

de maneira direta o efeito dessas alterações. Obrigado. 729 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Aurélio. 730 
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Aurélio Augusto de Sousa Filho – IBAMA – Eu vi aqui uma apresentação da conselheira, 731 

trazendo aquilo que a gente entende que seja o espírito de um licenciamento ambiental, que não é 732 

impedir a realização da obra, mas é agregar valores ambientais às discussões. Isso eu vi essa 733 

preocupação da qual eu compartilho. Nós temos hoje em Juiz de Fora uma rodovia federal, 734 

talvez eles falem a menor rodovia federal que se conhece, nove quilômetros, mas que trespassa 735 

significativamente, impactantemente, o perímetro urbano da cidade e tem gerado uma discussão 736 

extraordinária em todos os meios, não é? Mobiliza a sociedade em vários aspectos, a mídia local, 737 

vários atores, enfim, e, com certeza, essa outra obra também vai trazer essa discussão, que é uma 738 

obra maior, mais significativa e passa e tangencia um manancial de água da cidade que já tem 739 

problemas de abastecimento há muito tempo. Essa represa é muito importante do ponto de vista 740 

do abastecimento de água da cidade, do perímetro urbano da cidade. Então, são fatores 741 

importantes, merecem uma discussão. Nada disso que essa discussão vai inviabilizar qualquer 742 

tipo de empreendimento, muito pelo contrário, o que se quer é discutir melhor as alternativas. Eu 743 

ouvi de professores da Universidade Federal de Juiz de Fora umas propostas de alternativas 744 

locacionais que parecem ser interessantes. Ao menos devem ser melhores discutidas. Então, tem 745 

alguns fatores que mereceriam, isso sim, com certeza. Fala-se, por exemplo, em supressão do 746 

bioma Mata Atlântica. Afeta diretamente minha instituição. Dependendo do nível do 747 

desenvolvimento, do estágio de desenvolvimento, é necessário um parecer do IBAMA. Isso às 748 

vezes não tem sido observado, tem-se deixado à margem o IBAMA e é um aspecto que está 749 

previsto na legislação. O IBAMA não está querendo se posicionar, ele é obrigado a se posicionar 750 

pelos parâmetros legais. É diferente, não é? Isso é preciso também ser observado. Então, acho 751 

interessante essa retomada dessa discussão sim, com certeza. Se não retomar agora, ela vai 752 

retomar em outro momento, por outros meios, talvez de uma maneira muito mais intensa e esse 753 

Conselho, com certeza, vai ser bastante criticado por não ter atentado por determinadas 754 

situações. 755 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – FIEMG. 756 

Denise Bernardes Couto – FIEMG – Bom, queria apenas fazer uma manifestação, seria até um 757 

adendo ao parecer nosso que foi apresentado. Até onde eu sei, também fiz análise do processo 758 

para poder estar aqui hoje, vim, analisei o processo, todos os documentos que seriam também 759 

necessários. Pelo que eu pude ver, a SUPRAM, como órgão ambiental competente, vou falar 760 

dessa forma, não seria nem louca de talvez permitir licenciamento de um empreendimento que, 761 

tudo bem, causando impacto, podem ser impactos mitigados, mas se fosse um empreendimento 762 

que prejudicasse o meio ambiente de uma forma completamente destemperada, eu tenho certeza 763 

disso, os técnicos da SUPRAM nunca deixariam isso acontecer, em primeiro lugar. Em segundo 764 

lugar, pelo que deu para avaliar, várias alternativas foram apresentadas sim, mais de uma 765 

alternativa foi apresentada, o projeto sofreu mudanças, a SUPRAM analisou essas mudanças de 766 

projeto e viu qual seria a mais adequada para a região, qual seria a mais adequada e causaria 767 

menos impacto, poderia preservar a própria represa. Então, seja ela a que está sendo apresentada 768 

aqui, houve essas mudanças e uma coisa que eu quero ressaltar é o seguinte, caso haja essa 769 

alternativa de apresentar os estudos de EIA/RIMA, está todo mundo aí falando, essa Unidade 770 

Regional Colegiada vai estar votando pelo indeferimento do processo aqui hoje e novo processo 771 

deverá ser reaberto, ou seja, eu acho que isso daí a SUPRAM, ela tem autonomia para ver quais 772 

são os estudos a serem apresentados. Ela fez essa análise e acho que esse esclarecimento poderá 773 

ser dado até melhor só pelo Superintendente, pelo Leonardo e pelos próprios técnicos, o porquê 774 

dessa alternativa ter sido escolhida. Se for apresentado EIA/RIMA, novo processo deverá ser 775 

formalizado, não deixo de lembrar aqui, não cabe diligência para apresentar novo estudo não. Se 776 

for EIA/RIMA vai ser novo processo. 777 



18 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Ok. 778 

Aurélio e Thaís. Thaís. 779 

Thaís Lamin Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Bem, foram analisados 780 

vários trajetos de propostas apresentadas pelo empreendedor, não é? Não foram apresentadas 781 

dentro de um processo de EIA/RIMA, onde o debate é muito maior. Então, essas propostas de 782 

alternativas locacionais foram apresentadas somente pelo DER, isso é importante ressaltar. E, 783 

também, não foi levada em consideração para a escolha desse trajeto a lei, realmente, estadual 784 

14.309, que fala que aquela área toda do manancial ali, vamos dizer assim, de recarga dos 785 

aquíferos, é uma unidade de conservação de proteção integral. Então, se foi apresentada pelo 786 

DER várias alternativas e a SUPRAM escolheu uma menos impactante, acredito, com certeza, 787 

ela não foi considerada à luz dessa lei. Então, hoje, como se apresenta o traçado, se essa licença 788 

fosse concedida como está hoje, ela seria uma licença ilegal, facilmente anulável pelo Poder 789 

Judiciário. Qualquer ONG poderia ajuizar, qualquer pessoa poderia ajuizar uma ação popular, o 790 

Ministério Público poderia ajuizar uma ação civil pública e, certamente, contrariando essa Lei 791 

14.309, nesse lugar, essa que é a questão mais importante hoje que foi trazida pelo parecer, desse 792 

jeito que está é ilegal. Desse jeito que está. Agora, se fizer uma outra alternativa e aí o 793 

EIA/RIMA traria esse debate em uma outra alternativa viável, obviamente que não pode também 794 

ser inviável sobre outros aspectos, até para o empreendedor também, lógico, mas sempre 795 

preocupado com o meio ambiente, aí sim o licenciamento poderia ser votado, porque não estaria 796 

dentro dessa unidade de conservação de proteção integral. Ela estaria passando fora dessa área 797 

toda de recarga de aquíferos, que seria de garantia do abastecimento público de populações 798 

urbanas. Então, eu acho que uma das coisas mais importantes, facilmente anulável pelo 799 

Judiciário essa licença, é fazer com que essa estrada passe dentro de uma unidade de conservação 800 

de proteção integral. Eu vou passar a palavra aqui para a Dra. Cristina, que é minha assessora. 801 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Deixa os 802 

conselheiros falarem primeiro, depois ela fala. 803 

Thaís Lamin Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Tá. 804 

Aurélio Augusto de Sousa Filho – IBAMA – Eu estou, enquanto a conselheira falava, eu fiquei 805 

aqui refletindo se eu deveria falar o que eu estava pensando, porque preocupa o que a gente está 806 

acabando de ouvir aqui agora. Da conselheira da FIEMG, a gente ouviu aquilo que o Robin 807 

levantou, aquela preocupação de esvaziamento do conselho, quer dizer, a SUPRAM não é louca 808 

de apresentar uma proposta “ad referendum”, isso significa dizer, ninguém está questionando 809 

esse aspecto, a gente nunca questionou a competência técnica, a idoneidade da Superintendência, 810 

mas aqui existe um Conselho para analisar e deliberar, não é? Ou então esse Conselho nunca vai 811 

se posicionar. Eu estou, sabe, eu fiquei pensando, eu não quero levantar discussões assim nesse 812 

nível, mas é duro ouvir certas coisas assim dessa forma. Da mesma forma, me preocupa a 813 

conselheira do Ministério Público colocar a questão, porque, olha, nós podemos caminhar para a 814 

chamada judicialização da discussão não é? Nós somos um órgão deliberativo de um processo, 815 

de uma lei, de um sistema nacional de licenciamento ambiental, nós somos contextualizados 816 

nisso aqui, nós somos aptos e preparados a enriquecer uma proposta, não é? Em defesa da 817 

sociedade brasileira, não vamos deixar que isso seja discutido de formas não claras, dentro desse 818 

conceito que está aqui colocado. Nem discutir isso judicialmente, nem discutir isso de uma outra 819 

forma, quer dizer, nós somos conselheiros preparados, aptos a ouvir, debater e discutir as 820 

propostas que são colocadas aqui, não é? 821 

Antônio Teixeira Matos – ABES – Bom, eu estou acompanhando o processo agora, depois da 822 

volta do final de ano, e estou achando que contraria o que o colega conselheiro disse agora. Nós 823 

estamos ignorando um parecer dos técnicos da SUPRAM que foram ao local, que vistoriaram, 824 
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que deram a melhor alternativa ao projeto e nós simplesmente estamos falando que ele não 825 

presta. Eu não estou concordando com isso. E outra coisa é o seguinte, questão da parte histórica, 826 

vai concordar comigo, falar que vai achar um local, dentro da categoria do solo, no Estado de 827 

Minas Gerais nós temos solos na maior parte do Estado que são áreas de recarga. Não tem jeito 828 

de fugir de área de recarga. Topo de morro aqui em Minas Gerais é área de recarga. Então, se 829 

passar meio metro para lá ou um metro para cá, eu não acho que vai ter diferença em termos de 830 

recarga da região de manancial da cidade. E me causa surpresa também, olhando os autos aqui, é 831 

que a área de intervenção real é de apenas 0,85 hectares, me parece. Eu acho que nós estamos 832 

exagerando um pouquinho. 833 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – 834 

Conselheira da FIEMG, Denise. 835 

Denise Bernardes Couto – FIEMG – Eu queria apenas responder ao conselheiro representante 836 

do IBAMA, como a conselheira aqui foi citada. Realmente, eu confio no trabalho da SUPRAM, 837 

sei que a análise que eles fizeram foi completa, minuciosa, foram feitas várias vistorias dos 838 

técnicos, eu confio na capacidade deles, são pessoas sérias, até mesmo por ter trabalhado no 839 

SISEMA, eu sei como a equipe do Sistema de Meio Ambiente trabalha, eu sei da capacidade 840 

deles. Eu confio no parecer da SUPRAM. Eu sei que a análise que eles fizeram foi a melhor 841 

possível. Por isso que eu coloquei aqui, eu corroborei o parecer do titular da FIEMG e estou aqui 842 

defendendo o parecer da SUPRAM. Eu confio sim na equipe técnica, sei que eles não iam fazer 843 

nada que pudesse prejudicar, causar impacto maior que o necessário ao meio ambiente. 844 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Maurício 845 

Novaes. 846 

Maurício Novaes Souza – Instituto Federal Sudeste de Minas – Contextualizado aquilo tudo que 847 

foi ouvido, de certa forma cada um tem sua razão, mas eu vou pegar, vou fazer só uma análise 848 

técnica mesmo do ponto de vista hidrológico da questão. Não há como você contestar que essa 849 

intervenção que vai ser feita, da forma que foi aprovada, vai interferir de forma negativa nessa 850 

bacia hidrográfica. Não tem como. Hoje é dia da água, só para lembrar, então, fora a questão, o 851 

que eu mais analiso, eu conheço várias regiões, principalmente em periferia de grandes cidades 852 

como essa, que foi feita estrada semelhante a essa, então, ela indiscutivelmente, ela vai atrair 853 

movimento muito grande para aquele local. Isso aí, com o tempo, principalmente médio e longo 854 

prazo, vai afetar de uma forma muito mais intensa. E depois, irreversivelmente, porque não tem 855 

como você tirar uma estrada depois que ela for feita. Pegando a proposta feita pelo Ministério 856 

Público e apresentada pelo Dr. César no mês passado, de que existe a possibilidade de você fazer 857 

uma opção fora dessa bacia hidrográfica, dessa microbacia hidrográfica, eu acho 858 

indiscutivelmente a melhor opção. Ainda mais que ela aumentaria muito pouco o percurso. Eu 859 

acho que é indiscutível essa questão, não também questionando a análise feita pelo pessoal da 860 

SUPRAM aqui da Zona da Mata, não é? Mas eu estou analisando muito mais que a forma 861 

técnica só. Foi a melhor opção dentro desse contexto, mas se você pensar a médio e longo prazo, 862 

indiscutivelmente tem que ser pensada nessa, na viabilidade de se fazer fora dessa microbacia 863 

hidrográfica, dada a importância da represa João Penido para a cidade de Juiz de Fora. 864 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Ok. 865 

Edson, do Sindicato Rural. 866 

Edson Teixeira Filho – FAEMG – Eu gostaria de colocar alguma coisa aqui a respeito primeiro 867 

do que o conselheiro Robin fez, um desabafo, a respeito de, vamos dizer que não está sendo 868 

respeitada a atribuição do COPAM continuamente. Eu não sei, eu estou aqui desde o início dos 869 

trabalhos, há mais de cinquenta reuniões participando, eu não me lembro de muitas vezes que 870 

nós tivemos de analisar aqui “ad referendum”. Talvez três, quatro, não sei se passa disso não. 871 
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Então, não vejo nenhum desrespeito ao nosso Conselho de chegar aqui “ad referendum”, até 872 

porque essa discussão de “ad referendum” eu acho que não cabe aqui se deveria ou não ter sido 873 

dado o “ad referendum”. Não somos nós que vamos discutir isso não. Isso é discussão do 874 

Secretário-Adjunto, que deu o ”ad referendum”. Tem que ser questionado ao Secretário-Adjunto. 875 

Cabe a nós sim, se nós acharmos que temos que homologar esse “ad referendum” ou não 876 

homologá-lo, aí sim, passa a ser responsabilidade nossa. Até o momento não. Por que nós vamos 877 

ser responsáveis por um “ad referendum” que simplesmente chegou aqui, nós estamos 878 

analisando, vamos votá-lo. Então, não temos que ficar discutindo o “ad referendum” não. O “ad 879 

referendum” é discussão lá do Secretário-Adjunto. O que nós temos que discutir aqui é o que o 880 

Conselho vai decidir a respeito do “ad referendum”. Eu gostaria que nós, até em nome do que o 881 

Professor Eduardo Fontes falou, a questão do tempo, tem um outro assunto que nós estamos 882 

esquecendo. Aqui mesmo nesse Conselho foi decidido que, se for o caso, seis horas da tarde 883 

encerra a reunião, tendo ou não, tendo ou não algum processo a ser julgado. É uma questão que o 884 

próprio Conselho tem que definir. Então, não há porque falar em alongamento, porque se nós 885 

vamos discutir um processo ele vai durar quatro horas, tomar todo o tempo da reunião, que seja. 886 

Agora, nós não somos obrigados a discutir os outros, porque existe uma determinação desse 887 

próprio Conselho de que as reuniões não passariam de seis horas da tarde. Se for o caso, o 888 

Conselho volta para continuar, porque nós falarmos em problema de muitos processos aí, não é 889 

problema do Conselho também. Então, eu acho que nós estamos perdendo algum tempo nessas 890 

discussões preliminares, principalmente com essa do “ad referendum”. Nós temos que discutir a 891 

partir do “ad referendum”. Se tem ou não erro, se foi ou não dado um “ad referendum” irregular, 892 

quem tem que responder por isso é o Secretário-Adjunto ou Secretário do Meio Ambiente e não 893 

este Conselho. Este Conselho responde pelas decisões tomadas nessa reunião ou em futuras a 894 

respeito deste assunto. 895 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Dra. 896 

Thaís. 897 

Thaís Lamin Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – A questão de que se for 898 

votado hoje a necessidade de fazer o EIA/RIMA, não é caso de novo licenciamento não, é caso 899 

de baixar em diligência, não é? Conforme foi mesmo dito pela Dra. Cristina. Passo a palavra 900 

para ela explicar melhor. 901 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Eu 902 

gostaria, Cristina, que você fosse breve por causa do tempo, certo? 903 

 Cristina Chiodi – É uma fala dentro da fala da Dra. Thaís, para não extrapolar a palavra dos 904 

outros conselheiros. Esse procedimento de baixa em diligência para apresentação de EIA/RIMA, 905 

ele ocorre já em outros casos, inclusive hoje existe um processo na pauta da CNR, que é um caso 906 

exatamente idêntico a esse, a URC entendeu pela necessidade de baixa em diligência para a 907 

apresentação de EIA/RIMA, a SUPRAM, até a SUPRAM Noroeste concordou com essa 908 

necessidade, fez um parecer retificador dentro do exercício do poder de autotutela, concordando 909 

com a necessidade de apresentação de EIA/RIMA e com base nisso o processo foi baixado em 910 

diligência. Só para ficar bem claro que realmente não há intuito do Ministério Público 911 

inviabilizar de pronto a discussão. A idéia da baixa em diligência é justamente para viabilizar a 912 

continuidade do processo de licenciamento, sem prejuízo maior para o empreendedor, mas desde 913 

que cumpridas todas as formalidades legais exigíveis. Obrigada. 914 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Ok. 915 

Antes de passar ao empreendedor e aos técnicos da SUPRAM e ao público inscrito, eu vou 916 

passar ao nosso jurídico para algumas explicações técnicas. 917 
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Dr. Leonardo Sorbliny Schuchter – Diretor Jurídico da SUPRAM/Zona da Mata – Boa tarde a 918 

todos. Entendemos que a questão é extremamente complexa sim. A polêmica já indica isso. 919 

Entendemos que é necessário que se estabeleça um contexto de razoabilidade para a discussão e, 920 

antes de mais nada, que fixemos com correção as premissas para discussão. Com correção, não 921 

se pode dizer, entendemos nós, de maneira alguma que houve uma dispensa de EIA/RIMA. Nós 922 

vamos explicar o porquê. Também não se pode dizer que houve algum tipo de desvio ou de 923 

negligência da SUPRAM Zona da Mata na análise dos estudos, nas análises das propostas feitas 924 

pelo DER. Não se pode dizer também que tenha sido intenção, de alguma maneira, evitar ou 925 

deixar de, enfim, deixar de tornar transparente o andamento do processo de regularização 926 

ambiental desse empreendimento. Se assim fosse, com base nas normas estaduais, 927 

especificamente na deliberação normativa número 74 de 2004, era possível, ilegal ante a norma 928 

estadual, emissão de uma certidão de dispensa para esse empreendimento e não foi isso que foi 929 

feito. Nós mantivemos o licenciamento, considerando a necessidade de discutir isso com a 930 

sociedade e com o Conselho. Não se pode então dizer que houve um afrouxamento da nossa 931 

parte na aplicação da norma, de nenhuma das normas aqui citadas pelo Ministério Público. Eu 932 

vou, apesar da extensão do parecer, vou tentar elucidar todos os pontos. Obviamente que é 933 

necessário trazer ao conhecimento dos senhores que o parecer não foi disponibilizado para 934 

análise dos conselheiros, nem análise da SUPRAM anteriormente, mas somente hoje, no 935 

momento da reunião. E, considerando a sua extensão e a sua complexidade, nós vamos aqui 936 

tentar elucidar todos os pontos levantados. Primeira questão, não haverá supressão do bioma 937 

Mata Atlântica. Não existem fragmentos florestais do bioma Mata Atlântica em todo trajeto, em 938 

todo traçado da rodovia. Nós percorremos o traçado da primeira vez, quando havia a primeira 939 

proposta do DER, essa proposta é antiga. É necessário dizer aqui que o DER vem trabalhando há 940 

anos nesse projeto, há anos buscando alternativas que minimizem os impactos e que tornem a 941 

obra viável do ponto de vista da engenharia. Todos os traçados foram amplamente debatidos pela 942 

equipe interdisciplinar com o DER. Houve uma interação na nossa análise, e escolheu-se ou 943 

indicou-se, melhor dizendo, no parecer e com base no que o DER apresentou, um traçado que, 944 

enfim, tivesse menos impacto. Nesse sentido, voltando a dizer, nós percorremos todo trecho, 945 

durante todas, à medida que as alternativas iam surgindo, a gente fazia vistoria, verificava os 946 

pontos, enfim, que estavam ali sendo propostos pelo DER para implantação da estrada e 947 

verificamos que numa primeira alternativa havia sim alguns fragmentos de Mata Atlântica que 948 

depois, já num segundo traçado, foram, enfim, foram retirados da proposta do DER, buscando-se 949 

uma nova, um novo trajeto. O trajeto que hoje vem a julgamento contém apenas alguns 950 

exemplares, árvores isoladas e não fragmentos e não remanescentes que são objetos de proteção 951 

da lei da Mata Atlântica. Alguns exemplares de árvores nativas, aí é a equipe técnica que vai 952 

poder dizer, e também de exóticas. Com relação à resolução CONAMA 01/86, que foi 953 

amplamente enfocada aqui pelo Ministério Público, entendemos nós e podemos entender com 954 

base na doutrina, enfim, na prática do direito ambiental, que ela pode ser considerada sim uma 955 

norma geral, ou seja, de acordo com a Constituição Federal, a União pode editar normas gerais e 956 

o CONAMA o fez, quando da resolução CONAMA 01/86, tendo então o status de norma geral a 957 

resolução CONAMA 01/86, válida portanto para toda a Nação. No entanto, a Constituição, a 958 

própria Constituição Federal abre a possibilidade do Estado suplementar essa legislação naqueles 959 

pontos em que ela não traz um nível de detalhamento necessário para tomar as decisões, 960 

principalmente na área ambiental, do órgão ambiental, do órgão executivo que vai fazer análise. 961 

Então, é possível ao Estado suplementar essa legislação. E, com base nisso, a gente constata que 962 

a resolução CONAMA, apesar de norma geral, ela não fixou os parâmetros para a atividade que 963 

nós estamos analisando, ao contrário do que fez com algumas tipologias, como, por exemplo, 964 
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usinas de geração de energia, em que há um parâmetro, que é dez mega, linha de transmissão, 965 

onde exige um parâmetro, projetos urbanísticos, projetos agropecuários, em que existe parâmetro 966 

estabelecido pela norma geral da resolução CONAMA. Nesse sentido entendemos que abriu-se a 967 

possibilidade do legislador estadual suplementar a resolução CONAMA e assim foi feito pelo 968 

COPAM, órgão do Estado que, por lei, no seu exercício legítimo de poder normativo, previsto na 969 

lei, à época a lei 12.585, quando da edição, quando da publicação da deliberação normativa 970 

número 74, entendeu que, e aqui temos os códigos, entendeu que para atividade de implantação 971 

ou duplicação de rodovias, trechos com extensão até dez quilômetros seriam considerados não 972 

passíveis de licenciamento ou autorização ambiental de funcionamento, ou seja, o licenciamento 973 

só seria necessário para trechos a partir de dez quilômetros de extensão. Da mesma forma, 974 

quando trata da pavimentação e ou melhoramento de rodovias, que é uma outra tipologia aqui 975 

envolvida no processo, já que uma parte do traçado já existe com pista asfáltica, já é utilizada 976 

sim para fazer interligação, de alguma maneira, entre as rodovias, ligando essa rodovia e a 040, 977 

também a pavimentação e melhoramento de rodovia, pelo COPAM, só necessita de 978 

licenciamento quando a extensão do trecho de regularização, ou melhor dizendo, quando a 979 

extensão do trecho for superior a dez quilômetros. Bem, com as alterações do traçado, então, nós 980 

temos duas tipologias previstas na DN 74, ambas dispensáveis de autorização ou de 981 

licenciamento pela DN 74. Reforçando mais uma vez, foi nossa intenção, enfim, dar 982 

transparência e trazer à discussão a alternativa que foi finalmente proposta pelo DER, apesar de 983 

não passível de licenciamento. Tanto é que no âmbito do processo, nos autos, por decisão do 984 

Secretário Executivo, que é também Superintendente Regional, em consideração à equipe 985 

técnica, foi mantido ou foi, enfim, convocado ao licenciamento o empreendedor, tendo que 986 

apresentar relatório de controle ambiental e plano de controle ambiental. A equipe técnica 987 

entendeu, pelas vistorias e por todos os elementos constantes dos autos, que não havia 988 

significativa degradação, que é o pressuposto constitucional para o EIA/RIMA. Não haverá 989 

supressão do bioma Mata Atlântica, não há fauna, infelizmente, a ser preservada, porque hoje o 990 

que a gente constata lá, com exceção da avefauna, enfim, o que a gente constata é a existência de 991 

muita pastagem, o solo está totalmente degradado em todo traçado da rodovia. Realmente, o 992 

poder público municipal, ao longo desses anos, ao que parece, foi negligente na fiscalização e na 993 

ocupação, com relação à ocupação da bacia. Ou seja, entendemos que seria suficiente a 994 

apresentação somente do relatório de controle ambiental e do plano de controle ambiental. 995 

Entendemos, assim, eu gostaria de concluir, se possível. Está realmente. São muitos tópicos. 996 

Com relação ao EIA/RIMA, é necessário mais uma vez dizer que não houve e nem poderia haver 997 

dispensa por parte da SUPRAM do EIA/RIMA, ele simplesmente era, com base na DN 74, é 998 

inexigível por ser um empreendimento não passível de licenciamento, de acordo com as normas 999 

estaduais. 1000 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Só 1001 

questão de ordem, para dar agilidade ao processo, para ele não cortar o raciocínio dele até, eu 1002 

acho que é preferível ele seguir direto, porque senão vai ficar aquele ping-pong. Ele expõe a 1003 

idéia dele, certo, como você fez, para ficar tudo mais ou menos. Foi tudo apresentado, então, 1004 

deixa ele apresentar o dele para não cortar inclusive o raciocínio dele. Ok? 1005 

Dr. Leonardo Sorbliny Schuchter – Diretor Jurídico da SUPRAM/Zona da Mata – Bom, 1006 

entendemos, então, repetindo, que não houve uma dispensa de EIA/RIMA, não se podendo então 1007 

falar que o órgão ambiental, como consta no parecer do Ministério Público, dispensou o estudo 1008 

de impacto ambiental. Entendemos, com base na resolução CONAMA 237, de 1997, que é uma 1009 

norma hierarquicamente do mesmo patamar da resolução CONAMA 01/86, que havia essa 1010 

possibilidade. O artigo segundo da resolução CONAMA 237 diz que a localização, construção, 1011 
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instalação, ampliação, modificação e operação de empreendimento de atividades utilizadoras de 1012 

recursos ambientais consideradas efetivas e poluidoras, bem como os empreendimentos capazes, 1013 

sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, causar degradação ambiental, causa sim, 1014 

entendemos que não há significativa degradação, ensejadora do EIA/RIMA, dependerão de 1015 

prévio licenciamento do órgão ambiental competente, sem prejuízo de outras licenças legalmente 1016 

exigíveis. Em seu parágrafo primeiro: “Estão sujeitos ao licenciamento ambiental os 1017 

empreendimentos de atividades relacionados no anexo um”. Traz aqui o anexo um da 237 um rol 1018 

de atividades que devem ser licenciadas, parte integrante dessa resolução. Parágrafo segundo: 1019 

“Caberá ao órgão ambiental competente”, entenda-se no âmbito do Estado de Minas Gerais, o 1020 

Conselho Estadual de Política Ambiental, COPAM, “definir os critérios de exigibilidade”. E ele 1021 

definiu, através de norma específica, o detalhamento e a complementação do anexo um, o que foi 1022 

feito também na DN 74, levando em consideração as especificidades, os riscos ambientais, o 1023 

porte e outras características do empreendimento ou atividade. Entendemos, portanto, com base 1024 

na norma estadual, que o órgão competente em Minas Gerais, o COPAM, no exercício do seu 1025 

poder normativo, considerou não passível de licenciamento das tipologias com extensão até dez 1026 

quilômetros, cumprindo, então, o que foi determinado pela resolução 237, pois definiu os 1027 

critérios de viabilidade, detalhou e complementou o anexo um e levou em consideração as 1028 

especificidades, os riscos ambientais, o porte e outras características. Isso justifica, de alguma 1029 

forma, eu entendo que o empreendimento seria não passível de licenciamento, por norma 1030 

estadual. É preciso ressaltar também que quando da discussão da deliberação normativa número 1031 

74, o Ministério Público integrava o COPAM, já integrava o COPAM, enfim, participou da 1032 

votação dessa norma, não havendo até hoje, pelo que consta, nenhum questionamento judicial ou 1033 

extrajudicial com relação à validade da norma, inaplicabilidade da norma da DN 74 nesse 1034 

aspecto, com relação às tipologias que nós estamos discutindo. Entendeu, então, a equipe técnica 1035 

interdisciplinar pela necessidade de se manter o processo de licenciamento, tendo em vista as 1036 

peculiaridades da área e a necessidade de previsão e discussão de medidas de controle 1037 

adequadas. Entendeu também, com base na vistoria e nos estudos apresentados no processo, que 1038 

o impacto seria de alguma forma pontual, não havendo intercessões com o manancial, 1039 

intercessões diretas com o manancial, mas somente com os seus tributários. Foi nesse sentido 1040 

que se estabeleceram todas as medidas de engenharia constantes do parecer único e propostas 1041 

pelo DER. Ou seja, são medidas rigorosas que seriam, ao nosso ver, suficientes para mitigar e 1042 

controlar totalmente os possíveis impactos ambientais com relação, principalmente, à 1043 

contaminação do manancial, que obviamente não é, jamais poderia ser nossa intenção colocar em 1044 

risco o abastecimento público de qualquer núcleo populacional. É preciso dizer também que a 1045 

Unidade Regional Colegiada integra a estrutura do COPAM e nós temos que fazer valer as 1046 

normas do COPAM, válidas, não declaradas inconstitucionais ou ilegais por nenhuma instância 1047 

do Poder Judiciário ou pela própria administração pública. Dessa forma, considerar que, apesar 1048 

do legislador estadual ter disciplinado a matéria como não passível de licenciamento ambiental, 1049 

considerar a necessidade de EIA/RIMA, entendemos nós que, enfim, com base, contrariando a 1050 

norma estadual e sem indicar precisamente os critérios técnicos para isso, enfim, não seria 1051 

cabível. Com relação especificamente agora à alegação de que a área é uma unidade de 1052 

conservação de proteção integral, temos a considerar que o artigo 23 da lei 14.309 criou 1053 

categorias de unidade de conservação de proteção integral, dentre elas parques, estação 1054 

ecológica, refúgio da vida silvestre, monumento natural, reserva biológica, seguindo o que 1055 

disciplina o sistema nacional de unidade de conservação, a lei nacional de conservação, a lei do 1056 

