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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 62ª (sexagésima segunda) 

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

Política Ambiental – COPAM. Realizada em 17/05/2010 (dezessete de maio 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: Vice-Diretor Geral do IEF, Dr. Geraldo Fausto da Silva. 

Assessor Jurídico: Dr. Leonardo Sorbliny Schuchter. Conselheiros presentes: Antônio 

Teixeira Matos, Cap. PM Edmar Pires, Cláudio Amaral, Cláudio Pacheco Pereira, Edson 

Teixeira Filho, Igor Messias da Silva, Joaquim Arildo Borges, Licínio Eustáquio Mol 

Xavier, Luiz Eduardo Ferreira Fontes, Marcelo Caio Libanio, Maurício Novaes Souza, 

Michel Henrique Pires, Moisés Moura Brito Júnior, Robin Le Breton, Rui Gonçalves Leite, 

Thaís Lamin Leal Thomaz, Vanderley Antônio Chilese. 

 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Gostaria de agradecer a presença de 1 

todos que nos prestigiam nessa reunião, pedindo desculpas inclusive pela falta de espaço, porque 2 

não contávamos com tantas pessoas aqui, mas, de qualquer maneira, eu acho que vai dar para nós 3 

ouvirmos o povo e vai dar para nós fazermos com que a reunião ande. Está certo? A reunião, 4 

como todos sabem, é sempre bastante democrática. Nós temos limitação de tempo, em virtude do 5 

número de pessoas. Nós vamos ter que coordenar bem o tempo, mas vamos fazer o possível para 6 

ouvir o máximo de pessoas que nós pudermos, dentro do espaço de tempo que nós temos e 7 

dentro também do regimento, que também nos impõe algumas observações que devem ser feitas, 8 

está certo? O tempo do regimento só nos permite trinta minutos dentro de uma reunião, para 9 

manifestações populares. Então, se tiver um excesso, se o número de pessoas para falar, nós 10 

vamos ter que reduzir ao máximo o tempo de cada um. Então, aquelas pessoas que puderem 11 

abster-se da fala em benefício de outro do mesmo grupo, talvez concentrar numa pessoa só para 12 

falar, facilita e talvez seja mais fácil de todo mundo ser ouvido, mas eu estou vendo a placa aí 13 

falando que precisa ser ouvido e nós vamos ouvir o máximo que nós pudermos. Está ok? Eu 14 

pediria desculpas também pela questão do atraso, foi em virtude da instalação do nosso sistema 15 

de som. Nós fizemos um pregão para contratação de uma nova empresa já que tinha vencido o 16 

contrato da primeira que prestava serviço para nós e a segunda empresa que foi a ganhadora do 17 

processo esteve aqui, mas não deu conta de montar o sistema.  Ela chama Ápices Soluções em 18 

Comunicação e Informática e Produções Artísticas Ltda. Ela ganhou pelo processo 19 

13708000111/2010, com processo de licitação, através de cotação eletrônica. Ela ganhou a 20 

licitação, veio aqui, mas simplesmente se julgou incompetente para prestar o serviço e nós 21 

tivemos, inclusive, de última hora, que convidar a empresa que já prestava serviço para nós, que 22 

já tinha desmontado todo o processo dela, para nos atender. De repente, então, essa empresa que 23 

ganhou a licitação vai ser desclassificada e nós vamos ter que abrir nova licitação para a próxima 24 

reunião. Mas de qualquer jeito nós estamos sendo atendidos e vamos ter condições de dar 25 

andamento à reunião. Eu gostaria também de dizer da satisfação de ter aqui conosco os prefeitos 26 

municipais de Simão Pereira, Sr. Antonio Gonçalves, prefeito de Rio Novo, Antônio Lavaroto, 27 

prefeito de Guarani, nosso amigo José Xavier, o presidente da Associação dos municípios do 28 

Vale do Paraibuna, Luiz Fernando, de São João Nepomuceno, o Secretário de Desenvolvimento, 29 
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José Roberto Schincariol, de Juiz de Fora, o Procurador Municipal Marcos Mota, de Cataguases, 30 

o Secretário de Desenvolvimento Newton Dutra. Também está conosco o presidente da FIEMG, 31 

da Regional de Juiz de Fora, nosso amigo Campolina. E com satisfação agradeço a sua 32 

participação aqui conosco, também o nosso Ouvidor Ambiental do Estado de Minas Gerais, 33 

nosso amigo Dr. Eduardo Machado de Faria Tavares, que é o nosso ouvidor ambiental, junto 34 

com o Bruno, que é o seu assessor lá. Ele inclusive vai ter oportunidade de ter uma fala conosco. 35 

E se esqueci de algum prefeito, de algum vereador, por favor, se apresente para que eu possa... 36 

mas, de qualquer jeito, já fico agradecido pela presença de todos senhores. Antes de dar início à 37 

nossa reunião, eu gostaria primeiro de justificar a ausência do nosso conselheiro Aurélio Augusto 38 

de Souza Filho, representante do IBAMA, que mandou uma carta justificando a sua ausência, 39 

pediu inclusive que eu lesse. Então, vocês me dão licença, eu vou ler a carta do conselheiro 40 

Aurélio. “Juiz de Fora, 17 de maio de 2010. Ofício 164/2010. Referência: 62ª. Reunião 41 

Extraordinária da URC/Zona da Mata. Senhor presidente, com os nossos cumprimentos, em 42 

atenção ao assunto em referência, estamos justificando a ausência do nosso representante na 62ª. 43 

Reunião Extraordinária desse colegiado, em decorrência dos servidores se encontrarem em 44 

greve. Na oportunidade, estamos encaminhando o processo 02406/2010/001/2010, relativo ao 45 

licenciamento ambiental requerido por Laticínios Porto Alegre Indústria e Comércio Ltda., para 46 

o qual nos foi concedido vistas, informando que o nosso correspondente parecer será apresentado 47 

quando do retorno do processo à pauta. Atenciosamente, Aurélio Augusto de Souza Filho, Chefe 48 

da Base Avançada de Juiz de Fora. IBAMA”. Explica a ausência dele e nós então vamos dar 49 

início à nossa reunião. Queria em princípio parabenizar o INTERSIND e a FIEMG e a 50 

Associação Comercial de Ubá, pela promoção que fizeram na semana passada, pela feira de 51 

móveis, feira de máquinas daqui de Ubá e de móveis, que foi um sucesso. Nós tivemos 52 

oportunidade de visitar, então, parabenizo os empresários de Ubá, aqui na pessoa do Michel, 53 

nosso conselheiro que está aqui conosco. Também justificar mais uma vez a ausência do Dr. 54 

Shelley Carneiro, que está atarefado lá, assumindo, acumulando funções no IEF e na Secretaria e 55 

hoje, inclusive, participando de um curso na Fundação Dom Cabral. Eu gostaria então de trazer 56 

as desculpas dele a todos os senhores e senhoras. Vou passar então para o item três da pauta, 57 

Comunicado dos Conselheiros. Passo a fala para os senhores conselheiros. Conselheiro Novaes, 58 

por favor. 59 

Maurício Novaes Souza – IFET – Boa tarde a todos. Inicialmente, eu queria fazer um 60 

comentário sobre o que eu tenho visto que muita gente desconhece. O Instituto Federal é um 61 

órgão que foi criado a partir de uma junção dos CEFETs, escolas Técnicas, Escolas 62 

Agrotécnicas... O nosso, da Zona da Mata, ele é composto por quatro unidades: Muriaé, Rio 63 

Pomba, Barbacena e Juiz de Fora, que são solidificadas já. Em Rio Pomba, o campus novo já 64 

está funcionando. O que eu me encontro agora é de São João Del Rei. E Santos Dumont, que está 65 

abrindo, é o centro mais moderno do Brasil na área de ferrovias. Brevemente vai abrir também o 66 

de Cataguases, de Bom Sucesso. São mais dois que estão em fase de andamento. Nós já temos 67 

dois de aproximadamente sete mil alunos, entre cursos técnicos e tecnológicos. Superiores já são 68 

112 cursos e para 2012 já serão doze mil alunos e cento e cinquenta cursos técnicos. Nós temos 69 

agora, as inscrições estão abertas para diversas áreas, para diversos cursos, para professor 70 

também, tem quarenta e poucas vagas para professor para os campus diversos e para técnico 71 

administrativo também. Está tudo no nosso site. O outro ponto que eu queria discutir e que eu 72 

venho querendo discutir a bem tempo, é exatamente sobre o COPAM, sobre o papel do 73 

conselheiro. Eu entrei na 38ª. Reunião, nós já estamos na 62ª. Na terceira reunião, eu cheguei a 74 

comentar algo, mas eu percebi que de pouco estava adiantando a participação minha como 75 

conselheiro. Mas eu acho que o modelo como está sendo feita, conduzida, ele não permite 76 
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praticamente nenhum tipo de mudança do que já vem proposto pelos analistas. Conheço todos os 77 

analistas aqui, respeito demais, três foram alunos meus, conheço profundamente, mas como está 78 

posto, ele não tem praticamente valia nenhuma. Eu já comentei isso, tentei ver, tentei analisar, 79 

analisei todos esses períodos do qual eu já venho participando e eu observei praticamente que 80 

quase nada foi mudado. Bom, nesse ano eu mudei para São João Del Rei, que é um pouco mais 81 

afastado daqui, na verdade 380, quase 400 km ida e volta, então eu comecei a analisar melhor 82 

qual que seria o meu papel, o quê que eu estou fazendo, como eu estou contribuindo para isso. 83 

Na verdade, eu venho, sou funcionário público, venho com carro público, venho gastando 84 

dinheiro público, então, você tem que mostrar resultado. Aí eu analisei melhor e vi como está. 85 

Não tem praticamente valia nenhuma a opinião da gente. Coincidentemente, esse ano, em 86 

janeiro, eu fui convidado pra fazer parte da Câmara de Assessoramento da FETAMIG, já foi à 87 

quarta reunião que eu participei. Quem não sabe o que é a Câmara de Assessoramento da 88 

FETAMIG, todos os projetos de bolsa de estudos, eventos que são enviados para a FETAMIG, 89 

eles passam por uma Câmara que vai analisar se o projeto vai ser aprovado, se vai ser financiado 90 

ou não. E aí eu comecei a analisar a composição do COPAM, como ele vem funcionando e eu 91 

mesmo, como vem funcionando a Câmara da FETAMIG, não é? Diferença, assim, brutal. Não 92 

vou entrar tanto assim em detalhe, mas dois... por exemplo, a minha Câmara, que é a Câmara de 93 

recursos naturais, ambientais, qualquer projeto para ser aprovado pela FETAMIG passa por essa 94 

Câmara, então, o processo que chega para a gente, como esses que vieram daqui, eles não vêm 95 

com parecer, ele vem um projeto, um profissional que fez dizendo. Se ele chegou ali é porque ele 96 

já atende às vias de fato, não tem parecer. Quem que analisa esse projeto? A nossa Câmara são 97 

oito, tem as condições básicas, você tem que ser Doutor, não é o caso daqui, mas condições 98 

básicas. Você não representa instituição nenhuma. Você é convidado para participar da Câmara 99 

pelo seu currículo, pelo seu histórico, pela sua vida. Lá dentro, quando chegam os processos, por 100 

exemplo, tive lá agora semana passada, sexta-feira, a gente tinha disponível lá para análise da 101 

Universal oitenta e poucos processos. Quem escolhe quem vai analisar o processo é você, com 102 

seu bom senso. Por exemplo, eu nunca vou analisar um processo que está falando em 103 

entomologia ou de zoologia. Eu pego em recursos hídricos, áreas degradadas, gestão ambiental. 104 

Eu faço análise desse projeto e depois a gente coloca em discussão. A minha análise não é com o 105 

meu voto único que está sendo apresentado. A gente questiona. Então, a gente fica no fim da 106 

manhã do primeiro dia, no fim da tarde do segundo dia, no fim da manhã do segundo dia. Cada 107 

tempo você analisa aquilo que você viu e você dá o seu parecer. Os outros podem questionar. 108 

Maurício, mas não é isso e tal. Então, existe ali a possibilidade de você aprovar ou não um 109 

projeto. Pode sobrar dinheiro, entendeu? Daqui a pouco eu quero comentar um pouco sobre esse 110 

investimento, por exemplo, vai fazer represa, vai fazer estrada por cima, por baixo. Não tem que 111 

fazer represa não, estrada não. Pode não fazer estrada. Quem falou que tem que fazer estrada, 112 

não é? Então, já caindo em outro ponto... 113 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Novaes, eu só queria lhe pedir 114 

desculpas pelo seguinte, esse assunto seu talvez fosse mais adequado para Assuntos Gerais. 115 

Maurício Novaes Souza – IFET – Mas eu já tentei, falei com o Danilo, Professor. 116 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Em Assuntos Gerais, porque senão você 117 

está tirando o tempo dos outros. Os conselheiros também...  118 

Maurício Novaes Souza – IFET – Não, não.  119 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Eu acho que é importante. Eu estou 120 

dizendo por causa da importância das suas colocações, não é porque eu estou contra não. Eu 121 

acho que é um assunto que a gente precisa debater mais sobre ele. Ok? 122 



4 

Maurício Novaes Souza – IFET – Esse assunto aqui eu só lancei porque eu queria que a gente 123 

verificasse isso aí, porque é muito importante, não é? O último assunto aqui, também estive em 124 

Belo Horizonte agora na terça e na quarta, assistindo o Segundo Seminário Internacional sobre 125 

Revitalização de Rios. Tinha analistas aqui que estavam presentes, o conselheiro Joaquim 126 

também estava. Fantástico o seminário, muito bom. Convidados, professores de Seul 127 

apareceram. Interessante. Eu quero pegar esse caso de Seul e chamar atenção. O professor, o 128 

José Carlos, José Carlos Carvalho, nosso Secretário, estava lá, ele fez um pronunciamento muito 129 

interessante. Ele chamou o momento que vivemos de racionalidade burra. Eu gostei desse termo 130 

que ele analisou e ele analisou exatamente isso. O senhor deve conhecer esse discurso dele. Essa 131 

quantidade de obras absurdas que a gente vê acontecendo para todo lado. É como se tivesse, quer 132 

dizer, é um modelo decadente. Já comentei isso aqui em outra oportunidade, você vê Estados 133 

Unidos, Europa inteira na crise profunda e fica todo mundo querendo fazer obra como se obra 134 

fosse tirar alguém de alguma crise, não é? Então, ele chamou, o Secretário chamou de 135 

racionalidade burra. Então, eu só queria falar isso com relação a esse ponto aqui. Nesse caso aqui 136 

que vai ser posto em discussão hoje, que é o motivo da reunião, o pessoal pensar nisso aí, não é? 137 

Última coisa é uma obra que ele mostrou que foi realizada em Seul. Fizeram aquela coisa que 138 

acontece, que estão fazendo muito em Belo Horizonte, canalização de rio. É a coisa mais absurda 139 

que existe. A pessoa que faz isso, assim, é uma coisa assim que não dá para você descrever o quê 140 

que é isso. Em Seul fizeram isso. Em 1960 tinha um rio que passava no centro de Seul e de 141 

repente o rio desapareceu. Fizeram um grande viaduto, tipo viaduto das Chaves, em São Paulo, 142 

sobre esse rio e desapareceu. Vinte e poucos anos depois, o pessoal nem lembrava que ali havia 143 

um rio, mas começaram a surgir problemas. Resumindo, esse professor que apresentou a palestra 144 

estava junto, o governo apresentou o projeto aprovado. O quê que eles fizeram? Derrubaram esse 145 

viaduto. Só para derrubar o viaduto foram cem milhões de dólares e para recuperar o curso do rio 146 

foi na ordem de duzentos e vinte milhões de dólares. Para você ter ima idéia o quê que é a 147 

relação custo benefício, o investimento foi de 1,8. Quer dizer, para cada cem dólares, você 148 

conseguiu ter um retorno de cento e oitenta dólares. A cidade, por exemplo, só a temperatura de 149 

Seul, que era alta, ela baixou 4,8 graus em função disso aí, não é? Então, são obras inteligentes. 150 

Hoje tem alternativa para qualquer tipo de problema. Eu acho que tem que ser muito bem 151 

pensado, a gente aqui, quando aprovar uma obra tem que pensar muito nisso aí. Muito obrigado. 152 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok, Professor. Professor, eu acho que a 153 

sua preocupação é bastante pertinente, por isso mesmo que eu falei, que eu achei que devia ser 154 

em Assuntos Gerais, porque nós temos mais prazo. Porque comunicados são coisas rápidas, para 155 

cada conselheiro ter a possibilidade de estar se manifestando, mas eu acho que a gente, a sua 156 

preocupação é correta e nós temos que repensar. Nós começamos há seis, oito anos atrás, sete 157 

anos atrás com as unidades regionalizadas. Antes nós vivíamos um problema muito mais sério, 158 

que era o estudo centralizado em Belo Horizonte. Nós conseguimos descentralizar, nós temos 159 

nove regionais hoje no Estado, então, já melhoramos bastante. Agora, é preciso sim, com a 160 

participação dos senhores conselheiros e da comunidade, a gente pode ir mudando e alterando, 161 

mas nós estamos presos a um regimento. Se o senhor falar aqui hoje, vamos mudar a maneira de 162 

agir no COPAM, hoje aqui nós não podemos. Nós podemos apresentar propostas para que sejam 163 

votadas nesse Conselho e desse Conselho ser encaminhada para Belo Horizonte para uma 164 

análise, mas eu acho que é válido. A gente tem que estar propondo. A gente não pode ficar na 165 

mesmice a vida inteira. Se realmente não está atendendo, não é só você não, todos os senhores 166 

conselheiros têm a liberdade de estar, eu acho que a gente tem que estar rediscutindo sim. Ok, 167 

Professor. Mas vale a gente ter uma discussão mais aprofundada nesse assunto, não nesse 168 

instante de comunicado de conselheiro. 169 
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Maurício Novaes Souza – IFET – Só uma observação. É exatamente isso, só queria levantar 170 

essa questão. Eu tenho sugestão, é lógico que todos aqui terão sugestão. Tem que discutir num 171 

outro momento. 172 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Com certeza, eu acho que nós 173 

precisamos estar buscando melhorar as questões. Eu queria, antes de repassar, anunciar também 174 

a presença do senhor Luiz Carlos Cabral, que ele é da Agência Nacional de Desenvolvimento de 175 

Juiz de Fora e região. Obrigado pela presença, Luiz. Mais algum conselheiro queria fazer mais 176 

algum comunicado? Se não tem, nós passamos então, eu vou pedir, nós vamos fazer uma 177 

alteração da pauta, porque o item quatro, Exame da Ata da 65ª Reunião Ordinária não vai ser 178 

apresentada, não vai ser feita, porque não houve tempo hábil para apresentação da ata para os 179 

senhores conselheiros, então, ela vai ser reapresentada na reunião ordinária do próximo dia 24. 180 

Mas antes de passar para o item cinco, eu vou dar a palavra para o Dr. Eduardo Machado, 181 

convidado. Aqui na frente, Dr. Eduardo, que é o nosso Ouvidor Ambiental, ele gostaria de se 182 

apresentar e aí dizer qual é o trabalho da Ouvidoria. Por favor, Eduardo. 183 

Eduardo Machado Faria de Tavares – Ouvidor Ambiental – Vou tomar a liberdade, porque 184 

daqui eu posso vê-los e da mesma forma poderão me ver. Boa tarde, Dr. Geraldo Fausto, Danilo, 185 

demais membros do Conselho, a todos os presentes, as autoridades já anunciadas. Meu nome é 186 

Eduardo Machado Faria Tavares, eu sou Ouvidor Ambiental há oito meses e a minha vinda não é 187 

só para presenciar a forma como será conduzido e discutido o assunto em pauta, mas 188 

principalmente me apresentar aos conselheiros, conhecê-los, inclusive atitudes e comportamento, 189 

postura e a defesa da representação de todos e também ver a participação da sociedade nas 190 

discussões da pauta prevista. Isso tudo por um simples fato. A Ouvidoria Geral do Estado, nós 191 

somos seis ouvidores especializados, foi distribuído um folderzinho, uma cartilha, e o Bruno, que 192 

é o nosso assessor, advogado da Ouvidoria Ambiental, ele teria mais algumas, mas, de qualquer 193 

forma, a Ouvidoria Ambiental, se alguém quiser, é ambiental@ouvidoriageral.mg.gov.br e a 194 

função da Ouvidoria Geral do Estado é receber das pessoas manifestações, mesmo denúncias, 195 

apesar de não ser da nossa atribuição investigar e apurar essas denúncias, nós encaminhamos aos 196 

órgãos devidos. Mas a função principal da Ouvidoria Geral e no meu caso, da Ouvidoria 197 

Ambiental, é receber manifestações, tal qual a que o professor Maurício Novaes acabou de fazer. 198 

Essas sugestões, Professor, é que podem ser encaminhadas, naturalmente, que no direito e dever 199 

de cada um do cidadão. Por quê? Porque nós vamos ver a pertinência da manifestação, estudar, 200 

inclusive com o próprio manifestante, se for o caso, a forma de melhor adequar essa proposta ou 201 

essa denúncia, seja o tema qual for, para levar ao Secretário de Estado, Dr. José Carlos Carvalho, 202 

como autoridade maior do SISEMA. Mas também, como a Ouvidoria Geral, ela é vinculada 203 

diretamente ao Governador do Estado, ela será levada também ao Governador do Estado e 204 

cientificando a Assembléia Legislativa de Minas Gerais, porque não sei em qual esfera poderá 205 

ser implementada. Se for simplesmente na esfera do SISEMA, através do Dr. José Carlos 206 

Carvalho ela poderá ser implementada. Se for necessário um posicionamento do Governo do 207 

Estado, será através do Governador. E se for através de um projeto de lei, será através da 208 

Assembléia Legislativa. Então, essa é a função da Ouvidoria Geral e especificamente da 209 

Ouvidoria Ambiental aqueles assuntos que dizem respeito ao SISEMA e ao Meio Ambiente. Por 210 

outro lado, está me pedindo, vou repetir, ambiental@ouvidoriageral.mg.gov.br. Estou inclusive 211 

proximamente levando o meu primeiro relatório como Ouvidor Ambiental ao Secretário, ao 212 

Governador, cientificando os deputados, no caso, o presidente da Assembléia. Então, será muito 213 

bem-vinda qualquer proposta que o senhor já tenha materializado. Tirá-las das idéias, das 214 

discussões e propô-las à mesa, mesmo para o debate. Obrigado, Dr. Geraldo Fausto, obrigado 215 

mailto:ambiental@ouvidoriageral.mg.gov.br
mailto:ambiental@ouvidoriageral.mg.gov.br
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Danilo, bom trabalho a todos, espero que cheguemos a bom termo aqui e obrigado a todos que 216 

me ouviram. 217 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Nós é que agradecemos. Está a 218 

presença do nosso Ouvidor aqui, se tem alguém que queira fazer algum questionamento à 219 

posição do Ouvidor... Se não tem, nós agradecemos então, Eduardo, e vamos dar continuidade à 220 

nossa reunião, anunciando também a presença honrosa do Prefeito Idílio Moreira, do município 221 

de Pedro Teixeira. Muito obrigado pela presença, Senhor Idílio. Então, nós vamos para o item 222 

cinco da nossa pauta. 5, Processo Administrativo para exame de recurso à URC – Unidade 223 

Regional Colegiada Zona da Mata. 5.1, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de 224 

Minas Gerais – DER – Pavimentação e/ou melhoramentos e  Implantação de rodovias – Coronel 225 

Pacheco e Juiz de Fora/MG – PA Nº 15908/2007/001/2008 – Classe 3 – Convocado ao 226 

Licenciamento  Apresentação: SUPRAM/Zona da Mata.  Retorno de Vistas – Conselheiros Thais 227 

Lamin Leal Thomaz – Representante do Ministério Público, Michel Henrique Pires – 228 

Representante da FIEMG e Cláudio Luiz Dias Amaral – Representante do Comitê da Bacia dos 229 

Rios Pomba e Muriaé. Eu gostaria de iniciar com as considerações dos conselheiros que pediram 230 

vistas. Fica aberto para quem quer começar, Dra. Thaís, Michel ou. Dra. Thaís então. Dra. Thaís, 231 

por favor. 232 

Thaís Lamin Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Boa tarde, é uma prazer 233 

novamente estar aqui presente para discutir esse tema tão polêmico. Como apresentado na 234 

internet, passado pela SUPRAM e publicado na página de internet, gostaria de saber se os 235 

conselheiros tiveram acesso ao parecer apresentado pelo Ministério Público. Sim, se leram? O 236 

nosso parecer, ele inclusive, considerando o tempo maior que nós tivemos para analisar o 237 

empreendimento, o Ministério Público resolveu solicitar ajuda de um perito em Química para 238 

analisar a questão do material que vai ser usado na construção da estrada. Porque a estrada, ela 239 

vem cortando pelo meio a bacia hidrográfica que abastece a represa João Penido e existem dois 240 

pontos cruciais dessa estrada, que são os maiores problemas que nós visualizamos. Um é que a 241 

estrada passa a cento e poucos quilômetros da própria represa. Cento e poucos metros, digo 242 

metros, da represa. E a outra é um trecho dessa estrada que passa em cima do córrego do Grama, 243 

que ambos os cursos vão diretamente, esse curso abastece diretamente a represa João Penido. E 244 

também, obviamente, o restante da estrada passa por áreas de brejo, também vão acabar 245 

abastecendo a represa. Uma das grandes preocupações do Ministério Público é com a qualidade 246 

da água, obviamente porque essa água em que está a bacia João Penido é responsável por pelo 247 

menos o abastecimento de 50% da população. E o legislador estadual já mostrou e demonstrou a 248 

sua preocupação com esse tipo de local, que é a questão da Lei Estadual 18.024, que cria locais 249 

como esse como sendo uma tipologia, como sendo área de unidade de conservação de proteção 250 

integral. Realmente essa lei estadual depende de regulamentação, mas já é um indicativo de que 251 

o Estado de Minas Gerais se preocupa muito com regiões como essa. Tanto é verdade que 252 

inclusive o município se preocupava antes com essa área, que era proibida construção de estradas 253 

nesse local. Talvez daí que venha a boa qualidade da água de Juiz de Fora, não é? A CESAMA e 254 

a Prefeitura de Juiz de Fora, eles têm um grande orgulho de dizer que a água de Juiz de Fora é 255 

uma das melhores águas de se beber do Estado de Minas Gerais e tratada não pela COPASA, por 256 

uma estatal, não é? Por uma empresa estatal, autarquia municipal. A natureza jurídica é uma das 257 

duas. Mas aí vem a preocupação, nós estamos mexendo num local que era intocado até então. Aí 258 

que vem a questão da gente se preocupar, porque é uma questão polêmica, não é? São dois, são 259 

duas necessidades, duas ponderações, a necessidade de criar um acesso, um acesso, diga-se, eu 260 

entendo que sim, seria bom, mas não a esse preço, de colocarmos em risco todo manancial. Ah! 261 

É necessário construir? É necessário, o progresso é necessário sim, mas dentro de uma 262 
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sustentabilidade. Outra questão do meu parecer é realmente essa necessidade que a gente bate em 263 

cima do EIA/RIMA, da necessidade de fazer esse EIA/RIMA. Por quê? Porque antes de qualquer 264 

DN 74 ou Resolução 01/86 do CONAMA, aqui realmente diz que quando há empreendimentos 265 

de estradas de rodagens com duas ou mais faixas de rolamento haveria necessidade de um estudo 266 

de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental a serem submetidos à aprovação do órgão 267 

estadual competente e do IBAMA em caráter supletivo. Existe toda uma normatização que vem 268 

desde a Constituição Federal, não é? Que todos têm direito ao Meio Ambiente ecologicamente 269 

equilibrado e para assegurar essa efetividade desse direito incumbe sim ao poder público exigir, 270 

na forma da lei, para instalação de obra de atividade potencialmente causadora de significativa 271 

degradação do Meio Ambiente, estudo prévio de impacto ambiental. Eu entendo que essas 272 

resoluções, essa DN 74, no caso em concreto aqui que nós estamos discutindo, elas estão 273 

restringindo a norma constitucional, porque é um empreendimento que, pela sua própria 274 

natureza, extremamente polêmico da questão da população que é abastecida com essa água, a 275 

questão mesmo jurídica, a questão que vai ser esboçada aqui pelo ilustre químico, que foi 276 

requisitado pelo Ministério Público para apresentar um parecer, a questão também das obras de 277 

engenharia, das alternativas locacionais, entra, assim, em área que antes era intocada até pelo 278 

próprio município, considerada como área intocada, não é? E de repente mudou-se esse 279 

posicionamento, já de acordo com a política, com os interesses atuais para a região. E leis, hoje 280 

em dia, elas podem ser mudadas de acordo com oportunidade e conveniência do legislador, não 281 

é? Então a gente se preocupa muito com essa questão. O parecer também trouxe a questão da 282 

votação, da última votação, a gente impugnou as alegações do DER, porque não há como 283 

reverter aquela votação e a contagem que foi feita por duas questões: Não é possível a 284 

comprovação de que no momento da votação todos os conselheiros que assinaram o livro de 285 

presença estavam presentes. Assim, se dois conselheiros estivessem ausentes, poderia se dizer 286 

que foram contados os votos do presidente. Não é possível saber se no momento da votação o 287 

presidente tinha intenção ou não de votar, mas sua ausência de manifestação, o questionamento 288 

durante o regime de votação leva ao entendimento de que não votou porque não teve essa 289 

intenção. Então, nós entendemos que é impossível reverter o resultado do último julgamento. 290 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Por favor, eu gostaria que não se 291 

manifestassem, porque a Dra. Thaís ainda está com a palavra. É preferível que vocês se 292 

mantenham, cada um de vocês vão ter oportunidade de se manifestarem na hora correta. Se cada 293 

um for se manifestar em cima de alguma colocação de um conselheiro, nós vamos tumultuar a 294 

reunião e não é isso que nós queremos aqui. Eu acho que nenhum de nós quer isso. Queremos 295 

que a reunião corra dentro de um processo legítimo e democrático. Manifestação enquanto o 296 

conselheiro estiver pronunciando, não deve acontecer. 297 

Thaís Lamin Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Continuando, o parecer 298 

elaborado pelo químico Dr. Jorge Antonio Barros de Macedo é, especialmente para esse caso, ele 299 

demonstra claramente a motivação científica da lei estadual 18.024, aquela que torna o local em 300 

área de conservação de proteção integral. Por quê? Trata da contaminação decorrente de 301 

hidrocarbonetos-aromáticos, componentes da gasolina. Conforme o parecer, hidrocarbonetos-302 

aromáticos migram rapidamente através das águas, atingindo os mananciais de abastecimento. 303 

Isso no caso de as medidas mitigadoras previstas para o empreendimento não serem suficientes 304 

para impedir que um automóvel ou aqueles caminhões que transportam gasolina, transportam 305 

óleo, caiam dentro da represa até naquele trecho que está a cento e poucos metros de distância da 306 

represa. Esses compostos apresentam toxidade crônica, inclusive com potencial carcinogênico, 307 

que provoca câncer. O parecer do químico, do ilustre Professor Jorge, autor de várias obras, 308 

inclusive uma delas é essa “Introdução à Química Ambiental”, “Química e Meio Ambiente, 309 
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Sociedade”, segunda edição atualizada e revisada, Editora CRQ/MG. Ele também questiona 310 

diversas não conformidades dos argumentos apresentados pelo DER sobre o ponto de vista de 311 

contaminação química, demonstrando que as medidas de controle propostas são ineficazes para 312 

atingir os grandes riscos do empreendimento, para evitar que eles ocorram. Quanto ao uso de 313 

escória de aciaria, o parecer questiona a ausência de diversos testes fundamentais à verificação 314 

da toxidade, seguindo normas da ABNT e da OECD, Guidelines for the Testing os Chemicals. 315 

Assim, a ausência de tais estudos torna impossível avaliar a viabilidade ambiental do 316 

empreendimento sob o ponto de vista da toxidade. O professor Jorge Macedo, muito preocupado 317 

com esse empreendimento, encaminhou uma correspondência ao Ministério Público, que assim 318 

dizia: Encaminho também as normas do DNIT para a escória tipo LD (anexo II), pois as 319 

indicações de uso da escória mostram que sua utilização é muito restrita. Por exemplo, não pode 320 

ser usada se estiver chovendo. Como afirmar que a escória não é tóxica, se não existem 321 

resultados de testes de toxidade anexados ao processo? Os resultados dos testes de toxidade 322 

definem se a escória é ou não perigosa, é ou não corrosiva, é ou não tóxica, tóxica ou não para 323 

mamíferos, tóxicos ou não para peixes, não irritante, não sensibilizante, não mutagênica e com 324 

eco-toxidade. As análises toxicológicas permitem afirmar que as escórias de aciaria não 325 

apresentam riscos potencialmente significativos para a saúde humana ou ameaçam o Meio 326 

Ambiente (a microbiota aquática), já que a sua utilização é prevista na área de recarga de 327 

manancial. Como afirmar que a escória não é risco para o manancial que abastece 260.000 328 

pessoas se ela vai carrear junto ao solo quinze quilômetros da rodovia, 571 toneladas de um 329 

metal pesado, 571 toneladas de um metal pesado, o “Crômio”, com um agravante, esse metal 330 

pesado será distribuído homogeneamente nos quinze quilômetros. O mapa mostra que a rodovia 331 

está localizada na metade da área de recarga da bacia hidrográfica, ou seja, 50% dessa água que 332 

corre para dentro da represa vai passar pela área de solo, onde se localiza o “Crômio”, conhecido 333 

vulgarmente como cromo. Finalmente, em caso de acidente, como exemplificado no parecer, ou 334 

no caso do cromo alcançar as águas da represa João Penido, as ETAs, estações de tratamento de 335 

água, em operação da CESAMA não possuem etapas de tratamento capaz de reter este tipo de 336 

contaminação, cuja toxidade está vinculada a níveis de UG/L o que coloca a saúde pública em 337 

risco. Eu chamaria aqui o professor Jorge Macedo para melhor explicar essa questão do parecer, 338 

que faz parte, com o anexo, do parecer de vista do Ministério Público. 339 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Professor Jorge, por favor. No 340 

apresentar seja consistente, para que possamos... 341 

Dr. Jorge Antonio Barros de Macedo – Químico Ambiental – Eu estou precisando do data 342 

show. Eu queria apresentar alguns cálculos. 343 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Está ok. Mário, liga para nós aí, por 344 

favor. Professor, favor se apresentar primeiro, porque está sendo gravada a reunião.  345 

Dr. Jorge Antonio Barros de Macedo – Químico Ambiental – Boa tarde aos senhores 346 

presentes, boa tarde senhor presidente, boa tarde senhores conselheiros. Eu fui requisitado junto 347 

à Associação do Poder Judiciário de Minas Gerais, da qual eu faço parte, para assessorar a Dra. 348 

Thaís. Meu nome é Jorge Antônio Barros de Macedo, meu CRQ é 0220177/MG. Nós vamos 349 

tentar fazer a nossa apresentação o mais rápido possível, mas digo ao senhor presidente que esse 350 

problema envolve 260.000 pessoas. Então, o tempo não pode urgir nesses casos. Primeiro vou 351 

aproveitar uma frase que está dentro do parecer da SUPRAM que diz: “De fato, não se pode 352 

negar que o empreendimento é efetivo e potencialmente poluidor, principalmente por estar 353 

inserido na bacia do manancial”. Depois eu gosto de apresentar o mapa, vocês vão ver que essa 354 

bacia tem uma característica diferente completamente das outras bacias, ela é longitudinal, ou 355 

seja, ela forma uma calha e qualquer problema que houver na bacia será carreado para dentro do 356 
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reservatório. Essa Resolução 357, de 17 de março de 2005, ela enquadra que sempre o 357 

enquadramento de uma bacia, para o seu uso, é o mais restrito possível, principalmente 358 

mantendo as condições de consumo. Essa represa abastece 50%, mais ou menos 260.000 359 

pessoas, 260.000. E meu parecer, ele vai se prender nesses quatro itens: Avaliação das medidas 360 

mitigadoras e propostas de contenção de produtos químicos em acidente no manancial. 361 

Avaliação dos resultados físico-químicos da amostra da escória e dos testes de lixiviação e 362 

solubilização apresentados pelo DER e a avaliação da escória a ser utilizada na pavimentação. 363 

Como medida mitigadora, copiado da página 25 do parecer do DER, ele diz que em locais como 364 

Ribeirão dos Burros, Córrego do Grama e em todos os pontos de braços secundários, vão ser 365 

feitas proteções denominadas de “New Jersey” e que nos cursos d’água receptadas vão ter vinte 366 

metros para frente e vinte metros para trás uma proteção para evitar que um caminhão, em um 367 

acidente, caia dentro da área de alagados. Então, se os senhores olharem, o DER vai ter que fazer 368 

proteção na estrada toda, porque ela está toda dentro de uma área de recarga de manancial e 369 

numa área alagada. Outro fator que nós chamamos atenção novamente é que vinte metros para 370 

um lado ou para o outro não retém a contaminação química que pode ocorrer num caso de 371 

acidente com caminhão, por exemplo, de gasolina. Dentro das medidas mitigadoras, uma outra 372 

nos surpreendeu. Eles falam em construir uma caixa de contenção, uma caixa separadora de água 373 

e óleo e a caixa separadora permitirá a passagem da água e reterá o produto. Quando avaliamos 374 

isso, nos assustamos, porque caixas separadoras, separação de dois ícones com densidades 375 

diferentes. E o dimensionamento de uma caixa separadora, ela tem que ser em função dos dois 376 

líquidos que você quer separar. Você não vai ter uma caixa separadora que consiga separar 377 

gasolina de óleo queimado. O dimensionamento dela deverá ser diferente, em função das 378 

densidades dos líquidos serem diferentes. Isso nos leva que do ponto de vista do DER deve 379 

existir diferentes dimensionamentos de caixas separadoras no percurso da estrada e aí surge o 380 

primeiro, um acidente só poderá ocorrer num determinado lugar que tiver a caixa que separa os 381 

dois líquidos, no caso que está envolvido o caminhão. Nesse caso faz-se uma outra pergunta. 382 

Afirma o DER que a caixa separadora transfere-se água e retém o produto. Mas se transfere água 383 

contaminada para dentro do manancial, então a caixa separadora não funciona. Deveria ser 384 

apenas estante de contenção para segurar tudo, tanto a água como o produto químico que tivesse 385 

no caso envolvido no acidente. Quando eu estou falando a partir de agora em contaminação 386 

química, eu não estou falando em contaminantes que eu vejo. Caiu um caminhão de óleo, eu 387 

simplesmente olho o óleo na água. Eu estou falando em contaminantes em nível de micrograma 388 

por litro, ou seja, 0,001 grama por litro de um produto químico que é capaz de ser tóxico. Vou 389 

dar um exemplo aqui de alguns dados sobre a gasolina que vai passar nesse local. Eu vou pegar a 390 

gasolina por se o mais comum. A gasolina todo mundo sabe que a contaminação dela é expressa 391 

em BTX, Benzeno, Tolueno e Xileno e que esse BTX compõe de 10 a 59% da gasolina. Os 392 

números que eu vou apresentar à frente, eles serão baseados na média de 30 a 35% de cálculo, 393 

tá? Outra coisa, o caráter tóxico dos aromáticos e o seu potencial carcinogênico é reconhecido 394 

mundialmente, inclusive no Brasil. E pesquisa mostra que eles são mutagênicos e carcinogênico 395 

aos níveis que eu falei de micrograma por litro. Agora, no Brasil nós temos um outro problema, a 396 

gasolina nossa tem 25% de álcool, esses 25% criam em química uma ação chamada efeito com 397 

solvente. Ela acarreia muito mais rápido pelo solo e pela água em função de ter esse álcool 398 

colocado. Então, dificilmente, num acidente na área de alagado da represa, essa gasolina ou esse 399 

contaminante, vamos dizer, a partir do momento que ele caiu na água, deixa de ser gasolina, 400 

passa a ser BTX. Ele vai alcançar com certeza as ETAs da CESAMA. Essa Resolução 357, e aí 401 

eu peguei um manancial classe três, a Resolução 357 é Resolução que dá aos senhores o 402 

seguinte, é a água que eu tenho armazenada na represa que é capaz de ser tratada e se 403 
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transformar em água potável. Você tem várias classes, PCA 1, 2 e 3. A última classe que pode 404 

ser tratada e transformada em água potável é a classe três. Vejam, por favor, a concentração de 405 

micrograma por litro que você pode ter numa água para ela poder ser potabilizada para chegar à 406 

sua casa. Cinco microgramas por litro. Se eu pegar a água da represa João Penido, a classe dela é 407 

um. Nós passamos a ter tolueno, por exemplo, dois microgramas por litro. O quê que significa 408 

isso em termos de um caminhão de gasolina? Se você pegar um caminhão de gasolina e fizer o 409 

cálculo, você vai encontrar nele dois bilhões, duzentos e cinquenta milhões de microgramas de 410 

BTX. Ou seja, senhores, nós não estamos brincando com um produto que não é tóxico. Agora, se 411 

nós voltarmos aqui à Resolução e nós formos ver o seguinte, a represa João Penido é utilizada 412 

para muitas pessoas que moram em seu entorno para pesca. Se ela é utilizada para pesca, essa 413 

CONAMA 357, ela se torna mais rígida nesse aspecto. Por favor, os derivados aromáticos da 414 

CONAMA 357, eles alcançam hoje níveis do centésimo do milésimo em microgramas. Não é 415 

mais dois microgramas é 0,0002 microgramas por litro. Se você quisesse passar para grama, 416 

você tinha que multiplicar por dez e menos três aquilo ali. Então, nós estamos trabalhando com 417 

produtos que são extremamente tóxicos e que podem alcançar o manancial e inclusive degradar o 418 

processo de pesca de peixes que estão lá dentro do manancial. Estou afirmando, as ETAs em 419 

operação na represa João Penido possuem processo de tratamento convencional. As ETAs não 420 

conseguem reter contaminantes nas suas etapas, em nível de micrograma por litro. Se cair um 421 

caminhão de gasolina num acidente, que provavelmente vai acontecer, numa área de recarga de 422 

manancial, este Benzeno, este Tolueno, este Xileno vai alcançar a população de Juiz de Fora. 423 

Nós entendemos que, nesse aspecto, a proposta que está aí e as medidas mitigadoras propostas 424 

não satisfazem e o problema passa a ser um problema de saúde pública. Ele deixa de ser um 425 

problema ambiental, pela falta de contenção de um problema como esse de um caminhão de 426 

gasolina. Se os senhores, nós vamos para a escória agora, essa escória que vai ser usada. 427 

Primeiro, afirmação minha, não sou contrário ao uso de escória de aciaria em pavimentação. É 428 

importantíssimo usar a escória de aciaria na pavimentação, escolhendo lugar correto, porque é a 429 

locação inteligente de um passivo extremamente problemático que nós temos na aciaria, tá? 430 

Agora eu queria, este laudo foi anexado pelo DER no processo, eu vou trazê-lo um pouquinho 431 

para frente. Gostaria que os senhores atentassem ao que eu marquei ali. Escória de forno elétrico. 432 

Perfeito. Este é o laudo, a parte das análises que eu marquei de vermelho, que eu escolhi algumas 433 

substâncias, tem outras que vão trazer para frente de novo. Então, essa escória traz nela, segundo 434 

o laudo do DER apresentado, bários, setecentos miligramas de bários por quilo de escória. 557, 435 

Crômio. 2.300 miligramas, Vanádio. 269 miligramas, Fluoreto. 239 miligramas, Zinco. E tem 436 

outros elementos que eu prefiro não emiti-los agora. Este aí é o teste de lixiviação apresentado 437 

pelo DER. Quando eu apresento e faço a lixiviação, eu não encontro nada, nenhum desses metais 438 

que tinham ali, concentrações consideradas altas, nada foi detectado. Quando eu faço o teste de 439 

solubilização, eu também, na coluna direita, não consigo detectar nada. Isso me chamou atenção, 440 

porque em química, apesar da lei de Lavoisier não conseguiu ser derrubada, então, nos temos que 441 

ter alguma coisa transformando, tem que aparecer o metal lá do lado. Então eu fui procurar 442 

aonde eu encontraria informação sobre isso. Logicamente a escória é muito estudada no país. 443 

Existem muitas dissertações de mestrados e teses de doutorados. Eu comecei a levantar, então, 444 

comparei. Testes encontrados nas amostras brutas pelo laudo do DER, resultado de lixiviação, 445 

nada detectado. Resultado de solubilização, apenas Bários se encontra 0.33. E aí eu comecei a 446 

me surpreender, porque eu encontrei uma redução de duas mil trezentos e oito vezes na 447 

concentração de Bários de uma amostra bruta e esse número é um número muito grande para 448 

química. O processo que se consegue reduzir isso é dificílimo, é muito caro e aí as não 449 

conformidades começaram a surgir. Eu fui na 36ª Reunião anual, em 2005, avaliação ambiental 450 
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da escória de ferro-liga aplicado em revestimento de pavimento, em Salvador, e os resultados da 451 

absorção atômica. Agora vejam os resultados obtidos pela escória. Olha lá, já apareceu o Bário, 452 

Chumbo em teste de lixiviação, em escória inclusive de tamanhos diferentes. Vamos ver o teste 453 

de texturização. Apareceu chumbo na escória. Neste caso existe, no meu parecer do Ministério 454 

Público, inclusive, qual foi a indicação do uso da escória. A escória foi condenada porque ela 455 

tinha um metal pesado que era possível de ser liberado para o local que estava. Aí vai falar, 456 

“Professor, você mostrou um resultado pra gente de 2005, de uma escória que o senhor não falou 457 

que é da Belgo Mineira ou da Aciaria que nós estamos estudando”. Aí eu procurei a tese de 458 

doutorado de Antonio Eduardo Polisseni, de 2005, professor da Universidade Federal, que usou a 459 

mesma escória que foi apresentada no laudo aqui. Para minha surpresa, os resultados dele não 460 

batem com os resultados novamente apresentados pelo DER. Chamo atenção que estão se 461 

encontrando valores de metais, de substâncias de risco nos resultados apresentados. Outra coisa, 462 

solubilização. Apareceu até chumbo na escória. E esse professor estudou escória de 72 horas, 463 

seis meses e vinte quatro meses. O DER apresentou um laudo que ninguém sabe quando a 464 

escória foi coletada ou quando ela foi produzida. A tese de doutorado prova claramente que a 465 

escória, ela muda a sua composição de acordo com o tempo de maturação ou de geração dela 466 

dentro da aciaria, o que coloca em risco qualquer afirmação de dizer que essa escória não vai 467 

transferir para dentro do manancial esses metais. E o pior vem agora, gostaria que os senhores 468 

lessem, por favor, o que está escrito no último parágrafo. O laboratório que fez os testes da tese é 469 

o mesmo laboratório que fez o teste para o DER. Como é que um laboratório com os mesmos 470 

procedimentos pode ter dois resultados contraditórios como esse, que geram uma não 471 

conformidade. Se o senhor me perguntar se houve má fé, não acredito. O que houve foi um erro 472 

experimental. Você está trabalhando com absorção atômica e qualquer manipulação inadequada 473 

da amostra leva à alteração dos resultados físico-químicos da amostra. Outra coisa, o ano do teste 474 