SNUC. No entanto, mais recentemente trouxe uma inovação que é realmente a área de proteção 1057 

de mananciais. No entanto, entendemos nós que criou de forma genérica e não específica, porque 1058 
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ao mesmo tempo não contemplou a lei estadual e poderia fazê-lo. Enfim, não houve, com base 1059 

no SNUC, estudos técnicos, não houve consulta pública, não é possível identificar a localização 1060 

exata da unidade de conservação, a dimensão da unidade de conservação, os limites adequados 1061 

para a unidade, enfim, entendemos nós que não houve o atendimento ao que dispõe a norma 1062 

geral, norma federal do SNUC, artigo 22, mais especificamente no parágrafo segundo. Portanto, 1063 

trata-se sim de uma categoria de unidade de conservação, porém, que necessita, como qualquer 1064 

outra, de uma disciplina específica, de um ato específico, indicando os seus limites e suas 1065 

dimensões exatas. Com relação ao convênio firmado entre o Instituto Estadual de Florestas e a 1066 

Secretaria de Transportes e Obras Públicas, temos a considerar que trata-se de ato jurídico cujo 1067 

controle não compete à URC e nem ao núcleo jurídico regional da Secretaria de Estado de Meio 1068 

Ambiente. Estamos vinculados ao convênio, porque eles foram assinados pelo Diretor Geral do 1069 

IEF e pelo Secretário Estadual de Meio Ambiente, nosso dirigente máximo. Não temos 1070 

competência, portanto, para declarar a sua invalidade ou a sua ilegalidade. Estamos adstritos ao 1071 

convênio. No entanto, consideramos possível e salutar que, enfim, sejam fixadas sim as 1072 

compensações florestais adequadas pela Unidade Regional Colegiada. Também quando optamos 1073 

pela manutenção do licenciamento, não desconsideramos os possíveis impactos futuros com 1074 

relação à ocupação da área da bacia da represa João Penido, no entanto, não podemos trabalhar 1075 

com uma possível inércia do poder público municipal, como já vem acontecendo. Não podemos 1076 

partir desse pressuposto para dizer que o empreendimento é inviável. Não é assim que devemos 1077 

raciocinar e foi assim que a equipe técnica interdisciplinar entendeu. Ou seja, o empreendimento, 1078 

embora possa trazer alguma outra pressão em termos de ocupação na área da bacia, ele, por si só, 1079 

não agravará essa situação se o poder público municipal fizer o seu dever de fiscalização, 1080 

conforme prevêem as leis municipais. Não podemos trabalhar com hipótese dessa inércia. O 1081 

parecer do Ministério Público também indica a necessidade de que a SUPRAM anule a decisão 1082 

de concessão da licença. Entendemos nós que a SUPRAM a rigor não emitiu a licença, então, 1083 

somente fez a análise e emitiu um parecer para subsidiar a decisão do Secretário de Estado. E 1084 

aqui é necessário esclarecer que tão logo foi expedida a recomendação do Ministério Público 1085 

para que o “ad referendum” fosse cancelado ou suspenso, nós notificamos o Secretário de Estado 1086 

para que ele tomasse as devidas providências que ele entendesse cabíveis. Surpreende-me aqui a 1087 

indicação desse erro com relação à menção da lei 10.561. Isso nos passou despercebido de 1088 

alguma forma e realmente, havendo essa citação, tenho que dizer que houve sim um erro em 1089 

mencionar tal diploma legal. Com relação à resolução CONAMA 369, salvo engano, o controle 1090 

processual contemplou a resolução CONAMA 369, enfim, indicando o caráter de utilidade 1091 

pública da obra, conforme prevê a resolução, hipótese em que é possível sim, são possíveis as 1092 

intervenções ou supressões em APP. Supressões que não vão ocorrer, somente intervenções. 1093 

Com relação à compensação ambiental também entendemos que se a URC entender cabível e aí 1094 

seria, de uma certa forma, estaria contradizendo de alguma forma o parecer, porque nós 1095 

entendemos que não há significativa degradação, que ensejaria a fixação da compensação 1096 

ambiental, no entanto, se a URC assim entender, é possível fixar condicionante nesse sentido. 1097 

Também não fizemos menção ao Decreto 87.561 por entender que as obras de terraplanagem não 1098 

iriam importar em sensível alteração das condições ecológicas dos locais, tendo em vista os 1099 

aspectos existentes, a realidade existente hoje na área que será objeto da construção da rodovia e 1100 

da pavimentação do trecho ou melhoria do trecho já existente. Com relação à concessão da 1101 

licença “ad referendum”, entendemos que ela foi motivada, não houve uma motivação expressa 1102 

no ato, a gente está aqui com o ato de concessão em mãos. No entanto, isso não significa que não 1103 

houveram motivos para que ela fosse expedida e havendo um vício nesse documento, 1104 

entendemos nós também que deve haver provocação do Secretário para que ele indique, enfim, 1105 
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sane esse vício, indicando motivos que levaram a emitir essa decisão “ad referendum”. Enfim, 1106 

são muitos os argumentos do Ministério Público, muito provavelmente eu estaria aqui deixando 1107 

de mencionar alguns deles, tendo em vista a extensão do documento e o fato de termos tido 1108 

contato com os argumentos somente agora, mas essas eram as considerações iniciais que nós 1109 

tínhamos a trazer na defesa da legalidade do processo e da decisão do Secretário, com as 1110 

ressalvas que eu fiz aqui. Obrigado. 1111 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Com a 1112 

palavra a Dra. Thaís, Ministério Público. 1113 

Thaís Lamin Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Vou tentar aqui também 1114 

falar, eu gostaria de ter falado pontualmente, porque são vários argumentos, a gente fecharia 1115 

cada argumentação, não ficaria ping-pong não, mas vou tentar falar item por item, se eu 1116 

conseguir aqui. Primeiramente, o primeiro item, a questão da não necessidade do EIA/RIMA, é o 1117 

seguinte, a URC se baseou na DN 74/04. Lá diz que não é caso de licenciamento estradas com 1118 

menos de dez quilômetros, só que, bem, pelo menos o que se observou são mais de dez 1119 

quilômetros. Isso é uma questão de interpretação. Já tem um ponto asfaltado, já tem um ponto 1120 

asfaltado que seria 7,93 e 7,3 de estrada não asfaltada, daria mais ou menos uns quinze 1121 

quilômetros no total. Então, se considerarmos que o trecho asfaltado não é considerado dentro do 1122 

empreendimento, eu não tenho esse entendimento, porque ela existe asfaltada sim, de uma forma 1123 

de uma via de mão e uma de contramão. O que vai ser implementado é uma rodovia dupla, de 1124 

faixa dupla, tanto de ida quanto de volta, não? Duas faixas de rolamento e acostamento e no 1125 

restante não tem nenhuma obra. Mas vamos dizer que realmente não ultrapassa os dez 1126 

quilômetros, estávamos a considerar a contagem da DN 74. Bem, o motivo de ter chamado a 1127 

licenciamento foi o próprio COPAM, a própria URC, a SUPRAM ter considerado grandes 1128 

impactos ambientais. Eu não estou entendendo, porque dentro dos autos a fundamentação para 1129 

chamar ao licenciamento foram os grandes impactos ambientais que iam gerar. Nas folhas 166 1130 

do processo, o ofício da SUPRAM diz o seguinte, assinado, emitido pela SUPRAM. Houve 1131 

constatação de que o empreendimento causaria grandes impactos ambientais sobre a represa Dr. 1132 

João Penido, principal manancial da cidade de Juiz de Fora, com impactos sobre APPs, não 1133 

somente no momento de implantação da rodovia, como carreamento de sedimentos para os curso 1134 

d’água, assoreamento, compactação do solo, diminuição da infiltração da água, descaracterização 1135 

do relevo, supressão de vegetação, entre outros, mas também durante a operação, com riscos 1136 

efetivos de contaminação e poluição em caso de acidentes com cargas perigosas ou mesmo com 1137 

o uso normal da estrada. Bem, o Ministério Público aqui se baseou nos documentos que tinham 1138 

dentro do processo. Se a própria SUPRAM disse que vai causar sérios e graves impactos 1139 

ambientais, obviamente seria o caso de fazer o estudo do EIA/RIMA e não citar e mencionar a 1140 

DN 74, que ela não fala da não necessidade do EIA/RIMA, ela fala da não necessidade de 1141 

licenciamento. Uma vez chamado ao licenciamento, este licenciamento tem que ser feito na 1142 

forma legal. Essa discussão, se é passível ou não passível, já está superada, porque ele já foi 1143 

chamado ao licenciamento, o empreendimento. Uma vez fazendo esse empreendimento, ele tem 1144 

que se desenvolver de acordo com a lei e a lei diz grandes impactos ambientais. Não sou eu que 1145 

estou dizendo que tem grandes impactos ambientais, porque eu não sou técnica, eu me baseei no 1146 

ofício assinado e expedido pela SUPRAM e o Dr. Leonardo agora está trazendo que não tem 1147 

grandes impactos significativos. Então, eu não vi esse documento nos autos falando que não tem, 1148 

até porque para chamar ao licenciamento esse foi o fundamento, de grandes impactos 1149 

significativos. Então, se vai trazer grandes impactos significativos tem que ter o EIA/RIMA, já 1150 

que está fazendo licenciamento. Ah, não é passível, conforme a DN 74, concordo. Então, vamos 1151 

contar que é menos de dez quilômetros o traçado da estrada. Só que não estamos discutindo a 1152 
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DN 74, porque ele já foi chamado ao licenciamento, entendeu? Entendermos que não é passível 1153 

de EIA/RIMA por causa da DN 74 é um entendimento equivocado. Essa questão da lei 1154 

14.309/02, é indiscutível que a lei está em vigor, é válida, não houve nenhum questionamento 1155 

judicial, nem ajuizamento de ADIN, até para suprir a omissão, então ela é válida, ela é aplicável 1156 

plenamente ao caso em questão. Ou seja, essa unidade, esse local onde está sendo traçado é 1157 

unidade de conservação de proteção integral, então, não pode sofrer nenhuma intervenção nesse 1158 

sentido que está sendo proposto. Quanto ao convênio, realmente a ilegalidade ou não do 1159 

convênio tem que ser declarado ou pela autotutela do órgão que expediu, que determinou a 1160 

assinatura do convênio ou então judicialmente, caso não haja autotutela. Fugiria à URC mesmo e 1161 

a gente não está aqui contra esse convênio, a gente está contra a falta da compensação, das outras 1162 

compensações. Que bom, temos as outras compensações das leis, previstas nas leis e mais aquela 1163 

prevista no convênio. Ótimo. Então, assim, o Ministério Público não entende, não pretende 1164 

ajuizar nenhuma ação de nulidade desse convênio não. Se o convênio existe é pró meio 1165 

ambiente, vai implementar acesso às estradas estaduais, tudo bem, mas a gente não pode deixar 1166 

de incluir igual, o próprio jurídico já concordou, eu acho que essa questão já está encerrada, ele 1167 

concordou que seja sugerido realmente essas compensações ambientais. Bem, quando o Dr. 1168 

Leonardo, representando o setor jurídico da URC, disse que a gente não pode se preocupar com 1169 

os efeitos radiais, eu fico muito, assim, preocupada com isso, porque justamente por não ter o 1170 

EIA/RIMA para a gente poder discutir os efeitos radiais, aí tem-se, assim, entendimento 1171 

simplista de que eles não são importantes. Na verdade, o EIA/RIMA iria analisar essas questões. 1172 

E no próprio ofício também que eu me remeto, de folha 166, ele fala isso, os efeitos radiais dessa 1173 

estrada, embora não tenha mencionado loteamentos regulares ou irregulares, mas acho que o 1174 

COPAM, que traz as políticas ambientais, ele deve sim, o conselheiro deve se preocupar com os 1175 

efeitos, com os impactos negativos de uma obra, não é? E a questão da lei 10.561, o jurídico 1176 

concordou. 1177 

Dr. Leonardo Sorbliny Schuchter – Diretor Jurídico da SUPRAM/Zona da Mata –1178 

Efetivamente houve algum erro na redação. Enfim, isso passou despercebido por algum motivo. 1179 

Thaís Lamin Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Então, o jurídico concordou 1180 

com o parecer nesse sentido. E quanto à questão da Mata Atlântica, eu não sei se foi bem visto 1181 

aqui que a gente não falou que vai ser suprimido, porque ficou, não ficou claro dentro dos autos, 1182 

porque depois de tanta mudança e discussão sobre a estrada, a gente falou que caso fosse 1183 

suprimir, aí sim, seria o caso de aplicar a legislação da Mata Atlântica. Mas se há nos autos 1184 

declaração, a gente ficou na dúvida. Se realmente não vai suprimir, ok quanto a esse quesito. 1185 

Outra coisa que jamais a gente colocou em discussão, se a gente confia ou não no trabalho da 1186 

URC. Confio muito no trabalho do Dr. Danilo, Dr. Leonardo. Dr. Danilo é parceiro, nós somos 1187 

parceiros lá no Ministério Público e vai continuar sendo. Aqui a gente só está analisando as 1188 

questões realmente para dar um caráter de legalidade ao nosso ponto de vista. Cada conselheiro 1189 

com a sua consciência e a gente tenta mostrar para os conselheiros o que o Ministério Público 1190 

analisou, ele teve vista ao processo. Ele ficou quinze dias com o processo na mão, analisou e viu 1191 

as questões aqui. Então, assim, não estamos indiretamente colocando o trabalho da SUPRAM 1192 

como não confiável, de maneira alguma. Todas as solicitações do Dr. Danilo, do Dr. Leonardo, 1193 

da equipe toda, a gente está sempre lá atendendo, não discutimos, eu assino em baixo dos nossos 1194 

trabalhos conjuntos e tudo mais. Então, jamais houve essa intenção. Gostaria de ressaltar que o 1195 

Ministério Público vai continuar fazendo esse trabalho e de que é totalmente profissional, 1196 

totalmente baseado na lei, porque tudo que eu falo aqui, o que vai me socorrer se alguém 1197 

questionar futuramente, é a lei. Então, a lei me socorre pelo que eu estou falando. Então, eu estou 1198 
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aqui deixando isso bem claro e gostaria que assim fosse entendido daqui para frente. Muito 1199 

obrigada. 1200 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Nós 1201 

temos aqui o tempo bem avançado. Nós temos já o Luiz Fontes. Eu gostaria que você fosse mais 1202 

breve. 1203 

Sem identificação – Mais especificamente, o caso que ela estava se referindo de grande impacto, 1204 

do ofício, é que ainda era a antiga estrutura do traçado. Agora houve um redimensionamento, 1205 

saiu de cima da represa e caiu só em pequena intervenção, pequena intervenção de zero ponto e 1206 

alguma coisa, num braço de manancial. Então, quer dizer, a atual circunstância é essa que, dentro 1207 

do critério analisado tecnicamente aí, já foge da minha alçada, porque o pessoal técnico que 1208 

acompanhou o parecer único considerou não passível. Quer dizer, não há grande impacto 1209 

ambiental. 1210 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Ok. Eu 1211 

acho que já está explicado. Realmente eu acho que esclarece algumas dúvidas. Vou passar para o 1212 

conselheiro Luiz Fontes e depois para o empreendedor. 1213 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – É uma proposta de 1214 

encaminhamento. Nós estamos caindo num debate jurídico aqui que eu, como conselheiro, não 1215 

preciso disso mais. Eu já vejo que a gente tem que encaminhar para aprovar um caminho ou 1216 

outro e as condicionantes que o Ministério Público estabeleceu, que eu concordo com várias 1217 

delas. Eu acho que a gente tem que partir para objetividade agora. 1218 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Ok. 1219 

Vamos ouvir o empreendedor. 1220 

Murilo Fontes – Gerente de Meio Ambiente do DER – Como foi dito aqui, esse processo já vem 1221 

de longa data. O DER vem estudando essa transposição da cidade de Juiz de Fora, o 1222 

deslocamento de carga para o aeroporto Goianá, tem muito tempo e isso tem sido feito em 1223 

comum com a SUPRAM. Igual foi falado aqui, nós participamos de diversas vistorias, diversas 1224 

alternativas de relocação do traçado. Esse traçado já foi mudado várias vezes para atender, sair 1225 

fora de interferência com população, com residência, com mata. Hoje, ele não pega nenhuma 1226 

residência, ele não pega mata. Como é que fala? Pega exemplares isolados de mata. E é um 1227 

traçado que a gente, o DER já estudou isso, as alternativas locacionais, várias delas. Alguma não 1228 

foi mencionada, como essa passando por Piau, porque ela foge completamente da diretriz do 1229 

empreendimento. A diretriz do empreendimento é o tráfego do aeroporto da Zona da Mata em 1230 

direção aos portos, aos grandes centros consumidores. Se a gente for dar volta lá por Piau, além 1231 

de aumentar a distância em muito, porque aumenta muito, tem um grave impacto ambiental no 1232 

relevo. O relevo virgem aonde nós vamos passar, embora exista estradinha de fazenda, mas é 1233 

uma coisa totalmente desconsiderável. Basta vocês pegaram na carta do IBGE, a hora que você 1234 

sai dos contribuintes da represa João Penido, o relevo fica completamente inviável. Para passar 1235 

uma estrada dessa magnitude que vai passar lá, que rampas máximas de 8%, raio mínimo de 150 1236 

metros, vai ser um impacto, uma coisa de louco. Como todo mundo sabe, o relevo é uma camada 1237 

de argila, logo depois um silte, se você afunda muito no corte, você cai num silte, dá uma 1238 

instabilidade no talude, uma coisa violenta. Então, por isso essa alternativa nem foi apresentada 1239 

no RCA e PCA, porque, no nosso modo de ver, ela é completamente fora de propósito. Ela não 1240 

dá diretriz de transporte e ela também não oferece o contorno de Juiz de Fora, que é um, enfim, 1241 

vai matar dois coelhos com uma cacetada só. Vai tirar cinco mil veículos de dentro de Juiz de 1242 

Fora. Claro que ela tem impacto. Tem impacto, claro que tem. Quando nós passamos com a 1243 

duplicação da Fernão Dias ali na represa do rio Manso, nós duplicamos a Fernão Dias ali, teve o 1244 

mesmo problema. A gente passa com a rodovia com um tráfego muito maior do que esse e 1245 
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medidas mitigadoras foram construídas. Isso teve uma discussão, uma coisa, todos os órgãos 1246 

discutindo. Nós chegamos à conclusão de que a melhor mitigação é impedir do caminhão cair 1247 

dentro do curso d’água. Então, nós pusemos aquela barreira física, eu não sei se é do 1248 

conhecimento de todo mundo, porque ela é uma barreira armada, que pelo menos o caminhão 1249 

não cai dentro do curso d’água, dá tempo de acudir. E já tem quanto tempo? Já tem mais de 1250 

quinze anos que está lá e até hoje não foi afetado o rio Manso, embora tenha havido acidentes. 1251 

Quem administra a represa, no caso de Belo Horizonte é a COPASA, aqui no caso é a CESAMA, 1252 

não é? Tem que ter lá suas medidas de atuação, de mediação, de acudimento. Se a gente impede 1253 

que o caminhão caia dentro da represa efetivamente, já é um tempo assim razoável para que seja 1254 

atendido. Claro, igual ao que eu estou falando, mitigação tem mesmo. Aliás, impacto tem 1255 

mesmo, mas tem como medidas de mitigação e nós temos a experiência da BR 381 que, no meu 1256 

modo de entender e qualquer um pode pesquisar, tem sido eficiente. Rapidamente era isso que eu 1257 

queria dizer.  1258 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Ok. Nós 1259 

temos aqui alguns inscritos que eu vou chamar e nós vamos dar três minutos. Gostaria que 1260 

fossem bem breves. José Rufino Júnior. 1261 

José Rufino Júnior – Eu trago aqui uma representação do Ministério Público, encaminhada pelo 1262 

Conselho de Meio Ambiente, OAB, a ONG Preá, o Grupo Ecológico Salva Terra, Sindicato dos 1263 

Engenheiros de Juiz de Fora, a Faculdade de Engenharia, também assino esse documento. Bom, 1264 

enfim, representa o pensamento de Juiz de Fora. O que a gente veio perceber no encaminhar 1265 

dessa discussão, a Constituição, ela é muito clara. “Toda obra que possa trazer um impacto 1266 

significativo é obrigatório o estudo de impacto ambiental, a que se dará publicidade.” Eu 1267 

verifiquei o trabalho que o colega teve em manusear leis, na verdade, o que se vê aí são conflitos 1268 

de lei, especificamente o conflito da DN 74 e da Resolução CONAMA 186. O direito resolve 1269 

essas situações, senhores, com princípios. E o princípio que se aplica aí é o princípio da 1270 

precaução. Esse princípio da precaução, ele é muito claro. Se há dúvida, se há o risco potencial 1271 

de degradar o maior manancial de Juiz de Fora, estamos hoje no dia mundial das águas e estamos 1272 

aqui defendendo a população de Juiz de Fora. Gostaria de salientar e elogiar o brilhante trabalho 1273 

da digníssima representante do Ministério Público, que tem o dever constitucional e que o fez 1274 

muito bem, defender os interesses difusos e coletivos. A bacia/represa, ela tem uma proteção, um 1275 

regime de proteção legal, não é? É o Decreto Federal 8.756 de 82, APA federal. A lei estadual 1276 

14.309 de 2002 considera a represa como unidade de proteção integral e aí eu abro parêntese, 1277 

que o próprio SNUC, que é a lei 9.985 de 2000, fala em tons expressos: “Qualquer modificação, 1278 

qualquer intervenção em unidade de conservação de proteção integral, tem que existir lei 1279 

específica. Eu entendo que tem que ter uma lei específica estadual autorizando esse 1280 

empreendimento. O que me ocorre aqui são um ... de leis, evidentemente, a preocupação do 1281 

colega interpretar. O que eu vejo aqui é aquela questão de interpretação permissiva do 1282 

empreendedor, em que se enquadra como se fosse possível parte de impacto ambiental. Alguns 1283 

dos senhores aqui conhecem a estrada José Meoquides? Quantos conhecem? Quantos conhecem? 1284 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Por 1285 

favor, por favor. 1286 

José Rufino Júnior – É impossível, é impossível ampliar o que já existe. 1287 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Por 1288 

favor, conclua. 1289 

José Rufino Júnior – Eu gostaria, se o senhor me permitisse de concluir. 1290 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Para 1291 

você concluir, terminar, para que nós, o tempo já está esgotado. 1292 
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José Rufino Júnior – O que se propõe aí, de melhorar o que já existe, nos termos que o colega 1293 

do DER falou aqui, é impossível. Então, tem que analisar o empreendimento na extensão e o 1294 

empreendimento em 15.3, ele foge das limitações, das ponderações aí do nobre colega aí. DN 74. 1295 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Ok, ok. 1296 

José Rufino Júnior – Não dispensa o estudo de impacto ambiental, absolutamente. 1297 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Ok, ok 1298 

está encerrado. Por favor, por favor. Vou chamar o próximo. 1299 

José Rufino Júnior – Um minutinho, gostaria... 1300 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Por 1301 

favor, por favor. 1302 

José Rufino Júnior – Gostaria de encaminhar o documento público. 1303 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Ok. Pega 1304 

aí Jaime. Wilson Guilherme Acácio. Eu não sei se eu li certo. 1305 

Wilson Guilherme Acácio – Sim senhor, leu e muito bem. Boa tarde. 1306 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – O senhor 1307 

tem três minutos, por favor. 1308 

Wilson Guilherme Acácio – Senhor presidente, senhores conselheiros, público presente, no dia 1309 

mundial da água, nós estamos aqui, esse plenário soberano, de acordo com as leis, decidindo o 1310 

futuro do principal manancial de Juiz de Fora. O representante do IBAMA falou, Juiz de Fora 1311 

está passando por outro problema. Parece-me que enterraram uma caveira de burro naquela 1312 

cidade e você tem razão, nem representante, exceto lá o IBAMA, está aqui nesse plenário, 1313 

embora nossa ONG já esteve aqui, Salva Terra, com muito orgulho, foi a primeira ONG a 1314 

representar nesse Conselho. Cadê o representante da CESAMA para defender aqui. Vai passar 1315 

uma estrada no principal manancial. Estaria aqui sim a CESAMA defendendo aquele manancial, 1316 

pelo contrário, a Prefeitura permitiu a mudança da lei. Ora fez-se um grande aeroporto, aquele 1317 

elefante branco está ali, mas não pensou nos impactos que iriam trazer. Agora, senhores, querem 1318 

fazer uma rodovia cortando o principal manancial de Juiz de Fora. E o que é pior, deu-se licença 1319 

“ad referendum”. O representante, o Secretário tem que explicar sim antes da decisão desse 1320 

plenário. Por que esse “ad referendum”? Será que é porque estamos em ano eleitoral? Será que 1321 

não tem outras questões políticas atrás das técnicas e das jurídicas? A sociedade de Juiz de Fora 1322 

quer saber disso. Nós não fomos ouvidos. Nós queremos ser ouvidos. Gozado, olha, senhores, 1323 

por causa de 200 metros. Os técnicos conseguiram colocar não dez quilômetros, 9,8 quilômetros. 1324 

Por causa de 200 metros, apenas 200 metros, deixar de fazer EIA/RIMA. O quê que está por trás 1325 

disso? Vamos ver o empreendimento no todo. Cadê os estudos? Eu quero saber onde estão os 1326 

estudos do Plano Diretor. Há uma lei municipal que protege aquele manancial sim e ele não foi 1327 

citado em momento algum. Nós, da sociedade juizforana, como está acontecendo amanhã, o 1328 

Aurélio sabe disso, vai ter uma reunião importante, nós estamos debatendo a famigerada 440 e 1329 

nós queremos debater também, embora, repito, esse plenário é soberano, mas a sociedade 1330 

juizforana, nós, ONGS, a sociedade civil organizada, nós queremos ser consultados se nós 1331 

queremos ou não aquela rodovia. Nós não somos contra o progresso. Geralmente as ONGs são 1332 

denominadas xiitas. Não somos xiitas, nós queremos o progresso, o desenvolvimento 1333 

sustentável. E o representante advogado falou que lá não vão trazer impacto para a vegetação, 1334 

para os animais. Ele não citou a água, que vai ser um impacto maior. Então, senhores, o meu 1335 

tempo está acabando, agradeço o Doutor, em nome da cidade de Juiz de Fora, o seu brilhante 1336 

parecer. Muito obrigado, em nome de toda sociedade juizforana. Obrigado. 1337 
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Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – 1338 

Obrigado. Murilo. O Murilo já falou. Douglas A. Salgado. Você desculpe se eu estiver falando o 1339 

nome errado. 1340 

Douglas Albino Salgado – Certinho. Sou engenheiro do DER, eu vim aqui acompanhando o 1341 

Murilo, mas eu que tenho trabalhado no projeto desde 2000 e eu queria dizer para vocês o 1342 

seguinte, primeiramente em relação, o DER não foi, não teve má fé em dividir o trecho para 1343 

passar. Houve licitações distintas, porque de Goianá até o entroncamento da 3513 não tem 1344 

recurso para isso esse ano. Então, foi feita uma modificação para 15,8. A segunda é a seguinte, 1345 

eu citei na vez passada que nós temos uma norma americana que garante a inércia da química da 1346 

escória e a Belgo Mineira já emitiu um parecer para o COPAM, garantindo a inércia da não 1347 

reatividade da escória. Era isso que eu queria dizer. 1348 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – 1349 

Obrigado. César Henrique Barra Rocha. 1350 

César Henrique Barra Rocha – Bom, o mapa vai ser colocado ali agora, como é que eu vou 1351 

falar sem o mapa. Tem que zerar tudo de novo isso aí. Vou basear no mapa. Eu pedi no início da 1352 

reunião para fazer isso. Então, poderia... 1353 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Álvaro 1354 

do Santos Filho. 1355 

Álvaro dos Santos Filho – Senhores conselheiros, senhor presidente, primeiro eu gostaria de dar 1356 

os parabéns pelo brilhante relatório apresentado. Eu gostaria de dar os parabéns pelo brilhante 1357 

relatório apresentado pela Denise com a Promotora e o relatório também apresentado pela FNE 1358 

das discussões aqui são bastante providenciais. Eu só vou citar aqui um caso interessante que eu 1359 

achei. Por ocasião da discussão da Mata do Krambeck, se ia licenciar o empreendimento ou não 1360 

ia, houve uma audiência pública na Câmara Municipal, compareceram dois deputados, entre eles 1361 

o Fernando Gabeira. O Fernando Gabeira falou o seguinte: “Gente, vocês querem destruir uma 1362 

mata, o mundo inteiro está querendo preservar as matas e vocês estão querendo destruir uma 1363 

mata”, porque por um condomínio ali é destruir a mata. Eu relembrei desse fato, nós estamos 1364 

fazendo a mesma coisa aqui. O mundo inteiro querendo preservar a água, nós queremos passar 1365 

uma rodovia em cima de uma área de recarga de uma represa importantíssima para Juiz de Fora. 1366 

Não interessa o interesse financeiro que há, o futuro vai dizer que isso foi um grande erro. Os 1367 

senhores podem justificar com qualquer tipo de legislação aqui, mas é um erro. Se todo mundo 1368 

está correndo atrás da água, nós temos 1% da água potável do planeta. Nesse dia da água, nós 1369 

vamos dar um presente ao planeta, licenciando um absurdo desse. Muito obrigado, desculpem 1370 

por eu ter me estendido. 1371 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – 1372 

Obrigado. O próximo então, enquanto apronta ali, José Aristides. 1373 

José Aristides – Boa tarde a todos os conselheiros. Representando a ONG Preá, quero 1374 

parabenizar também o parecer da Dra. Thaís e fazer minhas as palavras de quem já falou até 1375 

agora em defesa da represa. Eu acho que o Dr. Álvaro foi muito feliz na colocação dele. Existem 1376 

todos os argumentos legais sendo discutidos, particularmente a minha opinião vai muito 1377 

favorável ao parecer da Dra. Thaís. Existem uma série de discussões jurídicas, agora, o mais 1378 

importante do que tudo isso, todos nós que bebemos água lá em Juiz de Fora da represa João 1379 