é o mesmo, é 2005. Os anos dos resultados apresentados pelo DER também são de 2005. Então 475 

existe, nesse momento, uma dúvida crucial sobre a qualidade daquilo que está usando, se os 476 

resultados apresentados, que garantem que ela é inerte, são corretos ou errados. Ao resultado da 477 

nossa escória, como é que, na tese, escórias de anos diferentes você tem valores dos metais 478 

detectados do teste de lixiviação e solubilização. Esses números saltaram às minhas vistas. Eu 479 

fiquei um pouco assustado, porque ninguém viu isso antes ou não quis ver, não é? E aí, senhores, 480 

eu vou fazer uma comparaçãozinha pequenininha para os senhores aqui. Na coluna do meio está 481 

o nível desses metais que você pode ter numa água que vai ser tratada e na coluna direita está o 482 

nível dos metais que eu posso ter para o metal da água que você vai ingerir na sua casa. Se você 483 

fizer comparações e dividir o Cromo, por exemplo, por 0,05 miligramas/litro, que é o valor 484 

preconizado em legislação, nós vamos ter só de Cromo quarenta e seis mil vezes cromo a mais 485 

vezes do que é permitido pela lei do manancial. Nós vamos ter setecentos e setenta e cinco vezes 486 

a mais Bário. Vanádio duas mil e setecentos e noventa vezes. Fluoreto, cento e setenta vezes. 487 

Agora, o quê que eu fiz? Falei, espera aí, você ter miligrama de Bário por quilo não significa 488 

nada, eu tenho que saber quantos quilos de escória eu vou usar na estrada. Aí eu procurei os 489 

valores da engenharia. Pegados os valores da engenharia, tudo médio, tá, Valores médios e aí, 490 

quantas escórias? Calculou-se que vai se gastar duzentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e 491 

trinta e duas toneladas de escória para se fazer os 15,5 quilômetros que estão previstos pelo mapa 492 

ali. Então, agora eu vou apresentar para os senhores quantas toneladas de Cromo vão ter 493 

disponíveis colocadas no local. Quinhentas e setenta e uma toneladas. Ou seja, e o pior, se você 494 

falasse comigo, Jorge, vamos colocar quinhentas e setenta e uma toneladas num buraco que você 495 

vai ter controle, ele vai ser distribuído homogeneamente em quinze quilômetros, criando uma 496 

mini muralha, onde 50% da água que desce vão ter que passar por essa mini muralha com essa 497 
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quantidade de Cromo. Todos os cálculos que eu estou apresentando são baseados no documento 498 

que o DER apresentou, tá? Aí está a nossa defesa, no nosso manancial está a estrada. Eu vou 499 

botar quinhentas e trinta e uma toneladas de Cromo, vou colocar cento e noventa toneladas de 500 

Bário, vou colocar cento e oito toneladas de Cobre, vou colocar sessenta e nove toneladas de 501 

Vanádio e vou botar cinquenta e nove toneladas de Fluoreto, distribuídos homogeneamente num 502 

percurso de quinze quilômetros. Como você vai entender para mim ou mostrar para mim ou se 503 

defender cientificamente que esse local em que vai ter alagamento, esta 50% de água não vai 504 

carrear esse Cromo para dentro do manancial? Feito isso eu descobri que então existe uma não 505 

conformidade, existe um risco avaliado, existem laudos que não comparam, não são comparados. 506 

E digo para todos os senhores aqui que ouviram minhas opiniões, eu já tenho mais três trabalhos 507 

com a mesma escória e que os resultados não batem. Eu acho que é um teste, é um erro 508 

experimental no laboratório que fez os testes. Ninguém tem certeza do que tem essa escória.  509 

Quanto ao teste toxicológico, vou colocar o material na área de um manancial, vou colocar uma 510 

escória num ponto em que a população pode beber, pode alcançar peixes, pode achar rios e etc. 511 

O quê que eu fiz? Vou procurar quem é o responsável pelo gerador da escória, para o pessoal me 512 

dizer o seguinte, o quê que eu tenho que fazer para uma escória ser boa, para eu ter segurança. O 513 

quê que eu fiz? Entrei num site do Instituto do Aço, que representa todos os geradores, me 514 

indicaram que lá dentro existia justamente um trabalho científico sobre isso. Análise de risco 515 

ambiental no uso de escória de aciaria para aplicações rodoviárias. Trabalho específico do grupo. 516 

Agora, veja o quê que indica o trabalho. Dentre os ensaios realizados, além da catalisação físico-517 

química, inclui-se os testes de ecotoxidade. Porque se você não tiver esse teste, como é que você 518 

vai ter certeza que toda microbiota presente não vai ser alterada? E esse teste é indicado pela 519 

nova DN. Então, não tem como o DER apresentar para nós resultados físico-químicos com não 520 

conformidade quando comparados com a pesquisa científica independente e não apresentar teste 521 

toxicológico das amostras utilizadas. E aí eu fui no 357, a 357 exige, no parágrafo segundo, 522 

artigo 34 e aí alguém deve falar espera aí, efluente de qualquer fonte poluidora e aí alguém me 523 

cochichou assim, mas a estrada não é fonte poluidora. Engano do senhor. Depois que a água ou 524 

combustível passar, o que sair dessa estrada deixa de ser água ou deixa de ser combustível, passa 525 

a ser um efluente de uma atividade poluidora que está sendo discutida justamente numa área 526 

ambiental. Então, a estrada é uma fonte poluidora e os efluentes dela, no parágrafo segundo, os 527 

critérios de toxidades previstos no primeiro devem basear em resultados de ensaio toxicológicos 528 

padronizados. Ou seja, o DER tem que apresentar os ensaios toxicológicos das amostras das 529 

escórias que serão utilizadas para que ele possa, em cima dos organismos aquáticos, dizer se isso 530 

é ruim ou não para eles. E aí entramos no DNIT. Vou eu no DNIT, porque o DNIT é um órgão 531 

que deve ter normas e aí entrei em contato, telefonei, e aí falou, só tem uma norma, estamos 532 

mandando a norma para o senhor. Pavimentação rodoviária sub-base estabilizada basicamente 533 

com escória de aciaria, a acerita. Eu disse: Está resolvido o problema. O DER vai poder fazer sua 534 

estrada e vai ter uma norma para seguir. E aí eu falei: Vamos procurar o quê que a norma diz. 535 

Primeiro, condições gerais: Não permitir execução de serviços, objeto dessa norma, em dias de 536 

chuva. Espera aí. Como é que você vai fazer na área de recarga de manancial, cortada com 537 

córrego, com águas alagadas, um serviço com uma escória que não pode ser usada em dia de 538 

chuva. Já foi o primeiro problema. Segunda questão, tem condicionantes ambientais. Vamos lá 539 

ver as condicionantes, porque é importante saber. Primeiro, usar acerita, usar escória tem que 540 

consultar o DNIT. Segundo, li o 6.23, as operações de estocagem e de manuseio devem ser 541 

adotados procedimentos adequados, de forma a não permitir que o material venha a cair em 542 

curso d’água, canaletas e bueiros de rodovias. Como é que você vai manejar esse material dentro 543 

da área de recarga de manancial, dentro de áreas alagadas, sem que o material alcance os cursos 544 
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d’água? Não há como fazer isso. Nem que o DER seja mágico. E aí vem a minha descoberta. No 545 

Brasil nós temos três tipos de fornos que geram escória, LD, EAF e NH. Lembram-se que eu 546 

falei para os senhores verem qual era a escória do DER? É o quê? É a EAF. Essa escória que tem 547 

que ser usada, perfeito? Então, vamos para frente, porque isso não interessa para nós. Vou voltar 548 

lá para não ter dúvida. Lê lá oh, escória de forno elétrico. Muito bem. Quando eu fui ver essa 549 

norma, essa norma não é para essa escória. Se os senhores lerem o resumo da norma, é para a 550 

escória de aciaria LD. Se for procurar lá dentro, vou ver se tem alguma coisa que permita usar. 551 

No prefácio é para escória de aciaria LD, ou seja, não encontrei, não fui informado se existe uma 552 

norma do DNIT para usar o tipo de escória que quero fazer aqui. E o que me chamou mais 553 

atenção é que a empresa que gera a escória aqui é a mesma que gera a escória que foi permitida. 554 

Só que a aciaria dela em LD, o tipo de forno, ou seja, nós não temos uma norma do DNIT que 555 

prevê o uso desse tipo de escória nesse tipo de local ou que possa permitir o uso dela. E aí eu 556 

chego às minhas conclusões. Primeira, qual a primeira conclusão que eu tiro? Senhor presidente, 557 

gastei só sete minutos, eu jogo para cima para evitar do senhor me cortar, não é? São vinte e 558 

três? Faltam sete, está bom. Então, lá, conclusão, a falta de caracterização, avaliação 559 

toxicológicas da escória, pois ela será estudada numa área de bacia hidrográfica que fornece água 560 

à população de Juiz de Fora, ou seja, falta análise toxicológica. Segundo, falta uma norma do 561 

DNIT para utilizar a escória produzida pelo método AF. Terceiro, falta característica da amostra 562 

enviada para análise. Os laudos anexados não trazem essa informação. Os laudos são muito 563 

antigos. Nós não temos certeza se aquele valor que está lá representa o real para a característica 564 

da escória. Existe diferença entre resultados de análise físico-químicos obtido para molde de 565 

escória produzida na mesma siderúrgica e realizada pelo mesmo laboratório. Isso, senhores, 566 

prova para mim que existe uma não conformidade nos laudos apresentados e eles não têm 567 

validade técnica nenhuma e são inócuos. E esses resultados que são diferentes, não são de 568 

trabalhos controlados pelo DER, são de testes de doutorados, são dissertações de mestrados, nós 569 

temos cinco com resultados diferentes. Finalmente, as não conformidades, os resultados físico-570 

químicos dos ensaios e concomitantemente com a falta de caracterização toxicológica da escória, 571 

não permitem que o DER afirme que a escória é um resíduo de classe 2 B inerte. Não tem como 572 

você afirmar, se não tiver análise físico-química com resultados característicos que possam se 573 

comprovar cientificamente e não permite também afirmar porque não tem ensaio toxicológico. 574 

Como é que você vai falar que uma coisa é inerte se você não a botou em contacto com aquilo 575 

que vai conviver com ela o resto da vida? Nós vamos ter a criação ali de um passivo ambiental e 576 

como os questionamentos envolvem a vida de 260.000 pessoas, com agravante que a ETA não 577 

consegue tirar os contaminantes prováveis, as medidas mitigadoras não garantem a manutenção 578 

do enquadramento daquela água no futuro. Digo aos senhores que vai ser criado, e eu vou 579 

afirmar uma outra coisa aqui agora, no meu ponto de vista é o maior passivo ambiental criado 580 

nas bordas de uma Represa que abastece 260.000 pessoas, com o conhecimento dos órgãos 581 

ambientais. Porque a gente tem depósito de chumbo e vou dizer para os senhores, na Bahia, 582 

Santa Madre da Purificação, tem essa história no meu livro, o prefeito tomou atitude, porque 583 

fechou a siderúrgica, de pegar toda escória e calçar a cidade toda. O quê que aconteceu, 584 

senhores? Está tudo contaminado com chumbo, inclusive o chumbo já alcançou o rio Subaé. É 585 

uma irresponsabilidade se colocar escória, digo de novo, sem análise físico-química, sem análise 586 

toxicológica e de modo abrupto numa área de recarga de manancial. 587 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Por favor, Professor, conclua o seu 588 

trabalho, porque senão vamos ter que mudar para outro. 589 

Dr. Jorge Antonio Barros de Macedo – Químico Ambiental – Ele que foi sem educação, ele 590 

que interrompeu, não fui eu não. 591 
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Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Então faça o favor. 592 

Dr. Jorge Antonio Barros de Macedo – Químico Ambiental – E digo aos senhores o seguinte, 593 

se a escória está lá, ela está ilegal, usaram ilegalmente a escória, Doutora, tem que 594 

responsabilizar as pessoas que fizeram isso. Pelo princípio da precaução, indico a não aprovação 595 

da licença ambiental para execução da obra com o traçado atual pelo DER. E digo mais aos 596 

senhores, primeiro agradeço a atenção e naquele site que está lá embaixo, 597 

wwwjorgemacedo.com.br, já está disponível para dar um laudo para quem quiser. O que eu 598 

acabei de falar agora já foi colocado no ar é só você ir lá e capturar. Agradeço muito, espero que 599 

eu possa ter contribuído, Dra. Thais. E como cidadão de Juiz de Fora, eu digo aos senhores, é 600 

uma irresponsabilidade, com cidadão, como perito eu me baseei em números, mas como cidadão, 601 

é uma irresponsabilidade de um tamanho. 602 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Professor, obrigado pela sua 603 

apresentação. Esse comentário fica por conta do... Obrigado, Professor. Pergunto à Dra. Thaís se 604 

ela quer cumprir. Por favor, Dra. Thaís. Peço à platéia que por favor respeite a mesa e respeite os 605 

senhores conselheiros. Muito obrigado. Dra. Thaís, por favor, para a sua conclusão. 606 

Thaís Lamin Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – considerando que essa parte 607 

da análise físico-química e do parecer de química apresentado fazia parte do parecer do 608 

Ministério Público, chamo para explicar os anexos III a V o Professor Cézar, da Universidade 609 

Federal. 610 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Dra. Thaís, mas eu vou ter que cortar 611 

tempo. A senhora tem quantas pessoas para estarem falando? 612 

Thaís Lamin Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Só os dois. Ele é o último. 613 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Por favor, Professor Cézar, quanto 614 

tempo você precisa? Não vou dar trinta minutos. Com certeza que não. Dez minutos. Dez 615 

minutos. Dez minutos. Então tá. Quem vai abrir mão? Depois nós vamos ver. Então, por favor, 616 

vão sentar. Eu vou conceder vinte minutos, mas seja rápido. Dra. Thaís, desse jeito... 617 

Thaís Lamin Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – São só os dois. 618 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Nós não vamos. Se na hora dos outros 619 

conselheiros nós tivermos mais pessoas para falar do que o conselheiro, nós não vamos fechar 620 

esse tempo hoje não. Por favor, Professor Cézar, nós já estamos contando tempo. Eu quero, antes 621 

do senhor iniciar, nós vamos ver aqui quais as pessoas que abriram mão, por favor. Anota aqui 622 

para mim. Quais as pessoas? Favor manifestar o nome quem abriu mão. Quais as pessoas que 623 

abrem mão do tempo, por favor. Não. Professor Cézar, quem vai abrir mão aí, que vou já riscar 624 

aqui. Quem que abriu mão? Lílian. Quem é o outro? Geraldo, Lílian, Juliano Nazaré. Mais quem 625 

está abrindo mão? Então, vamos embora. Por favor. Vinte minutos para o professor Cézar. 626 

Cézar – Professor da Universidade Federal de Juiz de Fora – Boa tarde a todos, boa tarde aos 627 

conselheiros, boa tarde aos presentes, presidente. Ali temos o Seminário que foi feito em Juiz de 628 

Fora, teve uma reunião em Juiz de Fora, convidamos todos os conselheiros para ir a essa reunião 629 

e foi muita decepção nossa, não foi nenhum conselheiro. Só para deixar claro aqui que a gente 630 

convidou todo mundo. Partindo agora para a represa, tem uma foto dela na tomada de água. Está 631 

cortando o microfone aqui, presidente. A bacia hidrográfica de João Penido, aquela amarela ali, 632 

aquele formato longitudinal, colocado pelo Jorge Macedo, vou andar mais rápido. Ali são os 633 

dados mofométricos, já falei sobre isso aqui no microfone já, queria que essa apresentação fosse 634 

anexada no parecer da Dra. Thaís. Então, essa apresentação fosse anexada no parecer da Dra. 635 

Thais. Eu peço ao Danilo, viu Danilo, a implantação, sem pressa, fosse anexada. Não vou nem 636 

repetir esses dados aqui, porque já foram falados já. Só levantando lá a questão da 637 

indiscicularidades, 0.257 é o menor da zona norte de Juiz de Fora, então, esse índice mostra que 638 
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a bacia é bastante cavada, é bastante longilínea. Então, tudo que cair nessa bacia vai fatalmente 639 

para o corpo d'água. Aqui o projeto do DER, quer dizer, agora vou falar sobre o projeto do DER. 640 

Tem um trecho desse projeto que passa a 120 metros da lâmina d'água. Aqui, no caso, é um 641 

trecho livre na intervenção quatorze, está no início do trajeto do DER, uma várzea aí que vocês 642 

estão vendo. Aqui já é um trecho próximo à intervenção onze. Vocês vêem que já tem 643 

fragmentos aí de mata, não sei se vão cortar para a direita, como é que vão alargar a pista aí. São 644 

cerca de quatorze metros de pista. O outro trecho também, sabe. Quer dizer, como não teve 645 

EIA/RIMA, a gente não sabe como que vai ser o impacto em flora e fauna. Os animais que 646 

circulam hoje nessa região, como é que vai ficar essa situação. A gente não tem estudo nenhum, 647 

não tem nada. Aqui a área mais próxima, a gente vê a lâmina da represa lá. Aqui já na estrada. 648 

Aqui é o primeiro córrego, Córrego Olaria, então, está perto da intervenção dez. Reparem que 649 

aqui nesse trecho já fizeram drenagem, está vendo? Já drenaram as várzeas e assim vai ser ao 650 

longo do trajeto dessa estrada. Vão drenar as várzeas, aqui, no caso, para agropecuária talvez e, 651 

no caso do projeto em discussão, para fazer a estrada. Então cedendo uma várzea, olha como o 652 

rio fica, olha como a vazão do rio diminui. Aqui, no caso, uma várzea também bem grande e tem 653 

outra várzea do lado de cá. Vocês vão observar o seguinte, o Córrego dos Burros, ele desemboca 654 

aí nessa várzea. Olha a vazão desse bueiro. Quer dizer, esse bueiro tem uma vazão bem grande. 655 

Eu quero ver com vinte metros antes e vinte metros depois, como é que vai impedir que um 656 

caminhão caia nessa área e não atinja a várzea. Quer dizer, como é que vai impedir a várzea? 657 

Como é que você vai conseguir mitigar a várzea?  Esse é um detalhe importante, quer dizer, 658 

botar defensa aqui vinte metros antes e depois, botar, como é que fala, canaleta separadora, caixa 659 

separadora, etc., tudo bem, mas se vai impedir o motorista de acidentar em outro lugar, quer 660 

dizer, o cara entra na estrada, está lá uma placa assim: “Proibido acidentar fora de pontes e 661 

bueiros”. Isso é um absurdo, gente. Isso não existe. Quer dizer, o cara vai entrar e não vai poder 662 

se acidentar, ele vai ter uma restrição de acidente só aonde tem ponte e bueiro. Foi onde 663 

previram vinte metros antes e depois proteção. Então, reparem que isso aí é questionável. A 664 

gente não vai conseguir segurar poluição nas várzeas. A poluição, no caso, pontual, fora a 665 

poluição difusa que vai ser causada pela ocupação de toda área. Quer dizer, desse cara aqui, que 666 

é letra F, foi criada lá pelo legislativo de Juiz de Fora. E a letra G pode ser criada. A letra G, 667 

ocupação com lote de tamanho tal pá, pá, pá. Quer dizer, é o fim dessa área. Aqui é outra várzea, 668 

gente. Reparem que tem várzea à montante e à jusante da estrada. Quer dizer, as várzeas, elas 669 

acontecem em todo trecho, então, várzea para todo lado. Outra várzea bem grande, aqui está 670 

prevista uma variante, aqui já é o córrego, o último córrego, o Córrego da Grama. Então, existem 671 

vários córregos e várzeas. Aqui, no caso, o Córrego da Grama. Então a pergunta fica aí, como vai 672 

proteger as áreas de recarga? Proteger os córregos tudo bem. Outro questionamento, a segurança 673 

viária. Essa MG 353 do Hospital João Penido até a altura de Coronel Pacheco é uma estrada que 674 

tem sessenta curvas, é muito sinuosa, é um trecho que tem a tal da Serra do Doze, o pessoal 675 

conhece, o pessoal da área aqui sabe. Tem acidente direto lá. Essa tabela aqui mostra acidente de 676 

2004, sessenta. Em 2005, cento e treze. Em 2006, cinquenta e seis, vai andando, aí sabe. Em 677 

2007 um caminhão também tombou lá, um caminhão baú. Esses são dados que eu peguei aí bem 678 

esparso. Então, esse trajeto, olha como ele é, totalmente sinuoso. Quer dizer, não adianta fazer 679 

ligação igual estão prevendo e deixar esse trajeto sinuoso para receber carretas, volume de tráfico 680 

alto. Vai dar acidente, com certeza. Aqui vem também outro detalhe, olha. Está vendo, bem 681 

recente, o motorista acidentou aqui oh, 2010, Serra do Doze, no Km 68. A proposta do DER, de 682 

acordo com o parecer, com as coordenadas que estão no parecer, desemboca no Km 67, João 683 

Ferreira. Então, vocês percebem que já estão acontecendo as coisas, sem os tráfegos de 684 

caminhões pesados, o tráfego para o aeroporto. As perdas econômicas. Os componentes da 685 
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gestão do Ceará, ela cobra 0.6 reais por metro cúbico pelo uso da água bruta. Aqui, no caso da 686 

água bruta. Se pegar no site da CESAMA quanto a ETA produz lá hoje, 750 litros por segundo. 687 

Então, uma conta simples, pega esse valor aqui, 0.75 por segundo, passa para hora, passa para 688 

dia. Pega lá o custo da água bruta, multiplica esse custo pelo volume por dia, você vai ter uma 689 

perda ao desativar essa represa de R$ 40.000,00 reais por dia, conselheiros, ou R$ 1.200.000,00 690 

por mês. Reparem que isso aí não é uma perda simples, é uma perda grande. Isso aí é uma coisa 691 

que a gente não pode se dar esse luxo. A CESAMA cobra o dobro do valor R$1,20, pela água 692 

tratada. Então, nesse caso, colega, a gente vai perder o dobro, R$ 80.000,00 por dia ou R$ 693 

2.300.000,00 por mês. Seria a perda com a desativação desse manancial. Só como uma 694 

simulação. E aqui vem as propostas. Proposta no caso um, ela foi apresentada na primeira 695 

reunião do COPAM, a reunião que teve em 22 de fevereiro. Deixar bem claro aqui o seguinte, foi 696 

um processo que chegou aqui com “ad referendum” do Secretário, LP e LI. E se por um acaso 697 

não tivesse aquela Promotora, certamente essa obra estaria em andamento. Então, veja a 698 

vulnerabilidade da população de Juiz de Fora quanto a esse processo, não é? Porque pelos 699 

técnicos da SUPRAM a coisa passou batida. Então, a gente considera os técnicos da SUPRAM 700 

competentes, tá? A gente não está aqui criticando os técnicos, só que os técnicos da SUPRAM 701 

têm que lembrar que vários processos chegam aqui e nem dá tempo de avaliar de maneira 702 

adequada. Então, eles devem ver o tipo de situação até como uma vantagem para eles, a gente 703 

está trazendo informações para eles. Não é para descredenciar, para desprestigiar, é para ajudar. 704 

Então, nesse caso aqui dessa alternativa, foi colocado pelo engenheiro do DER, o engenheiro 705 

Douglas, que ela daria rampa de 20%, né? Quer dizer, falar é fácil, minha gente, falar eu falo 706 

aqui o que eu quiser. Agora, vamos calcular, vamos provar isso aí, sabe. Quer dizer, nós fizemos 707 

lá um percurso, um GPS e chegamos a rampas, vou mostrar aqui o segundo slide, de menos de 708 