Penido e aqui os que não se utilizam desse manancial, mas utilizam com certeza de algum 1380 

manancial, a água que todos aqui bebem vem de algum manancial e é dever de todos nós 1381 

preservá-lo. Eu gostaria de solicitar atenção especial de todos conselheiros para que, 1382 

independente de todos os interesses políticos, enfim, todos os interesses que nós sabemos bem 1383 

que muitas vezes estão por trás de processos de licenciamento, porque eu já fui conselheiro 1384 
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também, atendam para esse fato, por favor, não licenciem esse projeto da forma que ele está. 1385 

Vamos discutir mais, vamos levar isso para discussão da sociedade em Juiz de Fora, vamos fazer 1386 

audiências públicas, vamos escolher as alternativas de traçado, vamos licenciar sim, também não 1387 

somos contra o chamado progresso, mas o progresso verdadeiro, o progresso do ser humano, o 1388 

progresso, a elevação do ser humano, não o progresso de simplesmente de se fazer estradas para 1389 

levar carga para lá e para cá. Isso não é progresso. Há muito tempo já se sabe que isso não é mais 1390 

progresso. Então, é a solicitação que eu faço veementemente aos senhores conselheiros. Muito 1391 

obrigado. 1392 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – 1393 

Obrigado. Está pronto? Cadê o mapa? 1394 

César Henrique Barra Rocha – UFJF – Está aí na lousa aí. 1395 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Não está 1396 

não. 1397 

César Henrique Barra Rocha – Tem que colocar então. Dez segundos já. Vai ter que zerar de 1398 

novo. Bom gente, eu queria, eu arrumei direitinho ali, parece que desconfiguraram tudo de novo. 1399 

É brincadeira. 1400 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Passa 1401 

para o próximo. Vocês vão arrumando o mapa aqui. Júlia, arruma o mapa, deixa pronto. Vai lá. 1402 

Zera aí, vai começar outra. Ok, Júlio César. 1403 

Júlio César Teixeira – Senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras e senhores, meu 1404 

nome é Júlio César Teixeira, sou Diretor da Faculdade de Engenharia da Universidade Federal 1405 

de Juiz de Fora. A Faculdade de Engenharia se reuniu no dia 09 de março de 2010 para discutir o 1406 

projeto em questão. Cumpre o seguinte esclarecimento, não ignoramos a relevância do 1407 

empreendimento em razão da necessidade da interligação da BR 040 ao novo aeroporto regional 1408 

da Zona da Mata, bem como da necessidade da retirada de parte do fluxo de veículos do 1409 

perímetro urbano da cidade de Juiz de Fora. No entanto, temos receio de que a nova rodovia 1410 

cause danos significativos à represa Dr. João Penido, principal manancial de abastecimento de 1411 

água para consumo humano. Entramos com o apoio da Faculdade de Engenharia da 1412 

Universidade Federal de Juiz de Fora, a posição do Ministério Público de Minas Gerais, pedindo 1413 

diligências, a saber: Estudo de impacto ambiental; relatório de impacto de meio ambiente; 1414 

audiência pública, para a qual cedemos as nossas instalações; estudo de alternativas em nome da 1415 

proteção da saúde coletiva de Juiz de Fora. Por último, solicitamos, por gentileza, que apresente 1416 

fala de ata da reunião para registro histórico. Gostaria de aproveitar um minuto que eu tenho para 1417 

fazer, reforçar que a Faculdade de Engenharia há quatro anos tem convênio com o Ministério 1418 

Público Federal, atuou na área de passagens, no cálculo do IPTU e concessão do transporte de 1419 

lixo para iniciativa privada. Toda infra-estrutura está à disposição de vocês. Sou engenheiro 1420 

sanitarista, sou Doutor em saneamento e fui responsável por essa licitação durante dois anos. Na 1421 

época que eu era responsável, tinha três tomadas de água, agora tem duas. Na época se 1422 

adicionava cinco miligramas por litro de sulfato de alumínio, está se chegando a vinte 1423 

miligramas de sulfato de alumínio por litro. E você vê a proposta sendo colocada aqui na 1424 

discussão jurídica sem levar em conta o principal, a saúde da nossa comunidade. Se essa rodovia 1425 

for construída, temos que optar, porque não temos alternativas, por água mineral. Agora, quero 1426 

fazer só uma defesa, porque os profissionais da CESAMA não puderam estar aqui, mas têm 1427 

opiniões sim meus antigos colegas, mas estão proibidos de estarem aqui. Muito obrigado. 1428 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – 1429 

Obrigado. César. 1430 



32 

César Henrique Barra Rocha – Faculdade de Engenharia – Eu queria o microfone mais perto 1431 

do mapa. É possível? O microfone mais perto do mapa, mais perto. Posso utilizar esse aí? 1432 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Seja 1433 

breve. 1434 

César Henrique Barra Rocha – Bom gente, aqui, vamos direto ao assunto, aqui tem uma 1435 

alternativa do traçado, passando à jusante da barragem. Ele sai da estação de embarque e 1436 

desembarque de Santa Lúcia, que hoje é uma máquina possibilitada passa, desviando dos 1437 

fragmentos da Mata Atlântica e chega depois do Hospital João Penido. Essa alternativa de 1438 

traçado, ela dá 10,5 de quilômetros. Então eu não vejo porque não estudar essa alternativa. Eu 1439 

acho que se não quiser estudar é porque querem fazer aqui mesmo. Aí não tem discussão. A 1440 

gente acaba a reunião e vamos embora todo mundo. Quer dizer, essa alternativa aqui, ela é 1441 

menor do que está sendo proposta, ela não impacta a represa, ela passa numa área que está 1442 

alugada para o Exército, o contrato está vencendo, o contrato está declinando. Quer dizer, ela 1443 

volta para os donos, os fazendeiros, são três fazendeiros. Então, é uma área totalmente apta para 1444 

fazer esse anel rodoviário para Juiz de Fora. Então, quem disse que a alternativa à montante é 1445 

inviável, nós temos aqui outra alternativa à jusante muito viável, muito viável, talvez até a 1446 

empreiteira economize dinheiro nessa alternativa. Então, a alternativa é negociar com o Exército, 1447 

negociar com os fazendeiros, já que a área é desses fazendeiros e hoje está em uso pelo Exército. 1448 

A alternativa à montante, ela seria mais interessante para a microrregião de Juiz de Fora e para a 1449 

Zona da Mata. A alternativa à jusante seria melhor para a cidade de Juiz de Fora, não tenha 1450 

dúvida. E aqui, ela atenderia não só a 040, MG 353, como também a BR 267, que está aqui no 1451 

entroncamento. Então, essa é a primeira colocação minha. Queria que trocasse o mapa agora. Um 1452 

outro dado, minha gente, é das questões morfométricas dessa bacia. Estudando essa bacia com 1453 

mais detalhe, aqui estão as bacias hidrográficas da área norte de Juiz de Fora. A bacia 28 é a 1454 

bacia da João Penido. Ela apresentou uma densidade de drenagem altíssima, ela tem alta 1455 

densidade de drenagem no índice. Coeficiente de manutenção, ela apresentou o valor de 0,5 Km2 1456 

por quilômetro, quer dizer, você tem quer ter 50 hectares de área para manter vivo um 1457 

quilômetro de rio, isso na prática. Então, vocês imaginam cinquenta campos de futebol têm que 1458 

ser utilizados para manter um quilômetro de rio vivo. Quer dizer, é um dado muito importante, é 1459 

um dado muito sensível. Outro fator é seu índice de circularidade, que é 0,257. É um dos 1460 

menores índices da área de Juiz de Fora. O que quer dizer isso? Tudo que cair nessa bacia vai 1461 

para a represa. Quer dizer, a bacia não é circular. Se ela fosse circular, esse líquido tenderia a se 1462 

espraiar, como ela é muito encaixada, tudo que cair nela vai para ela. Então, são aspectos 1463 

morfométricos importantíssimos nesse estudo dessa bacia. Então, queria que o pessoal do DER 1464 

também levasse esses estudos a cabo. Eu não vi isso em lugar nenhum, então, são dados 1465 

adicionais. 1466 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Ok, 1467 

César, obrigado. Leonardo Alessandro. 1468 

Leonardo Alessandro – Boa tarde a todos. Eu sou representante da sociedade civil organizada 1469 

de Juiz de Fora, da ONG Preá. Conforme foi colocado aqui, esse empreendimento sela o futuro 1470 

do principal manancial de abastecimento humano de Juiz de Fora. Diretamente ou indiretamente, 1471 

pelo menos quinhentas mil pessoas vão ser diretamente atingidas, vão ter o seu abastecimento de 1472 

água, a qualidade do seu abastecimento de água comprometido. E será que isso não significa um 1473 

impacto significativo? Será que isso não representa significativo impacto ambiental? Quinhentas 1474 

mil pessoas tendo sua qualidade de água diretamente afetada por um empreendimento, ou seja, 1475 

será que não é direito nosso? A Constituição nos garante esse direito de que deve haver um 1476 

estudo de impacto ambiental, deve haver uma codificação, uma qualificação dos impactos 1477 



33 

devidamente expostas e publicitadas para que nós possamos opinar, pudéssemos opinar sobre 1478 

esse empreendimento. Então, o que eu quero aqui é reivindicar esse estudo de impacto ambiental 1479 

para esse empreendimento, porque ele é um direito para o cidadão de Juiz de Fora e o que não 1480 

está sendo aqui aclamado ou pelo menos agora está sendo, graças ao parecer do Ministério 1481 

Público, está sendo colocado em discussão, que não estava sendo antes. Bom, seria mais ou 1482 

menos essa a minha reivindicação. Obrigado. 1483 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – 1484 

Obrigado, Leonardo. Tem mais algum inscrito que não foi citado? Não, né. Eu queria só 1485 

perguntar, como o César citou o DER, se ele queria falar. Três minutos tá? 1486 

Não identificado – Sobre a proposta do Exército, ela passa dentro de grama e continuaria dentro, 1487 

impactando as famílias ali. Eu estou querendo tirar o trânsito de Juiz de Fora. Passa por dentro de 1488 

Grama.  1489 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Por 1490 

favor, por favor, respeite a palavra do colega. Depois nós vamos passar para o conselheiro. 1491 

Não identificado – E encaixa lá na JK, que também é área urbana. Queria falar também sobre a 1492 

proposta de Piau, que ele citou aqui, mas parece que está mais calmo, dá em torno de 20% de 1493 

rampa média no trecho. Para uma rampa que nós estamos projetando de 8%, para eu evitar rampa 1494 

natural de 20%, eu teria que ficar circundando enormemente. É altíssima a diferença de nível no 1495 

trecho de Piau a Santos Dumont, a 040. 1496 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Ok. 1497 

Agora eu queria perguntar aos conselheiros se eles já se sentem à vontade para andar com o 1498 

processo, para fazermos votação, se tem alguma proposta. Colocar em votação? Ok. Aprovação 1499 

ou não do processo. Perguntei se têm outras propostas. 1500 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Encaminhamento então, 1501 

a gente deveria votar. Existe um parecer da SUPRAM encaminhando favorável. Existe um 1502 

parecer do Ministério Público encaminhando desfavorável, mas existe também alternativa 1503 

proposta. Como, por exemplo, eu encaminho favorável às alternativas, ou seja, contra aprovação 1504 

imediata, mas gostaria que a gente avaliasse condicionante por condicionante. 1505 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – A 1506 

proposta do Luiz Fontes é colocar em votação com análise das condicionantes. É isso? Perfeito. 1507 

Dra. Thaís. 1508 

Thaís Lamin Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – A proposta do Ministério 1509 

Publico é a seguinte, porque o parecer ficou muito extenso, vamos resumir aqui mais ou menos. 1510 

São aquelas considerações finais. Primeiro, poderia assim ser votada a questão da inviabilidade 1511 

legal do empreendimento na forma que foi proposta, no caminho, no traçado que está sendo 1512 

proposto. Mas eu considero que se colocarmos em votação a necessidade de EIA/RIMA, isso já 1513 

está superado. Por quê? Lá vão se analisar os traçados da viabilidade ou não. Por exemplo, o 1514 

Professor César vai ter o tempo necessário para explicar, o pessoal de DER vai ter o tempo 1515 

necessário para explicar, a Prefeitura vai ser chamada para falar algumas considerações, talvez a 1516 

CESAMA seja convocada para estar explicando essa questão toda. O que o Ministério Público 1517 

quer não é inviabilidade, não é? A gente quer realmente que esse fluxo de carro saia mesmo de 1518 

Juiz de Fora, mas assim de uma forma que o meio ambiente não seja afetado. Então, a proposta 1519 

do Ministério Público é de que se dê oportunidade para a comunidade de Juiz de Fora. O 1520 

Ministério Público também requereu a realização de audiência pública, no parecer está 1521 

solicitando. Então, assim, são coisas assim, é baixar em diligência para cumprir essa formalidade 1522 

legal, depois trazer novamente para se votar. Não é a princípio inviabilizar o empreendimento 1523 

não, o Ministério Público não está pedindo isso. Está pedindo do jeito que foi proposto, por 1524 



34 

causa da lei estadual 14.309, mas depois do EIA/RIMA, pode-se descobrir um traçado que seja 1525 

totalmente viável da forma legal e aí sim traremos à discussão. A minha proposta é que a gente 1526 

possa discutir isso lá na comunidade de Juiz de Fora. 1527 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Ok, o 1528 

Danilo quer fazer um comentário, depois o Luiz Fontes. 1529 

Danilo Vieira Júnior – Superintendente Regional da Zona da Mata – É só fazer aqui um 1530 

apontamento, que a mudança de traçado nesse projeto, ele implica em novo licenciamento 1531 

ambiental. Aí nós estamos arquivando esse processo ou indeferindo ele e partindo para um novo 1532 

licenciamento ambiental, porque isso já foi estudado esse traçado, em cima de um estudo já pré-1533 

existente com o parecer da SUPRAM. Se isso não for viável, nós vamos esquecer isso e propor 1534 

um novo projeto, um novo licenciamento ambiental de nova área. É bom deixar isso claro aqui. 1535 

Não tem jeito de você baixar um processo em diligência para a gente definir um outro traçado 1536 

para assim voltar com o mesmo processo aqui para julgamento. Isso aí não tem como ser feito. 1537 

Agora, a complementação de estudo, a gente até entende, tem como se fazer. 1538 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Luiz 1539 

Fontes. 1540 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Bom, diante dessa 1541 

observação, também da Dr. Thaís, eu vejo o seguinte, é importante para o COPAM, eu 1542 

considero, para URC, para os conselheiros, o histórico de processo. Nós estamos avaliando um 1543 

empreendimento que é o anel rodoviário de Juiz de Fora. Eu entendo que nós podemos dizer que 1544 

tem que baixar em diligência e cabe ao empreendedor dizer: “Não nos interessa, peço 1545 

arquivamento”. Nós é que temos que pedir arquivamento. E, pela intervenção da Dra. Thaís, 1546 

deveria então ser colocado em votação pelo deferimento ou indeferimento. Aí é preto no branco, 1547 

porque senão... E se for deferido, aí vem as medidas condicionantes, que todos tem direito de 1548 

apresentar. 1549 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Então, 1550 

pelo indeferimento ou deferimento, com condicionantes a serem acrescentadas. 1551 

Edson Teixeira Filho – FAEMG – Eu só estou preocupado com esse assunto de nós votarmos 1552 

aqui pelo deferimento ou indeferimento e, após votar pelo deferimento, com as condicionantes 1553 

aqui colocadas pelo Ministério Público, que o Luiz Fontes está colocando muito bem, que é uma 1554 

forma que nós teríamos de nos apoiar pela legislação, uma vez votado, que pode ser dado 1555 

prosseguimento ao processo, mas com a exigência do EIA/RIMA. Esse EIA/RIMA vai chegar a 1556 

um ponto que, através de toda participação da população de Juiz de Fora, dos agentes todos que 1557 

vão trabalhar nisso aí, que é inviável esse processo. Então, votamos o que? Eu acho que a 1558 

proposta teria que ser a seguinte, arquiva esse e começa um novo, porque nós vamos aprovar um 1559 

empreendimento que pode passar por uma negativa para amanhã ou depois, não é? EIA/RIMA, 1560 

para que? Nós vamos ficar aqui discutindo a mesma coisa, vamos voltar no mesmo assunto. 1561 

Outra coisa, vamos discutir o mesmo trecho, vai ter alguma coisa, pelo que nós ouvimos aqui, 1562 

alguma concordância que passar esse trecho ali, com as condicionantes propostas, vai ser aceito 1563 

pela população de Juiz de Fora? Então, eu acho que o processo a ser do jeito que está sendo 1564 

proposto aqui, está pedindo arquivamento e seria abertura de um novo processo. Esse é o meu 1565 

entendimento. Posso estar totalmente errado, mas é o meu entendimento. 1566 

Danilo Vieira Júnior – Superintendente Regional da Zona da Mata – É só estar fazendo um 1567 

comentário aqui. Aqui não se decide arquivamento. Arquivamento é antes do processo chegar 1568 

aqui na reunião. Arquiva-se o processo dentro da SUPRAM. Aqui é pelo deferimento ou 1569 

indeferimento realmente do projeto. 1570 
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Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Só 1571 

questão de ordem, nós vamos para aprovação com condicionante ou sem condicionante? Não, 1572 

ok. Então, nós vamos colocar em votação a aprovação ou não do projeto. Quem é a favor da 1573 

aprovação, permaneça como está. É só se manifestar. É o procedimento normal que acontece 1574 

aqui. Todas as reuniões que eu participei, o procedimento é esse. É só levantar. O conselheiro lá 1575 

levantou. Quem for a favor do projeto fica como está. Levante o braço só quem é contra. Ok, 1576 

indeferido. Bom, vamos para o próximo item, por favor, peço silêncio, quem for sair, saia em 1577 

silêncio. Por favor, justificativa. Justificativa dos votos contrários. Com exceção do Ministério 1578 

Público que já justificou no seu parecer. 1579 

Robin Le Breton – Sociedade Amigos de Iracambi – A questão de um EIA/RIMA não é uma 1580 

questão decidida por um técnico ou outro. Eu acho que a área degradada não vale a pena. A 1581 

questão não é isso. É obrigação constitucional, gente, constitucional. E porque, como falou a 1582 

Promotora, para matar as dúvidas da população das áreas afetadas, para que eles saibam que 1583 

realmente esse é um processo que foi considerado. Fazendo a coisa assim, decidindo na 1584 

SUPRAM sem consultar ninguém que não vale a pena fazer, não é a maneira de fazer. Por isso, 1585 

eu votei contra. 1586 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Próximo. 1587 

Luiz Fontes. 1588 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Eu votei contra porque 1589 

eu acompanho as alegações finais do Ministério Público. 1590 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Ok. 1591 

Maurício Novaes Souza – Instituto Federal Sudeste de Minas – Além de todos os aspectos que 1592 

foram levantados pelo Ministério Público, eu analisei a questão sob o ponto de vista hidrológico. 1593 

É inquestionável que, feita como está proposto, vai prejudicar a represa João Penido. 1594 

Vanderley Antônio Chilese – FETAEMG – Concordo plenamente com o Ministério Público, 1595 

por isso que o meu voto foi contra. 1596 

Joaquim Arildo Borges – Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios Preto e Paraibuna – Diante da 1597 

exposição e do parecer do Ministério Público, eu não me senti seguro. Me parece que houve 1598 

certos atropelos na questão de legislação, então, eu não me senti seguro. E, ademais, eu sou 1599 

representante do comitê da bacia hidrográfica dos rios Preto e Paraibuna e me parece que esse 1600 

projeto afetará diretamente, senão essencialmente, os recursos hídricos do município de Juiz de 1601 

Fora. Por não me sentir seguro, eu votei contra. 1602 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Ok. 1603 

Jorge Abdala Dergam dos Santos – UFV – Eu acho que o Conselho agiu sabiamente, 1604 

escolhendo o princípio da precaução. 1605 

Aurélio Augusto de Sousa Filho – IBAMA – Foi como nós dissemos no primeiro momento, 1606 

uma atividade desse porte, desse tipo de atividade, pelos impactos que ela causa na sociedade de 1607 

Juiz de Fora, merece um trabalho de licenciamento seguindo todos os parâmetros, com 1608 

audiências públicas, com discussão mais aberta. Foi claro isso pela própria manifestação de 1609 

grupos organizados da sociedade aqui se manifestando. Então, o meu voto foi contra 1610 

basicamente por isso. Claro, como a gente enfatizou lá e voltamos a enfatizar aqui, sabemos da 1611 

necessidade da rodovia, dessa rodovia para a cidade, para toda região, assim o entendemos e, 1612 

com certeza, no momento certo voltaremos a nos manifestar, dando apoio à viabilização desse 1613 

empreendimento. 1614 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Próximo. 1615 

José Gomes Lanes – Prefeitura Municipal de Ubá – Bem, eu me senti seguro e, veja bem, nós 1616 

estamos numa oportunidade de discussão, de avaliação. Eu acho que o momento é esse aí. Se 1617 



36 

tem oportunidade de discutir melhor para decidir melhor, é isso que tem que ser feito. Não é 1618 

assim? Para decidir bem, para que lá no futuro a gente não sinta esse peso de ter tomado uma 1619 

decisão errada. 1620 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Questão de ordem, por 1621 

favor. Gostaria que fosse pautado para a próxima reunião a rediscussão dessa decisão anterior. 1622 

Eu não participei na época de ter que justificar voto contra. Eu entendo que isso é improdutivo. 1623 

Nós temos uma pauta extensa como essa, quatorze pontos, se tiver muita votação não vai andar e 1624 

isso acaba, a meu ver, podendo inibir até determinados conselheiros. Eu gostaria que colasse 1625 

numa das próximas reuniões isso em avaliação, se foi uma decisão da URC. 1626 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Vou 1627 

passar para o jurídico para ele explicar melhor. 1628 

Dr. Leonardo Sorbliny Schuchter – Diretor Jurídico da SUPRAM/Zona da Mata – Essa é uma 1629 

recomendação a qual nós estamos vinculados. É uma determinação da Advocacia Geral do 1630 

Estado e nos foi repassado pela diretoria de normas da SEMAD. Então, a indicação é de que 1631 

todos os votos contrários devem ser justificados, já que ele se contrapõe a posição do órgão 1632 

competente para análise, que no caso são as superintendências. 1633 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Insisto na proposta que 1634 

isso seja determinação ou que seja indicação e, se for o caso, que passemos a fazer por escrito. 1635 

Eu acho que é contraproducente ,que isso é uma amarração no processo. 1636 

Dr. Leonardo Sorbliny Schuchter – Diretor Jurídico da SUPRAM/Zona da Mata – Vou levar a 1637 

demanda à diretoria de normas, que entrará em contato com a Advocacia Geral do Estado, já que 1638 

nós não temos autonomia para adentrar, dispensar essa justificativa, embora entenda as razões do 1639 

conselheiro. 1640 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Dra. 1641 

Thaís, do Ministério Público. 1642 

Thaís Lamin Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Após a discussão, só para 1643 

ficar bem frisado até como conselheira aqui no meu papel, eu gostaria de pedir que fosse votada 1644 

uma moção de que o COPAM oficiasse ao Dr. Shelley, Secretário Executivo do COPAM, que 1645 

antes que fosse levado à votação, que a decisão contendo a fundamentação estivesse dentro dos 1646 

autos para que os conselheiros pudessem avaliar se realmente há motivo de urgência ou o 1647 

empreendimento sendo inadiável. Então, não tem como a gente deliberar sem saber os motivos 1648 

por que ela entrou em pauta. Então, o ofício seria no seguinte sentido, de que tenha cautela ao 1649 

fundamentar, cumprindo o que determina o artigo 13 do regimento interno, para que fundamente 1650 

o motivo e que o processo não seja colocado em pauta antes que essa autorização, já que ela não 1651 

é publicada, é um ato que as pessoas não tomam conhecimento através da imprensa, então que 1652 

ela conste nos autos e seja mencionado no parecer único as razões desse referendum, dessa 1653 

licença “ad referendum”. 1654 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Só para, 1655 

a questão de ajuização, a gente colocaria essa votação no final dos trabalhos, ok? Vamos passar 1656 

para o próximo item então. Item 6, Processos Administrativos para exame de Licença de 1657 

Instalação. 6.1, Novelis do Brasil Ltda. (PCH Brito) – Barragens de geração de energia – 1658 

Hidrelétricas – Ponte Nova/MG – PA Nº 12455/2006/002/2009 – Classe 3 – Apresentação: 1659 

SUPRAM ZONA DA MATA – RETORNO DE VISTAS: Conselheiros Thais Lamin Leal 1660 

Thomaz representante do Ministério Público, Robin Le Breton representante da Sociedade 1661 

Amigos de Iracambi, Luiz Eduardo Ferreira Fontes representante do Ambiente Brasil Centro de 1662 

Estudos, Michel Henrique Pires representante da FIEMG e Jorge Abdala Dergam dos Santos 1663 
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representante da UFV. Eu passo então aos pareceres, seguindo a ordem aqui, do Ministério 1664 

Público, o parecer 1665 

Sem identificação – Senhor presidente, também por uma questão de encaminhamento, gostaria 1666 

de solicitar ao Ministério Público, considerando que todos os conselheiros receberam com muita 1667 

antecedência, pelo menos durante, eu mesmo tive tempo de ler aqui, mas que pudesse partir para 1668 

as conclusões. São dezenove páginas, se for ler igual leu o outro, nós vamos ter um atraso muito 1669 

grande. Então, poderia ler as conclusões, se os outros conselheiros concordarem. 1670 

Thaís Lamin Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Não, esse parecer não foi 1671 

passado com antecedência para todos os conselheiros. 1672 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Todos se 1673 

consideram com conhecimento do parecer? 1674 

Jorge Abdala Dergam dos Santos – UFV- Eu considero que o parecer foi extenso, porém, tem 1675 

que ser realmente lido, para que os conselheiros tenham noção. Não é possível ler um relatório 1676 

de dezenove páginas nessas condições. 1677 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Ok, 1678 

parece que tem alguns conselheiros também que não se sentem confortáveis de passar adiante 1679 

sem a leitura do parecer. Ok. Não vou colocar em votação. O conselheiro está até me lembrando 1680 

a questão das seis. Quem vai decidir, como é decisão de vocês, vocês vão decidir se a gente 1681 

continua ou não, ok? 1682 

Robin Le Breton – Sociedade Amigos de Iracambi – Presidente. 1683 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Pois não, 1684 

conselheiro Robin. 1685 

Robin Le Breton – Sociedade Amigos de Iracambi – Questão de ordem. Não podemos decidir 1686 

de antemão se vamos continuar depois das seis horas ou não? 1687 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – 1688 

Podemos, podemos decidir agora. Colocar em votação então e se vai colocar um limite até. Ok? 1689 

Continuaremos? Pode falar. 1690 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Nós temos dois 1691 

processos, esse e um outro, que foi um vista e o outro diligência e sempre teve um compromisso 1692 

de voltar na próxima reunião. Eu gostaria, a proposta é que a gente fosse até esses dois processos 1693 

pelo menos. 1694 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Até o 1695 

ponto 6.2? 1696 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Esse que está em pauta e 1697 

o próximo, que são os que foram abertos na outra reunião com pedido de vista ou diligência. 1698 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Ok, 1699 

então vamos. Mais uma proposta? Pode falar. Então, nós temos duas propostas. Uma proposta de 1700 

encerrar às seis e uma proposta de ir até o 6.2. Bom, eu vou botar 6.2, o item 6.2, quem é 1701 

favorável ir até o 6.2 levante a mão. É. Até o ponto... Quem é favorável ir até o 6,2, com a 1702 

justificativa do Professor Luiz Fontes, levanta a mão. Oito. Quem é favorável de ir até a seis? 1703 

Ficaram quantos? Nove. Venceu até às seis. Pois é, não vai dar nem para você ler o parecer. 1704 

Thaís Lamin Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Os conselheiros decidem. 1705 

Vocês decidem. 1706 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Vocês 1707 

não. Vocês conselheiros decidem. 1708 

Thaís Lamin Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Mas eu não posso deixar de 1709 

prolongar a discussão, se for necessário. Isso eu não abro mão. 1710 
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Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Então 1711 

tem uma outra proposta, de votar só até o 6.1, certo? Então, até o 6.1, quem é favorável levanta a 1712 

mão. Nove. Ok. Então, venceu o 6.1, ok? O Danilo quer fazer um comentário. 1713 

Danilo Vieira Júnior – Superintendente Regional da Zona da Mata – Eu não tenho objeção 1714 

nenhuma contra isso, eu sei da hora. Só quero fazer um comunicado aqui, porque existem 28 1715 

processos na pauta, de pessoas que precisam do licenciamento ambiental. Então, iremos 1716 

convocar nos dez próximos dias uma reunião extraordinária para gente acabar de deliberar sobre 1717 

essa pauta aqui, que está hoje. Ok? 1718 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Perfeito 1719 

então. Vamos passar então a palavra à Dr. Thaís, do Ministério Público, para ler o seu parecer. 1720 

Ok, Doutora, podemos começar. 1721 

Thaís Lamin Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Bem, esse é o caso da 1722 

Novelis do Brasil, empreendimento a pequena central hidrelétrica de Brito. Item 1. A Introdução: 1723 

Trata-se de requerimento de licença de instalação para pequena central hidrelétrica prevista para 1724 

o baixo curso do rio Piranga, no município de Ponte Nova. O empreendedor obteve licença 1725 

prévia para o empreendimento em 23/03/2009, com parecer favorável da SUPRAM Zona da 1726 

Mata. A referida licença foi concedida com 37 condicionantes, apresentadas no parecer único da 1727 

SUPRAM, com posterior adição de mais 6 condicionantes, através de adendo. A condicionante 1728 

nº 6, do adendo ao parecer único da SUPRAM, recomendou a realização de aprofundamento dos 1729 

estudos da Avaliação Ambiental Integrada para a bacia do rio Doce, elaborado pela EPE/ANEEL 1730 

em 2007, nos seguintes termos: Condicionante 06: Em função de serem previstos outros 1731 

empreendimentos para o trecho da bacia do rio Piranga compreendido entre a usina de Brecha 1732 

e a UHE Candonga, notadamente os empreendimentos UHE Baú I e PCH Pontal, e a despeito 1733 

de os mesmos terem previsão de implantação posterior à PCH Brito, a SUPRAM-ZM recomenda 1734 

que seja realizado, para a fase de LI da PCH Brito, um aprofundamento dos estudos da AAI 1735 

para a bacia do rio Doce, elaborado pela EPE em 2007, focando esse trecho e os possíveis 1736 

impactos cumulativos e sinérgicos que o conjunto de empreendimentos aí previstos possa gerar 1737 

sobre os temas para os quais a bacia do rio Piranga mostra-se mais sensível, isto é:- Qualidade 1738 

das Águas, com ênfase especial para a questão da depuração dos esgotos da sede municipal de 1739 