8%, tá lá. Então, a rampa maior dá 7,87%. Então, como é que vai dar rampa de 20%, não é? Essa 709 

estrada hoje circula caminhão por ela, tá? Quer dizer, ela vai até Piau, depois ela desce até o 710 

trevo de Piau e vai para Coronel Pacheco. Quer dizer, o trecho de Piau todo asfaltado. A gente 711 

teria que asfaltar só até Piau. Então, a gente teria desse trecho aqui da 040, que é em Paula Lima, 712 

altura de Paula Lima até, deixa eu voltar aqui, de Paula Lima até o trevo de Piau da trinta e três 713 

quilômetros mais seis quilômetros e meio, trinta e nove e meio. Então, trinta e nove e meio da 714 

040 até a MG 353, indo para o aeroporto, sendo, lembrando que do trecho do DER até o trecho 715 

de Paula Lima são dez quilômetros em rodovia sem curvas igual a tal da MG 353 na Serra do 716 

Doze. Todo mundo conhece, sabe? Você tem poucas curvas aqui, curvas relativamente com raios 717 

grandes e a pista aqui se encontra praticamente duplicada, só falta fazer acostamento e botar 718 

canteiro central, só isso. Fez acostamento, colocou a barreira no meio, separou as duas pistas. 719 

Hoje os caminhões já circulam na faixa de baixa velocidade. O tráfego flui naturalmente. Então, 720 

esses dez quilômetros que você percorreria aqui por estradas já pavimentada, pronta, você levaria 721 

cinco minutos, no máximo, para percorrer esse trecho aqui. Então, você não perderia em termos 722 

de saída da 040, o Porto Seco está por aqui assim. Então, o Porto Seco se ligaria ao aeroporto por 723 

essa alternativa, tranquilamente. Então, essa foi a alternativa da proposta um, da primeira reunião 724 

do COPAM. Agora vamos aqui ao perfil dela. Não tem rampa de 20%, repetindo, não tem rampa 725 

de 20%. Quer dizer, a maior rampa que deu foi 7.87, está permitida para esse tipo de rodovia. 726 

Ficou claro isso aí, gente? A gente tem que desmentir o que foi colocado aqui, sabe, de maneira a 727 

não provar, não provada. Aqui é a saída desse trajeto, aqui do lado de cá é Paula Lima, aqui é o 728 

Km 764 da 040, Km 764, para ser mais preciso. Então, a saída é uma reta aí, sabe. Dá para fazer 729 

um trevo aí perfeitamente. Aqui é a placa para chegar lá, um indicativo. Olha o estado dessa 730 

vicinal.  Vicinais de alto nível. Quer dizer, para você fazer aqui uma rodovia desse tipo que está 731 

sendo proposto, não há dificuldade. Uma vicinal de alto nível, tem até placa na vicinal. Olha, tem 732 
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até placa. Aqui também é a vicinal já perto da usina. Olha o nível da vicinal, alto nível da vicinal. 733 

Então, o custo para fazer uma estrada talvez aqui nesse trecho seja menor do que o custo que vai 734 

ser lá na Represa João Penido. Menor e sem impacto algum. Finalmente, agora não, agora tem a 735 

proposta dois, eu estou com a um ainda. Então, a proposta dois, minha gente, é a via Remonta. 736 

Está no plano diretor do Prefeito Custódio Matos, primeira gestão dele. Está aqui, para quem 737 

quiser conferir. Está no plano estratégico feito pela outra equipe da Prefeitura, a equipe ligada à 738 

parte econômica. Está aqui a via Remonta. São os documentos oficiais da Prefeitura de Juiz de 739 

Fora. Não há documentos diferentes desse, gente. Não tem não. São os documentos oficiais da 740 

Prefeitura de Juiz de Fora. Eu vou ler para vocês aqui um trecho, eu acho que está até aí já 741 

registrado. Não vou nem ter que ler não, mas, repetindo aqui, a via Remonta sai do 4º GAC. Não 742 

é aquela via Remonta que o pessoal falou aqui em outra reunião. Não é aquela que passa pelo 743 

Ribeirão das Rosas, aquela foi abandonada, que sai antes do Grama. Essa proposta ela sai do 4º 744 

GAC, um viaduto aqui no quatro GAC e chega, o nosso colega está na frente aí, e chega ali no 745 

Hospital João Penido, dez quilômetros e meio. Dez quilômetros e meio, gente, em acesso com 746 

um traçado fluente. Para quem é da área, olha o perfil, olha que perfilzinho tranquilo, rampas de 747 

no máximo 4,5%, olha que beleza. Rampas de 4,5%, minha gente. Tranquilo demais. Aqui a 748 

saída, para quem não conhece, aqui está o motel Classe A, lado esquerdo aqui. Aqui está o 4º 749 

GAC, um viaduto aqui saindo atrás dessa elevação daqui desse morro e indo pela área do 750 

Exército, que não tem ocupação nenhuma. Quando uma obra é de alto interesse público, até o 751 

Exército tem que ceder. O que interessa é o interesse coletivo. Ele prepondera sobre o interesse 752 

individual. Então, nesse caso eu tirei aqui as falas do Plano Diretor. Está lá, implantação da via 753 

Remonta pá, pá, pá, projeto de fundamental importância para desenvolvimento urbano e para 754 

disciplina do trânsito. Durante os estudos iniciais, olha que curiosidade, da via Remonta, aqui vai 755 

ligar o setor noroeste e nordeste, procurou-se evitar um traçado próximo à bacia hidrográfica da 756 

Represa João Penido. Olha que interessante, gente. Olha que interessante. Pelas supressões 757 

indesejáveis, adensamento, poluição e desmatamento, que uma obra pode causar, dessa natureza. 758 

Aqui, página 82 e 101, gente. Está lá registrado, documento oficial da Prefeitura. E no Plano 759 

Estratégico, está lá, implantar via de interligação, 353 acesso norte, via Remonta, 353 à 040, 760 

partindo do trevo de Caxambu, independente das vias urbanas saturadas, constituindo-se um 761 

trecho do futuro anel rodoviário da cidade. Lembrar aqui o Superintendente que o anel 762 

rodoviário, contorno rodoviário está na DN 74 como obra que tem que ser licenciada. Não foi 763 

nenhuma vantagem a SUPRAM chamar ao licenciamento. Ela tinha que chamar. Está na DN 74, 764 

está lá, Contorno Rodoviário, Anel Rodoviário, quer dizer, aí não tem extensão, não tem 765 

tamanho nesse caso. Aqui uma fala da SETRA, engenheiro da Secretaria de Transportes, que 766 

hoje é o Subsecretário de mobilidade urbana, Carlos Eduardo Melre. Quer dizer, o órgão 767 

municipal defende também a via Remonta. Está aqui. O ideal seria que a estrada desembocasse 768 

próximo à 267, no Santa Lúcia. Para quem não conhece, Santa Lúcia é a estação de embarque e 769 

desembarque articulado que foi desativada, virou um batalhão da Polícia Militar, fazendo 770 

transposição do Paraibuna, da linha férrea. Assim o trânsito com destino à 040 passaria por fora 771 

da cidade, resultando na ampliação da vida útil viário da área central. Tribuna de Minas, de 772 

Renata Brum. Então, aqui a fala de um engenheiro da SETRA, Secretaria de Transportes. Então, 773 

minha gente, eu fiz um cálculo aqui dessa alternativa, porque ela ficaria mais barata do que essa 774 

do DER. Mais barato, gente. Olha lá o cálculo aproximado. Um viaduto na região do 4º GAC, 775 

pelo tamanho dele, por volta de R$2.000.000,00. Tudo para cima, tudo majorado. A via Remonta 776 

são dez quilômetros e meio. Você tem hoje gastos de rodovia nova de pista simples com 777 

acostamento, R$ 2.000.000,00 por quilômetro. Então, você teria um gasto de cerca de R$ 778 

120.000.000,00, total R$ 23.000.000,00. Você poderia melhorar a 353 entre João Penido e 779 
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Coronel Pacheco, são dezessete quilômetros, você teria aí R$ 1.000.000.00 por quilômetro ou R$ 780 

50.000.000,00. Não só a tal via, a via de ligação das duas BR, como melhoramento desse trecho 781 

aqui, como eu falei anteriormente, totalmente sinuoso e perigoso. O nosso amigo aqui da Polícia, 782 

quer dizer, é um trecho que vive tendo acidentes. Então, você teria o pacote completo pelo preço 783 

do processo que está aqui sendo licenciado. Pacote completo, só isso. Então, vejam que nesse 784 

caso a gente poderia até duplicar essa rodovia, até duplicá-la, duplicar, melhorar raio, curvas. 785 

Tudo isso poderia ser feito e não vem com essa história de que é do Exército é intocável. Isso 786 

não existe, minha gente. O acesso norte foi feito também em área que era do Exército e vários 787 

outros exemplos que a gente tem em Juiz de Fora. Quer dizer, quando o político quer, ele 788 

consegue. Nesse caso, o político não quer. Por que ele não quer? Aí rasga o Plano Diretor, rasga 789 

o Plano Estratégico e vai rasgando tudo. Isso é um absurdo. Para que existem equipes 790 

interdisciplinares? Aqui não é a UFJF, não é a Universidade, não é a Faculdade de Engenharia. 791 

Aqui é a Prefeitura, minha gente, aqui são equipes, engenheiros, arquitetos com experiência na 792 

cidade de Juiz de Fora. Não é o Cézar que está falando isso não. Aqui não é proposta minha não, 793 

é proposta da Prefeitura, do Plano Diretor de Juiz de Fora, do Plano Estratégico, feito por 794 

equipes diferentes. Uma equipe da área do IPLAM, uma equipe da área econômica. As duas 795 

indicaram esse traçado. Então, aproveitando o tempo, proposta três. Ela está aqui, foi até pedido 796 

do colega da Associação dos Municípios, o Virgílio. O Virgilio falou assim, Cézar, foi na última 797 

reunião, quero que você tente fazer uma proposta que ligue a 040 até Coronel Pacheco, quase 798 

que em linha reta. Eu falei, em linha reta não tem jeito, não vai ter linha reta nesse caso, mas a 799 

gente vai tentar usar dos sinais existentes. Quer dizer, em todos esses casos que eu mostrei aqui, 800 

gente, exceto a via Remonta, porque a gente não conseguiu andar por lá, a área é militar, a área é 801 

alugada para o Exército, quer dizer, os outros trajetos nós percorremos com veículo comum, um 802 

FIAT Uno e uma Elba, que é um carro até baixo. A gente percorreu o trecho todinho em um 803 

veículo comum. Então, no caso da proposta três, o que acontece? Sai de Paula Lima, igual a 804 

outra proposta, mesmo lugar, desenvolve-se por dentro, não por fora como a anterior, anterior 805 

por fora, então ela vai mais por dentro e até à Fazenda Mandembo, que está por aqui assim, você 806 

vai de carro hoje tranquilamente. Nesse trecho aqui eu tive que pegar, sair do carro e ir a pé por 807 

uma rodovia existente, porém, não está sendo utilizada. Os caras puseram uma porteira lá e 808 

fecharam a porteira. Porém é uma via que se percebe claramente que ela já foi utilizada. Com o 809 

abandono, você percebe que tem algum problema aí em alguns trechos em que o rio que passa lá 810 

foi carreando aquele trecho. Então, teria que fazer obra de drenagem, etc., talvez pontilhões ou 811 

bueiros aí dimensionados. O fato é que essa fazenda tem como você guinar para cá. Ao invés de 812 

ir lá em Piau, você desce, você desce sentido Coronel Pacheco. As vicinais existentes, vou 813 

mostrar o estado delas, estado de rolamento bom e chega a um quilômetro e meio de Coronel 814 

Pacheco. Um quilômetro e meio. Está muito perto. Essa alternativa ficou maior, deu trinta e seis 815 

quilômetros, porém, evita trecho de Piau, evita esse trecho sinuoso aqui da 353 e você tem um 816 

quilômetro e meio até Coronel Pacheco. Então, daria trinta e seis mais um e meio, trinta e sete e 817 

meio, comparado com 15,3 mais onze do DER, que é 27,3. Então, 15,3 mais onze e doze até aqui 818 

em Coronel Pacheco. Então você está comparando trinta e sete com vinte e sete. Então, essa 819 

alternativa está aqui, olha o perfil dela, rampas de 10%. Porém, você tem o seguinte, nesses 820 

casos você tem limitações do trecho ou faz terceira faixa, mas aqui o terreno é natural, se eu fizer 821 

um cortezinho aqui, eu atenuo essa rampa aqui. Aí é o seguinte, quer dizer, isso aí o projetista 822 

tem essa liberdade. Ele pode pegar, projetar greide que atenua essa situação. Então só para 823 

fechar, presidente, aqui o início do trecho, aqui o trecho onde ocorre o desmembramento, aqui 824 

uma vicinal no caminho, aqui a Fazenda Apolinária, dobra para cá, sabe. Está no finalzinho 825 

mesmo. Dobra aqui nesse sentido, aqui chega no trecho da Vila Ribeirão São José, é um ponto 826 
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também de referência e aqui chega na altura da MG 133, a EMBRAPA está um pouquinho à 827 

frente e aqui atrás é Coronel Pacheco. Um quilômetro e meio de Coronel Pacheco. Aqui tem uma 828 

praça grande que dá para fazer um trevo, um trevo tranquilo. Aí estão todas as propostas. 829 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Obrigado, Professor César, retorno a 830 

palavra à Dra. Thaís, para que ela faça suas conclusões. Por favor, Doutora, mais rápido que 831 

puder. 832 

Thaís Lamin Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Concluindo o parecer, que 833 

também trouxe um dos anexos, o histórico dessa represa, o que ela significa para a população de 834 

Juiz de Fora desde os idos de longas datas e da questão até de falta de recursos hídricos para o 835 

abastecimento de Juiz de Fora. Seria talvez um problema se realmente essa represa fosse 836 

desativada. Não só a questão do custo, mas também a questão de falta de água para a população 837 

de Juiz de Fora. E eu gostaria de conclamar os conselheiros a que, utilizando da fala do 838 

conselheiro Maurício, colega Maurício, de que a gente sim, pode aqui hoje alterar uma coisa que 839 

não foi proposta, porque realmente isso tudo foi feito pela SUPRAM e o parecer veio da própria 840 

SUPRAM. Nós, como conselheiros, temos esse poder de dizer não a esse empreendimento, nos 841 

termos em que foi proposto, principalmente porque é uma área, pela lei estadual, considerada de 842 

proteção integral, uma unidade, seria uma unidade de conservação de proteção integral. Segundo, 843 

porque existia uma lei municipal que realmente protegia a região e isso se mudou, de acordo com 844 

os interesses políticos da ocasião, da época. Outro questionamento, porque, considerando os 845 

impactos significativos do empreendimento, os riscos de contaminação do manancial, é 846 

considerado um empreendimento de alto impacto e necessitaria, pelas normas constitucionais, de 847 

estudo melhor, que é o EIA/RIMA, onde seriam analisadas todas as propostas, não só 848 

apresentadas aqui pelo Professor Cézar, mas também outras propostas que até lá possam advir. E 849 

também por uma questão mesmo de amor á nossa água, à nossa água de Juiz de Fora, eu 850 

conclamo aos conselheiros a pensar em tudo que foi suscitado aqui pelo Ministério Público, que 851 

é um órgão imparcial, que está aqui como defensor da sociedade, defensor da lei e também 852 

pedindo aos conselheiros que pelo menos, dizendo não ao empreendimento como foi proposto, 853 

que possibilitem, caso o DER insista em fazer essa estrada, realmente acredito que há um plano 854 

do governo estadual fazer essa estrada pra poder possibilitar operacionalidade do aeroporto, que 855 

então possibilitem à população de Juiz de Fora discussão, através do EIA/RIMA. Dizendo não 856 

aqui, caso for feito outro traçado, um novo FCI, expedição de novo FOBI, que isso seja aventada 857 

a necessidade de um EIA/RIMA, para que tudo isso que nós tivemos que falar aqui hoje de uma 858 

forma muito rápida, possa ser reiteradamente estudado, inclusive a questão dos efeitos radiais 859 

dessa rodovia, que é outro fator muito preocupante. A ocupação indevida, irregular em torno 860 

dessa rodovia, porque no EIA/RIMA, realmente o governante municipal, ele é chamado a 861 

apresentar todos os projetos que estão em vias de lá perante o município de Juiz de Fora e nisso 862 

ele pode ser conclamado realmente a dizer que vai aprovar uma legislação que proíba 863 

construções radiais ao longo da rodovia. Mas, se não for feito o EIA/RIMA, isso não tem como 864 

ser feito de uma forma legal, de uma forma a realmente estar obrigando o legislador municipal e 865 

o executivo municipal a propor uma lei que proíba essa ocupação no local, pelo menos da forma 866 

regular e aumentar essa fiscalização ao longo de uma rodovia que porventura pudesse vir. Então, 867 

considerando tudo que foi falado aqui, eu conclamo os conselheiros a dizer não, realmente. A 868 

não votar com o parecer único que foi expedido no pedido de reconsideração apresentado pelo 869 

DER.  Muito obrigada. 870 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Obrigado, Dra. Thaís. Só gostaria de 871 

fazer uma pequena correção à sua fala. Os estudos não foram feitos pelos técnicos da SUPRAM. 872 
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Todos os estudos foram apresentados pelo DER, os técnicos da SUPRAM analisaram os estudos 873 

apresentados pelo DER. Ok? Michel. Conselheiro Michel, por favor. 874 

Michel Henrique Pires – FIEMG – Pelo meu parecer, eu fiquei de acordo com o parecer único 875 

da SUPRAM, por não haver supressão do bioma Mata Atlântica e diversas outras colocações que 876 

foram feitas aqui hoje. E eu queria, por conhecer muito aquela região ali, por andar de moto, 877 

fazer enduro de moto e de carro, então, aquela região ali fui várias vezes por ali e também eu sou 878 

formado em técnico metalúrgico, sobre aquela escória ali, até estou querendo saber sobre esse 879 

estudo, 500 toneladas de cromo, eu estou até querendo comprar essa escória. A quantidade de 880 

metal que foi colocado ali, eu estou querendo comprar essa escória aí, porque tem muita coisa lá 881 

dentro. Naquele trecho que foi colocado na proposta 1, em Piau, eu já passei várias vezes, 882 

inclusive quando deu aquela chuva e alagou aqui em Rio Pomba, eu estava indo para Uberlândia 883 

e deixei de ir por Piau para poder passar ali na Represa, porque aquele trecho de Piau, ele é mais 884 

sinuoso ainda que a nossa estrada e tem subidas e descidas fortes. Teve uma vez até que a gente 885 

estava fazendo enduro de carro, o carro quebrou e um carro só não conseguiu puxá-lo morro 886 

acima, na entrada de Piau. Quem já foi a Piau sabe. Para chegar a Piau tem um morro muito 887 

acentuado e para descer também um morro muito acentuado, muito forte. Então, não vi como 888 

eles não acharam aquilo ali, a mais de 20% ali, na proposta 1. Mas voltando, até a Dra. Thaís 889 

falando que o local lá hoje na represa é intocada, hoje já existem várias casas em volta da represa 890 

ali, aonde o esgoto já vai direto para a lagoa, assim como existe escória. Quem já passou por 891 

aquela estrada ali sabe que tem escória e muita escória no chão, porque no piso foi colocado 892 

escória. Sobre fazer a estrada e comprometer, não sei se vocês sabem, mas o rodoanel de São 893 

Paulo, ele foi construído em cima da represa. Não foi construído do lado nem no manancial não, 894 

ele passa em cima da represa que abastece a capital de São Paulo. E hoje, vamos ter ali um 895 

trecho de quinze quilômetros mais ou menos, vamos ter os projetos dos correios, que talvez vá 896 

ser aprovado para o aeroporto. Mas o aeroporto não é a preocupação nossa, o aeroporto sim, a 897 

viabilidade e acesso dele é uma preocupação para aquela obra faraônica que foi feita lá, mas, 898 

principalmente, para a região da Zona da Mata. Nós tivemos a feira semana passada aqui como o 899 

Geraldo mesmo falou e o pessoal, a reclamação maior do pessoal que vem de fora é essa. O 900 

pessoal vem de Manaus, vem de Natal, vem até do exterior, vem muita gente do exterior aqui e 901 

desce no Rio de Janeiro. Eu depois de amanhã estou indo para o Rio. Eu levo uma hora daqui a 902 

Juiz de Fora, uma hora e vinte para passar em Juiz de Fora e mais uma hora e meia para chegar 903 

no Rio. Com essa estrada a gente reduziria esse tempo aí em muito e ainda mais os caminhões. 904 

Os caminhões hoje, o frete alto que a gente paga hoje devido a ter que passar dentro de Juiz de 905 

Fora. Não podemos, carretas aí, dependendo do horário não podem trafegar dentro de Juiz de 906 

Fora, então, elas têm que passar de madrugada. A Prefeitura de Juiz de Fora se comprometeu a 907 

enviar para a Câmara um projeto para proteger o entorno da represa. Isso aí foi um compromisso 908 

assumido. Hoje já existe um fluxo de carro lá nessa estrada. É lógico que vai aumentar o fluxo de 909 

carros, vai aumentar, mas com um projeto desses e com o comprometimento da Prefeitura, às 910 

vezes a gente conseguiria até proteger um pouco mais a Represa do que hoje. E não mostraram... 911 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Por favor, já pedi que não quero 912 

manifestação. Não sei se vocês são contra ou a favor, não quero saber também, mas durante o 913 

período que a Dra. Thais falou e que o Professor Cézar estava falando, vocês permaneceram 914 

quietos. Por favor, os outros conselheiros também merecem respeito, como a mesa aqui também. 915 

Muito obrigado pela cooperação de vocês. 916 

Michel Henrique Pires – FIEMG – Então, as fotos que foram tiradas lá, é lógico que não vão 917 

tirar as fotos com as casas na beirada da Represa, com os assentamentos que já existem hoje e 918 

que poderíamos, com esse projeto da Prefeitura, de comprometimento da Prefeitura, conseguir 919 
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preservar ali o ponto da Represa. Mas aí fica na cabeça de cada um saber se vai ou não, se vai 920 

trazer mais desenvolvimento ou então vamos proteger. O trecho da proposta número 3 ali é 921 

praticamente inviável. Hoje é um investimento muito alto. Agora, a proposta 2 teríamos que 922 

estudar muito a fundo, por causa do problema do Exército. Ali não é fácil, não é assim. Ah! O 923 

Exército não vai impedir! Hoje, para mexer com o Governo, para mexer com o Exército é ainda 924 

muito mais complicado. Então, eu sou a favor aqui da aprovação, porque hoje tivemos, do 925 

mesmo jeito como Juiz de Fora depende da Represa, São Paulo depende da sua represa também e 926 

lá, como eu disse, além de passar nos afluentes, ele passa a estrada por cima da represa que 927 

abastece parte da cidade de São Paulo hoje. Obrigado. Eu queria chamar só o pessoal do DER 928 

para comentar sobre o projeto. 929 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Michel, se você permitir, eu vou dar 930 

uma oportunidade para o DER, porque ele foi o mais citado aqui pelo Professor Cézar e o 931 

Professor Amadeu, então, o DER vai ter o direito a um tempo. Então, se você permitir, eu deixo 932 

para depois. Ou você quer que seja agora? Fica a seu critério. Por favor, então, conselheiro 933 

Antônio Matos. Você podia deixar eu passar para o terceiro da vistas primeiro, para depois eu 934 

dar a palavra para você. O Professor Cláudio, Cláudio Amaral, por favor. 935 

Cláudio Amaral – Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Piranga – Em primeiro lugar, eu 936 

gostaria de pedir desculpas aos conselheiros, porque eu não pude enviar meu parecer em tempo 937 

hábil. É que semana passada eu estava participando do Seminário de Revitalização de Rios em 938 

Belo Horizonte e na quarta-feira eu estava pensando em voltar de lá, na quinta-feira protocolar o 939 

parecer aqui. Estava inclusive minutando ele em Belo Horizonte, mas aconteceu um imprevisto, 940 

a minha mulher está lá grávida e teve que fazer uma operação. Minha filha nasceu 941 

prematuramente e a minha cabeça ficou meio preocupada. Eu vim de lá correndo. Graças a Deus 942 

está tudo bem, a minha filhinha está aqui em Ubá, mas vai precisar de ficar na incubadora por 943 

algum tempo para ganhar peso. E eu não tive realmente cabeça para proceder esse parecer nesse 944 

tempo. Fiz isso hoje, protocolei o parecer. Se o Danilo quiser que leia ou alguém lê para mim aí, 945 

porque eu estou sem óculos. 946 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – O Léo pode fazer. Você? 947 

Cláudio Amaral – Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Piranga – Porque eu já passei do “enta” 948 

e eu estou sem óculos e não estou conseguindo. 949 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Léo, por favor, faça a leitura para ele. 950 

Cláudio Amaral – Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Piranga – Eu gostaria também de dizer 951 

ao Professor Barra que eu recebi o convite para participar do Seminário que aconteceu em Juiz 952 

de Fora, mas por conta desse compromisso agendado em Belo Horizonte, eu até respondi para 953 

você no seu e-mail e por conta desses atropelos, eu infelizmente não pude participar. 954 

Leonardo Sorbliny Schuchter – Diretor Jurídico da SUPRAM Zona da Mata – Boa tarde. 955 

Então, aqui a pedido do conselheiro, vou proceder à leitura do parecer. “O Departamento de 956 

Estradas e Rodagem de Minas Gerais, DER/MG, requereu licença prévia concomitante à licença 957 

de instalação para atividade de melhoria, pavimentação e implantação de rodovia, ligando os 958 

trechos entre os municípios de Juiz de Fora, Rodovia BR 040 e Coronel Pacheco, Rodovia MG 959 

353. O processo foi pautado para a 58ª. Reunião Ordinária da URC/ZM, onde teve pedido de 960 

vistas ao processo pela representante do Ministério Público e pelo representante da FIEMG. Na 961 

59ª. Reunião Ordinária da URC/Zona da Mata, o processo foi colocado em votação pelo 962 

Conselho e a decisão foi pelo indeferimento. O DER/MG apresentou recurso à decisão proferida 963 

pela URC/ZM. Assim na 60ª. Reunião Extraordinária da URC/Zona da Mata, em que foram 964 

pedidas vistas pelo representante do Ministério Público, representante do CBH Pomba, Muriaé e 965 

pelo representante da FIEMG. Item 2: Discussão. 1- Os técnicos da SUPRAM, Zona da Mata, 966 
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realizaram diversas vistorias ao local de implantação do empreendimento e elaboraram o parecer 967 

único favorável à concessão da licença prévia concomitante à licença de instalação, respaldados 968 

nos RCA e PCA, apresentados pelo DER/MG. De acordo com os referidos documentos, RCA e 969 

PCA, o projeto do DER/MG mostra o empreendimento que tem o cuidado de não causar ou 970 

contribuir para degradação ambiental da Represa Dr. João Penido, sendo apresentadas medidas 971 

mitigadoras adequadas às características da região e do empreendimento, como consta no parecer 972 

único da SUPRAM/Zona da Mata. Os materiais de bota-fora, materiais excedentes de 973 

terraplanagem gerados durante a implantação da rodovia, serão transportados para disposições 974 

em locais fora da bacia hidrográfica da Represa Dr. João Penido. 2- A instalação dos canteiros de 975 

obras será no distrito industrial, reduzindo significativamente os impactos ambientais da 976 

implantação da rodovia, uma vez que a instalação, operação e desmobilização do canteiro de 977 

obras é um dos grandes causadores de impactos na implantação de uma rodovia. 3- O sistema de 978 

tratamento dos efluentes sanitários foi concebido de forma a garantir o tratamento e disposição 979 

final adequado dos esgotos sanitários, de maneira a impedir ocorrer os impactos sobre o Meio 980 

Ambiente e sobre a saúde dos funcionários da empresa e da população vizinha. Além do tanque 981 

séptico e do filtro anaeróbio, o sistema terá caixas de inspeção antes do tanque séptico e após o 982 

filtro anaeróbio para coleta de amostras, visando o acompanhamento periódico da eficiência do 983 

sistema. 4- Nos pontos onde a rodovia fará a transposição dos cursos d'água e dos braços 984 

secundários de alimentação da Represa Dr. João Penido, a velocidade máxima dos veículos 985 

transportando cargas perigosas será fixada em 40 km por hora. Para tanto, o DER deverá instalar 986 

placas sinalizadoras e implantar barreiras físicas para redução de velocidade, com instalação dos 987 

chamados quebra-molas antes de todos os pontos de transposição nos dois sentidos. 5- Serão 988 

implantadas às margens da rodovia, em locais de transposição dos cursos d'águas principais, 989 

Ribeirão dos Burros e Córrego do Grama e em todos os pontos de transposição dos braços 990 

secundários que abastecem a Represa Dr. João Penido, barreiras em concreto, tipo “New Jersey”, 991 

visando evitar, em caso de acidentes, que os veículos acidentados saiam da pista de rolamento e, 992 

em caso de vazamento da carga, o produto escoe para dentro dos corpos d'água e daí para o lago 993 

da represa. As barreiras serão implantadas em todo comprimento da travessia dos cursos d'água 994 

interceptados pela rodovia e que abastecem de alguma forma a represa, bem como numa 995 

extensão de vinte metros para cada lado do final da área alagada. As barreiras serão 996 

impermeabilizadas, não permitindo a passagem de líquidos através delas. 6- Serão construídas 997 

canaletas nas laterais da rodovia, junto das barreiras, para coletar e direcionar produtos perigosos 998 

que, em caso de acidentes, possam cair na rodovia. As canaletas continuarão por mais vinte 999 

metros após o término das barreiras. Em todos os pontos de transposição dos cursos d'água com a 1000 

rodovia, que contribuem para o abastecimento da represa, após as canaletas coletoras serão 1001 

construídas uma caixa de contenção e uma caixa separadora de água e óleo. Em caso de 1002 

acidentes com derramamento de produto, o líquido ficará retido na caixa e quando estiver 1003 

chovendo, a caixa separadora permitirá a passagem da água e reterá o produto. Dessa forma, 1004 

pode-se afirmar que o empreendimento é viável do ponto de vista ambiental. No entanto, deixo 1005 

aqui minha sugestão de alteração das condicionantes propostas, para garantir maior segurança 1006 

com a implantação do empreendimento. Primeira proposta: O DER ficará obrigado a apresentar, 1007 

para a aprovação da SUPRAM, uma análise química e toxicológica da escória que pretende 1008 

utilizar na implantação do empreendimento e esta só poderá ser utilizada após a concordância da 1009 

SUPRAM. Segunda proposta: Alterar a condicionante dez para: “Implantar às margens da 1010 

rodovia, em locais de transposição dos cursos d'água principais, Ribeirão dos Burros e Córrego 1011 

do Grama e em todos os pontos de transposição dos braços secundários que abastecem a Represa 1012 

João Penido, barreiras em concreto tipo “New Jersey”, de acordo com a recomendação técnica 1013 
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RT 01.22, barreira de segurança de concreto. As barreiras deverão ser implantadas em todo o 1014 

comprimento das travessias dos cursos d'água interceptado pela rodovia e que abastecem de 1015 

alguma forma a represa, bem como numa extensão mínima de quarenta metros para cada lado do 1016 

final da área alagada”. Terceira proposta: Alterar a condicionante 11 para “Apresentar projeto 1017 

das caixas de contenção e caixa separadora de água e óleo, instaladas junto às barreiras em 1018 

concreto tipo “New Jersey”, para aprovação da SUPRAM/ZM antes do início das obras”. Item 3 1019 

– Conclusão: Diante do exposto, somos favoráveis à concessão da licença prévia concomitante à 1020 

licença de instalação para atividade de melhoria, pavimentação e implantação da rodovia, 1021 

ligando os trechos entre o município de Juiz de Fora, Rodovia BR 040 e Coronel Pacheco, 1022 

Rodovia MG 353. Cláudio Luiz Dias Amaral – CBH Pomba/Muriaé. 1023 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Obrigado, Cláudio. Quero saber se você 1024 

quer fazer mais algum comentário ou está satisfeito com a leitura. 1025 

Cláudio Luiz Dias Amaral – Comitê de Bacia Hidrográfica Rio Pomba/Muriaé – Como 1026 

representante de Comitê de Bacia Hidrográfica, naturalmente a gente se solidariza com a 1027 

preocupação dos moradores de Juiz de Fora quanto à questão de contaminação dos recursos 1028 

hídricos. E nesse sentido, como eu não conhecia o projeto inicialmente, eu solicitei ao DER que 1029 

me fizesse uma apresentação, para que eu pudesse vir votar com embasamento, com 1030 

tranquilidade e isso foi feito para mim. E na oportunidade, eu fiquei convencido de que o projeto 1031 

era viável e um projeto, principalmente a nossa região, considerando aqui o pólo moveleiro de 1032 

Ubá, o pólo produtor de plantas em Dona Eusébia e outras atividades que vão se beneficiar com 1033 

essa rodovia, eu acho de fundamental importância que a gente aprove, claro que fazendo com 1034 

que o DER cumpra essas condicionantes que foram colocadas aí e algumas outras que outros 1035 

conselheiros possam apresentar, mas a nossa região necessita dessa obra. Eu já trabalhei com 1036 

venda de planta, já dirigi caminhão passando por Juiz de Fora e eu sei a dificuldade que é para 1037 

você sair daqui da nossa região e chegar a São Paulo, por exemplo, tendo que aumentar em duas 1038 

horas e meia, três horas a passagem por Juiz de Fora. De carro você passa em uma hora e meia, 1039 

mas de caminhão a coisa demora um pouquinho mais. Então, eu acho que essa obra é de 1040 

fundamental importância, não só para viabilizar o aeroporto de Goianá. Para viabilizar o 1041 

aeroporto de Goianá, além dessa obra será necessário também a construção dos contornos de 1042 

Piraúba, Rio Novo e Guarani. Isso sim vai colocar no aeroporto de Juiz de Fora mais de dois 1043 

milhões de pessoas. Então, é preciso, Danilo, é preciso que as pessoas de governo que estão aqui 1044 

pensem também, não na viabilidade dessa estrada somente, mas nos contornos de Piraúba, 1045 

Guarani e Rio Pomba. São também de fundamental importância. Não são matérias de pauta, mas 1046 

eu gostaria de deixar a minha preocupação e a minha vontade de que isso também possa vir no 1047 

futuro a acontecer. Muito obrigado. 1048 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Obrigado, conselheiro Cláudio. Com a 1049 

palavra o Professor Novaes, depois você. Você primeiro Novaes. 1050 

Maurício Novaes Souza – Instituto Federal do Sudeste de Minas – Olha, eu acho que depois de 1051 

todos esses depoimentos e explanações, não existe nenhum questionamento. Até o próprio 1052 

conselheiro Michel mostra a inviabilidade de se fazer a obra como está. Essa visão economicista, 1053 

ela não justifica um projeto desses. Que tem que fazer estrada, que precisa melhorar, isso é 1054 

indiscutível. Ninguém discute isso aí, lógico que não se discute. Agora, nesse lugar é evidente 1055 

que ela não pode ser. Está claro por todos os depoimentos que não existe mais dúvida com 1056 

relação a isso. Não é? Eu acho que é só isso que tinha para falar. 1057 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Obrigado, conselheiro Novaes. 1058 

Conselheiro Antônio Matos, por favor. 1059 
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Antônio Teixeira Matos – ABES – Eu gostaria de comentar basicamente o parecer, o estudo 1060 

que foi feito pelo Professor Marcelo, o qual eu cumprimento, é um prazer revê-lo. Alguns 1061 

aspectos eu gostaria que os nossos colegas conselheiros repensassem e talvez não tirassem a 1062 

mesma conclusão que ele tirou. Bom, primeiramente, causou-me preocupação o aspecto como 1063 

está hoje a qualidade da água da Represa João Penido, porque na vez passada veio um professor 1064 

da UJF, engenheiro sanitarista, e falou que estava sendo gasto mais de cinquenta vezes da 1065 

quantidade de sulfato de alumínio que é usado no tratamento da água do que se usava 1066 

anteriormente. Ou seja, como é que a água pode estar na condição de classe um, tal como foi 1067 

alegado aqui, sendo que tem que se usar não sei se cinquenta miligramas por litro, mas uma 1068 

quantidade de sulfato de alumínio típica de água de pior qualidade ou classe três. Isso aí já me 1069 

gera uma certa dúvida a respeito da qualidade da água hoje nesse manancial. A segunda e mais 1070 

importante discussão é com respeito à escória de auto-forno. Eu sou professor universitário, já 1071 

orientei teses, não necessariamente com escórias de auto-forno, mas eu conheço diversas teses, já 1072 

li muito material sobre o assunto e trabalho com uso da escória de auto-forno para correção de 1073 

PH do solo. São muito comuns, inclusive trazendo aspectos muito benéficos à qualidade do solo, 1074 

até mesmo para retenção de metais pesados, ao contrário do que se tentou apresentar aqui. 1075 

Causou-me extrema preocupação quando ele apresentou dados de concentrações totais que, 1076 

principalmente dentro de um agregado, material de grandes âmbitos, grandes dimensões, 1077 

estariam dificilmente disponibilizados no ambiente. E que teores totais a gente não pode utilizar 1078 

como valores de referência quando se refere a riscos de contaminação ambiental, porque esse 1079 

metal pode estar tão fortemente ligado, que ele não vai sair. Ele não vai solubilizado ou 1080 

lixiviado. Porque esses são os ensaios importantes a serem avaliados para o meio ambiente. E 1081 

como os ensaios de lixiviação e solubilização não indicaram nada ou traços, mesmo que ele 1082 

tenha apresentado resultado em outra tese, mas para outros metais, não para Crômio, por 1083 

exemplo. Crômio não apareceu na tese do doutorando, mas chumbo apareceu. Existe uma 1084 

variabilidade sim em escória de auto-forno, típica de matéria prima diferente, processo produtivo 1085 

diferente. É comum. Eu não vejo que tenha sido, de forma nenhuma, havido má-fé. Eu não estou 1086 

aqui para defender nem um lado e nem o outro, mas não acredito que tenha havido má-fé nos 1087 

laudos de qualificação do material. E quando ele comparou concentração de metal pesado, 1088 

principalmente Crômio, num material, na escória com concentrações na água, aí foi demais, 1089 

porque aí ele comparou, ah, está dois mil e trezentas vezes maior. Mas ele está comparando uma 1090 

coisa num material sólido com a concentração na água. Não tem nada a ver uma coisa com a 1091 

outra. Então, isso causou um alarme, isso causa perplexidade para quem está ouvindo a 1092 

apresentação, mas não é cabível. Com todo respeito, Professor. De toda sorte, então, a respeito 1093 

do que foi dito aí, “ah, já usaram escória de auto-forno lá, então o pessoal devia ser preso”, então 1094 

muito produtor rural tinha que ser preso, porque ele usa escória de auto-forno para correção de 1095 

PH do solo. Muito obrigado. 1096 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Obrigado, conselheiro Antônio Matos. 1097 

Conselheiro Michel, por favor. 1098 

Michel Henrique Pires – FIEMG – Só para esclarecer que eu hora nenhuma eu falei que sou 1099 

contra a viabilidade da estrada, pelo contrário, em qualquer lugar que for construída a estrada 1100 

hoje, eu acho que aquele local ali é o melhor local que tem para ser construído e nós precisamos 1101 

dessa estrada, como ele disse, não só para o pólo moveleiro de Ubá, que é muito importante, mas 1102 

para toda região da Zona da Mata aqui. Então, não sou contra a viabilidade da estrada de jeito 1103 

nenhum. Sou a favor da construção dela. Como eu disse, quando eu estive, não pude ir por Rio 1104 

Pomba, ir para Uberlândia, eu passei por ali. Deixei de passar por qualquer outro lugar e eu 1105 
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conheço aquela região toda e sei que o melhor local, menos íngreme, menos sinuoso, é aquele 1106 

local. 1107 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Obrigado, conselheiro Michel. Algum 1108 

conselheiro mais? Favor você, não é para passar para o professor não. Se você quiser fazer o uso, 1109 

por favor, o professor já teve a oportunidade dele. 1110 

Thaís Lamin Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Bem, essa questão que foi 1111 

levantada da questão dos estudos do Professor Jorge Macedo, infelizmente não tenho elementos 1112 

técnicos para estar explicando, acho que seria interessante a gente esclarecer esses dois pontos 1113 

que foram levantados para que a gente visse, porque às vezes tem uma explicação para o que o 1114 

conselheiro está levantando. Acharia interessante que o Professor Jorge Macedo viesse explicar a 1115 

questão. 1116 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Mais na frente. Mais na frente. Eu 1117 

quero ouvir primeiro. Então, por favor, vou dar dois minutos. Um minuto e meio. 1118 

Dr. Jorge Antonio Barros de Macedo – Químico Ambiental – Caro conselheiro, eu digo ao 1119 

senhor o seguinte... 1120 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Não quero, por favor, Professor 1121 

Macedo, também não quero transformar isso num debate. Eu estou lhe dando oportunidade a 1122 

pedido da nossa conselheira Thaís. 1123 

Dr. Jorge Antonio Barros de Macedo – Químico Ambiental – Deixa eu só falar uma coisa, nós 1124 

estamos discutindo tecnicamente a viabilidade do empreendimento. 1125 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok, por favor, seja rápido, porque o seu 1126 

tempo já está sendo contado. 1127 

Dr. Jorge Antonio Barros de Macedo – Químico Ambiental – O que existe é o seguinte, 1128 

existem três tipos de escória no Brasil, a única que tem normatização é a LD. Essa EAF, escória 1129 

da Mitral Acelor Juiz de Fora, não tem norma do DENIT para utilização dela. Segunda coisa que 1130 

eu digo aos senhores é o seguinte, quando você faz um teste de ação num laboratório, num 1131 

becker, você tem resultados, quando você põe estudo dinâmico na natureza, em disposição, há 1132 

uma recarga de 50% daquela bacia toda. Ninguém vai ter um modelo matemático para poder 1133 

explicar se aquilo vai liberar ou não. E terceiro, quando eu falei, eu apenas comparei para as 1134 

pessoas leigas saberem que nós estamos pondo um material ali que é extremamente mais 1135 

concentrado do que é permitido na água. Então, eu não sou contra o uso da escória. O que tem 1136 

que aparecer, bem dito pela conselheira aqui, é que o DER apresente análise de ecotoxidade do 1137 

material. Você não pode colocar um material daquele, naquele local, sem ter uma ecotoxidade 1138 

dele. E a escória utilizada, não há norma para ela. Agora, quanto a usar no solo é diferente a 1139 

situação. Lá nós vamos ter um solo extremamente hidratado, em função dessa percolação de 1140 

água. Quanto ao conselheiro ali, técnico em metalurgia, eu acho que você arrancar aquele 1141 

Crômio ali, num processo para tirar ele puro, vai ser problemático, no sistema dentro do 1142 

laboratório. Na natureza, eu discordo até da sua posição. Eu gostaria, e quanto aos números que 1143 

eu apresentei, professor, eu apresentei números do DER. Eu não apresentei nada meu. E 1144 

apresentei tese de mestrado, dissertação de mestrado, tese de doutorado, que mostraram que os 1145 

resultados apresentados nos laudos que eles juntaram são completamente diferentes dos obtidos 1146 

Então, eu não disse em momento nenhum que não há conformidade, tá? Então, eu acho que tem 1147 

que ter um estudo técnico e fazer igual o senhor falou, vamos avaliar tecnicamente e aí vão votar 1148 

favorável, vão ser favorável à estrada. 1149 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Obrigado, professor. Gastou o tempo 1150 

exato. Por favor, conselheiro Luiz Fontes. 1151 



26 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Eu gostaria de saber se 1152 

vai haver apresentação do DER. Se for haver, eu vou me manifestar depois. 1153 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Sim. Ok. Se não tem mais nenhum 1154 

conselheiro que queira, então, primeiro eu vou, nós vamos agora, para facilitar inclusive para... 1155 

Você quer falar? Por favor, Luiz. 1156 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Vai ter a parte agora do 1157 

público? 1158 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Primeiro eu vou dar ao público, porque 1159 

eles já estão meio inquietos para se manifestarem, depois a apresentação do DER, depois nós 1160 

entramos no processo de votação, de discussão, de discussão. 1161 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Eu vou me manifestar 1162 

agora então. 1163 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Sim, você quer se manifestar? Por 1164 

favor, então. Então, o Professor Luiz Fontes com a palavra, por favor. 1165 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Inicialmente, eu gostaria 1166 

de dizer, responder a observação do professor Cézar, que convidou todos os conselheiros, eu 1167 

recebi o convite também e pensei até em ir, mas além de todas as atribuições que a gente tem, 1168 

nós temos outra reunião semana que vem, com vinte e dois pontos de pauta. E a gente é tentado a 1169 

ir, o pessoal do DER convidou-me também para ir, eu pensei até, nós tínhamos conversado aqui 1170 

com o Danilo de tentar articular uma ida dos conselheiros, que o DER recebesse vocês também, 1171 

a gente chegou a falar isso ali fora. Não foi possível. Então, aquele evento teria sido interessante, 1172 

mas teria sido um lado só para gente ver e seria um pouco complicado para o conselheiro ir. Mas 1173 

não foi descaso, não foi descompromisso de forma nenhuma, até porque nós temos vários 1174 

processos polêmicos aqui e a gente tem que confiar na seriedade dos técnicos que assessoram a 1175 

SUPRAM na discussão dos conselheiros, porque senão vai ficar complicado. Semana que vem 1176 

tem outra reunião, segunda próxima e o que a gente tem contribuído, tentado contribuir. É como 1177 

foi hoje, proposta de ter uma reunião com pauta única, mostrando a importância que esse tema 1178 

tem. E eu queria dizer também que esses processos, quando vêm e que eles tomam esse caráter 1179 

polêmico e político, eles acabam ficando realmente complicados. Qualquer saída acaba ficando 1180 

complexa, ruim para conselheiro, para técnico da SUPRAM, para comunidade, para todo mundo. 1181 

Eu especialmente fico incomodado quando a gente extrapola na defesa das posições de um lado 1182 

ou de outro, usando muitos argumentos que às vezes eles acabam cansando os conselheiros, 1183 

cansando a platéia. Por exemplo, falou um monte de vezes aqui que bacia, aquela bacia, se cair 1184 

vai contaminar. Qualquer bacia é assim. O Professor Antônio Matos fez uma observação. 1185 

Qualquer bacia, o conceito de bacia, bacia a gente usa lá na cartilha assim, igual bacia de casa, 1186 

caiu na beirada, corre para o centro. Então, falar isso é redundante, é cansativo no processo, 1187 

porque bacia é qualquer uma. Fica parecendo que só a de João Penido é importante. Não. 1188 

Qualquer bacia, qualquer estrada, qualquer empreendimento, nós traríamos problema. Então, às 1189 

vezes, a gente perde um tempo muito grande nisso. Da mesma forma a questão da escória. Da 1190 

forma que o professor colocou aqui, nenhuma escória pode ser usada em lugar nenhum, mas o 1191 

parecer dele, ele abre falando assim: “não sou contra o uso da escória”. É. É contra. O 1192 

depoimento aqui não pode permitir, responsavelmente, quem faz um depoimento desses, não 1193 

pode nenhuma escória em qualquer lugar. Porque eu, como professor, como ex-pesquisador, 1194 

porque hoje eu sou um educador ambiental, graças a Deus, qualquer pesquisador vai falar. Mas 1195 

olha, nesse nível de entendimento, qualquer escória vai ser problemática, potencialmente 1196 

problemática. Então, não podemos usar escória. A gente tem que ser comedido, às vezes, 1197 

manifestações fortes que a gente faz, defendendo de um lado ou do outro, para a gente não 1198 