Ponte Nova;- Ecossistemas Aquáticos, com ênfase especial para a questão de efeitos sobre o 1740 

processo de migração de espécies da ictiofauna e sobre o surubim-do-rio-doce, e - 1741 

Suscetibilidade a Processos Erosivos e Transporte de Sedimentos e suas eventuais 1742 

conseqüências sobre a exploração de areia aí realizada por empreendimentos devidamente 1743 

licenciados junto ao DNPM e ao Órgão Ambiental Fase - Estudos da LI: Os estudos 1744 

recomendados pela condicionante foram objeto de Termo de Compromisso Preliminar assinado 1745 

entre empreendedores e Ministério Público de Minas Gerais, em 25 de maio de 2009. O 1746 

aprofundamento dos estudos permitiria uma análise mais detalhada dos impactos cumulativos em 1747 

trecho de 90 Km do rio Piranga, onde seriam implantadas a PCH -Brito, PCH -Pontal e UHE-1748 

Baú 1. Além dos temas enfocados, como os efeitos cumulativos e sinérgicos sobre ictiofauna, 1749 

depuração das águas do rio Piranga e movimento de sedimentos, também foi solicitado pela 1750 

SUPRAM-ZM a inclusão, no estudo, do possível efeito da instalação em seqüência das usinas 1751 

sobre a ocorrência das cheias no município de Ponte Nova. O aprofundamento da AAI foi 1752 

entregue ao Ministério Público apenas em 15 de dezembro de 2009, quatro meses depois do 1753 

prazo acordado no Termo de Compromisso assinado, que seria o dia 25 de agosto de 2009. O 1754 

atraso na entrega dos estudos acarretou a retirada do processo da PCH Brito da pauta da reunião 1755 

ordinária da URC-ZM de dezembro de 2009, quando seria avaliada a licença de instalação do 1756 

empreendimento, em razão de recomendação do Ministério Público dirigida à SUPRAM-ZM. O 1757 
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processo foi novamente pautado para a reunião da URC-ZM de 22/02/2010, apesar da 1758 

impossibilidade do Ministério Público estruturar equipe técnica especializada para avaliação do 1759 

aprofundamento da AAI no exíguo prazo transcorrido entre dezembro e fevereiro. Destaca-se 1760 

que, neste ínterim, diversas instituições, incluindo a Câmara Municipal de Ponte Nova e a 1761 

Prefeitura Municipal de Rio Doce, requereram audiência pública acerca do aprofundamento da 1762 

AAI apresentado pelos empreendedores, a fim de dirimir dúvidas e apresentar considerações 1763 

sobre o trabalho. Até a presente data, nenhuma das solicitações foi atendida. Por tais razões, os 1764 

representantes do Ministério Público, da UFV e da Sociedade Amigos de Iracambi requereram 1765 

vistas ao processo, com o intuito de avaliar toda a documentação apresentada ao longo do 1766 

licenciamento e apresentar parecer acerca da viabilidade de concessão da Licença de Instalação 1767 

para a PCH Brito. 2 - Dos impactos sobre o surubim-do-doce: 2.1 – Dados da espécie: Conforme 1768 

o Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção, o Steindachneridion doceanum ou 1769 

surubim-do-doce é a maior espécie de peixe nativa da bacia do rio Doce, onde era relativamente 1770 

comum em locais mais profundos na calha central do rio Doce e de seus maiores afluentes, 1771 

principalmente nos poções localizados abaixo de corredeiras e cachoeiras. Ainda segundo o 1772 

Livro Vermelho, há pouquíssima informação publicada sobre a espécie. Não existem dados 1773 

publicados sobre a dieta ou reprodução da espécie, mas supõe-se tratar de um predador 1774 

bentófago, provavelmente com desova total, o que indica que existe um período delimitado para 1775 

a reprodução, embora o mesmo ainda seja desconhecido. Segundo pescadores, sua ocorrência na 1776 

bacia era relativamente ampla, tendo sido reduzida em função de alterações acentuadas na 1777 

drenagem. Originalmente, a distribuição do surubim-do-doce remetia à bacia do rio Doce (MG e 1778 

ES), mas registros recentes de sua ocorrência (últimos 10 anos) existem para somente três 1779 

localidades na bacia do rio Doce: médio rio Santo Antônio, próximo à cidade de Ferros, baixo rio 1780 

Manhuaçu e no rio Piranga, acima e abaixo da cidade de Ponte Nova. O maior número de 1781 

exemplares provém dessa última localidade. No Espírito Santo, a espécie foi considerada extinta. 1782 

Não há descrição de ocorrência da espécie em unidades de conservação, ou seja, não há 1783 

santuários de proteção do surubim-do-doce. Entretanto, o documento “Biodiversidade em Minas 1784 

Gerais: Um Atlas para sua Conservação” indicou o rio Piranga como de prioridade muito alta 1785 

para a conservação da ictiofauna no Estado. O Livro Vermelho indica a construção de usinas 1786 

hidrelétricas como uma das principais ameaças para o surubim-do-doce. Essa atividade pode 1787 

significar a alteração total das características originais do rio, culminando com a perda de 1788 

habitats ainda ocupados pela espécie, que vive em trechos com fortes corredeiras e maior 1789 

profundidade. Além da necessidade de criação de unidades de conservação para proteger a 1790 

espécie, o Livro Vermelho recomenda que “aproveitamentos hidrelétricos em áreas de 1791 

ocorrência atual de S. doceanum necessitam ser reavaliados com extrema cautela, visto que a 1792 

construção dessas usinas pode significar a eliminação das possibilidades de conservação futura 1793 

da espécie. (...) Atenção especial deverá ser dada ao planejamento de formação dos estoques 1794 

reprodutores, tendo como premissa básica a distribuição e variabilidade genética dos 1795 

exemplares ainda existentes na natureza.” Por todo o exposto, a espécie encontra-se na categoria 1796 

máxima de ameaça de extinção, “Criticamente em Perigo”, conforme critérios da IUCN, ou seja, 1797 

corre risco extremamente alto de extinção na natureza em futuro imediato. 2.2 – Comentários aos 1798 

estudos ambientais apresentados: 2.2.1 – EIA/RIMA. O EIA/RIMA apresentado na fase de 1799 

licenciamento prévio apontou a existência da espécie surubim-do-doce na área de estudo da PCH 1800 

Brito, alertando para o fato de trata-se de espécie ameaçada de extinção. Destacou que a área é 1801 

considerada prioritária para a conservação da ictiofauna de Minas Gerais, e que alterações de 1802 

grande magnitude podem inviabilizar planejamento com vistas à conservação (p.364). Foi 1803 

apresentado, como impacto negativo, a transformação do ambiente lótico em lêntico, decorrente 1804 
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da formação do reservatório, que provocaria mudanças nas comunidades de peixes locais, 1805 

independentemente da existência de barramento atual (UHE Brito). As espécies reofílicas (que 1806 

necessitam do ambiente lótico para completarem seu ciclo de vida) e migradoras seriam as mais 1807 

afetadas. Como medidas mitigadoras ao impacto sobre a ictiofauna, foi previsto mecanismo de 1808 

transposição de peixes e proposto Programa de Monitoramento, que indicaria as ações futuras 1809 

mais adequadas a serem implementadas, inclusive para garantir a permanência da região das 1810 

espécies raras ou ameaçadas, como o surubim. Posteriormente, foram apresentadas informações 1811 

complementares sobre a efetividade de escada de peixes como medida mitigadora que permitiria 1812 

transposição dos peixes na bacia do rio Piranga e reprodução dos mesmos. Estudos concluíram 1813 

que um sistema de transposição (STP) seria viável para a PCH Brito, num sistema de escada com 1814 

ranhuras verticais. O parecer da SUPRAM considerou que a real efetividade do STP proposto só 1815 

poderia ser avaliada após a implantação do sistema, através de um programa de monitoramento, 1816 

que acompanharia deslocamentos ascendentes/descendentes e permitiria a identificação 1817 

quantitativa e qualitativa de espécies. Importante destacar que, apesar dos conselheiros da URC – 1818 

ZM terem apresentado uma série de quesitos específicos sobre o surubim-do-doce, incluindo 1819 

dados sobre aspectos genéticos e demográficos, não houve qualquer resposta. Foi levantada, 1820 

pelos conselheiros, a necessidade de dados populacionais e de manutenção de altos índices de 1821 

variação genética, que permitissem resposta a desafios ambientais, nos seguintes termos: ... as 1822 

perspectivas de conservação das pequenas populações estão diretamente ligadas ao seu nível de 1823 

variação genética, a qual tende a ser perdida ao longo das gerações nessas pequenas 1824 

populações. O manejo genético da população de surubim deve contemplar três aspectos: de 1825 

forma imediata, evitar a extinção, manter a capacidade da população de responder a desafios 1826 

ambientais e a manutenção da capacidade de formar novas espécies no futuro. Nesse sentido, 1827 

será necessário resolver os seguintes aspectos: 1) Qual o grau de variação genética da 1828 

população de surubim do trecho do Piranga, comparado com as populações da espécie no 1829 

restante da bacia do Doce, estimado com marcadores de microssatélites ou outro marcador 1830 

multilocus e com marcadores mitocondriais? Determinar se a proporção de variação genética 1831 

entre as populações difere da variação genética dentro de cada população, por meio dos testes 1832 

estatísticos adequados. Determinar se a população do trecho do rio Piranga tem maior índice de 1833 

variação genética; nesse caso, essa população deve ser protegida de maneira inegociável, por 1834 

se tratar de Unidade Evolutiva Significativa, conforme definido por Waples (1991). 2) Estimar 1835 

tamanho efetivo populacional (quantidade de machos e fêmeas que fornecerem gametas para a 1836 

seguinte geração) da população no trecho do rio Piranga e compara-lo com as das outras 1837 

populações da bacia. 3) Como os empreendedores monitorarão as mudanças genéticas 1838 

decorrentes do isolamento e como propõe compensar a perda de alelos, caso isso aconteça? 1839 

Estes aspectos são fundamentais para evitar o efeito gargalo genético, no qual a população 1840 

perde sua diversidade genética ao longo das gerações. Aspectos de biologia e demográficos: 4) 1841 

Quais as necessidades comportamentais, fisiológicas e energéticas da espécie nas fases 1842 

embrionárias, larval, juvenil e adulta e na fase reprodutiva. 5) Determinar os fatores que 1843 

regulam a população, os independentes da densidade e os dependentes da densidade. 6) Qual a 1844 

condição atual de sobrevivência da espécie, a população se encontra em declínio ou expansão? 1845 

Determinar as taxas de nascimento, imigração, morte e emigração da população do surubim no 1846 

trecho de Ponte Nova. A condição atual é resultado de um ciclo natural ou de ações antrópicas? 1847 

Qual a duração do ciclo natural se esse for o caso? (...) Outros questionamentos ainda foram 1848 

apresentados, sendo que para todos a SUPRAM apresentou apenas as seguintes considerações: 1849 

Os programas ambientais apresentados no EIA relativos à Ictiofauna, ou seja, o “Programa de 1850 

Conservação da Ictiofauna, Subprograma de Monitoramento da Ictiofauna, Subprograma de 1851 
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Acompanhamento e resgate da Ictiofauna durante o desvio do rio e Formação do Reservatório, 1852 

Subprograma de Implantação de Mecanismo de Transposição de Peixes”, em concordância com 1853 

a legislação ambiental vigente, onde é previsto o monitoramento permanente da eficiência do 1854 

Sistema de Transposição de Peixes a ser instalado e ainda o monitoramento da ictiofauna na 1855 

área de interessa da PCH Brito na bacia do rio Piranga, certamente contribuirão em alguns 1856 

quesitos relativos ao surubim-do-doce, notadamente às questões relativas ao ciclo vital da 1857 

espécie, ao grau de estimativa de tamanho efetivo populacional, imigração de indivíduos, dentre 1858 

outros. (Grifo nosso) Portanto, os questionamentos elaborados pelos conselheiros permaneceram 1859 

sem resposta, sendo que a SUPRAM confiou na possibilidade de “alguns” quesitos serem 1860 

respondidos no âmbito de programas de monitoramento, posteriores ao início das obras e, 1861 

portanto, à consolidação dos impactos ambientais sobre a espécie. O parecer da SUPRAM 1862 

manteve-se favorável à concessão da licença, mas remeteu as respostas dos questionamentos à 1863 

AAI da bacia do rio Piranga, definida em condicionante. 2.2.2 - Avaliação ambiental integrada 1864 

na bacia do rio Piranga - Comentários do Meio Biótico: Sob o ponto de vista da conservação da 1865 

biodiversidade, a Avaliação Ambiental Integrada (AAI) do rio Piranga apresentada pelos 1866 

empreendedores foi superficial e inadequada para gerar respostas satisfatórias sobre os efeitos 1867 

das alterações decorrentes dos empreendimentos na espécie de peixe Steindachneridion 1868 

doceanum (surubim-do-rio-Doce). A AAI não trouxe novas informações sobre o surubim, 1869 

repetindo informações do EIA apresentado para a PCH Brito. Além disso, informações 1870 

disponíveis na literatura foram omitidas pelos responsáveis pelos estudos, como será 1871 

demonstrado a seguir. Não foi citado, por exemplo, o Livro Vermelho da Fauna Brasileira 1872 

Ameaçada de Extinção, já mencionado no item 2.1 deste parecer. Tampouco foram citados 1873 

trechos emblemáticos do documento “Biodiversidade em Minas Gerais: Um Atlas para sua 1874 

Conservação”. Com efeito, existe informação suficiente no Atlas para embasar estudos mais 1875 

profundos sobre a ecologia do surubim: No Estado, as principais informações sobre a fauna de 1876 

peixes têm sido obtidas através dos inventários realizados na calha principal, os quais são 1877 

normalmente solicitados pelos órgãos ambientais durante o licenciamento para construção de 1878 

usinas hidrelétricas. As lagoas marginais, as cabeceiras e os pequenos afluentes têm sido 1879 

explorados com menor intensidade. Algumas regiões particulares, como o complexo lacustre do 1880 

médio rio Doce e os lagos da região cárstica do planalto de Lagoa Santa, por exemplo, foram 1881 

parcialmente amostrados. Se, por um lado, os estudos promovidos para a construção das 1882 

hidrelétricas permitem ampliar o quadro sobre a distribuição das espécies, por outro, a 1883 

efetivação das barragens tem sido considerada a principal causa de impacto para a 1884 

ictiofauna.(p. 73 – grifo nosso) (...) As principais ameaças para a ictiofauna de Minas Gerais 1885 

estão relacionadas a poluição, assoreamento, desmatamento, mineração, introdução de espécies 1886 

exóticas e construção e operação de barragens. Devido ao seu elevado potencial hidrelétrico, 1887 

Minas Gerais tem sido foco de rápida expansão de usinas hidrelétricas desde a década de 1950. 1888 

Esse processo foi ampliado acentuadamente nos últimos anos, principalmente com a construção 1889 

de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs). As análises de impactos ambientais em rios a serem 1890 

barrados têm sido tradicionalmente focadas em espécies de peixes economicamente importantes 1891 

ou migradoras. Esse procedimento tem contribuído para o declínio de peixes nativos de pequeno 1892 

porte ou que requerem ambientes lóticos (reofílicos), mas que, não necessariamente, realizam 1893 

longas migrações ou apresentam importância econômica. O resultado dessa visão simplificada 1894 

tem sido o empobrecimento progressivo da ictiofauna em diversas bacias do Estado. A operação 1895 

da usina para geração de energia é outro aspecto que interfere na ictiofauna, mas que no 1896 

Estado, e mesmo no País, ainda não foi adequadamente avaliado.(p.75 – grifo nosso) Por outro 1897 

lado, quando o estudo de AAI cita o Atlas, é evidente que dados inadequados e fora de contexto 1898 
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foram utilizados na tentativa de criar uma sensação de abrangência temática. Na sua página 96, a 1899 

AAI indica que: São indicadas pelo trabalho da Fundação Biodiversitas para a área em 1900 

questão, as seguintes medidas: manutenção de trechos lóticos significativos; melhoria da 1901 

qualidade das águas; recomposição da vegetação ciliar; e melhoria e implementação de 1902 

mecanismos de transposição de peixes. À luz dos preceitos aí recomendados pelo ZEE-MG, 1903 

observa-se que o princípio da recuperação de ambientes é comum, acrescentando-se, aqui, a 1904 

preservação de trechos lóticos entre barramentos, existentes ou a serem eventualmente 1905 

implantados. O Atlas, os estudos da Empresa de Pesquisas de Energia (EPE) e o Livro Vermelho 1906 

da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção são unânimes ao indicar que a alteração de habitat 1907 

decorrente da implantação de barragens está entre as principais causas do declínio do surubim do 1908 

rio Doce. Nesse sentido, a AAI apresentada não define ou fornece respostas para a definição 1909 

técnica e objetiva dos “trechos lóticos significativos” para o surubim do rio Doce. A AAI não 1910 

relaciona os impactos do empreendimento com o agravamento dos fatores de extinção da 1911 

espécie. Em sua página 333 da AAI, foi afirmado que: “A viabilidade ambiental dos 1912 

empreendimentos que constituem o Cenário de Curto Prazo não está condicionada à 1913 

confirmação ou não da ocorrência dos impactos sobre o surubim-do-rio-doce e sobre a 1914 

piabanha, e em que magnitude, considerando-se, principalmente, que outras populações de 1915 

surubim-do-rio-doce encontram-se na bacia do rio Doce”. Esta afirmação é temerária e sem 1916 

fundamento objetivo, uma vez que não se conhece a distribuição espacial e tamanho das 1917 

populações, seu componente de variabilidade genética nem o quais seriam os remanescentes 1918 

após as intervenções. A AAI realizada pelos empreendedores ficou aquém de qualquer resposta 1919 

satisfatória que avaliasse de forma objetiva o impacto que os empreendimentos poderiam causar 1920 

na sobrevivência do surubim do rio Doce. Medidas de translocação e de repovoamento não são 1921 

mitigadoras de destruição de habitat. Como poderia ser translocado um peixe para ambientes aos 1922 

quais ele não está adaptado? De que valeria o repovoamento em locais que já perderam as 1923 

características de ambientes profundos e de forte correnteza? As propostas, portanto, são 1924 

inócuas. 2.2.3 – PCA: O PCA apresentado pelo empreendedor para obtenção da LI reafirma às 1925 

fls. 620 que “a fauna de peixes será afetada principalmente pela interrupção de sua rota 1926 

migratória, impacto típico potencial de qualquer barramento de curso de água” e que “o trecho 1927 

do rio Piranga onde será implantada a PCH Brito é utilizado como rota por algumas espécies 1928 

de peixes”. Completa afirmando que com o empreendimento ocorreria um recrudescimento da 1929 

interrupção da rota migratória, hoje já configurado pela UHE Brito existente, “sendo prevista, no 1930 

EIA, a implantação de um mecanismo de transposição que deverá ser capaz de manter a 1931 

integridade da fauna de peixes migradores, permitindo que os mesmos realizem seus 1932 

deslocamentos reprodutivos e completem seu ciclo de vida”. Há dúvidas, entretanto, quanto à 1933 

existência de um sistema de transposição que atenda às características do surubim. A 1934 

transposição de peixes não faz sentido se, uma vez construídas as barragens, não subsistirem 1935 

ambientes capazes de manter populações viáveis. Hoje são completamente desconhecidas as 1936 

necessidades específicas do surubim, o qual pode ter particularidades que não se adaptam a 1937 

nenhum sistema de transposição desenvolvido atualmente no Brasil, por razões diversas, como o 1938 

porte do animal. A problemática é complexa e foi amplamente discutida num simpósio 1939 

internacional realizado em Lavras – MG, em agosto de 2007.  Alguns dos trabalhos apresentados 1940 

na ocasião foram publicados numa edição especial da revista Neotropical Ichthyology, uma 1941 

publicação da comunidade científica que abrange os conhecimentos mais atualizados sobre a 1942 

biologia dos peixes da América do Sul.  No prefácio da edição, os editores indicam que: ao 1943 

longo dos anos, todos os esforços de mitigação de impactos resultaram no desaparecimento dos 1944 

grandes migradores no sudeste e no sul do País.  O sumiço dessas espécies resultou num forte 1945 
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impacto social e econômico já que essas espécies migratórias incluem quase todas as espécies 1946 

de grande porte e de carne de excelente qualidade, com milhares de famílias que dependiam 1947 

desses peixes para seu sustento.  No Brasil, as tentativas de manejo visando a redução de 1948 

impacto das barragens têm sido de três tipos: a soltura de peixes, o controle nas atividades 1949 

pesqueiras e a translocação. A grande maioria delas foi malsucedida, devido à ausência de 1950 

conhecimento científico e técnico e pela falta de objetivos claros. A eficiência dos sistemas de 1951 

transposição começou a ser matéria de estudos nos últimos anos. Estes estudos demonstram, com 1952 

dados claros, os motivos do insucesso: os sistemas mais adequados devem ser baseados em 1953 

maior conhecimento de geomorfologia (habitat), comportamento dos peixes na natureza, 1954 

características da locomoção das espécies-alvo e estudos populacionais detalhados.  Tais dados 1955 

não estão disponíveis no caso do surubim do doce. Também segundo o PCA (p.876), com base 1956 

nos resultados do aprofundamento da AAI, verificou-se a necessidade de adequar algumas linhas 1957 

de ação inicialmente propostas, no âmbito do EIA, para os subprogramas de monitoramento de 1958 

ictiofauna e de implantação de mecanismo de transposição, nos seguintes termos: Diversos 1959 

aspectos da biologia dos peixes da bacia do rio Piranga são ainda pouco conhecidos ou 1960 

insuficientes para permitir a adoção de medidas para conservação da ictiofauna. Dessa 1961 

maneira, a ampliação dos conhecimentos básicos sobre a ictiofauna da bacia deve ser 1962 

considerada como uma meta essencial para subsidiar qualquer ação futura. Representa um fato 1963 

que medidas de conservação e manejo de comunidades aquáticas em reservatórios devem ser 1964 

precedidas de estudos detalhados, fator preponderante ao sucesso das mesmas. (...) Assim, é 1965 

bastante clara a necessidade de se conhecer “recurso” previamente a qualquer intervenção. 1966 

Cumprida esta etapa, os programas de monitoramento permitirão o direcionamento adequado 1967 

das estratégias de manejo ou conservação a serem implementadas, bem como a avaliação da 1968 

sua efetividade em médio e longo prazo. (p. 882) Dessa forma, nos próprios estudos ambientais, 1969 

foi destacado que a falta de dados não permite a definição de medidas de conservação da 1970 

ictiofauna e que a ampliação de conhecimentos sobre os bens ambientais que sofrerão 1971 

intervenção deve ser prévia. Qualquer intervenção deve ser precedida de estudos detalhados. Na 1972 

tentativa de ampliar os conhecimentos sobre e ecologia do surubim, previamente à intervenção, 1973 

foi proposto um Programa Pré-Barramento, que consistiria no monitoramento antes do início das 1974 

obras de implantação. Tal programa permitiria, segundo informações do empreendedor, 1975 

“direcionar adequadamente as estratégias de manejo e conservação das comunidades de peixes 1976 

na área afetada pelo empreendimento”, e teria por objetivos (p.885): - Completar o inventário da 1977 

ictiofauna e definir padrões para comunidades de peixes não só na área de influência da PCH 1978 

Brito, como no âmbito de uma abrangência maior definida pelo aprofundamento dos estudos da 1979 

AAI antes aqui referenciados; - Avaliar as populações de peixes incluindo os aspectos ligados à 1980 

reprodução; - Confirmar a ocorrência de espécies raras e/ou ameaçadas na área de estudo; - 1981 

Subsidiar a proposição de ações de conservação e manejo para a ictiofauna na área de estudo, 1982 

inclusive as efetivas necessidades e pertinência de implementação de mecanismo de transposição 1983 

de peixes. A meta desse Subprograma seria a “ampliação dos conhecimentos básicos a cerca da 1984 

estrutura das comunidades de peixes, antes da implantação do novo barramento da PCH Brito”, 1985 

já que as “mudanças nas comunidades de peixes provocadas pelo empreendimento só poderão 1986 

ser adequadamente entendidas se os padrões básicos forem definidos previamente às alterações 1987 

impostas pelo barramento”. Entretanto, foi verificada grave incongruência da proposta referente 1988 

ao período de realização do monitoramento. É dito nos estudos e repetido no parecer da 1989 

SUPRAM, como justificativa para o pré-monitoramento, que “é necessário, antes de fazer 1990 

qualquer intervenção, um monitoramento prévio, a fim de subsidiar qualquer tomada de 1991 

decisão, para assim definir qual mecanismo de transposição de peixes será utilizado, evitando a 1992 
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construção de grandes estruturas sem funcionalidade”. Posteriormente, os estudos e o parecer 1993 

da SUPRAM informam que "As amostragens serão trimestrais, devendo ser realizadas durante 1994 

o período de um ano antes da conclusão das obras de implantação do empreendimento e 1995 

enchimento do reservatório (ver item 12 - Cronograma Físico), recomendando-se que as 1996 

mesmas sejam executadas logo no primeiro ano do cronograma de implantação da PCH Brito”. 1997 

Dessa forma, fica claro que o suposto pré-monitoramento ocorrerá concomitantemente com as 1998 

obras de implantação, ou seja, o meio já terá sofrido intervenções e impactos. A proposta não 1999 

possui qualquer caráter de prevenção, já que permitirá a consumação dos danos ambientais antes 2000 

da obtenção dos conhecimentos quanto aos padrões de comportamento das espécies no cenário 2001 

atual. Com a obra construída, ainda que sejam constatados impactos insuportáveis pela 2002 

população de surubins, dificilmente se reverterá o fato consumado. Da mesma forma, no 2003 

detalhamento do Programa de Monitoramento Pós-barramento, encontramos as seguintes 2004 

informações: As respostas dos ecossistemas lóticos aos barramentos são complexas e variadas, 2005 

dependendo do local de suprimento de sedimentos, das características geomorfológicas, da 2006 

estrutura e operação da usina e dos atributos da biota aquática (POWER ET.al., 1996). Assim, 2007 

alguns efeitos dos barramentos sobre os rios e sua biota são imediatos e óbvios, mas outros são 2008 

graduais e sutis (PETTS, 1984; BROOKS, 1994). Após a formação de um reservatório, observa-2009 

se o crescimento significativo das populações de algumas espécies de peixes. Esta condição é 2010 

propiciada em função do aumento de recursos alimentares e diferenciação na disponibilidade de 2011 

abrigos. Após algum tempo existe uma tendência na diminuição da abundância relativa das 2012 

espécies e a biota do novo corpo de água alcança um novo equilíbrio, onde algumas espécies 2013 

podem até mesmo chegar a desaparecer. (...) Em função do exposto, é necessário acompanhar a 2014 

reestruturação das comunidades de peixes e o sucesso reprodutivo das espécies no novo 2015 

ambiente formado.  (p. 904) Não se sabe, portanto, quais são os impactos da operação e qual sua 2016 

magnitude real sobre as comunidades aquáticas. Tal desconhecimento vem sendo tolerado em 2017 

processos de licenciamento de outros barramentos, mas, no caso do rio Piranga, o máximo rigor 2018 

e precaução são necessários, já que estamos lidando com o perigo concreto e iminente de 2019 

extinção de uma espécie. Num estudo abrangente, Abell et al.indicam que existe um pequeno 2020 

conjunto de fatores que prejudicam a qualidade do habitat de água doce. Dentre eles, os fatores 2021 

mais relevantes são: a alteração do habitat físico de rios e córregos, a alteração química ou 2022 

poluição da água e a introdução de espécies exóticas. Nos rios e riachos, a construção de 2023 

barragens representa uma alteração da mais alta hierarquia: a disrupção dos regimes de fluxo. 2024 

Em geral, as águas correntes apresentam períodos de cheia e de vazante. Nos ambientes 2025 

tropicais, as atividades reprodutivas dos organismos aquáticos estão relacionadas com os 2026 

períodos de águas altas, chuvas e altas temperaturas. O aumento do fluxo da água determina 2027 

aporte de nutrientes e de aumento da heterogeneidade ambiental, quando as águas arrastam 2028 

folhas, troncos e sedimentos. Durante a época de chuvas, os ambientes disponíveis fornecem 2029 

condições adequadas para as fases iniciais de muitas larvas de peixes. O efeito regulador das 2030 

barragens altera de maneira profunda estes distúrbios naturais que funcionam durante milhões de 2031 

anos como gatilhos para as atividades reprodutivas. 2.3 – Ausência de especialista na equipe 2032 

técnica da SUPRAM: Considerando a complexidade do presente processo de licenciamento, bem 2033 

como os riscos de extinção de espécie ameaçada, há que se considerar que o órgão ambiental 2034 

carece de especialista que possa avaliar as especificidades dos os impactos da PCH Brito sobre o 2035 

surubim-do-doce. Não há qualquer intenção de desmerecer a qualidade dos trabalhos 2036 

desenvolvidos pelos técnicos da SUPRAM, mas não se afigura entre os signatários do parecer 2037 

nenhum especialista em ictiofauna. Na realidade, sequer são mencionadas as especialidades dos 2038 

autores do parecer. Não se pretende que o órgão ambiental mantenha, permanentemente, 2039 
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especialistas de todas as áreas do conhecimento, mas, em casos como o presente, em que está 2040 

sendo tratado o risco de extinção de uma espécie, seria prudente recorrer a profissional que possa 2041 

analisar de forma segura todas as variáveis presentes. Dentro do próprio SISEMA seria possível 2042 

recrutar o perfil desejado. Portanto, os estudos, incluindo EIA, AAI e RCA/PCA, deveriam ser, 2043 

no mínimo, reavaliados por técnico do SISEMA com especialidade comprovada para avaliação 2044 

dos impactos sobre a espécie ameaçada de extinção. 2.4 – Risco de extinção da espécie: Aqui, 2045 

toca-se em um ponto-chave na avaliação do impacto do empreendimento e, portanto, da 2046 

possibilidade de extinção do surubim. Estudos na área da Biologia da Conservação indicam que 2047 

o tamanho da população é o parâmetro que permite avaliar a chance de sobrevivência de cada 2048 

espécie. Geralmente, o tamanho populacional (e aspectos genéticos correlatos) está relacionado 2049 

com o tamanho e a qualidade do ambiente propício (habitat) para cada espécie. Um conceito que 2050 

permite uma resposta aproximada é a Análise da População Mínima Viável, ou seja, quantos 2051 

indivíduos são necessários para a sobrevivência em longo prazo da espécie (consequentemente, 2052 

qual a área mínima com qualidade de habitat que a espécie requer para sobreviver). No contexto 2053 

do empreendimento, a análise deveria incluir um estudo das fases críticas para a sobrevivência 2054 

da espécie ao longo de seu ciclo vital e uma análise sobre como essas fases seriam afetadas pelo 2055 

empreendimento. Os estudos demográficos deveriam ser complementados com estudos genéticos 2056 

e comparados com espécies do mesmo gênero. A genética de populações do surubim-do-doce é 2057 

um aspecto crítico para o manejo da espécie, considerando que este peixe sofreu redução recente 2058 

na sua distribuição. Lamentavelmente, estas análises não foram realizadas no EIA, na AAI ou no 2059 

PCA/RCA apresentados. É inegável que qualquer barramento no rio Piranga contribuirá para a 2060 

extinção da espécie surubim-do-doce, já que com a formação de reservatórios ocorre perda do já 2061 

raro habitat da espécie. A redução de habitat implica em redução populacional. Portanto, 2062 

qualquer licença concedida a empreendimentos hidrelétricos no rio Piranga também estará 2063 

autorizando fatores de contribuição para a extinção da espécie. 2.5 – Do risco de introdução de 2064 

espécies exóticas: Nos termos do PCA apresentado, a formação do reservatório acarreta 2065 

significativa alteração nas populações das espécies existentes, em função do aumento de recursos 2066 

alimentares e diferenciação na disponibilidade de abrigos. Após algum tempo existe uma 2067 

tendência na diminuição da abundância relativa das espécies e a biota do novo corpo de água 2068 

alcança um novo equilíbrio, onde algumas espécies podem até mesmo chegar a desaparecer. 2069 

Portanto, também no caso da PCH Brito, há espécies cujas populações poderão aumentar depois 2070 

da formação do reservatório da PCH Brito. Tal impacto não foi previsto nos estudos ambientais 2071 

pelo fato de não ter ocorrido a captura de nenhuma espécie possa predar ou competir com o 2072 

surubim. Mas isso não significa que não ocorrem, ou que não serão introduzidas futuramente 2073 

pela soltura irresponsável. Não é demais lembrar que, em outros locais, espécies como o bagre 2074 

africano, o pintado híbrido ou o cachara tem representado imenso impacto sobre espécies 2075 

nativas, inclusive sobre populações de surubim. 2.6 - Das declarações prestadas pelo responsável 2076 

técnico pelos estudos ambientais: No intuito de aprofundar os conhecimentos acerca da espécie 2077 

surubim-do-doce e sanar dúvidas decorrentes da análise do EIA/RIMA e do RCA/PCA, foi 2078 

ouvido o responsável técnico pelas informações apresentadas na parte de ictiofauna, o biólogo 2079 

Fábio Vieira. Tal oitiva foi fundamental para melhor compreensão de alguns fatos. Foi 2080 

confirmado pelo técnico que não existem estudos populacionais, de variabilidade genética de 2081 

indivíduos ou de hábitos territoriais da espécie surubim-do-doce no rio Piranga. Na realidade, foi 2082 

esclarecido que não há tais estudos para nenhum das populações existente na bacia do rio Doce, 2083 

onde ocorre essa espécie de surubim. Assim, dados, como o número mínimo de exemplares a ser 2084 

mantido na natureza para perpetuação da espécie, não existem. Confirmou, também, que o 2085 

principal impacto sobre a espécie seria a perda de habitat: a implantação e formação do 2086 
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empreendimento afetarão negativamente exemplares de surubim que ocorram nos 3,2 km 2087 

lineares correspondentes ao reservatório que será formado. Haverá perda efetiva de pelo menos 2 2088 

km lineares do rio Piranga com potencial ocorrência da espécie. Isso porque o reservatório atual, 2089 

da UHE Brito, é menor, atingindo cerca de 800 metros lineares. No trecho a ser afetado pelo 2090 

reservatório da nova PCH, subsistem ambientes apropriados para a sobrevivência da espécie, 2091 

com presença de corredeiras e pedrais, correspondentes aos 2 km mencionados. O biólogo 2092 

reafirmou o entendimento de que a PCH não causará a extinção local da espécie. Mas deixou 2093 

claro que qualquer empreendimento que implique em perda de habitat de espécie ameaçada 2094 

contribui proporcionalmente com o processo de extinção. As populações são proporcionais à 2095 

área disponível. A redução de área pode levar a “reajuste populacional”. Não seria possível, no 2096 

caso, estimar qual seria o declínio da população. Mas para o surubim-do-doce, a perda de habitat 2097 

constitui a maior ameaça. Nos estudos elaborados, o técnico confirmou que não existe nenhuma 2098 

medida mitigadora específica para impactos sobre o surubim, e que programas de monitoramento 2099 

não se confundem com medidas mitigadoras. O STP não foi previsto especificamente para a 2100 

espécie, até porque não há dados sobre o comportamento migrador da mesma. Dado interessante 2101 

prestado se refere ao Programa de Monitoramento Pré-barramento, que deveria ser prévio a 2102 

qualquer intervenção. A recomendação feita pelo biólogo é de que o mesmo se iniciasse 2103 

aproximadamente um ano antes de qualquer intervenção no meio, e que fosse concluído também 2104 

antes do início das intervenções. Entretanto, Nos estudos ambientais e no parecer da SUPRAM, 2105 

o prazo consignado para o Programa Pré-barragem está em desacordo com a proposta do técnico, 2106 

conforme trecho abaixo transcrito: É necessário, antes de fazer qualquer intervenção, um 2107 

monitoramento prévio, a fim de subsidiar qualquer tomada de decisão, para assim definir qual 2108 

mecanismo de transposição de peixes será utilizado, evitando a construção de grandes 2109 

estruturas sem funcionalidade. (...) Basicamente o programa consistirá em coletas de peixes com 2110 

redes de emalhar que serão armadas no entardecer e recolhidas de manhã em quatros pontos 2111 

diferentes do Rio Piranga, nas áreas de influencia da PCH Brito. No caso de espécies 2112 

ameaçadas como o surubim-do-rio-doce e o piabanha serão feitas anotações, sendo os peixes 2113 

marcados e devolvidos no mesmo ponto de captura do Rio Piranga. De forma a subsidiar os 2114 

estudos serão acompanhadas durante o monitoramento todas as atividades de pesca. As 2115 

amostragens serão trimestrais, realizadas no período de um ano antes do enchimento do 2116 

reservatório. (Grifo nosso) Portanto, a proposta que ficou formalizada foi a do pré-2117 

monitoramento concomitante com as obras de implantação do empreendimento, ou seja, as 2118 

intervenções no meio já teriam ocorrido em descordo com a proposta do técnico responsável. É 2119 

necessário, no mínimo, esclarecer de fato quando será executado o programa, e, especialmente, 2120 

se a previsão de execução é anterior a qualquer intervenção no meio, conforme orientação 2121 

técnica. Outra questão importante é de que o técnico é radicalmente contrário à proposta de 2122 

montagem de um laboratório itinerante para indução à desova de peixes reofílicos. Tal proposta 2123 

não é de sua autoria, apesar de incluída no PCA. Finalmente, destaca-se que, segundo o biólogo, 2124 

qualquer redução na área de habitat contribui para a redução de área de uso efetivo da espécie. 2125 

Com isso, a PCH Brito, juntamente com outros empreendimentos (impacto cumulativo), poderá 2126 

causar o declínio da área de uso dos espécimes podendo, em longo prazo, causar a extinção da 2127 

espécie na natureza. 2.7 - Princípio da Precaução: O princípio da precaução foi formalmente 2128 

apresentado em 14 de junho de 1992, na Conferência das Nações Unidas (ONU) sobre o Meio 2129 

Ambiente e Desenvolvimento (ECO 92), que aconteceu no Rio de Janeiro, da seguinte forma: O 2130 

Princípio da Precaução é a garantia contra os riscos potenciais que, de acordo com o estado 2131 

atual do conhecimento, não podem ser ainda identificados. Este Princípio afirma que a ausência 2132 

da certeza científica formal, a existência de um risco de um dano sério ou irreversível requer a 2133 
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implementação de medidas que possam prever este dano (ECO-RJ, 14.06.92). Fundamental a 2134 

aplicação do princípio da precaução no presente caso. Uma parte dos impactos da PCH sobre a 2135 

espécie surubim do doce já são amplamente conhecidos: perda de habitat e consequente 2136 

contribuição para o processo de extinção da espécie. Mas, a ausência de dados científicos acerca 2137 

da população, da variabilidade genética e dos hábitos territoriais da espécie são desconhecidos. 2138 

Assim, não se sabe quantos indivíduos serão impactos pelo empreendimento e nem de que 2139 

forma. Qualquer decisão do Copam no sentido de liberar a implantação do empreendimento 2140 

estará sendo tomada com base em suposições, ou talvez nem isso. Uma vez que o órgão 2141 

ambiental tiver real conhecimento sobre a espécie e impactos sobre a mesma, poderá, com 2142 

segurança e prevenção, avaliar se há viabilidade na implantação de barramentos no rio Piranga. 2143 

Até que isso ocorra, o conselho deve ser conservador e, sem dúvida, julgar da forma mais 2144 

benéfica possível ao meio ambiente. E, repita-se, argumentos de que existem outras população 2145 

em outros rios da bacia do Doce são extremamente temerários. Segundo dados publicados no 2146 

Boletim nº 96 da SBI - Sociedade Brasileira de Ictiologia, hoje a espécie só é encontrada, em 2147 

condições saudáveis, no rio Piranga, no trecho entre a UHE-Brecha e a PCH-Brito, razão pela 2148 

qual este trecho deverá ser preservado, pois constitui o último nicho para a reprodução da 2149 

espécie. Ainda existiriam outras três populações no rio Santo Antonio, entretanto, seriam todas 2150 

consideradas inviáveis em decorrência do pequeno trecho para sua sobrevivência, existindo 2151 

poucos exemplares que estão cruzando entre parentes, o que induz ao aparecimento de doenças. 2152 

Tais dados são fundamentais como alerta aos conselheiros acerca da responsabilidade no 2153 

julgamento da presente licença. 2.8 – Do direito aplicável: A Constituição Federal Brasileira, 2154 

abraçando o princípio da equidade intergeracional, preceitua que as presentes gerações não 2155 

podem legar às futuras déficits ambientais, e veda práticas que possam provocar a extinção de 2156 

espécies, nos seguintes termos: Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 2157 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 2158 

Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 2159 

gerações. § 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: (...) VII - 2160 

proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua 2161 

função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à 2162 

crueldade. Dessa forma, foi estipulada expressamente a vedação de práticas que provoquem a 2163 

extinção de espécies da flora ou da fauna, incumbindo ao Poder Público sua proteção. O 2164 

COPAM, enquanto órgão integrante do Poder Público estadual, não pode furtar-se à aplicação do 2165 

preceito constitucional, autorizando, por meio do licenciamento, atividade de contribui 2166 

efetivamente com o processo de extinção de espécie criticamente ameaçada. Atos 2167 

administrativos, como licenças ambientais, poderão ser invalidados com fundamento na norma 2168 

constitucional em análise. E é justamente isso que se pretende no caso. A Administração Pública 2169 

possui o poder-dever de exercer o controle de seus atos através do princípio da autotutela. Assim, 2170 

a partir de provocação ou por ato de ofício, a administração pode reavaliar seus próprios atos, 2171 

sendo que tal reavaliação pode ter por fundamento questões de legalidade ou de mérito. O 2172 

controle decorrente do princípio da autotutela foi contemplado na Súmula nº 473 do STF, vazada 2173 

nos seguintes termos: A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios 2174 

que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de 2175 

conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em qualquer 2176 

caso, a apreciação judicial. No caso da licença prévia concedida a PCH Brito, ocorrem os dois 2177 

fundamentos para reapreciação. A licença prévia foi concedida em desacordo com o 2178 

ordenamento jurídico vigente, mormente o dispositivo constitucional supra, razão pela qual 2179 

deverá ser anulada pela URC Zona da Mata por desconformidade insanável. Não é demais 2180 
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recordar que os conselheiros do COPAM, no exercício dessa função, são considerados 2181 

funcionários públicos, que podem ser responsabilizados nos termos do art. 67 da Lei de Crimes 2182 

Ambientais: Art. 67. Conceder o funcionário público licença, autorização ou permissão em 2183 

desacordo com as normas ambientais, para as atividades, obras ou serviços cuja realização 2184 

depende de ato autorizativo do Poder Público: Pena - detenção, de um a três anos, e multa. 2185 

Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de três meses a um ano de detenção, sem 2186 

prejuízo da multa. A enorme responsabilidade do COPAM, decorrente da participação em 2187 

processo de aprovação de empreendimento que contribui para a extinção de espécie ameaçada, é 2188 

posta a prova em processos emblemáticos como o presente. 3 - Da ausência de fundamento 2189 

jurídico para a supressão de Mata Atlântica: Para implantação da PCH Brito, há previsão de 2190 

supressão de 9,27 ha de remanescentes de Floresta Estacional nos estágios inicial e médio de 2191 

regeneração, incluindo mata ciliar e florestas de ilha em bom estágio de conservação. Nas áreas 2192 

amostradas para elaboração dos estudos ambientais, ocorrem espécies da flora ameaçadas e 2193 

presumivelmente ameaçadas de extinção. O empreendimento encontra-se no bioma Mata 2194 

Atlântica e eventual supressão de vegetação somente poderia ocorrer conforme regime jurídico 2195 

previsto na Lei Federal n. 11.428/06, em casos excepcionais, incluídos os de utilidade pública e 2196 

de interesse social expressamente previstos e desde que reconhecidos por ato declaratório do 2197 

poder público federal ou estadual que indique, de forma detalhada, a alta relevância e o interesse 2198 

nacional. Não foi localizado nos autos da licença prévia ou nos da licença de instalação nenhum 2199 

ato declaratório do poder público federal ou estadual indicando, de forma detalhada, a alta 2200 

relevância e o interesse nacional da PCH Brito. Tal documento não pode ser dispensado pelo 2201 

órgão ambiental, sob pena de nulidade de todo o processo de licenciamento. Entretanto, ainda 2202 

que o empreendedor tivesse apresentado tal documento, o mesmo não teria validade para fins de 2203 

instrução de processo de autorização de supressão de Mata Atlântica, conforme será 2204 

demonstrado. Nos termos do art. 14 da Lei Federal nº 11.428/06, a supressão de vegetação 2205 

secundária em estágio médio de regeneração poderá ser suprimida nos casos de utilidade pública 2206 

e interesse social, devidamente caracterizados e motivados em procedimento administrativo 2207 

próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto. A mesma 2208 

lei estabelece taxativamente os casos de utilidade aceitos para fins de supressão de Mata 2209 

Atlântica, da seguinte forma: Art. 3
o
  Consideram-se para os efeitos desta Lei: (...) VII - utilidade 2210 

pública: a) atividades de segurança nacional e proteção sanitária; b) as obras essenciais de 2211 

infra-estrutura de interesse nacional destinadas aos serviços públicos de transporte, saneamento 2212 

e energia, declaradas pelo poder público federal ou dos Estados; Assim, empreendimentos de 2213 

geração de energia elétrica podem ser enquadrados na alínea b, desde que destinados ao serviço 2214 

público de fornecimento de energia. Segundo Hely Lopes Meirelles, serviço público é todo 2215 

aquele prestado pela Administração ou por seus delegados, sob normas e controles estatais, para 2216 

satisfazer necessidades essenciais ou secundárias da coletividade, ou simples conveniência do 2217 

Estado. Para José Cretella Júnior seria toda atividade que o Estado exerce, direta ou 2218 

indiretamente, para a satisfação das necessidades públicas mediante procedimento típico de 2219 

direito público. Celso Antonio Bandeira de Mello conceitua serviço público como toda a 2220 

atividade de oferecimento de utilidade ou comodidade material fruível diretamente pelos 2221 

administrados, prestado pelo Estado ou por quem lhe faça as vezes, sob um regime de direito 2222 

público – portanto consagrador de prerrogativas de supremacia e de restrições especiais – 2223 

instituído pelo Estado em favor dos interesses que houver definido como próprios no sistema 2224 

normativo. Segundo o EIA apresentado para obtenção da licença prévia da PCH Brito “apesar 2225 

da energia a ser gerada pela nova usina ter como finalidade o abastecimento da fábrica de 2226 

alumínio da Novelis em Ouro Preto, esse fator torna-se de suma importância para o processo 2227 
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produtivo da referida empresa ao melhorar o desempenho em geração de energia própria, como 2228 

também a redução da aquisição de energia das atuais empresas fornecedoras”. Não se trata, 2229 

portanto, de empreendimento destinado ao abastecimento público de energia. Não será atendida a 2230 

coletividade, mas apenas e tão somente o próprio empreendedor. Dessa forma, conclui-se que o 2231 

empreendimento não pode ser qualificado como de utilidade pública para fins de supressão de 2232 

Mata Atlântica. Não sendo possível a concessão da autorização para supressão necessária, 2233 

deverão ser reavaliadas as viabilidades técnica e legal do empreendimento, que depende da 2234 

existência de alternativas que não pressuponham a intervenção em Mata Atlântica. 4 - 2235 

Conclusão: Após análise minudente dos estudos ambientais apresentados nas fases de LP e LI, 2236 

da AAI apresentada pelos empreendedores para o rio Piranga, conclui-se que não foi 2237 

devidamente avaliada a fragilidade ambiental indicada para o trecho do Piranga como um dos 2238 

últimos refúgios de ocorrência do surubim-do-doce, espécie ameaçada classificada como 2239 

criticamente em perigo. Os trabalhos de campo sequer coletaram um exemplar desta espécie. Os 2240 

estudos não mencionam de forma clara todas as causas do declínio da população, nem foram 2241 

claros quanto à correlação direta entre perda de habitat e extinção da espécie. Mesmo com taxas 2242 

de sobrevivência de 95-98% por PCH, o impacto cumulativo de 10 empreendimentos, por 2243 

exemplo, pode gerar uma taxa de cumulativa de até 40%. Importante reafirmar que Programas de 2244 

Monitoramento não são medidas mitigadoras. De fato, não há qualquer medida mitigadora 2245 

proposta nos estudos ambientais para mitigar os impactos sobre o surubim-do-doce. E 2246 

considerando que o impacto é perda de habitat, não haveria o que se propor. Fundamental 2247 

destacar que a AAI da EPE apresenta crítica à previsão, aprovação e implantação de várias PCHs 2248 

na bacia do rio Piranga sem o devido planejamento integrado (Vol. 11, p. 43). Nos termos do 2249 

documento, a recomendação para vários estudos ambientais e para a conservação. Afirma que o 2250 

surubim do rio doce é uma espécie ameaçada (VOL. III, p. 130) e que a área do rio Piranga 2251 

possui o único registro do surubim do rio doce (VOL. III, p. 137). Resumindo, a EPE definiu 2252 

nível de restrição alto para implantação de empreendimentos hidrelétricos na bacia (VOL. III, p. 2253 

146). A própria SUPRAM reconhece que os estudos trazidos pelo empreendedor não têm 2254 

profundidade suficiente para garantia da proteção da espécie: Os estudos (Avaliação Ambiental 2255 

Integrada - AAI) apresentados pelo empreendedor foram considerados insuficientes para 2256 

garantir se o surubim-do-rio-doce será ou não extinto. Os inúmeros impactos apontados pelos 2257 

estudos são relevantes, porém para esta espécie de forma específica o grande número de 2258 

barragens construídas para geração de energia causa um impacto particular, já que transforma 2259 

o ambiente lótico em lêntico, sem mencionar o assoreamento causado, o que destrói as locas, 2260 

ambientes onde o peixe se abriga. (...) Diante do exposto, como base no relatório final do 2261 

aprofundamento do AAI, e após analise técnica pela equipe interdisciplinar da SUPRAM-ZM, 2262 

leva-se a inferir que os estudos apresentados ainda não foram suficientes no que diz respeito às 2263 

ações para preservação das espécies ameaçadas de extinção, notadamente o surubim-do-rio-2264 

doce, uma vez que não foi prevista nenhuma forma de proteção ao habitat natural da espécie, 2265 

sem a qual, não haverá como preservar a espécie oriunda de criadouro artificial da estação de 2266 

hidrobiologia proposta no estudo. Por outro lado, sendo o surubim-do-rio-doce uma espécie de 2267 

hábitos tão específicos é de se inferir também que, não havendo um local preservado com 2268 

características ideais à sua reprodução, qualquer mecanismo de transposição seria ineficiente e 2269 

desnecessário, não tendo, posteriormente a captura, como soltá-los no rio para dar 2270 

continuidade ao seu ciclo de vida. Dentro deste contexto, acredita-se que uma condição “sine 2271 

qua non”, para preservação do surubim-do-rio-doce é a conservação e manutenção, pelas 2272 

empresas empreendedoras, do último habitat de reprodução da espécie na região, que segundo 2273 

o especialista, está situado no trecho entre UHE-Brecha e a PCH- Brito. Esta decisão, 2274 
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corroborada pela a equipe da SUPRAM-ZM, será apresentada como condicionante, e caberá ao 2275 

conselho da URC-ZM, analisar a pertinência ou não de sua aplicação. Os estudos ambientais, 2276 

assim como o parecer único da SUPRAM, reconhecem a possibilidade de ocorrência de 2277 

alterações na estrutura populacional de espécies ameaçadas de extinção, notadamente o surubim-2278 

do-rio-doce. Ainda que não se possa responsabilizar a implantação da PCH - Brito pela extinção 2279 

da espécie em nível local, há que se considerar que: O empreendimento representa perda efetiva 2280 

de mais de 2 km de trecho do rio que apresenta condições de sobrevivência da espécie; A 2281 

sobrevivência da espécie está diretamente relacionada à manutenção de seu habitat natural; Com 2282 

a redução de habitat ocorre reajuste populacional, ou seja, redução da população proporcional ao 2283 

habitat remanescente. A princípio, pode parecer pequena a perda de 2 km de habitat. Mas, 2284 

considerando o endemismo da espécie, a ausência de dados de população remanescente e a perda 2285 

de habitat já ocorrida, é inaceitável que se considere viável qualquer nova intervenção que possa 2286 

impactar negativamente a espécie, especialmente frente à atual lacuna de dados científicos. Não 2287 

se sabe qual a população atual, não se sabe o número de indivíduos necessários para garantir a 2288 

manutenção da espécie e não se sabe o que a perda de 2 km de habitat pode representar sobre a 2289 

população remanescente. Não há dados concretos e seguros para subsidiar qualquer tomada de 2290 

decisão pelo COPAM. Não é possível, portanto, atestar a viabilidade do empreendimento. Ante o 2291 

exposto, concluí-se pela inviabilidade ambiental do empreendimento em razão dos impactos não 2292 

mitigáveis decorrentes da perda de habitat do surubim-do-doce, espécie ameaçada de extinção. A 2293 

manutenção da biodiversidade depende, em cenários de fragmentos, do conhecimento dos 2294 

aspectos demográficos e genéticos, além de aspectos tão básicos como o censo da população da 2295 

espécie ameaçada de extinção. E sobre tais temas, não há qualquer segurança técnica ou jurídica 2296 

que possa amparar a viabilidade do empreendimento. Considerando que é na fase de licença 2297 

prévia que se avalia a viabilidade ambiental do empreendimento, concluí-se que a mesma não 2298 

poderia ter sido concedida à PCH Brito, pela ausência de avaliação dos reais impactos do 2299 

empreendimento sobre a população do surubim e pela ausência de dados sobre a espécie. 2300 

Ademais, a licença prévia também não poderia ter sido concedida nos termos do projeto atual, já 2301 

a Lei da Mata Atlântica não autoriza a supressão de vegetação para empreendimentos com as 2302 

características da PCH Brito. Por todo o exposto, concluí-se pela nulidade da licença prévia 2303 

concedida, e pela conseqüente impossibilidade de concessão de licença de instalação ao 2304 

empreendimento PCH Brito. É o nosso Parecer, Ubá, 22 de março de 2010. 2305 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Faltam, 2306 

pela ordem, Ministério, Le Breton, Luiz Eduardo Ferreira Fontes e FIEMG. 2307 

Denise Bernardes Couto – FIEMG – À Unidade Regional Colegiada Zona da Mata do 2308 

Conselho Estadual de Política Ambiental de Minas Gerais – URC/COPAM Zona da 2309 

Mata.Processo nº: 12455/2006/002/2009 Ref.: Parecer de Vistas relativo ao processo de LI da 2310 

Novelis do Brasil Ltda. (PCH Brito) I) Relatório: Trata-se de processo de Licença de Instalação 2311 

da Pequena Central Hidrelétrica de Brito, da Novelis do Brasil Ltda., empreendimento este que 2312 

será implantado no município de Ponte Nova, Minas Gerais. O empreendimento em questão teve 2313 

a Licença Prévia concedida por esta Unidade Regional Colegiada em 13 de março de 2009. O 2314 

presente processo foi pautado para a reunião da URC/COPAM Zona da Mata de 22 de fevereiro 2315 

de 2010. Na mesma reunião foi requerida vista conjunta ao mesmo pelos representantes do 2316 

Ministério Público, da Sociedade Amigos de Iracambi, da ONG Ambiente Brasil, da FIEMG e 2317 

da UFV. De acordo com o Parecer Único nº 708792/2009 elaborado pela equipe multidisciplinar 2318 

da SUPRAM Zona da Mata, o local de instalação do empreendimento e a atividade a ser 2319 

desenvolvida estão em conformidade com a legislação do município de Ponte Nova. Também de 2320 

acordo com o Parecer da SUPRAM, as supressões de vegetação nativa e ocupações que 2321 
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decorrerão da instalação da PCH Brito possuem caráter de utilidade pública, uma vez que este 2322 

empreendimento trata-se de obra de infra-estrutura destinada ao serviço público de energia. 2323 

Neste sentido, como a supressão requerida está revestida do caráter de utilidade pública, entende-2324 

se que sua aprovação por esta Unidade Regional Colegiada é legalmente permitida. As medidas 2325 

compensatórias relativas às intervenções em APP atendem aos requisitos estipulados na 2326 

Resolução CONAMA 369/2006, mais precisamente no seu art. 5º, § 2º, no qual se lê: “Art. 5º - 2327 

O órgão ambiental competente estabelecerá, previamente à emissão da autorização para a 2328 

intervenção ou supressão de vegetação em APP, as medidas ecológicas, de caráter mitigador e 2329 

compensatório, previstas no §4º, do Art. 4º, da Lei nº - 4.771, de 1965, que deverão ser adotadas 2330 

pelo requerente. §2º - As medidas de caráter compensatório de que trata este artigo consistem 2331 

na efetiva recuperação ou recomposição de APP e deverão ocorrer na mesma sub-bacia 2332 

hidrográfica, e prioritariamente: I - na área de influência do empreendimento, ou II - nas 2333 

cabeceiras dos rios”. No tocante à APP a ser formada com o enchimento do reservatório, os 2334 

estudos de avaliação de remanescentes avaliam que as propriedades da Área Diretamente 2335 

Afetada (com exceção de uma) foram consideradas viáveis a partir da implantação de todas as 2336 

infra-estruturas do empreendimento, incluindo a APP de 30 (trinta) metros a ser adquirida e 2337 

revegetada pelo empreendimento. As propriedades poderão manter o seu caráter pecuário, mas 2338 

como terão áreas de cultivo comprometidas, deverão receber orientação técnica para a 2339 

transferência dos cultivos para locais com características menos favoráveis, mas viáveis ao 2340 

desenvolvimento das atividades agrícolas praticadas. Desta forma, a equipe técnica da SUPRAM 2341 

ZM recomendou a fixação da APP do reservatório da PCH Brito em 30 (trinta) metros. Urge 2342 

salientar que, de acordo com a análise da equipe técnica da SUPRAM Zona da Mata, todas as 2343 

condicionantes da Licença Prévia foram atendidas satisfatoriamente. Dentre estas condicionantes 2344 

merece destaque a condicionante de nº 06 do Adendo ao Parecer Único nº 617558/2008, qual 2345 

seja: “Condicionante 06: Em função de serem previstos outros empreendimentos para o trecho 2346 

da bacia do rio Piranga compreendido entre a usina de Brecha e a UHE Candonga, 2347 

notadamente os empreendimentos UHE Baú I e PCH Pontal, e a despeito de os mesmos terem 2348 

previsão de implantação posterior à PCH Brito, a SUPRAM-ZM recomenda que seja realizado, 2349 

para a fase de LI da PCH Brito, um aprofundamento dos estudos da AAI para a bacia do rio 2350 

Doce, elaborado pela EPE em 2007, focando esse trecho e os possíveis impactos cumulativos e 2351 

sinérgicos que o conjunto de empreendimentos aí previstos possa gerar sobre os temas para os 2352 

quais a bacia do rio Piranga mostra-se mais sensível, isto é: Qualidade das Águas, com ênfase 2353 

especial para a questão da depuração dos esgotos da rede municipal de Ponte Nova; 2354 

Ecossistemas Aquáticos, com ênfase especial para a questão de efeitos sobre o processo de 2355 

migração de espécies da ictiofauna e sobre o surubim-do-rio-doce, e Suscetibilidade a 2356 

Processos Erosivos e Transporte de Sedimentos e suas eventuais conseqüências sobre a 2357 

exploração de areia aí realizada por empreendimentos devidamente licenciados junto ao DNPM 2358 

e ao Órgão Ambiental. Fase - Estudos da LI” Os estudos solicitados foram elaborados pela EPE 2359 

– Empresa de Pesquisa Energética em 2007, nos quais foi dada ênfase: ao trecho de 90 km do rio 2360 

Piranga; a possíveis impactos cumulativos e sinérgicos que o conjunto de empreendimentos ali 2361 

previstos (PCH Pontal, PCH Brito e UHE Baú 1) poderia vir a gerar sobre os pontos em que a 2362 

bacia do rio Piranga mostra-se ser mais sensível. Para tanto, os três empreendimentos (PCH 2363 

Pontal, PCH Brito e UHE Baú 1) assinaram TAC – Termo de Ajustamento de Conduta com a 2364 

Promotoria Pública de Ponte Nova, com a finalidade de apresentação dos referidos estudos. A 2365 