27 

chegar num ponto depois como esse, que você é obrigado a voltar atrás em defesa do que a gente 1199 

faz. Por isso que o equilíbrio é que deve mover os conselheiros. Nós estamos aqui hoje, o 1200 

ouvidor ambiental, a gente tem discutido isso em outros momentos, há necessidade de qualificar 1201 

melhor os conselheiros nesse papel que a gente exerce aqui, que é muito difícil. E assim, da 1202 

mesma forma, quando o César trouxe a manifestação dele aqui e pedindo mais tempo, mas 1203 

trouxe um monte de dado econômico. Nós temos que avaliar aqui a questão ambiental. E aí, 1204 

quando a gente perde um tempo grande desses aí é realmente, às vezes a gente perde tempo na 1205 

objetividade da discussão. E eu votei contra na outra vez, estou extremamente preocupado com 1206 

esse processo, como todos os conselheiros estão e me preocuparam muito as questões levantadas, 1207 

principalmente quando a gente vai à página dezessete do processo, apresentado inicialmente pela 1208 

SUPRAM, que fala: “... como potenciais problemas ambientais, acidentes ambientais com cargas 1209 

perigosas em movimentação na rodovia, com contaminação da água ar e solo”. E vem assim: “A 1210 

rodovia vai interceptar dois cursos d'água principais, Ribeirão dos Burros e Córrego do Grama, 1211 

formadores da Represa João Penido, além de outros contribuintes da represa e de outras micro-1212 

bacias. Com a implantação da rodovia, obviamente haverá o aumento do trânsito de veículos, 1213 

caminhões no local e, consequentemente, maiores riscos de acidentes, tendo em vista o lago João 1214 

Penido, à jusante da rodovia. O risco de acidentes possui maior importância, principalmente com 1215 

relação àqueles envolvendo veículos que transportam cargas perigosas, que podem comprometer 1216 

a qualidade da água da represa”. Isso está no parecer técnico aqui, que a SUPRAM apresentou 1217 

com base nos estudos. Isso me preocupa muito, com todos os pontos. E quando a gente vai nas 1218 

condicionantes, a condicionante é muito tímida, as condicionantes em relação à proteção são 1219 

muito tímidas e isso me preocupou. Eu até elaborei aqui uma condicionante, se o processo for 1220 

aprovado eu quero apresentar, porque realmente, se nós temos reconhecidamente potencial de 1221 

impacto, então nós não podemos ser tímidos na hora de proteger. Aí eu me permito até discordar 1222 

do encaminhamento do representante dos comitês, que foi tímido também. Melhorou um 1223 

pouquinho, passou de vinte para quarenta metros. Melhorou, mas isso ainda é tímido. Eu acredito 1224 

que, como ponto principal, e realmente a gente ouve vários questionamentos de quem conhece a 1225 

estrada, diz que as alternativas realmente, outras pessoas, não foi o Michel não, eu ouvi de outras 1226 

pessoas que conhecem ali, não é tão simples as alternativas em termos de rampa etc. Mas eu, por 1227 

isso que eu quero ouvir o DER, para ver o que o DER tem a falar a respeito dessas medidas e etc. 1228 

Mas, do jeito que está, fica complicado realmente, pelo risco, pelo princípio aí da possibilidade 1229 

que vai ter. Isso está me preocupando muito. 1230 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Obrigado, conselheiro Luiz. Só te 1231 

tranquilizar, nós vamos ouvir o público, nós vamos ouvir o DER e eu acho que qualquer 1232 

conselheiro pode apresentar condicionante, pode aumentar as exigências, eu acho que isso aí é 1233 

até uma obrigação nossa, se a gente vê que existe risco. Conselheiro tem que se manifestar e 1234 

tentar ampliar as condicionantes, cobrar mais do empreendedor, para que possa estar protegendo 1235 

da melhor maneira possível o empreendimento e o seu entorno.  Então, nós vamos agora, se não 1236 

tem nenhum outro conselheiro que queira se manifestar, nós vamos ouvir os senhores 1237 

participantes e a platéia aqui, os que estão inscritos, fizeram inscrição na chegada. Só queria 1238 

combinar uma coisa, eram trinta e três inscritos, três abriram mão em favor do Professor Amadeu 1239 

e ainda nós temos mais trinta. Do Professor Cézar. Não foi do Amadeu, do Professor Cézar, que 1240 

tirou tempo seus. Então, o Professor Cézar ganhou o tempo de três aí e nós agora precisamos 1241 

combinar o seguinte, o regimento fala que a platéia tem trinta minutos para se manifestar, então, 1242 

vou dar trinta minutos. Considerando que tem trinta inscritos, será um minuto para cada um, a 1243 

não ser que haja um entendimento entre vocês aí de ceder tempo, mas para eu não perder tempo, 1244 

eu vou começar a abrir às falas. Um minuto para cada um. Nós vamos começar a chamar. Por 1245 
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favor, Irene Aparecida Vitorino. Irene Aparecida Vitorino, por favor, um minuto. O seguinte 1246 

pode vir cá para frente, para nós irmos ganhando tempo. Nilton Gate. 1247 

Irene Aparecida Vitorino – Na presença do presidente, eu cumprimento a mesa e a todo 1248 

público presente. Eu sou representante da Zona Norte em Juiz de Fora e nós ficamos sabendo 1249 

desse trabalho, dessa estrada há pouco tempo, mas ninguém na Zona Norte mesmo, a maior parte 1250 

da população não está sabendo dessa construção dessa estrada. Então, eu proponho que lá em 1251 

Juiz de Fora nós vamos estar fazendo uma assembléia, um manifesto, porque o problema é sério, 1252 

não é brincadeira não. No papel é uma coisa, a realidade é outra. Nós somos 136.000 habitantes 1253 

na Zona Norte só. 88 bairros em doze distritos. Eu não concordo com isso não. Então, as 1254 

autoridades que aqui estão que vão votar a favor que parem, pensem e estudem e vão a Juiz de 1255 

Fora, vamos juntos para rever essa situação, porque do jeito que está não dá para continuar. 1256 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Por favor. 1257 

Irene Aparecida Vitorino – Isso aqui não é brincadeira, é uma coisa muito séria. 1258 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Nilton Gate. Por favor, o seu tempo já 1259 

esgotou. Nilton Gate, por favor. Por favor, Nilton. Um minuto, está marcando aqui o tempo. 1260 

Leonardo Vital já pode chegar para cá. 1261 

Nilton Gate – Boa noite a todos, boa noite senhor presidente. Já me comeram cinco segundos ali 1262 

sem eu ter iniciado a falar. Senhor presidente, nobres conselheiros, conselheira, eu represento no 1263 

momento a UNIJUF, União das Associações de Moradores de Juiz de Fora, bem como o 1264 

COMDEMA. Eu represento o COMDEMA, mas eu sou conselheiro do COMDEMA em Juiz de 1265 

Fora. Eu quero dizer ao senhor que o povo de Juiz de Fora precisa ser ouvido e nós temos aqui 1266 

alguns representantes de Associações de Moradores. Por gentileza, gostaria que se levantassem, 1267 

presidentes de Associações de Moradores e líderes das Associações de moradores da Zona Norte. 1268 

Então, nós somos contra, da maneira como está sendo proposta. Não somos contra a estrada, nós 1269 

sabemos que a estrada é necessária, mas a maneira como ela está sendo proposta. Em outro 1270 

trajeto é viável. Eu gostaria de dizer também que eu lamento profundamente o que o conselheiro 1271 

da FIEMG disse, que nós não podemos nos basear numa cidade como São Paulo para poder 1272 

viabilizar um projeto em Juiz de Fora. 1273 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – O seu tempo está esgotado. Leonardo 1274 

Gate, Leonardo Vital. Depois de Leonardo Vital, Marcos José Novaes Pereira. 1275 

Leonardo Vital – Eu queria deixar só registrado, como cidadão juiz-forano mesmo, não sou 1276 

contra a construção, mas sim que tenham a humildade de escutar os responsáveis técnicos, que 1277 

sabem que tem problema e que não tem jeito do jeito que está. Eu trabalho como motorista, sou 1278 

estudante da área de Educação Ambiental e vejo tudo que foi feito de mal na cidade. Digo, 1279 

assim, tenham humildade de escutar os responsáveis, tenham amor, compaixão mesmo pelos 1280 

cidadãos, pelos nossos irmãos mesmo, seres humanos e os animais mesmo em geral. Agradecido 1281 

pela atenção. 1282 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Por favor, Marcos José Novaes Pereira, 1283 

depois Márcia Xavier, pode também vir chegando para cá. 1284 

Marcos José Novaes – Boa tarde a todos. Eu gostaria de dizer que em Juiz de Fora já temos o 1285 

rio Paraibuna totalmente poluído, os afluentes, os córregos todos estão contaminados por 1286 

empresas, então, não podemos, senhoras e senhores, deixar a Represa João Penido morrer dessa 1287 

forma. Nós temos outras alternativas sem prejudicar o Meio Ambiente. Não foi falado aqui, mas 1288 

eu moro, a minha família é de Paula Lima, distrito rural de Juiz de Fora. Então, ali naquela 1289 

estrada, além dos mananciais que passam ali, existem muitos animais silvestres que atravessam 1290 

aquela estrada. É muito, não é pouco não. Então, gente, olhem com carinho, não deixem a 1291 
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particularidade de vocês entrar na alma de vocês. Olhem pela gente, olhem pela nossa região. 1292 

Queremos um acesso? Sim, mas dessa forma não. E viva a natureza! 1293 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Márcia Xavier. Mizael Geraldo também 1294 

já pode vir chegando cá para perto. 1295 

Márcia Xavier – Boa tarde a todos. Eu estou aqui representando a Comissão do Meio 1296 

Ambiente... 1297 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Atenção, por favor, pessoal, porque 1298 

senão vocês vão prejudicar os colegas seus aqui. 1299 

Márcia Xavier – Eu estou aqui como advogada, gestora ambiental, eu sou atualmente aluna do 1300 

curso de Análise Ambiental da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu estou falando em nome 1301 

da Comissão de Meio Ambiente da OAB, da qual eu sou membro, e nós não somos contra o 1302 

desenvolvimento, contra a construção dessa BR. Essa MG 353, ela tem outras alternativas e é o 1303 

quê nós viemos buscar, porque a MG 353 passa exatamente em cima de um manancial de 1304 

abastecimento de 50% da cidade de Juiz de Fora. Acontecendo um acidente com um produto 1305 

inflamável, são quase 270.000 pessoas sem abastecimento de água. E onde nós vamos buscar 1306 

alternativas para isso? Em chapéu D’Uvas? Como? De imediato? Então, o que nós estamos 1307 

pedindo é que se repense nesse trajeto. Muito obrigada. 1308 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Obrigado. Mizael Camargo, por favor. 1309 

Júlio César Teixeira pode vir chegando cá para perto, por favor. 1310 

Mizael Camargo – Senhor presidente, senhores conselheiros, nós realizamos dia 12... 1311 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Você não falou o seu nome, por favor. 1312 

Mizael Camargo – Comitê SOS Represa João Penido – Nós realizamos no dia 12 um seminário 1313 

para discutir com a população, já que isso não foi feito anteriormente, sobre a situação da estrada 1314 

que passa na bacia da Represa João Penido. E era o meu intuito pedir licença para ler uma carta 1315 

aberta, tirada no final desse seminário. 1316 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Você tem um minuto. 1317 

Mizael Camargo – Comitê SOS Represa João Penido – Pois é, mas como o tempo não vai ser 1318 

possível, eu pediria licença para entregar a todos os presentes. 1319 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Pois não, por favor. 1320 

Mizael Camargo – Comitê SOS Represa João Penido – Uma cópia da carta, lembrando que o 1321 

mais importante é que esse seminário analisou a proposta, foi contra ela e pede que seja estudada 1322 

um nova alternativa e que se preserve a nossa represa, que hoje abastece 50% de Juiz de Fora. 1323 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Muito obrigado, Mizael. Distribui a sua 1324 

carta. Júlio César, por favor. Marta Augusta, pode ir chegando, Ribeiro. 1325 

Júlio César Teixeira – Diretor da Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Juiz de 1326 

Fora – Boa tarde a todos. Estou aqui bastante preocupado, porque sexta-feira eu ouvi pela Rádio 1327 

Itatiaia nosso Governador dizer que hoje o problema dessa transposição estaria resolvido. Isso foi 1328 

na sexta-feira. Então, para nós, o poder político já decidiu. Sobre o aspecto técnico, eu acho que 1329 

tem uma questão muito importante que ninguém aqui levantou com a ausência do Aurélio, 1330 

respeito a ele, a questão é a seguinte: Se tiver um acidente, qual é o Plano de Contingência? Qual 1331 

é o Plano de Emergência? Não sei, não vi, mas vi o seguinte texto: “Quanto ao transporte de 1332 

produtos perigosos, o parecer cita que o Plano de Emergência é de responsabilidade da 1333 

transportadora”. Ora, fico surpreso. Uma transportadora de Porto Alegre tem um problema aqui 1334 

em Juiz de Fora, ela vai resolver? Peço a vocês o princípio de precaução. Vamos estudar um 1335 

pouquinho mais. O tempo cobra aquilo que é feito sem levar em consideração o uso que foi feito 1336 

dele. 1337 
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Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Obrigado, professor. Vocês estão 1338 

atrasando a participação da Marta, por favor. Marta, prazer em vê-la aqui. Não tinha te visto lá, 1339 

você me desculpa. Você já foi nossa conselheira, é um prazer ter você aqui de novo. Obrigado. 1340 

Marta Augusta – Grupo Ecológico Salva Terra – O Grupo Ecológico Salva Terra entende que 1341 

essa localização é no mínimo criminosa. Por quê? Porque pode vir a contaminar a Represa João 1342 

Penido. Entende que essa questão deveria ser discutida com toda população de Juiz de Fora. O 1343 

atropelo com que essa obra vem se mostrando é um desrespeito ao cidadão de Juiz de Fora. O 1344 

EIA/RIMA, nós desconhecemos. Audiências públicas, desconhecemos, não teve. Então, esse 1345 

empreendimento não foi discutido com a sociedade. Juiz de Fora quer esse tipo de 1346 

empreendimento? Juiz de Fora quer sim uma via, quer uma estrada que vá levar todo mundo 1347 

confortável ao aeroporto de Goianá. Mas tem que ser a esse preço? Contaminando os cidadãos de 1348 

Juiz de Fora? Então, o que o Grupo Ecológico pede aos senhores e, como eu já participei do 1349 

Conselho, eu sei das nossas responsabilidades, inclusive responsabilidades criminais que a nós 1350 

pode ser imputada se nós não tivermos a coragem de defender os recursos minerais e a 1351 

sustentabilidade, eu sei que nós temos esse ... 1352 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Marta, Marta... 1353 

Marta Augusta – Grupo Ecológico Salva Terra – Só mais um pouquinho. 1354 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Francisco Eduardo Ferreira. 1355 

Marta Augusta – Grupo Ecológico Salva Terra – Só mais um pouquinho, eu peço a vocês que 1356 

votem contra esse empreendimento. Obrigada. 1357 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Obrigado, Marta. 1358 

Francisco Eduardo Ferreira – Boa tarde à mesa e conselheiros aqui. O que eu tenho que dizer 1359 

é o seguinte, nós, da Zona Norte, hoje com 136.000 habitantes, não temos conhecimento dessa 1360 

estrada em cima da João Penido. Isso é um crime ambiental em cima dos nossos mananciais. Foi 1361 

passado às escuras, sem nós termos uma audiência pública ou que seja uma conferência. Nós 1362 

fomos saber na última hora e ficamos surpresos com isso. Eu acho isso uma criminalidade com o 1363 

povo de Juiz de Fora, principalmente aqueles mais jovens, que vêm chegando para pegar a 1364 

contaminação para o futuro. Isso eu não adoto e aí está, é mais interesse político, porque o 1365 

elefante branco já está morto há muito tempo lá em Goianá. Ninguém mexeu nele, vem mexer na 1366 

época da política. Isso é palhaçada. 1367 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Por favor, Fabiano Diogo Ferreira, por 1368 

favor. Fabiano não está aí não? Noemi Siqueira, por favor. 1369 

Noemi Siqueira – Eu vim em nome do Professor Flávio Rocha e a opinião dele é totalmente, eu 1370 

tenho procuração para isso, ele é totalmente contra esse empreendimento, ele faz parte do 1371 

Conselho do Comitê de Bacias Hidrográficas, ele é conselheiro. Então, ele pediu que eu 1372 

pronunciasse a esse respeito, que ele é totalmente contra. 1373 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok, obrigado. Virgílio Furtado. Luiz 1374 

Carlos Cabral. Virgílio está ali. Depois Luiz Carlos Cabral pode também vir chegando aqui para 1375 

perto. Virgílio, por favor. 1376 

Virgílio Furtado – Secretário Executivo da APARA – Boa tarde presidente, boa tarde 1377 

conselheiros, eu sou Secretário Executivo da APARA, Associação de Municípios da região aqui 1378 

do Vale do Paraibuna. 1379 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Atenção pessoal aí atrás.  1380 

Virgílio Furtado – Secretário Executivo da APARA – Volta aí atrás, porque eu já perdi sete 1381 

minutos. Eu represento uma instituição com 39 municípios. Nós estamos estudando esse projeto 1382 

desde o ano de 2000, esse projeto tem dez anos. O primeiro projeto de engenharia foi feito pela 1383 

ENECOM, no ano de 2001. Ele é estudado em várias opções, em vários endereços, duas vias 1384 
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Remontas, não é só uma, como o Dr. Cézar citou. E ele é bastante estudado pelo DER. Com 1385 

relação à água, a opção que se estudou foi essa aí mesmo, que é a mais viável, segundo os 1386 

estudos da consultoria do DER. Com relação à água, criou-se um terrorismo aqui que não tem 1387 

água em Juiz de Fora. Ribeirão do Espírito Santo tem dois mil litros por segundo. Chapéu 1388 

D’Uvas, três mil oitocentos e cinquenta litros por segundo. João Penido, 935 litros por segundo. 1389 

Pela forma do que é sete dez de vazão mínima e João Penido não pode passar de setecentos e 1390 

cinquenta litros por segundo e a maior fonte de reserva d'água não está citada aqui, que é o 1391 

encontro, em Cotegipe, do rio do Peixe com o rio Paraibuna. 1392 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Obrigado Virgílio. Luiz Carlos Cabral, 1393 

por favor. Por favor platéia, vamos conter. Luiz Carlos Cabral, por favor. 1394 

Luiz Carlos Cabral – Boa tarde a todos, à mesa, ao auditório. Eu peço pelo menos três minutos. 1395 

O fato é o seguinte, nós temos que trabalhar para o desenvolvimento. Sem desenvolvimento não 1396 

existe trabalho. Nós estamos convivendo com vários bolsões de pobreza na Zona da Mata. A 1397 

hora que nós estamos acordando para o desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento com 1398 

realidade e com fatos, é isso que nós temos que pesquisar. Além disso, presidente, existe um 1399 

fato, a engenharia hoje é moderna. Existem resultados para todos os tipos de projetos de 1400 

engenharia. As rodovias, quantas rodovias que existem no Brasil que não ocorrem desastres, 1401 

porque são rodovias preparadas para aquele tipo de veículo, para aquele tipo de trânsito, de 1402 

tráfego. Essa que é a realidade. Nós não podemos falar aleatoriamente sem conhecer, sem 1403 

conhecer o Brasil. Eu, por exemplo, posso falar de Brasil, 75% desse país eu conheço. Então, 1404 

veja bem o que acontece, vamos pensar mais no empreendimento. Eu venho em defesa do setor 1405 

de emprego e renda, isso que é mais importante. Vamos pensar sobre isso. 1406 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Obrigado, Luiz. Luiz Carlos Narde, por 1407 

favor. Geraldo da Costa. 1408 

Luiz Carlos Narde – Boa tarde a todos, eu sou estudante de Gestão Ambiental, estudo no 1409 

Instituto Viana Júnior. Eu sou contra o empreendimento, porque no papel é muito bonito, os 1410 

planos direitinho. Mas hoje, o Estado é às vezes até omisso, porque não tem quem fiscalize. 1411 

Depois que poluir, como é que vai fazer? É por isso que eu sou contra, é a minha opção, o meu 1412 

voto. Eu sou totalmente contra. 1413 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok, obrigado. Juliano Nazaré já pode 1414 

vir chegando para cá também.  1415 

Geraldo Costa – Boa tarde, senhor presidente, senhores conselheiros, senhora Promotora. É 1416 

fundamental, talvez o que foi dito aqui, assim, os espaços democráticos do Brasil estão sendo 1417 

construídos, então, tem que ter muita paciência para a gente ouvir as discussões, senão é tudo 1418 

autoritário. É como está sendo conduzido esse projeto, sem audiência pública, sem observância 1419 

da legislação ambiental, que é necessária. É isso que nós pedimos a esse Conselho, prudência, 1420 

prevenção, risco zero para o nosso manancial da Represa João Penido. É risco zero, porque se 1421 

contaminar, depois acabou e é isso. Desenvolvimento hoje é sustentável, não é mais a visão do 1422 

século XX passado, do que se construiu do que se destruiu. Nós queremos para as gerações 1423 

presentes, futuras, um outro tipo de desenvolvimento, que respeite a legislação ambiental. 1424 

Audiência pública é básico. Qualquer projeto de empreendimento que seja impactante. É o que 1425 

disse a Promotora aqui, é o que disse o Professor ali. Tem seminários é para isso. É o que se 1426 

espera desse Conselho. Muito obrigado, boa tarde. 1427 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Obrigado. Juliano, por favor. José 1428 

Rufino pode vir chegando para cá, por favor. 1429 

Juliano Nazaré – Boa tarde a todos. Ilustre representante do Conselho, senhoras e senhores 1430 

presentes, meus cumprimentos. Sou advogado e membro da Comissão de Meio Ambiente de Juiz 1431 
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de Fora. Como estava preocupado com as questões que envolvem o bem estar de minha cidade, 1432 

assim sendo, questiono: Existe bem estar sem água? Ora, dizem que o empreendimento em 1433 

questão, em destaque, da rodovia de ligação e acesso ao aeroporto não coloca em risco os 1434 

mananciais. Porém, a Represa Dr. João Penido corre risco sim, efetivo e potencial de risco de 1435 

dano. Portanto, coerentemente devemos observar dados científicos e contundentes, concretos do 1436 

potencial dano à saúde, caso esses empreendimentos venham à tona, a serem implementados. 1437 

Portanto, peço que seja respeitada a Constituição Federal, em seu artigo 225, que diz: “Todos 1438 

têm direito ao Meio Ambiente”. Claro, todos temos o direito ao Meio Ambiente sim, porém, 1439 

devemos seguir o que a legislação determina, que seja feito o estudo de impacto ambiental e 1440 

respectivo relatório. 1441 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Obrigado. José Rufino, por favor. Maria 1442 