área delimitada para o aprofundamento da Avaliação Ambiental Integrada compreendeu os 2366 

trechos fluviais a montante da UHE Risoleta Neves até o remanso da UHE Brecha. De acordo 2367 

com os estudos aprofundados, ficou demonstrado que a dinâmica de transporte de sedimentos no 2368 

javascript:void(0)
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rio Piranga após a inserção da PCH Brito não prejudicará as atividades de extração de areia que 2369 

estejam à jusante do empreendimento. Além disso, a Novelis propôs um programa detalhado de 2370 

monitoramento das atividades à jusante da barragem, comprometendo-se a indenizar os areeiros 2371 

que porventura venham a ter efetivo prejuízo sobre a extração de areia naquele local. Quanto aos 2372 

efeitos sobre a autodepuração das águas no rio Piranga, o aprofundamento dos estudos da AAI 2373 

demonstrou que as conseqüências da alteração deste ambiente serão maiores na área do 2374 

reservatório da PCH Pontal, já que esta usina será implantada à jusante de Ponte Nova, 2375 

recebendo todo o esgoto doméstico daquele Município, que não tem qualquer tratamento. Ou 2376 

seja, esta questão não está relacionada com a implantação da PCH Brito, objeto deste 2377 

licenciamento. Os estudos também concluíram que a implantação de usinas não prejudicará a 2378 

capacidade de autodepuração dos rios Piranga e Doce na região analisada. Além disso, conforme 2379 

consta do Parecer Único da SUPRAM ZM, foi encaminhado àquela Superintendência um 2380 

relatório do professor Eduardo Von Sperling, no qual restou comprovado de que a implantação 2381 

de um reservatório traz efetivas melhorias aos aspectos físico-químicos do ambiente aquático. 2382 

Foi também objeto dos estudos a análise das cheias na região. Quanto a este fator, os estudos 2383 

demonstraram que as cheias do rio Piranga estão relacionadas com o formato da bacia e com os 2384 

efeitos pluviométricos que estão associados às passagens de frentes frias naquela região. No caso 2385 

do município de Ponte Nova, as enchentes estão associadas com as altas vazões do rio Piranga e 2386 

com a ocupação inadequada de uma área de terraços baixos que correspondem ao leito maior do 2387 

rio. Quanto à PCH Brito, os estudos aprofundados dizem que o barramento da usina é composto 2388 

de reservatório com vertedouro de soleira livre. Desta forma, a água acaba não sendo represada, 2389 

sendo a vazão afluente praticamente igual à vazão defluente. Conforme consta nos estudos, tendo 2390 

em vista que este sistema será adotado na nova usina (que é objeto do presente processo), não se 2391 

poderia afirmar que esta usina contribuirá para o agravamento das enchentes em Ponte Nova. No 2392 

que refere-se ao fluxo migratório da ictiofauna, os autores dos estudos de aprofundamento 2393 

atentam para o fato de que poderá sim haver alterações na população de espécies ameaçadas de 2394 

extinção (mais precisamente o surubim-do-rio-doce) devendo haver uma avaliação mais 2395 

detalhada do programa de monitoramento da ictiofauna. Entretanto, a ampliação atual da PCH 2396 

BRITO não deverá ser responsável pela extinção deste peixe a nível local. Ademais, estes 2397 

estudos também determinam que as ações para garantir a permanência do surubim-do-rio-doce 2398 

serão definidas depois de analisados os resultados do monitoramento da ictiofauna por mais um 2399 

ano, durante a instalação da PCH Brito. Tendo em vista este cenário, a SUPRAM ZM 2400 

estabeleceu como condicionante do Parecer Único nº 708792/2009, que o empreendedor 2401 

apresente estudos demográficos e de estimativa da população e necessidades de habitat para esta 2402 

espécie na área compreendida entre a PCH Brito e a UHE Brecha, mais precisamente a 2403 

condicionante nº 25. Cabe ainda ressaltar que a PCH Brito será construída 500 (quinhentos) 2404 

metros abaixo da já existente UHE Brito, que provavelmente será desativada. O reservatório já 2405 

existente será apenas ampliado. Observa-se que em nenhum momento os estudos aprofundados 2406 

da AAI ou o Parecer Único da SUPRAM ZM consideram o empreendimento PCH Brito inviável 2407 

de ser implantado. Além disso, os estudos apresentados – sejam os que complementam a 2408 

Avaliação Ambiental Integrada, seja o PCA – foram considerados satisfatórios pela equipe 2409 

técnica da SUPRAM ZM. II) Conclusão: Diante do exposto, a Federação das Indústrias do 2410 

Estado de Minas Gerais manifesta-se favorável ao DEFERIMENTO da Licença de Instalação à 2411 

Novelis do Brasil Ltda. ao empreendimento PCH Brito, nos termos do Parecer Único nº 2412 

708792/2009 elaborado pela equipe técnica da SUPRAM ZM. É o parecer. Ubá, 19 de março de 2413 

2010. Michel Henrique Pires, Representante da Federação das Indústrias do Estado de Minas 2414 

Gerais – FIEMG. 2415 



53 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Luiz 2416 

Fontes. 2417 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Eu não vou entrar no 2418 

detalhamento do processo, conforme eu coloquei na reunião passada, pedi vistas com o objetivo 2419 

de apresentar uma condicionante, então, encaminhando favorável à aprovação da LI do processo, 2420 

submeto ao plenário da URC/COPAM da Zona da Mata proposta de inclusão das seguintes 2421 

condicionantes ao processo. 1ª) Apresentar projeto técnico de Programa de Incentivo à 2422 

Recuperação Ciliar das margens do rio Piranga no trecho que vai da barragem da PCH Brecha à 2423 

cidade de Ponte Nova. Prazo de 120 dias. 2ª) Apresentar proposta de Programa de Educação 2424 

Ambiental específico sobre a importância da vegetação ciliar e de sua recuperação, a ser 2425 

implantado para o público alvo, representado pelos proprietários e moradores às margens do rio 2426 

Piranga no trecho que vai da barragem da PCH Brecha à cidade de Ponte Nova. Prazo 60 dias. 2427 

Atenciosamente, Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil. No decorrer da discussão, eu 2428 

quero colocar as justificativas para essas condicionantes, que eu considero até medidas 2429 

mitigadoras também, na verdade. 2430 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Algum 2431 

outro conselheiro deseja se manifestar? Sr. Edson. 2432 

Edson Teixeira Filho – FAEMG – Nós ouvimos aqui uma, na realidade, composta de três 2433 

membros, três conselheiros e a outra da FIEMG e também a complementação do Professor 2434 

Fontes. Me preocupa, eu gostaria até de fazer dois questionamentos, um a respeito da própria 2435 

discussão do Surubim do rio Doce. Não é conclusivo de que a implantação da usina pode vir a 2436 

extinguir o Surubim. Está claro, não só no estudo anterior, quanto até na apresentação aqui, não 2437 

tem nada conclusivo que pode ser. Por outro lado, não tem nenhum local, nós não temos isso 2438 

nem no processo, nem aqui nessas apresentações, de que sem nenhuma atividade naquele local, o 2439 

Surubim não possa ser extinto, porque ele é pouco conhecido, os hábitos dele são praticamente 2440 

desconhecidos, pouco se achou de exemplares deles nesse trecho, principalmente em outras 2441 

regiões, ele não existe. Então, qual é a nossa preocupação? A Dra. Thaís, ela coloca em diversas, 2442 

é a segunda vez, já está colocando a responsabilidade dos conselheiros do COPAM em votar, em 2443 

manter esse ordenamento no caso aqui, inclusive com penalidade de que estamos sujeitos. 2444 

Lógico, a gente conhece bem isso, a função dela estar lembrando, nada a acrescentar quanto a 2445 

isso, nós sabemos disso. Agora, nós, membros do COPAM, teríamos alguma responsabilidade 2446 

se, mesmo não aprovando a instalação dessa PCH, o surubim vier a ser extinto? Qual é a nossa 2447 

participação? Nós vamos ter que propor soluções para que não seja extinto o Surubim do Rio 2448 

Doce, independentemente da construção da usina? Porque essa discussão, ela tem que ser mais 2449 

ampla. Se a usina for construída e ele for instinto é culpa nossa. Se ela não for construída e nós 2450 

votarmos para ela não ser construída, se ninguém fizer nada pela preservação, porque aí, quem 2451 

vai fazer? O poder público? O poder público vai fazer alguma coisa para preservar o Surubim? 2452 

Nós conhecemos como é isso. Esse questionamento que eu estou fazendo, porque se nós temos 2453 

responsabilidade pela aprovação, gerar amanhã ou depois a extinção, nós não teríamos também 2454 

pela não aprovação? De ninguém fazer nada em relação à proteção dele e ele for extinto? Um 2455 

outro fator que me preocupa é quando se fala em concessionária pública de energia. Uma 2456 

empresa, ela pode comprar energia de uma concessionária pública para o seu funcionamento? 2457 

Para a manutenção de seus empregados? Para a geração de lucro, que é uma função social? Isso é 2458 

uma pergunta que eu estou fazendo. A CEMIG é uma empresa pública? As concessionárias hoje, 2459 

as empresas que estão construindo as grandes hidrelétricas em associação, elas são públicas? 2460 

Poderia citar aqui inúmeras consultoras. Então, eu entendo, posso estar totalmente enganado, que 2461 

a geração de energia elétrica em qualquer situação, ela é de utilidade pública. Porque se eu 2462 
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construo uma usina para o meu uso, estou deixando de usar a energia do setor público e 2463 

garantindo à população essa energia. Então é uma discussão que eu acho que ela é muito mais 2464 

jurídica do que aqui para nós no COPAM. Eu vou só terminar. Então, esse questionamento eu 2465 

faço em função de que, uma vez que nós resolvamos votar a favor, nós poderemos ser 2466 

penalizados por estarmos fazendo um pré-julgamento de que uma empresa pública, ela pode 2467 

gerar energia, ela pode intervir na beira de um rio, na área de APP ou em Mata Atlântica. E uma 2468 

empresa privada, não pode para fazer a mesma atividade? Isso me preocupa se nós formos votar 2469 

a favor, se estaremos realmente errados, de acordo com a legislação aplicável, principalmente 2470 

quanto às penalidades. Então, eu tenho a minha opinião própria a respeito dessas funções. Eu 2471 

acho que é uma atividade atribuída pelo Governo Federal. Acredito que está nos planos do 2472 

Governo Federal a construção de PCHs, de usinas hidrelétricas, enfim, se estiver tudo errado, nós 2473 

vamos retornar, mas me preocupa esse questionamento que é feito. Se a empresa privada não 2474 

pode construir, a empresa pública pode nas mesmas condições. E depois, se nós vamos ser 2475 

também responsáveis pela extinção do Surubim, independente da construção ou não, porque não 2476 

se vão fazer ações nenhuma para a preservação dele, mesmo que a unidade não seja construída. 2477 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – CREA, 2478 

depois o Jorge. 2479 

Moisés Moura Brito Júnior – CREA – Só um complemento. Só para complementar a sua 2480 

observação, toda energia elétrica produzida nesse país, ela é gerenciada e operada por um órgão 2481 

chamado Operador Nacional do Sistema. A energia elétrica produzida no rio Piranga, ela pode 2482 

abastecer o Nordeste, assim como a energia elétrica produzida no Nordeste pode abastecer Ubá. 2483 

Então, toda energia elétrica, ela é pública. 2484 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Jorge. 2485 

Jorge Abdala Dergam dos Santos – UFV – Queria indicar vários aspectos relacionados aos 2486 

estudos feitos e o primeiro deles foi do tipo metodológico. Se, realmente, a fragilidade do 2487 

ecossistema é a presença de uma espécie ameaçada de extinção e nenhum estudo pegou sequer 2488 

um exemplar dessa espécie, isso quer dizer que estão muito aquém de qualquer tipo de avaliação 2489 

do que realmente a espécie precisa. E para responder ao colega Edson, realmente existe, Edson, 2490 

uma lei geral de biologia que quanto menor for uma população, maior é a chance dela de se 2491 

extinguir. E nós estamos falando agora do último trecho de habitat bom de corredeira de fundo 2492 

de pedra, que é bom para a espécie. Quando a gente constrói cada vez mais barragens, nós 2493 

sabemos que tem mais duas barragens para cima que estão sendo estudadas atualmente, que é 2494 

Jurumirim e Cantagalo e mais uma entre PCH Brito e Ponte Nova, certamente o panorama que 2495 

vamos ter se nós continuarmos a aceitar que as coisas não são avaliadas de maneira integrada, de 2496 

forma diferente com esse estudo aqui integrado, daqui a pouco nós não vamos ter realmente 2497 

ambiente para o Surubim. Com relação se o poder público é responsável pela extinção de uma 2498 

espécie ou não, sim, o poder público, ele é responsável. A comissão da biodiversidade biológica 2499 

estabelece que a responsabilidade de cada país que assinou a proteção das espécies ameaçadas, 2500 

existem páginas do IEF, o IEF tem uma Divisão que é sobre a proteção da biodiversidade onde 2501 

estão planejados fazer muitos estudos de recuperação de habitat para as espécies ameaçadas. Isso 2502 

a gente não vê atualmente, porque a tendência geral do Estado é de favorecer o crescimento 2503 

econômico em detrimento do ambiente natural das espécies. Nós esperamos que no futuro essa 2504 

tendência atual seja mais contrabalanceada por uma visão mais holística e mais realmente 2505 

sustentável. O desenvolvimento sustentável envolve que não podemos acabar com o habitat 2506 

natural atualmente, sem deixar nada para as gerações futuras. Realmente, termos a possibilidade 2507 

agora de estabelecer o princípio da precaução, como foi lido nesse relatório do Ministério 2508 

Público. É realmente de manter pelo menos esse habitat, que é o último habitat que existe para a 2509 
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espécie na bacia. Com relação à questão da produção de energia para fins particulares ou 2510 

públicos, ficou claro no empreendimento que é apenas para abastecer o sistema da economia 2511 

interna da Novelis e não é realmente isso não, porque vai entrar um leilão de energia. Eu 2512 

considero que o Surubim, ele não apareceu sequer uma vez e agora, uma moça muito simpática 2513 

deixou agora um folheto aqui mostrando um Surubim que eles pegaram depois da última 2514 

avaliação de estudos de impacto ambiental, ou seja, não faz parte desses estudos e realmente não 2515 

tem como avaliar se ele vai acabar ou não. O que a gente sabe é que, com a redução do ambiente, 2516 

há também redução da população. Isso aumenta a chance de extinção do animal. Obrigado. 2517 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Aurélio. 2518 

Aurélio Augusto de Sousa Filho – IBAMA – Sempre é muito difícil para nós, que trabalhamos 2519 

em órgãos ambientais, essa discussão. Trabalhar com sustentabilidade e trabalhar com a 2520 

sustentabilidade também sócio-ambiental, sócio-econômico, é sempre muito difícil. A tendência 2521 

nossa hoje, na área ambiental, como órgãos ambientais, é buscar isso de uma maneira bem 2522 

objetiva. Não sei se vocês lembram, nós do IBAMA lutamos com situação parecida, quando da 2523 

implantação de Santo Antônio e Giral em Rondônia. Tinha um bagre que apareceu em Santo 2524 

Antônio e uma perereca que apareceu em Giral. Duas situações típicas de ocorrência de fauna 2525 

ameaçada de extinção etc. e houve uma solução de encaminhamento nisso aí, houve uma 2526 

solução. Não foi por causa da ocorrência dessas duas espécies de fauna é que houve uma 2527 

suspensão da implantação desses dois empreendimentos. Eu não saberia dizer para vocês aqui 2528 

agora como foi, qual o caminho que encontraram e como é que resolveram esse impasse, mas 2529 

resolveram. Resolveram e os dois empreendimentos estão sendo implantados, estão em operação 2530 

lá em Rondônia, quer dizer, operação não, desculpa, estão em fase de implantação. Então, existe 2531 

possibilidade, existem soluções para serem encaminhadas essas questões, atendendo todo o 2532 

complexo da sociedade. Eu vi aqui várias vezes se falando, olha, redução de área reduz a 2533 

possibilidade de uma determinada espécie de sobrevivência. Aqui, nós somos agrônomos, eu e o 2534 

Edson pelo menos, não sei se tem algum outro. Eu acrescentaria mais outro detalhe aí nessa 2535 

história. Não é só uma questão de redução de área que ameaça uma sobrevivência, mas a redução 2536 

de alimento, redução de busca de abrigo, redução de proteção da espécie também causa isso. 2537 

Quer dizer, e aí já se abre possibilidade para o empreendedor fornecer alimentos, fornecer 2538 

soluções para que, embora com redução de área, você possa ter alimentação, uma sobre 2539 

alimentação que daria à espécie condições de sobrevivência. Eu estou levantando hipótese, não 2540 

é? Dentro da idéia da sustentabilidade, dentro da idéia de sustentabilidade. Lembro aqui aos 2541 

conselheiros e lembro à representante do Ministério Público, a questão de responsabilidade é um 2542 

negócio interessante. Nós, conselheiros, vamos decidir em cima de uma ART de relatório. Não 2543 

fomos nós que fizemos o relatório, não fomos nós que dissemos que é viável, que não é viável, 2544 

que pode ou não pode acontecer. Nós vamos decidir em cima de uma ART responsável por 2545 

aquela situação, não é? Eu posso dizer isso com muita propriedade, por ter enfrentado várias 2546 

situações de questionamento. Bom, mas vocês estão decidindo sobre segurança de uma 2547 

barragem? Não. Nós não estamos decidindo. Quem fala da segurança da barragem é o ART dela. 2548 

Nós vamos lá e olhamos se está tudo ok, tal, se está limpo, se está isso, se está aquilo.  Então, 2549 

aqui, ao decidirmos, nós vamos decidir em cima de ARTs, de relatórios de quem diz para nós 2550 

que acontece isso, acontece aquilo ou não acontece, não é? Então, eu estou muito tranquilo com 2551 

relação a essa tomada de decisão, tá? Então, para encerrar, é complexo, é difícil, é complexo, 2552 

mas o Brasil está crescendo, precisa de energia. Sustentabilidade, claro. Então, nós temos que 2553 

encontrar esse caminho, com certeza. 2554 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – FIEMG. 2555 
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Denise Bernardes Couto – FIEMG – Até corroborando com o pensamento do conselheiro 2556 

Edson e ainda querendo fazer uma complementação seguinte, apesar da empresa gerar energia 2557 

para uso próprio, eu falo não só ela, mas como outras usinas também, grande parte das usinas, ao 2558 

gerar energia, elas geram excedente, excedente consideravelmente considerável e esse excedente 2559 

é jogado na rede pública de distribuição. Ou seja, ele sendo jogado na rede pública de 2560 

distribuição, quem acaba fazendo uso dessa energia é a população. Isso aí acaba até acarretando 2561 

utilidade pública do empreendimento. Gerando seu excedente, jogando na rede pública da 2562 

concessionária, quem vai fazer o uso dela é a população. 2563 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Luiz. Eu 2564 

anoto aqui Jorge. E o Robin depois. 2565 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Eu participei das 2566 

recentes discussões na SUPRAM a respeito das hidrelétricas nas reuniões mais importantes ou 2567 

mais marcantes, que foram as de Ponte Nova e de Barbacena. Várias delas tiveram esse tema 2568 

exaustivamente discutido. E participei da reunião que em Espera Feliz aprovou a licença prévia 2569 

desse empreendimento e lá eu manifestei essa preocupação da gente, principalmente quem 2570 

trabalha na questão ambiental, com defesa de posições, defesa de preservação, que é o fio da 2571 

navalha que a gente anda, muitas vezes, tentado aí para um lado mais ideológico, para um lado 2572 

mais complicado, sem embasamento técnico. E procurei, naquela reunião de Espera Feliz, eu 2573 

declarei ser favorável a princípio, à forma de energia limpa, que a hidrelétrica bem avaliada, eu 2574 

considero uma forma de energia importante que o Brasil tem. E critiquei, naquele momento, a 2575 

termoelétrica, a nuclear e assim por diante. Então, votei a favor e tenho conversado com muita 2576 

gente nesse meio, nesse processo ao longo, desde o ano passado para cá e procurando tentar 2577 

manter esse equilíbrio, se é que é possível, de verificar a questão dos impactos, dos benefícios. 2578 

Aí, eu volto a colocar um ponto que eu coloquei lá em Espera Feliz, que essa comparação de 2579 

Brito, amarrando Brito e fazendo vinculação com outros grandes empreendimentos que tem na 2580 

região. Eu vejo que isso é complicado, porque é uma hidrelétrica que está lá consolidada, tem 2581 

impactos já e nós, ao negarmos, nós vamos estar negando também possibilidade de avanços em 2582 

cima de alguma coisa, como o conselheiro Edson colocou. Existe uma diferença de nível de 2583 

inundação aí na faixa de dois quilômetros, conforme colocado no próprio parecer do Ministério 2584 

Público e que eu me recuso a assumir uma posição de que ao votar a favor, nós vamos estar 2585 

decretando a extinção da espécie ou interferindo de formas significativas, com esses dois 2586 

quilômetros, na extinção da espécie do Surubim do rio Doce. Por isso que eu apresentei um 2587 

projeto, uma medida que eu considero hoje, ela é mais mitigadora do que compensatória até, uma 2588 

condicionante na verdade, mais mitigadora e foi fruto de conversas que eu tive com muita gente 2589 

no mês passado, início de fevereiro. Procurei o Professor Jorge Dergam, troquei idéias com ele 2590 

sobre isso num encontro que a gente teve no rio Doce, no parque do rio Doce mês passado, que 2591 

as ONGs foram convidadas para discutir estratégias de conservação da biodiversidade. Troquei 2592 

idéias com muita gente e saiu essa proposta de um projeto técnico de um programa de incentivo 2593 

de recuperação ciliar das margens do rio Piranga. De iniciar um programa que a empresa tivesse 2594 

de fazer a recuperação ciliar. Mas eu fui alertado por pessoas da área, inclusive a empresa não 2595 

pode querer recuperar, a propriedade é particular. Então, ela tem que ter um programa a ser 2596 

submetido que seja uma proposta de incentivo. Ela tem que incentivar como o IEF faz, como o 2597 

Estado faz, doando muda, doando moerão, doando arame, grampo e recurso financeiro para 2598 

pagar mão-de-obra. Se for mão-de-obra familiar que o fizer, pode servir de incentivo, inclusive 2599 

com a PROMATA, que a gente trabalha desde 2003, parceria com o IEF nesse processo. E no 2600 

trecho que vai da barragem de Brecha a Brito, na conversa com o Jorge ele falou, Luiz, me 2601 

mostrou as fotos lá no gabinete dele e falou, Luiz, se é para proteger, protege até Ponte Nova, 2602 
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porque tem trechos do rio Piranga que vão até Ponte Nova e são importantes nessa faixa. Então, 2603 

nós estamos falando de uma distância que vai de Ponte Nova, por esse estudo que chegou aqui, 2604 

mas no próprio parecer do Ministério Público vem alguma coisa também, mas de Brito a Ponte 2605 

Nova são vinte e dois quilômetros. De Brecha a Brito mais trinta e seis. Nós estamos falando de 2606 

uma recuperação de cinquenta e oito quilômetros, que vezes dois dá cento e dezesseis 2607 

quilômetros de margem ciliar. Se nós, a minha proposta que eu fiz, ela indica que se nós 2608 

colocarmos, se o projeto for aprovado, a condicionante for aprovada, inclusive, é a perspectiva 2609 

de ter cento e dezesseis quilômetros de mata ciliar sendo incentivada à recuperação. E mais, com 2610 

programa de Educação Ambiental acompanhando, específico. Porque não adianta plantar, não 2611 

adianta incentivar, se não mostrar para o proprietário e o morador, que nem sempre é o 2612 

proprietário, o porquê que está sendo feito aquilo. Eu entendo que isso é medida efetiva de 2613 

proteção, é medida efetiva de trabalharmos em prol do Surubim do rio Doce. E até pegando, 2614 

quando eu peguei o parecer do Ministério Público, que eu até sugeri que não precisaria ser lido, 2615 

porque às duas e meia eu recebi uma cópia escrita e até às cinco e meia eu tive tempo de avaliá-2616 

lo, tinha feito as observações, e como eu tinha falado em outra, no processo anterior, a gente 2617 

começa a ter esses pareceres consubstanciados que ajudam a entender o processo, mas eu noto 2618 

até aqui, eu vou fazer uma provocação ao Ministério Público, que eu noto que o parecer do 2619 

processo do DER, ele é conclusivo, porque ele termina assim, é o nosso parecer. O parecer sobre 2620 

a NOVELIS Brito é assim, é o nosso parecer SMJ, que é salvo melhor juízo. Então, salvo melhor 2621 

juízo, eu gostei de ver isso, porque se a expressão jurídica está correta aqui, tenho liberdade. 2622 

Assim como acompanhei o Ministério Público no processo anterior, nesse eu não vou 2623 

acompanhar, porque eu vejo que o próprio Ministério Público, ao detalhar o estudo, ele coloca 2624 

muito claro, falando dos exemplares do Surubim do rio Doce e no rio Piranga, acima e abaixo da 2625 

cidade de Ponte Nova, maior número de exemplares provém dessa última localidade. Então, eu 2626 

estou falando só acima de Ponte Nova em torno de cinquenta e seis quilômetros e não de dois 2627 

quilômetros. Depois lá na frente, também tão importante quanto mais que, segundo dados 2628 

publicados no boletim 56 da SBI, Sociedade Brasileira de Ictiologia, hoje a espécie só é 2629 

encontrada em condições saudáveis no rio Piranga, no trecho entre Brecha e Brito, razão pela 2630 

qual esse trecho deverá ser preservado, pois constitui o último nicho de reprodução da espécie. 2631 

Por isso que eu ampliei, fiquei satisfeito, fiquei aceitando a sugestão do Professor Jorge de ir até 2632 

Ponte Nova a sugestão de medida mitigadora, condicionante e compensatória, a medida 2633 

mitigadora como condicionante e fico tranquilo cada vez mais com o encaminhamento que eu 2634 

dei por escrito, que está lá encaminhando favorável à aprovação com essas duas medidas 2635 

mitigadoras como condicionantes. Eu vejo que nós temos que ter essa responsabilidade de não 2636 

cair no discurso fácil de chegar aqui, eu tenho trinta razões para ir para um sentido e tenho trinta 2637 

razões para ir para o outro. Então, eu tenho que procurar ter um equilíbrio dentro do que eu 2638 

penso, do que eu defendo, do que eu estudo, do que eu trabalho na prática. E considero que Ponte 2639 

Nova é uma cidade que merece uma atenção toda especial, por causa desse problema que tem, 2640 

porque é um problema, é solução por um lado, mas é um problema por outro, que é a questão do 2641 

seu potencial hidrelétrico. Estou tranquilo com a minha consciência em relação a isso, inclusive 2642 

porque na reunião da CPB, da Câmara de Proteção à Biodiversidade, há duas semanas atrás, o 2643 

núcleo de compensação do IEF apresentou uma proposta para esse projeto aqui, para esse 2644 

processo. Chegou lá já uma medida compensatória financeira pecuniária de quinhentos e 2645 

cinquenta mil reais. O núcleo do IEF encaminhou que fosse zero retornado para Ponte Nova e eu 2646 

defendo uma tese lá desde o ano passado. Tem que ter o mínimo de recurso e tem que ficar para 2647 

a cidade que sofre o impacto. No processo anterior lá da Samarco, que tinha zero para Mariana, 2648 

apesar da Prefeitura ter pedido recurso para um parque municipal, eu consegui aprovar dez por 2649 
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cento, sessenta e cinco mil reais para Mariana. No de Ponte Nova eu disse lá, eu fiz o 2650 

encaminhamento que eu ia pedir cem por cento para Ponte Nova, quinhentos e cinqüenta mil 2651 

reais, mas considerei que não ia passar com facilidade, porque a proposta que vem do núcleo é 2652 

setenta por cento para regularização fundiária, trinta para outras medidas e zero para Ponte Nova. 2653 

Fiz a proposta de setenta por cento, batemos no voto e ganhamos. Então, desse processo que está 2654 

a tramitação lá, avançou mais. Dos quinhentos e cinquenta mil, duzentos e cinquenta, setenta por 2655 

cento, trezentos e cinqüenta mil reais, revertem-se para Ponte Nova, para Unidade de 2656 

Conservação que, segundo o IEF, ela não está cadastrada, mas o Secretário de Meio Ambiente 2657 

estava lá presente e foi dado um prazo de seis meses para Ponte Nova se organizar nesse 2658 

processo. Então, a preocupação que eu vejo que a gente tem que ter é essa, de ter um equilíbrio e 2659 

ter determinação no horizonte. Eu procuro ter isso, meu parecer foi encaminhando favorável por 2660 

essas razões. 2661 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Só 2662 

acrescentando um detalhe, Luiz, que o IEF já está adiantando esses recursos que você deseja, 2663 

instalando um viveiro lá de quinhentas mil mudas nativas e está investindo lá em torno de 2664 

quinhentos mil reais na estrutura desse viveiro, que já está praticamente sendo montado essa 2665 

semana agora. Robin. 2666 

Robin Le Breton – Sociedade Amigos de Iracambi – São muitos anos que acompanho processos 2667 

desse tipo e a questão de existência de espécie de peixe em rios como o Piranga, eu posso contar 2668 

a experiência. Eu não conheço nenhum caso, nenhum caso onde uma população ameaçada como 2669 

essa daqui, Surubim do Monte, sobreviveu à construção da barragem. Lamento muito, é 2670 

praticamente impossível. Não adianta propor estudos antes e depois, durante, estudos não vai 2671 

resolver problema de peixe. Dito isso, engraçado, a gente começa essa reunião cantando o Grito 2672 

do Ipiranga, ninguém está cantando o grito do Piranga, eu estou fazendo isso agora. Eu considero 2673 

a minha obrigação constitucional de defender o que está escrito na Constituição. Quando eu vejo 2674 

uma espécie ameaçada de extinção, eu não posso votar a favor da extinção da espécie. Lamento, 2675 

mas eu não posso fazer isso. A outra coisa que foi tocada aqui é a questão de utilidade pública da 2676 

energia gerada pela empresa. Eu acho que esse é um argumento muito perigoso, porque se a 2677 

gente conseguir que um empreendedor particular possa fazer uma coisa e depois declarar a 2678 

atividade dele como uma atividade de interesse público, quando obviamente o propósito da 2679 

atividade é para gerar renda para ele, eu acho que isso é um capitalismo meio louco. Eu acho que 2680 

a gente já chegou, com as crises financeiras do mundo, no limite. Capitalismo eu acho que a 2681 

gente tem que parar por aí. Não considerar isso também utilidade pública. 2682 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – CEMIG. 2683 