Noemia pode vir chegando para cá, por favor. 1443 

José Rufino – Eu acho que é impossível ouvir tantas impropriedades. Um empreendimento 1444 

desses, já foi apontado um risco químico ambiental, dá-se um minuto à Instituição OAB para se 1445 

falar, não é? Entendemos que a Constituição, ela é muito bem clara, o empreendimento é 1446 

impactante e o risco, ele existe e a sociedade de Juiz de Fora não foi ouvida. Essa DN 74 é que se 1447 

pauta essa licença ambiental. Ela é fragorosamente inconstitucional, gente. Está aqui, mais do 1448 

que salientado, que um risco ambiental não se mede pela extensão. Então, isentar qualquer 1449 

empreendimento de estudos impacto ambiental por ter menos de dez quilômetros, isso ofende 1450 

fragorosamente a Constituição. Princípio da precaução, as atividades que sabidamente são 1451 

perigosas. A resolução 237 do CONAMA diz que é obrigatório os estudos de impacto ambiental 1452 

e essa famigerada DN 74 isenta os estudos de impactos e os riscos aqui dessa represa. 1453 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Obrigado, José Rufino. Maria Noemia, 1454 

por favor. 1455 

Maria Noemia – Conselheira de Saúde – Para refletir. Podemos perdoar a destruição do 1456 

passado, causada pela ignorância do homem. Agora, no entanto, temos a responsabilidade de 1457 

examinar eticamente o que herdamos e o que passaremos às nossas gerações futuras. Eu peço aos 1458 

senhores cautela, amor acima de tudo. Não quero ver os meus netos sendo envenenados pela 1459 

água do João Penido. Senhor Ouvidor do Meio Ambiente, por gentileza, acompanhe, porque nós 1460 

de Juiz de Fora merecemos respeito. Nós queremos sim o progresso, mas não acima de doenças, 1461 

de crianças morrendo por uma água contaminada. Por favor, senhores conselheiros, não façam 1462 

maldade de contaminar João Penido. Socorro para a Represa João Penido. Obrigada.  1463 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Obrigado, Maria Noemia. José Roberto 1464 

Schincariol, por favor, pode vir chegando para cá. 1465 

(Sem identificação) – Boa tarde a todos. Eu não sou especialista em nenhuma dessas discussões 1466 

em torno da questão aqui que está sendo debatida. Apenas sou uma professora, hoje aposentada, 1467 

da Universidade Federal de Juiz de Fora e tento trazer, depois de tantas falas, não quero ser 1468 

redundante, solicitar aos conselheiros bom senso. Onde há controvérsia e há risco de 1469 

contaminação de um manancial importante nessa região, então, o que tem que se fazer é cautela, 1470 

então, porque o DER não concede o EIA/RIMA. Dê espaço para essa investigação. Não 1471 

podemos colocar, em nome do chamado desenvolvimento, em nome do desenvolvimento do pólo 1472 

moveleiro da região aqui, a felicidade, a saúde das pessoas que vivem da água da Represa João 1473 

Penido. Se ela hoje está poluída, é questão de fiscalização. Depois que as coisas ocorrem, é 1474 

muito difícil os governos que vão passando cuidarem daquilo que foi feito no passado. 1475 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Por favor, o seu tempo já esgotou. José 1476 

Roberto Schincariol. 1477 
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José Roberto Schincariol – Boa tarde a todos. Eu sou a favor do desenvolvimento. São João 1478 

Nepomuceno e região, doze mil empregos. Eu tenho medo, senhores, que nós não tenhamos água 1479 

para beber não. Que nós não tenhamos comida para comer, que os meus netos... 1480 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Por favor, platéia, por favor. 1481 

José Roberto Schincariol – Essa turma aí não tem muita responsabilidade com muita coisa não, 1482 

eu tenho. Sou a favor. Muito obrigado. Parabéns ao representante da FIEMG. Parabéns, sou a 1483 

favor. Eu sou a favor, obrigado. 1484 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Obrigado. Luiz Fernandes de Oliveira, 1485 

por favor. Por favor, gente, atenção. Ô companheiro, cada um tem direito de se manifestar. Isso 1486 

aqui é democrático. O senhor é contra, eu sou a favor. Nós não podemos nos debater aqui. Com 1487 

certeza que sou, por isso que eu estou aqui. Está ok? Fica tranquilo. Não quero manifestação, 1488 

vocês falaram, o outro tem direito de falar também. Por que ele tem que ser tolhido? Ele falou 1489 

que é a favor. Por favor. 1490 

Luiz Fernando de Oliveira – Boa tarde, Luiz Fernando, presidente da AMPAPA, Prefeito de 1491 

Descoberto. O município só cresce, se desenvolve, se há um desenvolvimento coletivo, um 1492 

desenvolvimento regional. E hoje, o desenvolvimento regional necessariamente passa pelo 1493 

aeroporto regional da Zona da Mata Goianá/Rio Novo. Por isso a necessidade dessa estrada. 1494 

Estou aqui representando 39 municípios. Muito obrigado. 1495 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Por favor, gente. Muito obrigado. 1496 

Francisco Campolina, por favor. 1497 

Francisco Campolina – Boa tarde presidente, boa tarde senhores conselheiros. Venho falar em 1498 

nome da Federação das Indústrias da Zona da Mata, da qual eu sou presidente. Estou 1499 

representando, falando em nome de quatro mil indústrias de Juiz de Fora, nove mil indústrias da 1500 

Zona da Mata Mineira, mais de duzentos e cinquenta mil trabalhadores, setor industrial da nossa 1501 

região. Essa estrada, senhor presidente, está licitada, empenhada, com dinheiro à disposição do 1502 

DER há cerca de dois anos e meio. Houve tempo e houveram várias modificações nesse 1503 

processo, nesse projeto. A discussão foi ampla, eu participei de N discussões junto ao DER. Nós 1504 

participamos e houveram modificações. Aquele que não participou, porque foi omisso, não quis 1505 

apresentar ao DER, não teve condição ou não se apresentou na época devida. Hoje, senhor 1506 

presidente, que se coloque em votação a aprovação ou não da mesma. E conclamo aos senhores 1507 

conselheiros que votem a favor. Por quê? Porque o desenvolvimento e o futuro da Zona da Mata, 1508 

parte dele está nessa estrada que está para acontecer. Muito obrigado. 1509 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Obrigado, Campolina. Por favor, gente. 1510 

Obrigado. Já encerramos a lista aqui de inscritos, então nós vamos passar agora para... Agradeço 1511 

a manifestação de todos, peço a compreensão para que nós possamos ouvir agora a apresentação 1512 

do DER. Aqueles que têm alguma posição contrária, por favor, vão esperar a manifestação e a 1513 

apresentação do DER para depois... DER, trinta minutos. Murilo, com vinte minutos você 1514 

apresenta? 1515 

Murilo Fontes Boa – Gerente de Meio Ambiente do DER – Vamos agilizar aqui. 1516 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Trinta minutos então. Vamos ver, por 1517 

favor. 1518 

Murilo Fontes Boa – Gerente de Meio Ambiente do DER – Bom, como já foi dito aqui, essa 1519 

estrada vem sendo estudada desde o ano de 2000. Vou rapidamente pincelar o porquê que as 1520 

outras alternativas não foram estudadas. A gente pode aproveitar até essa carta aqui. Dá licença. 1521 

Olha aqui, aqui quanto mais escura a cor, mais o relevo é acidentado. Então, aqui em vermelho é 1522 

a opção de passar à montante da represa João Penido. Em azul e em verde são as outras opções, 1523 

passando por Piau. A gente pode notar, Goianá vem aqui. Aqui você está dando uma volta. Essa 1524 
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volta, pra você chegar aqui no mesmo ponto, ela fica em torno de 25 a 30 quilômetros, 1525 

dependendo da opção. E qualquer um pode ver como essa região é acidentada. Assim, a grosso 1526 

modo, isso aqui dá uma terraplanagem em volta de 70.000 m3 por quilômetro. Multiplica isso 1527 

aqui por 33 quilômetros, vocês vão ver que vai dar 2.000.000, 3.000.000 de metros cúbicos de 1528 

terraplenagem. Essa opção de passar pela João Penido foi estudada exaustivamente com a 1529 

SUPRAM. A gente pode pegar lá aquele primeiro quadro lá, o traçado original era o preto, mas 1530 

está vendo, lá em baixo é a área que ele passava na João Penido. A pedido da SUPRAM, nós 1531 

passamos ele pra cima. Está vendo ele vermelhinho indo lá em cima? Pra sair fora do manancial. 1532 

Então, ele está atravessando os mananciais em dois pontos, no córrego dos Burros e no córrego 1533 

do Grama, os dois pontos principais. Lá na chegada, está vendo que ele ia lá em cima, ele saia lá 1534 

em cima, naquela foto. A SUPRAM pediu que a gente passasse pra baixo, porque ali tinha uma 1535 

mata Atlântica. Nós saímos e passamos por baixo. Então, gente, isso foi trabalhado, isso foi 1536 

exaustivamente pesquisado. Os técnicos da SUPRAM foram conosco ao campo. Tudo que nós 1537 

vimos foi estudado e foi pensado e foi projetado. É claro que tem, tudo na vida tem perigo, tudo 1538 

tem risco. Visa a gente minimizar o risco. A outra opção, que é passar pela Remonta, nós temos 1539 

uma carta aqui do Exército, que diz rapidamente o seguinte: “O imóvel denominado Remonta, 1540 

localizado na estrada da represa João Penido, é de propriedade da União Federal e está 1541 

jurisdicionado ao Exército. Informo ainda a Vossa Senhoria, que o imóvel referido é de grande 1542 

importância para o Exército, pois compõe, com outro imóvel, o campo e a instrução de Juiz de 1543 

Fora, local onde são ministradas instruções, pelas localizações militares de Juiz de Fora e Santos 1544 

Dumont, além da aviação do Exército”. Esse imóvel está registrado, tenho o número aqui dos 1545 

dois registros, em nome do Exército Brasileiro. Ele é alugado e cedido a alguns fazendeiros em 1546 

alguns lugares, mas ele é do Exército Brasileiro. Tudo bem, nós vamos desapropriar o Exército 1547 

Brasileiro? Que dia que nós vamos conseguir fazer isso? Que dia que isso vai acontecer? O 1548 

Exército não tem interesse, como foi dito aqui, assinado pelo General de Brigada, que é o 1549 

comandante do Exército. Quer dizer, opções existem. Claro que existem outras opções, mas a 1550 

mais conveniente foi essa. E os riscos podem ser minimizados, como a gente viu aqui. Acho que 1551 

há uma desinformação nessa barreira “New Jersey”. Ela vai pegar a área todinha do aterro. Esses 1552 

quarenta metros ou vinte metros, é o que se propôs além do aterro. A área todinha de influência 1553 

vai ser cercada com a barreira. A barreira vai conduzir qualquer líquido que caia lá a uma caixa 1554 

de acumulação. Essa caixa de acumulação, ela tem aproximadamente 25.000 m3, que é mais ou 1555 

menos um caminhão. Aí sim, se essa caixa estiver lotada, se estiver chovendo e cair um 1556 

caminhão ali e isso for pra caixa e a caixa já não conseguir segurar, porque ela está cheia d’água, 1557 

aí sim vai pra caixa separadora de água e óleo. A caixa separadora é uma última instância pra 1558 

gente cercar. Então, assim, tem quebra-molas, o caminhão vai andar a quarenta quilômetros por 1559 

hora. Não é possível que isso vá acontecer. Esse acidente, é muito pouco provável que ele 1560 

aconteça. Tudo tem risco na vida. Não tem jeito de fazer omelete sem quebrar os ovos, mas a 1561 

gente está cercando de todos os cuidados possíveis. Nós fizemos isso na represa, não precisa de 1562 

ir em São Paulo não, o abastecimento de Belo Horizonte, na Rio Manso, quando nós duplicamos 1563 

a 381, todas as travessias de curso d’água de abastecimento de cidade nós fizemos esse sistema 1564 

da barreira, de cabo a rabo. E vocês não têm nenhuma notícia de que nenhuma cidade lá ficou 1565 

sem água porque caminhão caiu lá dentro e porque contaminou. É claro que pode acontecer, 1566 

como pode acontecer muitas desgraças aí, que é inerente à vida da gente. Nós vamos passar aqui 1567 

primeiro um filme, porque nós não pudemos levar os conselheiros lá ao local. Nós vamos 1568 

mostrar um filme onde a gente vai tentar mostrar o trajeto e o processo como é que está. Então, 1569 

nós vamos apresentar e depois nós vamos continuar. Nós vamos falar sobre o uso da escória e 1570 

tentar tranquilizá-los quanto a tudo isso que foi pensado. Quer falar? Pode falar. Põe o filme. 1571 
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Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Mais uma vez eu pediria que vocês 1572 

ficassem um pouco... Vamos ver a apresentação do DER primeiro. 1573 

Sem identificação – Aqui nós estamos na 040, ali é o trevo da Mercedes. Ali é a estaca zero. 1574 

Nós vamos seguir por esse corte ali, tá? Nós vamos passar por trás dessa mata, vamos 1575 

desenvolver por trás dela. Vamos voltar a visão de novo, do mesmo local. 040, trevo da 1576 

Mercedes. Nós vamos entrar nesse corte, desenvolver por trás daquele corte lá, por trás da mata. 1577 

Agora nós vamos ver do outro ponto, chegando do lado do corte desse lado aí. Aí nós 1578 

encontramos aqui uma rodovia municipal totalmente antropizada, com veículo passando. 1579 

Pertence ao plano rodoviário municipal de Juiz de Fora. Então, aí nós estamos na estaca 100, que 1580 

é o ponto de coincidência. Então nós vamos seguir coincidindo com esse trecho municipal. 1581 

Estaca 121. Nós vamos até a estaca 180. Totalmente coincidente. Estaca 133. Continua 1582 

coincidente com a rodovia municipal. A 040 ficou de lá. Tomando uma visão, estamos 1583 

coincidentes ainda. Estaca 160, ainda coincidente, totalmente antropizada, tudo é pasto. Estaca 1584 

179. Nesse ponto aí que vai ter, nós vamos deslocar da rodovia municipal e vamos passar na 1585 

meio encosta daquele corte ali, onde já tem ali um traçado. Agora, não foi possível a gente ir lá 1586 

porque estava trancado, era domingo. Então, aqui é a estaca 242. Agora eu estou enxergando 1587 

para o sentido contrário, a 040 ficou de lá. Então eu vou chegar àquele ponto da 040, é ali atrás 1588 

daquele corte, eu estou vindo pelo curral, por cima do curral. Totalmente pasto. Nós estamos 1589 

vindo ali pelo corte, por cima do curral. Aqui a estaca 260. Nesse ponto da estaca 260 a gente 1590 

coincide com a rodovia municipal Elias Marquidece, totalmente asfaltada, rodovia municipal de 1591 

Juiz de Fora, ponto de ônibus. Aqui nós vamos seguir para Coronel Pacheco. Em cima, 1592 

coincidente com a rodovia municipal asfaltada. Aqui a estaca 295, aqui a estaca 295, aqui o 1593 

manancial, é o córrego que alimenta a Represa, totalmente asfaltado, os ônibus passando, 1594 

caminhão de lixo, sem proteção lateral, sem barreira “New Jersey” para proteger. Aqui a estaca 1595 

295. Lá, a 040 para lá, os carros passando, ônibus passando. Agora nós estamos dentro do carro, 1596 

nós vamos seguir dentro do carro no asfalto. Então, gente, observem bem aqui, aqui nós vamos 1597 

para Coronel Pacheco à esquerda e à direita é o Clube Náutico. Aqui nós temos documentos que 1598 

comprovam caminhão de lixo, tem coleta de lixo do DEMLURB. Coronel Pacheco, Fazenda 1599 

Pena Branca. Ali, trevo do Náutico, onde tem um montão de casas, todo mundo morando lá com 1600 

jet ski e tudo. Agora nós vamos seguir continuando coincidente. Então, continuando coincidente. 1601 

Agora, aqui nós vamos encontrar a comunidade de Ribeirão das Palmeiras, Palmares, Palmeiras 1602 

e nós vamos deslocar e vamos passar à montante, à meia encosta. Ponto de ônibus, nós vamos 1603 

passar à montante desse ponto aqui, nós vamos sair do asfalto e passar acima. Nós estamos 1604 

passando, continuando dentro do asfalto, mas a máquina está filmando pela janela lateral, 1605 

mostrando que nós vamos passar à montante. Nosso taqueamento está lá em cima, mercearia, 1606 

deve ter um caminhão aí que carrega aqui, traz carga aqui. Vale lembrar que aqui é tudo esgoto a 1607 

céu aberto. Agora nós continuamos pela estrada Marquidece, mas não estamos coincidentes aqui. 1608 

Nós ainda não chegamos ao ponto de coincidência, ainda estamos à montante. Nós estamos à 1609 

meia encosta, 403, na 410, que é a coincidência completa. A 403 está logo ali, já está quase 1610 

encostando. 411, quer dizer. Já estamos dentro da coincidente, completamente coincidente, 1611 

coincidência é na 410. 426 completamente coincidente e vamos seguir coincidente. Ponto de 1612 

ônibus, Coronel Pacheco adiante, Pena Branca à esquerda. Continuamos seguindo para Coronel 1613 

Pacheco totalmente coincidente, só pasto. 545, nesse ponto da 545 nós vamos deslocar o eixo. Os 1614 

técnicos da SUPRAM mais o DER chegaram à conclusão que se eu continuasse, eu iria passar 1615 

pela Fazenda Continente, que está toda loteada com mansões lá. E esse aí é o Córrego da Grama. 1616 

Os caminhões, aí é também um manancial da Represa, totalmente desprotegido, totalmente 1617 

perigoso de algum veículo cair aí, lixo, gado sem vacina que passa por aqui. Se a estrada for do 1618 
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DER haverá fiscalização. Agora deslocamos e vamos passar por esse pasto. Nós estamos lá 1619 

naquela meia encosta lá. Aquela ali é a torre de microondas. Nós estamos passando naquele valo 1620 

ali, naquela grota ali. Aqui eu estou voltando no sentido da 040, para ter nova visão. Ali é a 1621 

estaca 600, nós estamos passando atrás daquela porteira lá. Agora nós estamos na 353, nós 1622 

vamos fazer a transposição ali naquele corte ali. Vamos fazer a transposição e fazer o trevo aqui. 1623 

Aqui que é o trevo de encontro. O projeto original estava a mais ou menos dois quilômetros dali, 1624 

no sentido de Coronel Pacheco e os técnicos da SUPRAM pediram que nós deslocássemos, para 1625 

evitar o desmatamento daquela Mata Atlântica de nove hectares e eu fiz as duas variantes que os 1626 

técnicos da SUPRAM pediram. Eu fiz, na verdade, uma só. Juntei as duas numa só. 1627 

Murilo Fontes Boa – Gerente de Meio Ambiente do DER – Pode continuar? 1628 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Não dá tempo para mais apresentação 1629 

aqui não. 1630 

Murilo Fontes Boa – Gerente de Meio Ambiente do DER – Eu gostaria que o técnico, o gerente 1631 

do DER do setor de materiais falasse sobre a escória, o uso da escória. 1632 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Por favor. 1633 

José Flávio – Gerente de estudos de materiais do DER – Sou professor da Faculdade Kennedy, 1634 

Engenharia Kennedy, na Universidade FUMEC, na área de super estruturas de estradas. E a 1635 

gente coordena um curso de especialização na área de Pavimentação Rodoviária. O motivo da 1636 

gente estar aqui é porque a nossa atividade dentro do DER é selecionar esses materiais que vão 1637 

ser usados na construção dos pavimentos, todos aqueles materiais envolvidos. A minha 1638 

dissertação de mestrado, ela versou exatamente sobre escória de aciaria e foi defendida em 2003 1639 

na UFMG, na área de Meio Ambiente. A minha orientadora chama-se Lisete Celina Lange, 1640 

engenheira química, do Sul do Brasil. E na banca a gente teve lá a Dra. Cléria Lacássia, da DTN, 1641 

Dr.Vilfred Keler, também químico, e Dr. Luiz Fernando, da área de estudos de materiais. Então, 1642 

uma das preocupações durante a elaboração da escolha do tema e da elaboração da dissertação 1643 

era de que essa escória de aciaria, qual o risco que ela poderia trazer se a gente utilizasse isso em 1644 

rodovia. E fizemos uma, antes de partir para o tema em definitivo, fizemos uma pesquisa ampla, 1645 

uma revisão bibliográfica bastante ampla, isso nos anos de 2001 e 2002, sobre quais os riscos 1646 

associados à utilização de escórias. O que o mundo estava fazendo até então? Então, o que a 1647 

gente percebeu é que todos os países adiantados do mundo, que têm produção significativa de 1648 

aço, utilizam amplamente a escória. Utiliza principalmente na área rodoviária, exatamente em 1649 

camadas de base e sub-base. Tem outras utilizações. Claro que tem. Lastro de ferrovia, 1650 

contenções, aterros, gabião, etc., etc., etc., inclusive gabião ao longo dos cursos d'água. Então, 1651 

não é nenhuma novidade a gente achar que aqui no Brasil a gente está fazendo uma coisa 1652 

diferente não. Isso é coisa no mundo inteiro. E a revisão bibliográfica aí, ela pode ser feita de 1653 

novo, ela pode ser atualizada. Vocês vão ver que todos aqueles países ali da Europa: Inglaterra, 1654 

França, principalmente Alemanha, que sempre foi forte em utilizar escória, Japão, Estados 1655 

Unidos, Canadá, então, não é uma coisa assim do outro mundo em falar que nós vamos usar 1656 

escória. Bom, chegada à conclusão que não há, não haveria, na literatura não haveria nada que 1657 

recomendasse assim cuidados extremamente excepcionais de mantas e mais mantas para 1658 

utilização, porque é uma utilização normal, tal como um agregado qualquer, um material britado, 1659 

um cascalho, a literatura citava ainda que ela traria ganhos ambientais, na medida em que você 1660 

deixava de impactar em termos de utilização de uma jazida de cascalho ou em termos de abrir 1661 

novas pedreiras para utilizar materiais. Bom, feito esse trabalho lá, a gente chegou à conclusão 1662 

que se há alguma coisa de dificuldade em relação à utilização da escória, se referia 1663 

principalmente à parte técnica, não é? Que o Professor Jorge Macedo até cita, ele fala lá no texto 1664 

dele a respeito que não seria um material tecnicamente adequado. Não é bem assim. A escória, 1665 
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ela depois de um processo de hidratação, não tem a ver, obrigatoriamente, a ver com tempo. É 1666 

também tempo, mas não é só tempo, não é? Essa escória estabilizada, ela é um dos melhores 1667 

materiais de pavimentação que a gente tem. Muito superior à brita graduada. Eu me aproximaria, 1668 

em termos de comportamento, a uma brita graduada tratada com cimento, porque a escória, além 1669 

de ser um material com gramametria muito perfeita, ela proporciona ao longo do tempo um 1670 

concrecionamento. E esse concrecionamento, é como se você estivesse alavancando resistência 1671 

com o passar do tempo. Então é um material de qualidade excepcional, desde que você consiga, 1672 

através de testes de laboratório, garantidamente, que essa escória esteja já hidratada. Então, o 1673 

professor Jorge, na explanação dele, ele fala lá das dificuldades que provavelmente aquele 1674 

laboratório lá da COLAB teve para chegar naqueles valores. Ora, a escória, ela coletada com 72 1675 

horas, com zero hora, somente resfriada, com 72 horas, ela pode estar diferente no mesmo lote. 1676 

Então, pode ter acontecido coletas com idades diferentes, que causaram aqueles resultados. Não 1677 

quer dizer que houve má-fé da empresa que passou isso para o DER ou que passou isso para a 1678 