Igor Messias da Silva – SEDE – Avançando um pouco mais no que o nosso colega do IBAMA 2684 

colocou, que o Eduardo Fontes colocou também, não é só a área necessária para sobrevivência, 2685 

mas o que fazer com essa área ou se não fizer nada por essa área. É um dos maiores problemas 2686 

apontados aqui, a falta de estudos referentes a espécie em si. Nós estamos falando aqui da 2687 

inundação e, pelas minhas contas, é só 1,68 quilômetros. Não daria nem dois quilômetros. Talvez 2688 

eu esteja enganado. Perder essa área, mas, por exemplo, o centro de referência que o biólogo 2689 

aqui falou que não foi ele que sugeriu e tal, mas, tendo esse como um dos grandes problemas, a 2690 

falta de informação a respeito da espécie, você ter um centro de referência, que talvez possa ser 2691 

utilizado e aqui eu estou só colocando possibilidade, por uma Universidade Federal, que nós 2692 

temos boas aqui na região, para estar pesquisando isso, para estar desenvolvendo informações, 2693 

para estar buscando informações a respeito da espécie, talvez seja uma coisa interessante para se 2694 

pensar, além da recuperação ciliar. Isso já está sendo colocado como condicionante aqui. A 2695 

respeito da utilidade pública, aprendendo com a vida, na reunião passada nós aprendemos que 2696 
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utilidade pública, ela não poderia ser meramente presumida, ela teria que ser declarada. Como é 2697 

essa declaração? Essa declaração não é uma autodeclaração de utilidade pública, é uma 2698 

declaração do Estado e as que eu conheço são assinadas inclusive pelo Governador do Estado. 2699 

Quer dizer, nós estamos colocando, vamos ficar colocando em xeque declarações fornecidas pelo 2700 

Estado e documentos. Então, eu acho assim, isso não vai ter fim isso aqui se a gente for 2701 

questionar tudo isso. Uma vez existindo e esse era o impedimento, era o impedimento da 2702 

Samarco na reunião passada, eu acho que o caminho não é bem por aí. 2703 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Eu vou 2704 

colocar para o nosso Diretor Jurídico esclarecer alguns pontos sobre essa questão de utilidade 2705 

pública. 2706 

Dr. Leonardo Sorbliny Schuchter – Diretor Jurídico da SUPRAM/Zona da Mata – Bom, em 2707 

primeiro lugar a gente quer destacar o seguinte, é necessário relembrar o que estabelece a 2708 

Constituição Federal em seu artigo vinte e um. “Compete à União explorar diretamente ou 2709 

mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de instalação de energia elétrica e o 2710 

aproveitamento energético dos cursos de água, em articulações com os Estados onde se situam os 2711 

potenciais hidroenergéticos”. Ou seja, se a empresa explora a energia, ela o faz em nome da 2712 

União e se a União outorga esse direito a ela, só pode ser em nome do interesse público e não do 2713 

interesse privado. É necessário também mencionar o Decreto-Lei 3365, que disciplina a 2714 

desapropriação. Também esse diploma legal considera de utilidade pública o aproveitamento 2715 

industrial das minas e das jazidas minerais, das águas e da energia hidráulica. Não fazemos 2716 

distinção aqui o fato do empreendimento ser de propriedade de uma empresa estatal ou de uma 2717 

empresa privada. Com relação à declaração de utilidade pública emitida e publicada no dia 19 de 2718 

março de 2010, com relação à supressão do bioma Mata Atlântica, entendemos que está 2719 

plenamente atendido o requisito legal, ou seja, não cabendo à URC ou ao Núcleo Jurídico 2720 

Regional questionar a legalidade do decreto expedido pelo chefe do executivo estadual, pelo 2721 

Governador do Estado. Enfim, dentre as suas alegações aqui, para declarar utilidade pública, ele 2722 

considera que o empreendimento, artigo primeiro, parágrafo primeiro: “O empreendimento de 2723 

que trata o caput constitui fonte geradora de energia elétrica descentralizada, que viabilizará 2724 

redução de tarifa e exibição de usinas termoelétricas. Parágrafo segundo: O empreendimento 2725 

descrito no caput é considerado de alta relevância por ter como objeto a geração de energia limpa 2726 

e renovável, contemplada no protocolo de Kyoto com excelente relação, área inundada, potência 2727 

instalada. Artigo segundo: Ficam reconhecidos interesse nacional e alta relevância das obras de 2728 

infra-estrutura de que trata o artigo primeiro, conforme detalhamentos técnicos que instruem o 2729 

processo respectivo, na forma do parágrafo terceiro, do artigo quatorze, da lei federal 11.428, de 2730 

2006. Artigo terceiro: A implantação da PCH Brito far-se-á no âmbito de Minas PCH, instituído 2731 

pelo Decreto 45146, de 30 de julho de 2009”. Enfim, não há o que se questionar com relação à 2732 

utilidade pública, tanto para a geração de energia propriamente, quanto para a supressão do 2733 

bioma Mata Atlântica. Também quero dizer aqui que entendemos, a princípio, com a devida 2734 

vênia de Ministério Público, que a licença prévia não é objeto de deliberação. A gente aqui não 2735 

pode discutir a licença prévia, porque, enfim, ela já se esgotou com essa discussão. O que a gente 2736 

está analisando é a licença de instalação, muito embora eu entenda os argumentos, enfim, a 2737 

referência que se fez ao EIA para questionar, enfim, contradizer o que consta dos autos. Dito 2738 

isto, gente, eu acho que seria interessante a gente ouvir a equipe técnica também, porque as 2739 

alegações do Ministério Público foram eminentemente técnicas na sua maior parte e o que 2740 

competia a esse núcleo jurídico esclarecer, a gente já esclareceu aqui agora. 2741 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – O Jorge, 2742 

depois a Thaís. 2743 
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Jorge Abdala Dergam dos Santos – UFV – Queria responder ao colega Aurélio que as ARTs, 2744 

realmente elas são contrapartidas para discussão nas instâncias e que eu acho que, no caso 2745 

específico, faltou tanto trabalho de campo, como, por exemplo, desenvolver métodos que já são 2746 

consagrados em alguns lugares, para estudar o Surubim em bacias que não foram aplicadas no 2747 

campo e também por uma falta de embasamento técnico para avaliar a mudança, como mudanças 2748 

de fragmentação. O IBAMA, o Ministério de Meio Ambiente, tenho lido só sobre fragmentação, 2749 

onde fala exatamente coisas que a gente conseguiu elaborar aqui com o Ministério Público, que 2750 

são questões relacionadas com aspectos genéticos e aspectos demográficos. Quer dizer, não era 2751 

nada muito rebuscado e sim coisas que ficam fora dos EIAs. E usar aí uma coisa que me 2752 

preocupa bastante, parece que eles não tem realmente exaurido todos os aspectos e sim apenas 2753 

chegar àquilo que eles acham que é suficiente para poderem passar cada fase. Ou seja, nós, como 2754 

membros do COPAM, temos que dar o máximo de nós para que realmente a qualidade e os 2755 

dados sobre os quais vão basear nossas ações sejam suficientes e não deixem tanto a esperar. Por 2756 

exemplo, a consideração do Luiz Fontes, do colega Luiz Fontes eu acho muito importante, 2757 

inclusive eu gostaria de acrescentar isso aí já de uma maneira formal, como condicionante à 2758 

condicionante vinte e cinco, porque a equipe técnica da SUPRAM organizou na forma seguinte: 2759 

25.1) Destinar a conservação em caráter de proteção integral e nos termos dos estudos 2760 

apresentados para o cumprimento da condicionante 25, que já está aí, o trecho linear 2761 

compreendido entre a UHE Brecha e o município de Ponte Nova, incrementando isso que o Luiz 2762 

Fontes falou agora aqui sobre a recuperação da Mata Ciliar na região de APP, como último 2763 

refúgio das populações de espécies do Surubim do rio Doce, praticamente em perigo de extinção. 2764 

O Surubim, na verdade, ele é apenas uma espécie madeira, porque se a gente analisar todo o 2765 

Piranga e o rio Doce, só vai ficar esse trecho como trecho tipicamente do rio. Então, a nossa 2766 

responsabilidade não é só apenas salvar várias espécies que, em termos técnicos, se consideram 2767 

criticamente ameaçadas, mas todos os outros peixes do rio estão seriamente ameaçados pelo 2768 

assoreamento. Se os senhores viajarem, por exemplo, para abaixo de Candonga, não tem mais 2769 

rio, mas só uma extensa praia tomada por piranhas, pacumãs, dourado, espécies exóticas. O rio 2770 

que a gente realmente conhece como rio Piranga é o trecho agora entre Brecha e Ponte Nova e 2771 

um pouco mais para baixo de Ponte Nova também. Então, eu acho importante também incluir 2772 

isso como condicionante. O que me deixa preocupado, que o Robin estava falando aqui, é que 2773 

todo relatório foi feito com base na ausência de captura de peixes. Então, tudo que devia ser 2774 

objeto básico da fragilidade ambiental, não aparece conseguir um exemplar. Isso preocupa 2775 

muito, porque como que os empreendedores poderiam gerar qualquer tipo de medida mitigadora 2776 

ou compensatória, se eles não conhecem nada sobre esse animal. Na verdade, em termos éticos 2777 

os empreendedores têm que demonstrar que eles não põem em risco uma determinada espécie. 2778 

Eles apenas falaram que localmente eles vão acabar com a espécie no prazo curto, naquele lugar 2779 

não vai ter mais a espécie, mas com relação à avaliação ambiental integrada, nós não temos 2780 

realmente essa perspectiva da dinâmica da espécie, sequer com os outros empreendimentos que 2781 

estão sendo avaliados. E não foram avaliados os empreendimentos que a gente já sabe que estão 2782 

em estudo. Então, aproveitando também o ensejo, eu queria colocar uma outra condicionante, 2783 

que é a condicionante de número 43, que seria uma mudança com relação ao que a equipe da 2784 

SUPRAM colocou de que o programa de monitoramento pré-barramento será executado ao 2785 

longo de um ano e concluído antes do início das obras de implantação da PCH Brito, conforme o 2786 

técnico tinha solicitado, e não da maneira concomitante à construção da PCH Brito. Porque, 2787 

realmente, as alterações ambientais não vão permitir elaborar o panorama zero, vamos dizer, que 2788 

seria a condição mais natural possível. Obrigado. 2789 
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Thaís Lamin Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Eu só queria ressaltar às 2790 

pessoas que estão aqui presentes que a necessidade de ler vinte laudas também não é uma coisa 2791 

que eu gostaria de ter feito, porque se torna muito cansativo, mas, diante da necessidade de 2792 

emitir um parecer e para que os conselheiros tomem conhecimento do que foi feito nesse prazo 2793 

de um mês nosso de trabalho, foi necessário a leitura desse documento. Então, não é uma coisa 2794 

que eu gostaria de fazer em todas as reuniões mesmo não. Mas a questão central e 2795 

complementando o que disse o Jorge ali da UFV, é o seguinte, o Ministério Público está 2796 

colocando essa questão, que é uma tese que me parece que vários conselheiros não comungam e 2797 

cada conselheiro tem o seu entendimento, essa é a nossa tese que trouxemos quanto à questão da 2798 

utilidade pública, da declaração de utilidade pública. Essa declaração eu tomei conhecimento em 2799 

autos e já foi publicada, que ela existe, na anterior, na reunião anterior, ela não estava juntada, 2800 

não tinha sido publicada, então, não poderia ter sido votada mesmo na reunião anterior. Agora já 2801 

tem e essa é a tese que eu trouxe e é a deliberação mesmo dos conselheiros. É uma forma de 2802 

pensar um pouco diferente. Realmente, será que essa energia será concedida para todos e o 2803 

excedente também? São meras conjecturas se vai haver excedente, porque me parece que a 2804 

Novelis tem um déficit muito grande de energia. Então, isso são meras conjecturas. E o mais 2805 

importante aqui do nosso parecer, eu acredito que seja essa questão realmente de falta de 2806 

parâmetro para os conselheiros se sentirem à vontade e conscientes do que estão fazendo. Por 2807 

quê? O Jorge já falou, não há, não foi feito um estudo antes, anterior ao empreendimento. O 2808 

maior problema é esse que é citado como uma das coisas que tem que ser feita, o pré- 2809 

monitoramento. O quê que seria isso? Durante um ano colhe semestralmente essas amostras e 2810 

pode saber realmente, às vezes não vai ter extinção, às vezes vai, às vezes vai só diminuir a 2811 

população. Então, assim, a gente está falando assim: Ah! Vai ter extinção, não vai ter extinção. 2812 

Nem o Ministério Público sabe, ninguém sabe, porque não foram feitos os estudos e aí o 2813 

Ministério Público, caso seja aprovado que se faça o empreendimento, a preocupação maior é 2814 

que haja esse pré-monitoramento para que, aí sim, a gente possa, como condicionante, para dizer 2815 

se pode ou não intervir, antes que isso, que os danos já sejam consolidados. Depois que o dano 2816 

está consolidado, aí não tem mais nada a ser feito, a espécie foi à extinção, se ela for à extinção. 2817 

Então, pelo princípio da precaução muito bem aplicado nesse caso, que é um princípio de direito 2818 

ambiental muito usado, quando a gente está em dúvida, a gente tem que dissipar essa dúvida. E 2819 

como dissipar essa dúvida? Fazer esse pré-monitoramento para poder ter algum elemento na 2820 

questão técnica. Ah! Vai, não vai extinguir a espécie. Não, vai sim, só vai reduzir. Se colocar 2821 

alimento a mais para o peixe ele vai viver, mas não tem estudo sobre isso, não foram feitas as 2822 

coletas completas e o Ministério Público está preocupado, caso isso vá a votação, que seja 2823 

votado pela concessão do licenciamento, deferimento, aí sim, que seja colocado com uma 2824 

condicionante para a gente poder ter certeza e aí, também, no caso, nesse pré-monitoramento vão 2825 

ser analisadas as questões justamente. Se fizer assim não vai ter extinção. Se fizer assado, por 2826 

exemplo, se colocar mais alimento para o peixe será suficiente. Entendeu? Por que essa 2827 

preocupação com o peixe Surubim do Doce? Porque a própria Constituição fala que quando 2828 

alguma ação que possa vir, não estamos afirmando que vai, por falta de elementos de estudos, 2829 

causar extinção de uma espécie, aí sim nós temos que ter cuidado redobrado. Nós não podemos 2830 

votar a favor de uma coisa que a gente não tem certeza. Não está aqui falando, nesse sentido, de 2831 

deferir ou indeferir. Está se falando em deferindo, colocar isso como condicionante. Só isso. 2832 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Luiz 2833 

Fontes. 2834 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Dentro dessa 2835 

preocupação do Ministério Público, o que fica expresso no documento e agora reafirmado pela 2836 
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conselheira Dra. Thaís, eu entendo que está atendido pela condicionante 43: “Execução de 2837 

monitoramento de ictiofauna, visando mitigar o fluxo migratório de fauna aquática, 2838 

caracterizando o comportamento reprodutivo das principais espécies, priorizando os 2839 

levantamentos das espécies ameaçadas de extinção. Prazo: Durante a vigência da LI”. A LI só 2840 

vai acontecer a partir da votação nossa. Então o monitoramento só, pela condicionante 2841 

apresentada pela SUPRAM, é durante, após a apresentação aqui, ela começa e as obras, bom ela, 2842 

eu insisto, ela já tem uma represa, uma barragem. A barragem já está lá. As obras vão ser 2843 

efetuadas aonde? Dentro do rio? Acredito que não, vão ser próximas à área, mas que o 2844 

barramento e o enchimento da barragem é outra história. Então, eu entendo que essa preocupação 2845 

expressa aqui agora, que eu compartilho com ela, mas ela é atendida pela condicionante 43, 2846 

porque depois que concedermos começa esse monitoramento, durante a LI. E tem a LP para a 2847 

gente avaliar aqui depois se foi atendida efetivamente. LO, desculpa. 2848 

Thaís Lamin Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Uma questão de ordem. Na 2849 

verdade, o Ministério Público está em dúvida quanto ao parecer, justamente porque no momento 2850 

se fala que isso vai ser feito um ano antes de qualquer intervenção no local e outra hora fala que 2851 

durante justamente esse período, ou seja, concomitantemente à instalação do empreendimento. 2852 

Então, está tendo essa discussão aqui. Pelo menos o nosso entendimento foi esse, porque não está 2853 

claro se vai se esperar os doze meses no pré-monitoramento ou se vai ser concomitantemente 2854 

com a instalação. Porque aí, se fizer a instalação, aí não se fala mais em pré-monitoramento, 2855 

porque já não é pré, já é concomitante. Um momento, eu vou passar a palavra aqui para detalhar 2856 

melhor essas questões que foram trazidas por mim. 2857 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Aqui... 2858 

Thaís Lamin Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Minha assessora. Eu 2859 

preciso, porque ela testemunhou o depoimento. 2860 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Daria 2861 

direito a todo mundo de falar, porque nós temos uma ordem para falar, depois ela entra. 2862 

Thaís Lamin Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Na última reunião eu passei 2863 

a palavra e o regimento prevê isso. Diante mesmo das próprias alegações da assessora do 2864 

Ministério Público, ou seja, vão em cima dos estudos técnicos, eu acho que quem pode dar esses 2865 

esclarecimentos melhor sobre essa questão desses estudos é o empreendedor. Eu quero dar a 2866 

palavra ao empreendedor para ele poder se manifestar sobre esse assunto. 2867 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – 2868 

Empreendedor para falar. 2869 

Ricardo Carneiro – Representante do empreendedor - Senhor presidente, senhores conselheiros, 2870 

boa noite, evidentemente. Antes de mais nada, Senhor presidente, eu gostaria de fazer um apelo à 2871 

mesa, que flexibilizasse o tempo para uso da palavra por parte da equipe de assessoramento, por 2872 

parte do empreendedor. Não é razoável se imaginar que após a leitura de vinte páginas com 2873 

questionamentos que vão à essência da viabilidade da usina, tenhamos todos nós cinco minutos 2874 

apenas para fazer uso da palavra, considerando a magnitude e a importância do assunto. Então, 2875 

eu pediria à mesa, eu pediria ao Senhor presidente que nos desse no mínimo vinte a trinta 2876 

minutos para que possamos manifestar com o mínimo de cuidado e esclarecimento que os 2877 

senhores conselheiros merecem. 2878 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Eu vou 2879 

pronunciar. Você vai falar agora, certo? Depois, porque tem conselheiros para falar. Você fala 2880 

agora. Depois, na vez do empreendedor falar. Agora, você tem o tempo limitado pela 2881 

conselheira, conforme foi... 2882 
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Ricardo Carneiro – Representante do empreendedor – Senhor presidente, aí foi e não faz 2883 

sentido. Eu peço que o empreendedor tenha o prazo. Se essa não for oportunidade do 2884 

empreendedor falar, eu... 2885 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Então, 2886 

você fala agora como empreendedor. 2887 

Ricardo Carneiro – Representante do empreendedor – Sim. O pedido foi quanto ao tempo, 2888 

Senhor presidente, porque o regimento do COPAM, muita gente inventa regra... 2889 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – É o que 2890 

eu estou falando, o que eu estou lhe falando, você não prestou atenção. 2891 

Ricardo Carneiro – Representante do empreendedor – Qual... 2892 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – 2893 

Perguntei a ela, quando a doutora passou a palavra para a sua assessora, qual o tempo que se teria 2894 

limitação de tempo. Ele não me falou não. A conselheira que limita o tempo dela. No início até 2895 

limitei, mas agora perguntei a ele. Então quem vai limitar o seu tempo é quem te passou a 2896 

palavra. 2897 

Ricardo Carneiro – Representante do empreendedor – Bem-vindos ao regimento do COPAM. 2898 

Muito bem. Senhores, é o seguinte, então, vou dividir o tempo com o Dr. Delfim Rocha, que 2899 

falará pela equipe técnica. Evidentemente os meus esclarecimentos e as minhas opiniões são 2900 

meramente de natureza jurídica e procedimental. Antes de mais nada, eu não posso deixar de 2901 

concluir que o parecer subscrito pelos conselheiros representantes do Ministério Público, pelo 2902 

representante da ONG, talvez me falhou agora a memória, o senhor me desculpe, Dr. Robin Le 2903 

Breton, Amigos de Iracambi e subscrito também pelo professor Jorge Dergam, pela Universidade 2904 

Federal de Viçosa, não deverá ser sequer conhecido, apreciado e votado pelo COPAM, 2905 

simplesmente porque chega a uma conclusão que impõe ao Conselho algo que o Conselho 2906 

simplesmente não pode fazer. Dr. Leonardo, assessor jurídico da SUPRAM, já adiantou essa 2907 

conclusão. E parece claro que um parecer dos conselheiros, atores da fase de licença de 2908 

instalação, não pode propor que o Conselho vote aqui o reconhecimento da nulidade, ou seja 2909 

anulação da licença prévia e, por consequência, indiretamente, reflexamente, não possa decidir 2910 

sobre a licença de instalação. A proposta é exatamente esta, senhores conselheiros. Decidiriam 2911 

que a licença prévia tem que ser anulada, por conseguinte, se a prévia é anulada, não pode ser 2912 

julgada. Isso é impossível. Estou indo, senhores conselheiros, para dezessete anos de COPAM, 2913 

não importa aqui os interesses para os quais eu trabalho ou tenha trabalhado junto ao Conselho. 2914 

São dezessete anos de COPAM. Eu dou-lhe o meu depoimento, isso nunca aconteceu na história 2915 

do Conselho. Procedimento de licenciamento vocês conhecem melhor do que eu, tem uma 2916 

lógica, caminha para frente, é dividido e estruturado em três fases autorizativas distintas. A 2917 

licença prévia resolve o aspecto da viabilidade sobre a perspectiva técnica e locacional da 2918 

concepção do projeto e sua localização. A licença de instalação avalia os requisitos para 2919 

implantação e as medidas mitigadoras e a licença de operação checa, verifica a implantação 2920 

dessas medidas. Se a licença de instalação foi requerida, formalizada, não se há mais falar em 2921 

licença prévia. Licença prévia não existe mais. O que existe e o que sobra no mundo é a 2922 

viabilidade ambiental da usina. Essa eu vou até reconhecer para os senhores que pode ser 2923 

rediscutida, mas não dessa forma, porque não está em julgamento, não está em pauta, eu não vim 2924 

aqui, nenhum dos representantes da empresa, quero crer, nenhuma das pessoas que aqui, 2925 

cidadãos que aqui comparecem, foi convocado ou foi publicado para exame de pedido de 2926 

revogação de licença prévia ou de revisão de viabilidade. Isto não está em julgamento nessa data. 2927 

Então, eu peço que, nesse aspecto pelo menos, o parecer subscrito pelos três conselheiros sequer 2928 

seja conhecido e apreciado pelos senhores conselheiros. Quanto ao prazo de apresentação ao 2929 
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Ministério Público dos estudos complementares, a avaliação ambiental integrada elaborada pela 2930 

empresa de pesquisa energética EPE, quero dizer que o empreendedor não precisava, mas 2931 

resolveu participar dentro de um objetivo de engajamento institucional com o Ministério Público 2932 

da comarca de Ponte Nova na celebração de um ajuste de conduta relativamente à 2933 

complementação desses estudos de avaliação integrada. Já era condicionante da licença prévia. 2934 

Os senhores conselheiros não têm as suas decisões condicionadas, limitadas, vinculadas aos 2935 

ajustamentos de condutas firmadas pelo Ministério Público, em que pese o Ministério Público 2936 

fazer parte desse Conselho. Se o empreendedor atrasou no protocolo, no encaminhamento desse 2937 

estudo ao Ministério Público, isso se resolve no âmbito das cláusulas do termo de compromisso 2938 

preliminar e a consequência no termo seria no máximo uma multa imposta a cada um dos 2939 

empreendedores que lá comparecem e firmam aquele documento. De qualquer forma nem 2940 

adiantaria protocolar no Ministério Público dentro do prazo, uma vez que o Ministério Público 2941 

não conseguiu, dentro de um prazo determinado, estabelecer com o empreendedor quais seriam 2942 

os assessores técnicos impostos. Queriam acompanhar a elaboração dos estudos. Aliás, a 2943 

Promotoria de Ponte Nova indicou três técnicos. Belo Horizonte indicou cinco técnicos, num 2944 

valor de mais de 100% superior àquilo que foi estabelecido no termo de compromisso. E, mais 2945 

de uma vez, eu acabei de dizer, nem adiantaria apresentar o estudo a tempo e modo, porque o 2946 

Ministério Público não indicou os técnicos que acompanhariam e avaliariam o termo de 2947 

referência. E a observância desse termo, inclusive, foi feito pela SUPRAM. Eu fiquei surpreso, 2948 

mas quero crer que seja um mero equívoco de redação, ao ver no item, se não me falha a 2949 

memória 2.2.3, a referência RCA, PCA. Tenho certeza que foi um equívoco, porque em outras 2950 

passagens fez jus, a própria representante do Ministério Público falou em EIA, falou em RIMA. 2951 

A menos de que quem tenha elaborado o parecer acredite que a todo PCA corresponde um RCA 2952 

e não é isso. O RCA é um estudo de avaliação de impacto ambiental de escopo simplificado, não 2953 

é? Nas hipóteses em que o EIA/RIMA pode ser dispensado. Não foi o caso que ocorreu. PCH 2954 

Brito, a nova Brito. O licenciamento prévio se deu mediante a elaboração de estudo de impacto 2955 

ambiental. Não houve RCA. Claro, houve PCA na fase de instalação, que é o Plano de Controle 2956 

Ambiental. Curioso que se discute, quer se rediscutir a viabilidade do empreendimento, mas se 2957 

põe algo como que tivesse o estudo, os estudos ambientais sido realizados mediante um simples 2958 

RCA. No tocante à oitiva do biólogo Fábio Vieira, o Fábio Vieira, infelizmente, não pôde, por 2959 

compromisso pessoal e profissional, comparecer nesta data. Eu confesso aos senhores que fiquei 2960 

estarrecido ao vê-lo, como nosso consultor, como vinculado ao empreendimento, como devedor 2961 

de responsabilidade para, em relação ao empreendedor, sem faltar a sua ética profissional, o seu 2962 

dever profissional, a sua responsabilidade técnica, mas vinculado como consultor do 2963 

empreendedor, sendo chamado para prestar esclarecimento durante quatro horas no Ministério 2964 

Público do Estado de Minas Gerais. Curiosamente, esse depoimento onde ele teria dito isso ou 2965 

aquilo não consta do processo de licenciamento, ele consta aparentemente de uma ação civil 2966 

pública que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, junto com o Ministério Público 2967 

Federal, ingressaram na Justiça Federal de Belo Horizonte na última quinta-feira, tentando calar 2968 

este Conselho, tentando impedir que esse assunto viesse à pauta, viesse a ser discutido nessa 2969 

oportunidade. Então, eu sequer sei o que o Senhor Fábio Vieira lá disse. Tivessem os três 2970 

representantes das entidades que pediram vistas, inclusive do Ministério Público, trazido aqui e 2971 

juntado ao processo o depoimento tomado junto à Promotoria de Belo Horizonte, talvez 2972 

tivéssemos mais condições de verificar se ele reconhece ou não de fato algum equívoco na 2973 

elaboração do Plano de Controle Ambiental. Ainda não consegui, senhores conselheiros, 2974 

entender a insistência do Ministério Público e eu vou me referir nesse caso especificamente ao 2975 

Ministério Público, embora o relatório seja dos três conselheiros, a esses dispositivos da 2976 
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legislação ambiental ou da legislação referente à improbidade administrativa, sempre num 2977 

propósito de fazer como que uma advertência como se os senhores conselheiros não soubessem, 2978 

não tivessem capacidade de compreender a importância do seu mister, a gravidade da decisão 2979 

que aqui tomam. Evidente que os senhores sabem que conceder o funcionário público, os 2980 

senhores aqui todos são funcionários públicos, licença em desacordo à legislação é crime, não é? 2981 

Eu não consigo entender realmente porque essa insistência reiterada para aqueles que já sabem 2982 

de suas responsabilidades, que são treinados perante a Secretaria de Estado e sabem o que podem 2983 

e o que não podem. O que eu acho curioso é que nunca se ressalva situações outras que se 2984 

aplicam, inclusive, ao representante do Ministério Público nesse Conselho, que são também 2985 

servidores públicos que exercem aqui função administrativa, que se rege por legislação 2986 

administrativa do Estado de Minas Gerais, pelo Decreto 44.667, que estabelece estas atribuições 2987 

dos conselheiros do COPAM. Inclusive, ao assim fazer, por exemplo, usar de depoimento 2988 

tomado em inquérito civil da comarca de Ponte Nova, mas transferido a Belo Horizonte, juntado 2989 

numa ação civil pública, me parece claro que o representante do Ministério Público está 2990 

impedido de votar nesse Conselho. Que se aleguem independência funcional do Promotor, como 2991 

se o Promotor de cá, por não ter subscrito uma ação, puder tomar o rumo, a decisão que bem o 2992 

prouver. Esquecem muitas vezes os representantes do Ministério Público que, ao lado da 2993 

independência funcional, que é garantia da instituição, também existe o princípio da unidade e o 2994 

desdobramento do princípio da unidade é o princípio da indivisibilidade. O Ministério Público é 2995 

um só. O Promotor que atua no COPAM é órgão do Ministério Público, não representa o 2996 

Ministério Público, representa, é igual o presidente da república, se ele vai ao exterior e recebe 2997 

um atentado sobre sua vida, esse é um atentado sobre o Estado brasileiro. Isso pode render uma 2998 

declaração de guerra, porque ele representa juridicamente a pressão que se utiliza. O Presidente 2999 

de República é um símbolo na Nação Brasileira, como o Ministério Público, o Promotor que 3000 

oficia no COPAM, é um representante, é um órgão do Ministério Público, é o Ministério Público 3001 

que aqui está e que atua de forma orgânica, de forma conjunta, de forma coerente sob todas as 3002 

perspectivas. Para encerrar e passar a palavra, se o Senhor presidente me permitir, ao Delfim 3003 

Rocha, eu apenas queria também me manifestar sobre essa questão relativa à utilidade pública, 3004 

que decorre dos dispositivos da lei da Mata Atlântica. Vejam bem, já ficou claro que o decreto 3005 

firmado, nesse caso foi firmado pelo próprio Governador Aécio Neves, que é o mandatário maior 3006 

do poder executivo do Estado, resolve, Dr. Leonardo foi muito feliz, todos os aspectos no tocante 3007 

às exigências da lei Mata Atlântica, de reconhecimento de interesse nacional e alta relevância do 3008 

projeto. E entre uma legislação específica, nem precisaria, por força de um dispositivo, art. 140 3009 

do Código de águas, ainda vigente, o Decreto Federal 24.643 de 1934, que declara todos os 3010 

aproveitamentos acima de um patamar de corte muito baixo, que aqui nem importa referir, mas 3011 

para qualquer fim que seja a energia gerada, como de utilidade pública. Mas, considerando que a 3012 

lei da Mata Atlântica é posterior, evidentemente o empreendedor se socorreu daquilo que lhe era 3013 

possível há tão pouco tempo, que era uma declaração específica do Governador. Agora, 3014 

senhores, eu fiquei feliz em perceber que nem a Dra. Thaís tem muita convicção no raciocínio 3015 

que aqui desenvolveu, propôs a discussão com os senhores, porque é um raciocínio 3016 

absolutamente insustentável. Se os senhores conselheiros chegarem a essa conclusão, que serviço 3017 

público exclui outros regimes de geração de energia elétrica como autogeração, autoprodução e 3018 

produção independente, os senhores estarão revogando a legislação federal. A legislação 3019 

regulatória setorial de geração de energia trabalha com três modelos, que é o modelo de 3020 

autoprodução, quando gera-se para si mesmo, de produção independente, quando se estabelece 3021 

como um empreendedor que gera energia e vende para mercado atacadista de grande 3022 

consumidor, é serviço público. Tudo isso é o modelo de geração, é o modelo contratual de 3023 
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acordo com a natureza do ente que gera energia e a utilização imediata da energia gerada. 3024 

Energia elétrica, hidrelétrica, sobretudo, Dr. Leonardo mais uma vez foi muito feliz, é serviço 3025 

público, porque aproveita um bem de domínio da União. Diz a Constituição no artigo 20 e o 3026 

artigo 21 diz que os serviços e relações de energia só podem ser explorados pela União. Então, 3027 

Dr. Leonardo, eu vou até, diante que o senhor falou, quem está gerando energia no caso de PCH 3028 

Brito? Talvez não vão querer concordar, por não querer ler o texto da Constituição. É a União. A 3029 

União é que gera energia, as instalações e os serviços são de competência absolutamente 3030 

privativa da União, por si mesma ou mediante delegação aos seus delegatários, por concessão, 3031 

autorização ou permissão. Então, basta ver os autores que foram citados no próprio parecer, Hely 3032 

Lopes Meireles, Celso Antônio Bandeira de Melo. Serviço público não é só aquele que é 3033 

prestado por uma entidade de direito público, também aquele que se faz indiretamente, mediante 3034 

delegação àqueles que detêm contrato ou autorização do poder público. Permita-me, presidente, 3035 

com a sua licença e compreensão, a palavra ao Delfim Rocha, que falará agora sim sobre os 3036 

aspectos técnicos referentes ao Surubim do rio Doce. 3037 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Só para 3038 

não estender, apesar de ser uma palavra de conselheiro, eu peço que vocês que mantenham 3039 

dentro daquele tempo solicitado, vinte a trinta minutos. O senhor tem quinze minutos. 3040 

Delfim Rocha – Coordenador de Meio Ambiente da área de energia da Novelis – Eu não vou me 3041 

estender muito. Eu gostaria de começar só voltando a um ponto que o conselheiro representante 3042 

do IBAMA levantou hoje aqui, quando do julgamento do processo do DER, que é uma frase: “O 3043 

espírito do licenciamento não deve ser o de impedir a obra, mas sim de agregar valores 3044 

ambientais ao projeto.” Eu acho que essa frase, ela é muito aplicável a Brito, principalmente 3045 

como o Ricardo falou, porque a fase de viabilidade ambiental, regimentalmente já passou. Ela 3046 

pode até ser discutida, mas não no âmbito, como o Ricardo colocou aqui. E é nesse sentido que o 3047 

que eu vou falar agora vai ao encontro da condicionante proposta pelo conselheiro Luiz Fontes, 3048 

com a qual eu já adianto que o empreendedor, se for colocado em licenciamento de instalação a 3049 

PCH Brito, o empreendedor concorda, isto é, com a implementação de medidas para o 3050 

reflorestamento ciliar no trecho entre UH Brecha e Ponte Nova, assim como também programas 3051 

de Educação Ambiental associável. Isso porque, o seguinte, eu gostaria de esclarecer ao 3052 

Ministério Público que não só a Novelis, como principalmente a equipe técnica, que não é 3053 

pequena e que apoiou a Novelis com as suas ARTs e que boa parte dela está aqui presente, não 3054 

só relativo ao assunto Surubim do rio Doce, essa equipe está plenamente convencida de que não 3055 

há risco iminente de extinção de população do Surubim do rio Doce. E sabe por quê? Porque nós 3056 

temos não são dois quilômetros, são um quilômetro, que os senhores podem observar, eu não vou 3057 

passar a projeção agora por causa do adiantado da hora, em respeito aos senhores, mas se os 3058 

senhores observarem a terceira transparência desse papel que nós distribuímos aos senhores, os 3059 

senhores vão ver que o reservatório mais escuro é o reservatório da usina existente. O 3060 

reservatório mais claro é o reservatório da usina prevista. Então, o barramento, ele se estende 500 3061 

metros para a jusante da barragem atual e 1,1 km para a montante. Então, serão suprimidos de 3062 

rio, transformados em ambiente de reservatório 1,1 quilômetros, além do reservatório hoje já 3063 

existente, não é? E inclusive já temos uma comunidade aqui que já está bastante ambientada a 3064 

vivenciar com essa realidade do reservatório. Então de 36 km nós teremos, vamos chamar assim, 3065 

supressão de ambientes em 1,1 km. Resta saber que tipo de ambiente é esse que será suprimido 3066 

nesse um km e cem metros, porque se os senhores observarem as imagens de satélites que nós 3067 

apresentamos mais uma, duas ou três transparências à frente do material que está com os 3068 

senhores, os senhores vão observar que do lado esquerdo nós começamos com uma imagem de 3069 

satélite, que pega a usina de Brito atual e vai subindo o rio, passando para as imagens à direita, 3070 
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em cima e embaixo, até chegar ao barramento da usina de Brecha. E os senhores vão identificar, 3071 

há vários pontos, se não me engano, na cor vermelha, indicativos das corredeiras. E ainda que se 3072 

diga ou possa se dizer, o que nós não concordamos, que os estudos não foram abrangentes o 3073 

suficiente, em todos os estudos considerados e em todos os estudos pesquisados, as corredeiras 3074 

são apontadas como ambientes preferenciais para o Surubim do rio Doce. E esses trechos que 3075 

não serão impactados pelo reservatório da Nova Brito são exatamente os trechos de corredeiras 3076 

existentes entre as usinas de Brito e a usina de Brecha. Uma outra coisa que eu gostaria de deixar 3077 

claro é o seguinte, a amostragem que foi feita agora não foi para Brito, foi uma amostragem no 3078 

âmbito do licenciamento de operação da PCH Brecha, em que nós aproveitamos para fazer mais 3079 

alguns pontos de monitoramento. Então, foram monitorados, foram feitas coletas de seis dias de 3080 

campo de duração, se não me engano, utilizando a mesma metodologia utilizada nas campanhas 3081 

realizadas para o EIA de Brito, com espinhéis. E num dos pontos de corredeira pegou um 3082 

indivíduo jovem, o que quer dizer que naquele trecho, pelo menos ao que eu entendo, eu tenho 3083 

biólogos na equipe, recrutamento, não é? É um trecho que permite o povoamento por parte do 3084 

Surubim do rio Doce. Quando eu digo povoamento, é povoamento no ambiente rio. Uma outra 3085 

coisa que eu gostaria de deixar claro aqui é o seguinte, se não foram feitos estudos mais 3086 

detalhados na avaliação ambiental integrada é porque a avaliação ambiental integrada se baseou 3087 

num termo técnico de referência que foi proposto para a SUPRAM, avaliado pela SUPRAM, 3088 

acatado pela SUPRAM e submetido inclusive a análise do Ministério Público, quando o 3089 

Ministério Público assinou não um termo de ajustamento de conduta, mas um termo de 3090 

compromisso preliminar com o empreendedor, não só com a Novelis, mas com a Brascan e DN 3091 

construtora. E esse termo de referência determinava o seguinte, os estudos da avaliação 3092 

ambiental integrada devem ser realizados com base em dados secundários, isto é, com base em 3093 

dados existentes. E foi exatamente isso que nós fizemos. A outra coisa que eu gostaria de deixar 3094 

bem claro é o seguinte, o que nós estamos solicitando aqui dentro do âmbito do processo de 3095 

licenciamento é que seja votado o licenciamento da usina de Brito num cenário que foi 3096 

considerado na ITAM bem de acordo com o termo de referência, como cenário de médio, de 3097 

curto e médio prazo, porque o termo técnico de referência deixa bem claro. Hoje existem no 3098 

trecho entre o trecho Rizoleta Neves, Candonga e usina de Brecha, três usinas, Rizoleta Neves, a 3099 

atual usina de Brito e a usina de Brecha. A médio e curto prazo nós temos mais três usinas 3100 

previstas, a PCH Brito, a PCH Pontal e a usina de Baú I. Por que curto e médio prazo diz o termo 3101 

de referência? Porque curto e médio prazo significa que essas três usinas estão com processo de 3102 

licenciamento ambiental dentro da SUPRAM e o estudo deixa bem claro no termo técnico de 3103 

referência que as outras três usinas previstas para o trecho, usina de Jurumirim, usina de 3104 

Cantagalo e usina de Bom Retiro, reconhece-se no estudo que essas usinas, elas estão previstas, 3105 

mas é obedecido o termo técnico de referência que diz: “o estudo de aprofundamento de 3106 

avaliação ambiental integrada para as usinas de Brito, Pontal e Baú, ele só deverá comportar 3107 

estas três usinas, além das outras usinas já existentes.” Cada uma das usinas que se quiser colocar 3108 

em processo de licenciamento pega o estudo de avaliação ambiental integrada e atualiza. Isso eu 3109 

não estou dizendo agora, está no termo técnico de referência, assinado inclusive pelo Ministério 3110 

Público. 3111 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Por 3112 

favor, eu gostaria que você iniciasse a sua conclusão, porque o tempo está esgotando. 3113 

Delfim Rocha – Coordenador de Meio Ambiente da área de energia da Novelis – Pois não. A 3114 

minha conclusão é a seguinte, nós solicitamos a votação do processo de licenciamento de 3115 

instalação da usina de Brito, nos baseamos muito na fala do conselheiro do IBAMA. No 3116 

processo, no nosso entendimento, não está mais na fase de viabilidade ambiental. Consideramos 3117 
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que a condicionante aposta pela SUPRAM, se não me engano, a condicionante 25, ela agrega 3118 

valor ambiental a Brito. Acatamos a alteração de condicionante proposta pelo Luiz Fontes, que 3119 

depois, se não me engano, também com a anuência do Professor Jorge Dergam. E gostaríamos de 3120 

esclarecer que o PCA, ele prevê que o primeiro ano de monitoramento ocorrerá concomitante 3121 

com a instalação da barragem. O que não deverá ocorrer é o enchimento do reservatório antes 3122 

que se tenha o início da construção, como disse bem o Professor Luiz Fontes, porque nós ainda 3123 

temos a etapa de LO. Senhor presidente, muito obrigado.  3124 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Dra. 3125 

Thaís. 3126 

Thaís Lamin Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Quanto à questão da 3127 

redação do item 2.2.3, o Ministério Público realmente considera correta a questão levantada pelo 3128 

Dr. Ricardo, que representou o empreendedor aqui nas questões jurídicas. Então, por favor, onde 3129 

está escrito RCA, leia-se PCA. Exclua-se qualquer palavra ou sigla de RCA. Quanto à questão de 3130 

pedir para reavaliar o licenciamento, a licença prévia, o Ministério Público só trouxe a baila o 3131 

princípio da autotutela da administração pública, que é um princípio que pode ser aplicado a 3132 

qualquer momento. Toda administração pública, obviamente que é uma sucessão de atos que 3133 

andam para frente, mas se esses atos que andam para frente estão crivados de vícios de 3134 

ilegalidades, eles devem ser revistos a qualquer tempo pela administração pública. Então, o 3135 

Ministério Público só trouxe a baila isso, não para a gente colocar aqui em discussão de novo a 3136 

licença prévia, não nesse sentido formal, mas sim como uma, ressaltando essa possibilidade que 3137 

se os conselheiros quisessem e tivessem interesse poderia ser feito em razão do princípio da 3138 

autotutela. Quanto à questão da ação civil pública ajuizada, realmente o Ministério Público 3139 

Federal ajuizou, em conjunto com o Ministério Público Estadual, lá em Belo Horizonte, uma 3140 

ação contra esse empreendimento, no sentido de ver a questão da legalidade do empreendimento. 3141 

Isto está sendo discutido em Juízo e é uma ação nova, acabou de ser ajuizada e o Ministério 3142 

Público iria falar no momento da votação o seguinte, que entende que ele pode se manifestar, 3143 

apresentar parecer, mas iria se abster de votar, iria se abster de votar, porque ele tem interesse 3144 

direto em razão do ajuizamento da ação civil pública. Então, o Ministério Publico aqui está 3145 

querendo seguir a lei da mesma forma que quando do ajuizamento da ação de litígios sub judice. 3146 

Então não se pode realmente votar, pode se manifestar e apresentar pareceres. Então, no 3147 

momento adequado o Ministério Público vai se abster de votar. Ok? Em razão da ação civil 3148 

pública ajuizada. 3149 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Ok. Nós 3150 

temos aqui vários inscritos e pela avançada hora eu vou perguntar, o tempo vai ser mais curto, 3151 

perguntar se tem alguém que se inscreveu e deseja fazer o uso da palavra. Nós vamos dar um 3152 

minuto e meio para cada um fazer o uso da palavra. O seu nome é? 3153 

Sem identificação – Meu boa noite a todos. Eu quero agradecer aqui a atenção especial que está 3154 

sendo dada ao caso do Surubim do rio Doce e mais uma vez colocar para os senhores 3155 

conselheiros a lembrança, porque já foi falado anteriormente no problema da água de Ponte 3156 

Nova, que o rio Piranga é o manancial de Ponte Nova. Essa sucessão de reservatórios vai 3157 

degradar a água de Ponte Nova, nos trazendo sérios problemas de saúde. E temos também o 3158 

problema de enchentes, que até hoje não há comprovação técnica, reitero, não existe 3159 

comprovação técnica da interferência ou não dos barramentos nas três trágicas enchentes 3160 

recentemente sofridas por Ponte Nova, 79, 97 e 2007. No mais, em nome da população de Ponte 3161 

Nova com 60.000 habitantes, agradeço a todos que indeferirem esse projeto, pela qualidade da 3162 

água, pela segurança da população de Ponte Nova e pela preservação desse trecho do rio Piranga, 3163 

como aqui foi muito bem citado, de corredeiras. Não adianta se dar condicionantes e se colocar 3164 
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mata ciliar na margem do rio e tem projeto em toda sua extensão e ser alagada por um 3165 

barramento sobre o outro. Eu peço muito e agradeço a atenção dos senhores, que lembraram 3166 

desses fatos. Obrigado. 3167 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Ok. Mais 3168 

alguém inscrito? Qual o seu nome? 3169 

Maria Auxiliadora – Moro na usina do Brito há mais de 40 anos e o que eu queria deixar aqui é 3170 

o seguinte, já existe essa usina lá há quase um século. Nós convivemos com a usina hidrelétrica 3171 

do Brito e nós, em nome da comunidade, vocês podem observar que aqui hoje a gente veio 3172 

quatorze pessoas de lá. Então, nós somos a favor da nova PCH Nova Brito por diversos motivos. 3173 

A Novelis sempre tem os seus trabalhos conosco lá, social, nunca deixou de fazer algo em 3174 

benefício da nossa comunidade. Estradas, parceria com a Prefeitura. Vocês podem verificar 3175 

Posto de Saúde, já tem projeto para melhoria da saúde no Brito. Então, eu como, estou falando 3176 

como todos que vieram aqui, nós somos favoráveis e gostaríamos que vocês pensassem um 3177 

pouquinho na gente. Nós temos os nossos sonhos, os nossos objetivos com a construção da PCH 3178 

Nova Brito. E no mais muito obrigada a vocês pela atenção. 3179 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Ok, o 3180 

seu nome? 3181 

Mário Cicareli Pinheiro – Eu sou professor do Departamento de Engenharia Hidráulica e 3182 

Recursos Hídricos da UFV e especificamente eu cuidei do estudo de avaliar a questão das 3183 

enchentes em Ponte Nova e, contrariando a percepção que existe na cidade, nós mostramos com 3184 

dados técnicos, inclusive de monitoramento existente na própria cidade desde a década de 1930, 3185 

que não existe interferência nenhuma das barragens atuais e futuras no problema das enchentes 3186 

na cidade de Ponte Nova. Os estudos estão anexados a este diagnóstico ambiental integrado que 3187 

foi disponibilizado e ele abrangeu, não somente as usinas que estão localizadas acima de Ponte 3188 

Nova como também a percepção de que a usina de Candonga poderia causar algum problema 3189 

dentro de Ponte Nova. Então, com base em levantamentos de campo atuais e com base no 3190 

histórico de observação que existe na cidade de Ponte Nova, com dados observados duas vezes 3191 

por dia, desde a década de 1930, foi feito esse estudo e com base nesse estudo mostrou-se que a 3192 

relevância dos reservatórios, em termos da grandiosidade do tamanho das enchentes que ocorrem 3193 

na bacia, ela é praticamente desprezível. Não há conexão entre a operação das barragens e o 3194 

problema das enchentes em Ponte Nova. Isso está tecnicamente abalizado, mostrado nos 3195 

relatórios. Muito obrigado. 3196 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Ok. Mais 3197 

um lá. Qual é o seu nome? 3198 

José Ricardo Carvalho – Eu sou da empresa DELF responsável pelo EIA e RIMA do PCA, 3199 

inclusive pela contratação do meu amigo Fabio Vieira, de quinze anos. Amigo e um dos maiores 3200 

profissionais de ictiofauna que eu conheço, não só aqui, em outras bacias, com outras conclusões 3201 

até diferentes e interessantes. Não é verdade que não se fez campo, seja em peixe máster, peto, 3202 

ave. Fizemos campo sim, foi feito campo, quatro campanhas no caso específico de peixes. O 3203 

Fábio pegou dados em todo Piranga disponível, usina de Candonga, Brito, Brecha monitorando o 3204 

Jurumirim que estava em estudo. Essa questão de que não foi feito estudos, vou pegar só peixe 3205 

que foi falado aqui. O nosso EIA e as conclusões de que o nosso PCA foram baseadas sem 3206 

trabalho técnico de campo não são verdadeiros. Pega o processo, vai no EIA, quem fez o EIA 3207 

comigo foi o Fábio, quem fez o PCA com o Lúcio foi o Fábio, então, existem sim coletas de 3208 

todos os grupos, físicos, bióticos, sócio-econômico e cultural. Toda exigência legal estabelecida 3209 

pelo sistema. Só para fins de esclarecimentos. 3210 



70 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Ok, acho 3211 

que podemos passar para... Tem mais um. Qual o seu nome? 3212 

Edson Leite – Secretário Municipal de Meio Ambiente de Ponte Nova e aqui hoje representando 3213 

o Prefeito municipal Senhor João Antonio Vidal de Carvalho, que não pôde estar presente pelo 3214 

fato de uma convocação no Governo do Estado, mas pediu que trouxesse a seguinte mensagem, 3215 

que a sua administração, que é uma administração que ouve as comunidades, que tem o objetivo 3216 

de trocar idéia e atender o povo, ouvindo a comunidade do Brit,o entende que o processo é 3217 

favorável. Além disso, o empreendedor apresentou os projetos que foram analisados 3218 

tecnicamente por esse grupo e também outras exigências, como os impactos cumulativos que 3219 

foram exigidos pelo Ministério Público. Portanto, ainda embasado depois da apresentação dos 3220 

impactos cumulativos em uma reunião contendo a maioria dos vereadores da casa legislativa, o 3221 

Prefeito se sente muito à vontade e pediu-me que fizesse a finalização do pronunciamento dessa 3222 

forma. “Na condição de Prefeito municipal eleito, tenho o interesse de que o empreendimento 3223 

seja efetivado em Ponte Nova para geração de recursos e que todas as colocações de medidas 3224 

compensatórias e mitigadoras atenderam”. 3225 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Ok. 3226 

Vocês estão inscritos? O nome, por favor. 3227 

Saulo Rezende – Sou ictiólogo da Escola do Brasil, eu queria fazer algumas colocações, eu 3228 

trabalho diretamente com Fábio Vieira também como ictiólogo do Fábio, eu pincei algumas 3229 

coisas que eu acho que podem ser informações importantes para os conselheiros com relação a 3230 

isso. Primeiro ponto é: não há mudança na comunidade do lago que vai haver com a construção 3231 

do novo lago, porque a maior parte já é lago, já está estabilizado e os peixes que vivem ali vão 3232 

continuar vivendo ali, que é um ambiente mais lêntico, o ambiente lótico que será perdido, essas 3233 

espécies, inclusive o próprio Surubim do rio Doce se estiver ali vai se deslocar para a montante. 3234 

Segundo ponto: é que hoje já não tem migração, quer dizer, a PCH Brito existente configura um 3235 

obstáculo à migração dos peixes. Com o mecanismo de transposição que vai ser definido para 3236 

implantação, nós vamos ter a chance de uma real possibilidade de promover essa migração, o 3237 

que seria um aspecto positivo. Podemos garantir que isso vai acontecer? Garantir não, mas a 3238 

gente abre uma possibilidade para uma coisa que hoje não existe. Nós não estamos lidando com 3239 

a extinção. Eu posso falar mais um pouquinho? 3240 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Não, se 3241 

eu lhe der esse direito, tenho que dar direito a todo mundo. 3242 

Saulo Rezende – Está certo. 3243 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Ronald 3244 

de Carvalho. 3245 

Ronald de Carvalho Guerra – Estou representando aqui o Prefeito Ângelo Osvaldo, Prefeitura 3246 

municipal de Ouro Preto. O Prefeito me pediu que eu viesse aqui, venho acompanhando o 3247 

processo de licenciamento, evidentemente o município de Ouro Preto é um dos municípios que 3248 

mais vai ser beneficiado com esse empreendimento. Essa busca de equilíbrio entre o consumo e 3249 

geração de energia que está feito pela Novelis afeta diretamente o município de Ouro Preto e 3250 

com isso promove o equilíbrio à saúde financeira da Novelis lá. Já passamos por várias crises em 3251 

relação a isso e eu acho que isso vai de encontro ao processo de organização da Novelis no 3252 

município de Ouro Preto. Também a gente tem todos os cuidados em relação aos impactos 3253 

causados, são expressivos e é evidente que com esses cuidados esperamos que todas as medidas 3254 

compensatórias, mitigadoras sejam feitas, que se amplie os estudos em relação ao Surubim e que 3255 

a gente possa ter assim uma continuidade de todo esse processo de geração de energia que a 3256 

Novelis pretende aqui na região. 3257 
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Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – 3258 

Obrigado. Eu acho que nós já podemos ir para a votação, não é? Nós temos também depois, no 3259 

caso, se aprovada, as condicionantes. Então eu vou colocar em votação o processo, aprovação ou 3260 

não aprovação. Aqueles que são pela aprovação, permaneçam como estão. Aprovado, com uma 3261 

abstenção e três votos contra. Justificativa Robin. 3262 

Robin Le Breton – Sociedade Amigos de Iracambi – Considero que votando a favor da extinção 3263 

de Surubim, é uma ilegalidade. 3264 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – 3265 

Vanderley. 3266 

Vanderley Antônio Chilese – FETAEMG – Baseado na legislação, já o risco de extinção de 3267 

uma espécie, não poderia votar a favor. E segundo já o próprio empreendedor disse que já se tem 3268 

uma ação na Justiça, com certeza isso será problema já para o futuro. Então, assim, eu não me 3269 

sinto seguro e o meu voto é contra nesse sentido. 3270 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Ok, 3271 

registrado. Por favor, os conselheiros tem as condicionantes ainda e tem um aviso importante a 3272 

ser dado também. 3273 

Jorge Abdala Dergam dos Santos – UFV- Eu queria justificar a minha posição, indicando que 3274 

não existem elementos que garantam que a construção de Nova Brito não vai levar o Surubim à 3275 

extinção como fator coadjuvante. 3276 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Ok. 3277 

Vamos agora, aprovado então, vamos agora às condicionantes do Luiz Fontes primeiro, 3278 

apresentada pelo conselheiro Luiz Fontes. Apresentar projeto técnico de Programa de incentivo à 3279 

recuperação ciliar das margens do rio Piranga, no trecho que vai da barragem da PCH Brecha à 3280 

cidade de Ponte Nova. Prazo: 120 dias. Apresentar proposta de Programa de Educação 3281 

Ambiental específico sobre a importância da vegetação ciliar e de sua recuperação, a ser 3282 

implantado ao público alvo representado pelos proprietários e moradores às margens do rio 3283 

Piranga, no trecho que vai da barragem da PCH Brecha à cidade de Ponte Nova, no prazo de 60 3284 

dias. Aqueles que são favoráveis à aprovação, permaneçam como estão. Aprovado em sua 3285 

integridade. Está aqui. Primeiro, apresentar projeto técnico de programa de incentivo prazo 120 3286 

dias. Apresentar proposta de programa de Educação Ambiental, prazo 60 dias. Espera aí que tem. 3287 

Destinar, do item 25.1 do parecer. Acrescentar à condicionante 25, item 25.1. Destinar à 3288 

conservação em caráter de proteção integral e nos termos dos estudos apresentados para o 3289 

cumprimento da condicionante 25, o trecho linear compreendido entre a UHE Brecha e o 3290 

município de Ponte Nova, incluindo as APPs, como o último refúgio de ocorrência de população 3291 

de aves, das espécies Surubim do Doce, criticamente em perigo de extinção. Prazo conforme 3292 

cronograma dos estudos apresentados para cumprimento da condicionante número 25. Ok? 3293 

Quem é favorável à aprovação dessa condicionante, permaneça como está. Ok, aprovada. O 3294 

jurídico tem uma condicionante aqui. 3295 

Dr. Leonardo Sorbliny Schuchter – Diretor Jurídico da SUPRAM/Zona da Mata – Conforme 3296 

nós nos comprometemos, principalmente com relação às considerações da Dra. Cristina na 3297 

reunião passada, nós entramos em contato com o Núcleo de Compensação Ambiental e 3298 

buscamos subsídios para a questão do termo de compromisso referente à compensação florestal, 3299 

onde nos foi informado que realmente ainda não há nenhum procedimento aprovado. No entanto, 3300 

para que a gente tente padronizar desde logo essa questão, nós vamos sugerir o desmembramento 3301 

da condicionante número nove, que diz respeito ao termo de compromisso para compensação 3302 

florestal, sugerindo uma nova redação para contemplar as compensações referentes à intervenção 3303 

em APP e Mata Atlântica. O texto proposto é o seguinte: “Apresentar proposta de compensação 3304 
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por intervenção em APP, prevista na resolução CONAMA número 369/2006, protocolizada 3305 

junto à Câmara de Proteção à Biodiversidade. Prazo: 60 dias a contar da concessão da LI”. e 3306 

“Apresentar proposta de compensação por supressão de Mata Atlântica prevista na lei 3307 

11.428/2006 protocolizada junto à CPB”. Entende-se aí também gerência de compensação 3308 

ambiental. Prazo: 60 dias a contar da concessão da licença da LI. São essas duas propostas que 3309 

nós gostaríamos de fazer com relação à alteração da condicionante número nove. 3310 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Em 3311 

votação. Condicionantes propostas pela SUPRAM, foi no prazo. Quem é favorável à aprovação 3312 

dessas condicionantes, permaneça como está. Ok, aprovadas. Bom, vou passar para os Assuntos 3313 

Gerais. Primeiro eu quero falar, o jurídico me chamou atenção aqui de uma questão muito grave 3314 

na votação do processo do DER, na questão de computação de votos. Eu vou ler aqui o inciso 3315 

terceiro do artigo 22. “Cabe ao presidente do COPAM, além do voto comum, o de qualidade”. E 3316 

não foi computado o voto dessa presidência. Então, a nossa idéia é retornar esse processo na 3317 

próxima votação, ok? Porque tudo bem, se não pode o jurídico vai decidir se pode ou não, até 3318 

então, é o parecer do jurídico. Foi que vai voltar. Então, não computou que o voto dessa 3319 

presidência poderia, poderia mudar o resultado. Terminou nove a oito, se a presidência vota a 3320 

favor do projeto do DER, certo? Mudaria o placar. Empataria e votaria a favor no caso. Então, é 3321 

provável, certo? Após melhor análise, mas praticamente certo, segundo o parecer do jurídico, 3322 

que o processo vai voltar para votação, para computação do voto também da presidência. Vocês 3323 

leiam o inciso terceiro, do artigo 22. 3324 

Sem identificação – Senhor presidente, considerando que a votação não foi anotada, fica muito 3325 

subjetivo isso. Não foi anotada, a não ser que tenha alguma filmagem, que tem alguma 3326 

comprovação.  3327 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Foi 3328 

contada, nove a oito. 3329 

Sem identificação – Mas existia contagem naquele momento registrado? 3330 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – 3331 

Registrou. 3332 

Sem identificação – Eu acho muito subjetivo. 3333 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Eu, por 3334 

exemplo, não foi computada a minha votação, não foi computado o meu voto. 3335 

Sem identificação – Pois é, mas o que agora prova que tinha dezoito, dezesseis ou quinze aqui? 3336 

Teve conselheiro que saiu antes. 3337 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Não, 3338 

não. Antes da votação do DER não. Saiu o Joaquim e o Mário aqui. Essa é a decisão da 3339 

presidência 3340 

Sem identificação – Bem, presidência, com o devido respeito, eu considero que é extremamente 3341 

temerário uma decisão dessa. 3342 

Fernando Gesualdi Reiff – Supervisor do Escritório Regional do IEF/ Zona da Mata – Não, eu 3343 

acho que não. Eu acho que é a decisão mais acertada, mais justa, para computar o voto da 3344 

presidência, se for o caso, ok? Declaro como encerrada a sessão. 3345 