SUPRAM. O que há é o seguinte, o DER vai utilizar a escória já hidratada, que passou por esse 1679 

processo, onde as reações químicas que estariam pendentes para estabilização já estiverem sido 1680 

completadas, não é? E aí, talvez onde aquele laudo apresentado pelo DER mostre que, de fato, 1681 

uns metais ainda presentes na amostra bruta nos ensaios de solubilização e lixiviação, eles não 1682 

aparecem, não é? Então, do que há, pelo menos do que eu conheço, do que eu tive acesso até os 1683 

anos de 2003, de lá para cá a gente não, eu não fiz uma revisão bibliográfica para essa palestra, 1684 

para esse encontro aqui, desculpa, mas do que a gente tem ouvido, está sempre lidando com isso 1685 

e quase sempre a gente está ouvindo alguma coisa a respeito de escória. Ainda não ouvi, não vi 1686 

nenhum texto que fale claramente que a escória está impedida de ser utilizada. Hoje foi a 1687 

primeira vez que eu ouvi isso, por ter garantidamente problemas de solubilidade e de lixiviação. 1688 

Então, isso é uma coisa que nós precisamos pensar. Segundo, a gente tem que imaginar o 1689 

seguinte, como é que essa escória é utilizada lá? Essa escória vai ser toda despejada dentro da 1690 

bacia, dentro da água da bacia, dentro da represa? Ou ela vai ser depositada ao longo da pista, em 1691 

cima de uma camada argilosa, provavelmente na maioria das vezes compactada em três últimas 1692 

camadas de vinte centímetros de solo argiloso. O solo argiloso, ele compactado, ele é tido como 1693 

impermeabilizante. Então, é um conceito totalmente diferente do que foi apresentado pelo 1694 

professor que eu respeito muito, mas o que os dois professores ali também falaram é totalmente 1695 

verdade e vai em confronto ao que ele falou. A escória, então, ela vai ser colocada no solo, no 1696 

solo vai ser compactado, em cima dessa escória compactada, vai um banho de imprimação, que é 1697 

um banho de asfalto também impermeável, dá alguma impermeabilização, e por sobre ele é 1698 

colocado ainda as camadas betuminosas CBOQ, que também são tidos como impermeáveis. 1699 

Então, a gente não pode imaginar que todo aquele volume de escória transformada em massa, 1700 

que aquilo vai ter acesso, vai estar em contato com água e, mesmo se tivesse, somente se ela 1701 

estivesse finamente pulverizada é que aquela quantidade de massa estaria disponível para ser 1702 

solubilizada e lixiviada. Não existe aquilo ali, está certo? O que existe é que a escória vai estar 1703 

“envelopada”, dentro de camada, por baixo impermeável por argila, por sobre, por camada de 1704 

CBOQ, altamente impermeável. Então, assim, que risco pode ter? Pode. Alguém pode ir lá, 1705 

escavar essa escória e jogá-la dentro d'água, mas o risco de construção, nós estamos entendendo 1706 

que ele não há. Então, eu defendo ainda que a escória é um material de alto potencial para uso, 1707 

ele é de um custo relativamente baixo, se comparado aos demais agregados aqui na região, ele 1708 

vai de encontro às resistências necessárias para esse tráfego, para a gente ter uma rodovia de uma 1709 

performance estrutural a longo prazo. Então, a gente não deve, não pode também deixar de 1710 

considerar isso, que é um material mais nobre que os materiais britados que a gente tem aqui na 1711 
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região. Seria correspondente. Eu estou à disposição de vocês se tiverem alguma dúvida. Muito 1712 

obrigado. 1713 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Obrigado. Murilo. 1714 

Murilo Fontes Boa – Gerente de Meio Ambiente do DER – Finalizando, nós tivemos notícia 1715 

hoje que a Prefeitura de Juiz de Fora está mandando um projeto, é para a Câmara? Para a 1716 

Câmara, colocando como área não edificante ao longo da rodovia. Não é isso? Então, você vê, o 1717 

empreendimento já está forçando uma atitude do poder público de proteção. Então, já é um 1718 

ganho que talvez não ocorresse se não tivesse o empreendimento, não é? Bom, da parte do DER, 1719 

eu acho que basicamente é o que a gente tinha que falar. Se alguém tiver mais alguma... 1720 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok, Murilo. 1721 

Murilo Fontes Boa – Gerente de Meio Ambiente do DER – O transporte de produto perigoso, 1722 

gente, ele ocorre em todos os locais. Aqui, a grande maioria do tráfego vai ser gasolina, óleo 1723 

diesel, que a gente está tentando e está consciente de que vai conseguir cercar a maior parte dos 1724 

danos que possam vir ocorrer. 1725 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok. Maurício. 1726 

Murilo Fontes Boa – Gerente de Meio Ambiente do DER – Ah! Nós vamos passar aqui um 1727 

filminho rápido sobre a barreira “New Jersey”. Só sobre a barreira “New Jersey”. 1728 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Pode passar, o tempo dele não esgotou 1729 

ainda. Ele está dentro do tempo. Esgotou agora. Ok. Bagunça não, gente. Por favor, eu estou 1730 

pedindo. Não me faça perder a calma, porque senão vamos ter que tomar medidas mais drásticas. 1731 

Eu estou querendo evitar que a gente tome. Eu estou pedindo respeito a vocês aqui dentro. Aqui 1732 

não é platéia de cinema ou de campo de futebol não. Nós estamos decidindo assunto sério aqui, 1733 

que é a questão ambiental. Eu acho que vocês estão aqui por isso. Nós estamos aqui por isso. 1734 

Ok? 1735 

Murilo Fontes Boa – Gerente de Meio Ambiente do DER – Nós vamos passar um filme aí.  A 1736 

barreira “New Jersey”, ela foi desenvolvida no estado de New Jersey, lá nos Estados Unidos. 1737 

Nos Estados Unidos, todo mundo sabe o tanto de dinheiro que eles gastam com segurança. Essa 1738 

barreira tem uma geometria toda própria. O carro, vocês vão ver aí, ele, batendo na barreira, ele 1739 

volta para a pista. É praticamente impossível. Essa caminhoneta está a 100 km por hora, batendo 1740 

a noventa graus na barreira. É praticamente impossível que o veículo ultrapasse a barreira. Então, 1741 

o carro vai bater e vai continuar dentro da pista. No máximo, o que pode acontecer, danificou o 1742 

taque, começou a vazar, vai vazar, vai ficar contido nas caixas de retenção. Existe um Plano de 1743 

Emergência para acidente com produto perigoso, que todo mundo deve saber que existe. E nós 1744 

temos até a correspondência do Corpo de Bombeiros de Juiz de Fora, que ele se diz 1745 

completamente apto a atender o Plano. O Corpo de Bombeiro está instalado no trevo da 1746 

Mercedes, não é isso? Nós temos uma correspondência deles que eles têm toda capacidade de 1747 

chegar e atender a tempo e à hora o acidente de produtos perigosos que possa acontecer. Todos 1748 

os veículos são contidos pela barreira, ela é feita para isso. 1749 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok, Murilo, obrigado aí. Vamos bater 1750 

palmas realmente para o DER. Não tem mais ninguém, não é? Espera um pouquinho aí. Espera 1751 

um pouco aí. Gente, atenção, atenção, atenção, por favor. 1752 

Cláudio Luiz Dias Amaral – Comitê de Bacia Hidrográfica Rio Pomba/Muriaé – Eu gostaria de 1753 

rever o filminho da barreira “New Jersey”, que eu não prestei muita atenção. 1754 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok, conselheiro. Aqui manda 1755 

conselheiro. O conselheiro pediu, não é tempo para DER aqui. É um pedido de um conselheiro. 1756 

Conselheiro tem voz e vez. Por favor, vamos repetir o filme a pedido do conselheiro Cláudio. 1757 

Aqui os conselheiros têm autonomia para pedir tempo a qualquer momento e voz e palavra. 1758 
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Conselheiro. Não é o presidente que manda, é o conselheiro que pede para ele falar. Por favor, 1759 

vamos repetir o filme então. 1760 

Murilo Fontes Boa – Gerente de Meio Ambiente do DER – Ela não passa por cima, ela foi 1761 

projetada para segurar todo tipo de veículo. A caminhoneta está batendo a 100 km por hora, 1762 

quase que a noventa graus, o que é na prática impossível. Como é que um carro vai bater a 1763 

noventa graus numa barreira? Só se ele fizer a curva e entrar na barreira. A trinta graus, o veículo 1764 

fica dentro da pista. 1765 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Conselheiro Cláudio, por favor. 1766 

Pergunto, atenção, pergunto ao conselheiro Cláudio, está satisfeito com a repetição? 1767 

Cláudio Luiz Dias Amaral – Comitê de Bacia Hidrográfica Rio Pomba/Muriaé – Sim, senhor. 1768 

Conselheira Thaís, por favor. 1769 

Thaís Lamin Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – É o seguinte, essa questão 1770 

da escória que vai ser colocada na estrada, essa questão de hidratação dela antes de colocar, é 1771 

bom ressaltar que vai ser feita pela empresa contratada. Nem é pelo DER não, é pela empresa 1772 

contratada. É obra pública. 1773 

Murilo Fontes Boa – Gerente de Meio Ambiente do DER – Fiscalizada pelo DER. 1774 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Murilo, agora não é a sua vez não. 1775 

Agora é a conselheira que está com a palavra. Por favor. 1776 

Thaís Lamin Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Então, é interessante a gente 1777 

saber da prática, que muitas vezes essas obrigações podem estar em contrato administrativo, mas 1778 

a empresa não cumpre. Vão dizer que o DER depois venha e fiscalize, não é? Ninguém está 1779 

dizendo que não vai fiscalizar, mas até essa fiscalização ocorrer, já houve sim uma 1780 

movimentação, um tratamento incorreto dessa escória, a ponto de causar efetivamente essa 1781 

contaminação. Então, meio ambiente é assim, a gente tem que evitar antes que aconteça. Depois 1782 

fiscalizar, o quê que vem? Vem a punição, vem a rescisão do contrato administrativo com o 1783 

poder público, o descumprimento das suas cláusulas, mas aí o Meio Ambiente já sofreu. Não tem 1784 

como a gente garantir, óbvio, que vai ser cumprida efetivamente pela empresa contratante ou 1785 

não. Obviamente o poder público vai fiscalizar, como eu disse, mas isso só a posteriori, depois 1786 

da contaminação, depois da utilização. Outra coisa, asfaltos, essa questão dele ser “envelopado” 1787 

é interessante, porque é no momento que se faz a obra. Mas em seis meses esse asfalto já está 1788 

rompendo, com rachaduras e essa escória fica lá à exposição de chuvas e tudo mais. Então, essa 1789 

obra ideal, ela existe talvez no momento da construção, depois fica muito difícil. Eu acho assim 1790 

interessante os argumentos para que essa obra seja feita da maneira que ela está sendo feita, 1791 

porque o Ministério Público, ele não é contra se construir uma estrada não, inclusive a minha 1792 

pergunta no início foi a seguinte, ora, um dos objetivos dessa estrada seria retirar o tráfego, igual 1793 

o conselheiro Michel quer que os caminhões da empresa dele passem, gastem menos gasolina, 1794 

para poder chegar mais rápido, para o produto ficar melhor. Então, eu responderia que tem outra 1795 

alternativa. Essa alternativa da Remonta, essa questão de desapropriação entre poderes, 1796 

interesses públicos entre esferas governamentais são muito facilmente resolvidas, inclusive já faz 1797 

parte do Plano Diretor do município. Não é a toa que existe essa previsão. Qual que era o 1798 

objetivo dessa segunda alternativa que foi proposta aqui? O objetivo é justamente que esse 1799 

tráfego fosse retirado sim de dentro de Juiz de Fora, como quer o conselheiro, como quer o 1800 

pessoal do desenvolvimento, exclusivamente pensando no desenvolvimento sem ser sustentável, 1801 

que isso atenderia. Agora, eu não sei, eu tenho aqui meus interesses pessoais também. Só que eu 1802 

não estou aqui, o meu interesse pessoal é que eu vou para Juiz de Fora e volto sempre. Eu jamais 1803 

colocaria aqui como argumentação interesse pessoal meu, “Ah, eu vou gastar menos gasolina 1804 

para vir trabalhar”. Eu estou aqui, esta estrada é uma coisa... 1805 
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Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Professor, não é possível, não é? Até o 1806 

senhor? Até o senhor? Obrigado pela sua participação. Dra. Thaís, por favor, conclua aí, por 1807 

favor. 1808 

Thaís Lamin Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Muito me ajudaria no meu 1809 

dia a dia. Eu venho a Ubá, eu vou a Juiz de Fora e vice-versa. Mas eu penso numa coisa muito 1810 

maior assim. Lógico, aqui é um espaço democrático, os conselheiros estão aqui para defender 1811 

realmente um ponto de vista da instituição que representam. Eu entendo o posicionamento, eu só 1812 

queria usar um... 1813 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Por favor, Dra. Thaís, vamos concluir, 1814 

por favor. 1815 

Thaís Lamin Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Sim, já estou concluindo. 1816 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Então conclua, por favor. 1817 

Thaís Lamin Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – No meu entendimento, os 1818 

argumentos, assim, o Ministério Público tenta ser técnico, tenta ser imparcial e pensar sempre no 1819 

coletivo, no Meio Ambiente, no desenvolvimento sim. Tanto que nós não viemos aqui só e 1820 

dissemos assim, não contra o empreendimento e ponto. Nós tentamos mostrar um mini projeto de 1821 

alternativas locacionais, porque a gente não está contra que essa estrada seja construída. Está a 1822 

favor de uma estrada que seja a menos problemática para o recurso hídrico da região. Então, eu 1823 

gostaria que fosse pensado. 1824 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok, Dra. Thaís. Pergunto se tem algum 1825 

outro conselheiro que queira falar mais. Obrigado, conselheira. Conselheiro Michel, por favor. 1826 

Michel Henrique Pires – FIEMG – Só deixar claro aqui que o interesse não é só meu, é o 1827 

interesse da região. Inclusive está aí o Schincariol que veio aqui falar, o Campolina, aquele lá da 1828 

FIEMG de Juiz de Fora e toda região da Zona da Mata, que precisa disso. Então, não são só os 1829 

meus caminhões que vão gastar menos combustível e eu também não. Porque gastar mais cem 1830 

reais, mais quinhentos ou mais mil reais, graças a Deus, ainda não é problema. (...) Mas depois o 1831 

professor vem e diz, não Michel, você não precisa comprar, porque esse material é muito difícil 1832 

de ser extraído lá de dentro. O próprio professor disse que é muito difícil de ser extraído 1833 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Conselheiro Michel, por favor, vamos 1834 

concluir. Não quero transformar isso aqui num debate. Nós estamos já em fase de conclusão, 1835 

para entrar para votação. Não é proposta de debater entre professores de Universidades aqui não. 1836 

Michel Henrique Pires – FIEMG – Existe impacto? Existe sim, mas hoje, para você montar 1837 

qualquer indústria, você tem impacto. Para você gerar energia, tem impacto. Qualquer coisa, para 1838 

montar um posto de gasolina, como o Rui tem aqui, tem impacto ambiental. O que nós temos que 1839 

fazer é minimizar o impacto e essa obra, pelo que ela está, pelo pouco de árvore que vocês 1840 

puderam ver ali que não vai acontecer de suprimir vegetação, o impacto dela é muito pequeno 1841 

perto do que vamos ter de ganho. Obrigado. 1842 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Obrigado, conselheiro Michel. Por 1843 

favor, pergunto se tem algum outro conselheiro que queira se manifestar. Se não tem, nós 1844 

vamos... Conselheiro, conselheiro, estou pedindo se tem algum conselheiro que queira se 1845 

manifestar. Conselheiro Edson, por favor. 1846 

Edson Teixeira Filho – FAEMG – Eu gostaria primeiro, presidente, de manifestar um 1847 

sentimento que é meu, acredito que seja de outros também. É muito bem vindo o público nas 1848 

nossas reuniões, sem dúvida nenhuma. O que nós esperamos é que cada um conselheiro, quando 1849 

vai expor os seus motivos para ser favorável ou contra ou pedir maiores cuidados na hora de 1850 

discutir o processo, que tenha, no mínimo, seja respeitado. No mínimo. Aplauso, é muito fácil eu 1851 

chegar aqui e falar eu sou contra essa estrada. Pronto. Eu vou ter aplauso. Isso é bonito, não é? O 1852 
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pessoal está aqui para isso. Agora, o porquê de nós não podermos manifestar em nenhum 1853 

momento qualquer concordância com o trecho onde ele está colocado? As pessoas vieram aqui 1854 

defender uma posição, devem respeitar sim aqueles que defendem uma outra posição. E nenhum 1855 

de nós aqui, nenhum de nós está aqui para desrespeitar Meio Ambiente. Nós queremos lutar por 1856 

um projeto viável, possível economicamente, ambientalmente e socialmente. Isso de todos nós. 1857 

Aqui ninguém é contra ou a favor a esse ou aquele projeto. Eu acho que todos nós aqui estamos 1858 

defendendo pontos de vista e temos que ser respeitados por isso. Gostem vocês ou não. Estamos 1859 

aqui para isso, para discutir, mas me parece, me parece que nessa área ambiental as pessoas estão 1860 

ficando mal educadas. Não é possível, não é possível que não saibam respeitar a posição de um 1861 

ou de outro. Não se pode discutir de uma forma racional? Tem que ser só favorável àquilo que as 1862 

pessoas pensam? Não. Existem os dois lados e é democrático discutir isso aí. Senão, perde o 1863 

sentido de existir um Conselho desse aqui. O Conselho não pode ser de um único lado. Todo 1864 

mundo tem que ser favorável à mesma posição? Isso tem que passar no mínimo por isso aí. O 1865 

presidente teve que dez ou doze ou quinze vezes intervir num público que, eu tenho certeza, 1866 

conheço grande parte das pessoas aqui, é um público privilegiado em termos de conhecimento, 1867 

em termos de educação. Educação que eu falo em termos de cursos. Então, nós temos que ter 1868 

esse cuidado, porque aqui nós vamos agora à votação. Ela seja favorável ou não a vocês, tem que 1869 

ser respeitado, não é? Pode ser discutido, mas tem que ser respeitado. Isso que eu queria colocar, 1870 

senhor presidente. E também não tem nenhuma garantia de que se não, essa estrada não for 1871 

realizada que amanhã ou depois não vão ter outros empreendimentos naquela região lá não, que 1872 

não se vai ter posto de gasolina, que não vai ter transporte de produtos perigosos. Isso não está 1873 

implícito não, que não vai ter naquela bacia, onde está colocado. Então, tudo que nós temos que 1874 

trabalhar dentro dessas reuniões que nós fazemos, é exigir de quem está assistindo o mínimo de 1875 

respeito, pelo respeito que nós estamos realizando aqui. Gostem ou não, mas vamos respeitar a 1876 

opinião de cada um dos representantes aqui. 1877 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok, conselheiro Edson. Obrigado pela 1878 

participação e eu quero evitar de ser autoritário. Aqui nós estamos num processo democrático, 1879 

nós estamos... Agora, é claro que eu tenho que dosar tempo, porque senão nós vamos virar noite 1880 

aqui. Se eu for abrir para todos aqui falarem o tempo que quiserem à vontade deles, nós com 1881 

dois, três dias, nós não encerramos esse processo. E eu já estou encaminhando para 1882 

encerramento. Peço, seguindo a solicitação do conselheiro Edson, que eu acho que é 1883 

completamente pertinente, não sei se algum conselheiro tem alguma coisa contrária ao que o 1884 

conselheiro Edson falou aqui e se tiver, por favor, se manifeste. Conselheiro Novaes, por favor. 1885 

Você está pedindo a palavra? Por favor, então, sucintamente. 1886 

Maurício Novaes Souza – Instituto Federal Sudeste de Minas – Eu concordo plenamente, o 1887 

conselheiro Edson eu respeito muito. O grande problema que existe hoje, não é novidade 1888 

nenhuma falar, porque você tem dois modelos de desenvolvimento. Tem aquelas pessoas ainda 1889 

que insistem em achar que desenvolvimento é isso, fazer estrada para ali, para encurtar aqui. Isso 1890 

é uma coisa ultrapassada demais, não cabe mais isso. Querem copiar modelo alemão, modelo 1891 

americano. Modelo americano, modelo alemão, já viu que isso é furado, que isso é errado, que 1892 

isso não dá certo... 1893 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Por favor, o conselheiro está com a 1894 

palavra. 1895 

Maurício Novaes Souza – Instituto Federal Sudeste de Minas – Então, a gente fica insistindo 1896 

aqui num modelo que não tem... Eu fui a Belo Horizonte agora nesse congresso, estava 1897 

assistindo. Belo Horizonte está gastando milhões e milhões de dólares, pessoal mesmo da 1898 

SUPRAM, por exemplo, onde eu trabalho, recuperando lugar que foi construído perto de rio, 1899 
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perto de córrego. Milhões e milhões, vão gastar bilhões. Tem um plano para... Aí a gente vai 1900 

fazer isso, que está comprovado que deu errado em Belo Horizonte, em São Paulo e Rio de 1901 

Janeiro. Você quer fazer aqui para que? Para daqui a vinte anos recuperar aqui? Essa que é a 1902 

idéia? 1903 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Por favor, conselheiro, obrigado. 1904 

Concluiu? Mais algum conselheiro? Se não tem, nós ... Conselheiro Licínio, por favor. 1905 

Licínio Eustáquio Mol Xavier – Prefeitura Municipal situada na área de abrangência da URC – 1906 

Ontem à noite, Dra. Thaís, quando eu estava lendo o processo, para eu me preparar para a 1907 

viagem de hoje, para essa reunião aqui agora, eu fiquei sensibilizado com o seu relatório. É 1908 

próprio da juventude da senhora a preocupação com as questões ambientais e com a população 1909 

como um todo. Porém, conhecendo bem as pessoas que tramitam na área de projetos do DER, 1910 

aqui representado pela figura do Murilo, Dr. Murilo, eu fiquei sobressaltado de ver. Já é a 1911 

terceira reunião que nós estamos aqui debatendo, licencia ou não licencia, LP, LI, uma estrada 1912 

que vem trazer benefícios para o município e para região. Só trazer benefício para a região é 1913 

muito pouco. As questões ambientais que transpassam, além do benefício social e econômico. 1914 

Antes também de me dirigir para essa sessão de hoje, eu ouvi alguns prefeitos por onde esta 1915 

estrada vai trazer benefícios. AMPAR, aqui representado pelo senhor presidente, prefeito de 1916 

Descoberto, nos disse textualmente: “Há interesse dos prefeitos de 39 municípios”. Em cima da 1917 

fala do DER, das projeções que fizeram aqui, em cima das alternativas apontadas pelo público 1918 

presente, em cima do estudo do DER, através das suposições dos senhores, eles batem ainda na 1919 

mesma tecla, esse é o melhor caminho. Através da posição dos senhores prefeitos da área que 1920 

será beneficiada, ouvindo aqui os conselheiros Michel, Cláudio, Antônio Matos, sendo dois dos 1921 

conselheiros que atuam diretamente na área de saneamento, inclusive o conselheiro Cláudio 1922 

representa o Comitê de Bacias, eu me respaldo em cima da fala de vocês todos, DER, o AMPAR 1923 

e dos amigos conselheiros. Eu já tenho o meu voto pronto para ser votado. Obrigado.  1924 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Obrigado. Por favor, agora eu pergunto 1925 

então aos senhores conselheiros se estão já aptos a votar ou se precisam de mais algum 1926 

esclarecimento, se têm alguma proposta de condicionante que queiram acrescentar. Não, 1927 

apresenta antes. Nós votamos, depois a gente... Quem tiver alguma condicionante que queira 1928 

apresentar, é o momento agora. Por favor, conselheiro Luiz Fontes. 1929 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – A proposta é substituir 1930 

as condicionantes 6, 10 e 11 por uma condicionante. “Apresentar à SUPRAM e ao COPAM 1931 

URC/ZM projeto executivo de proteção da Represa João Penido, contemplando medidas mais 1932 

completas e efetivas, em especial quanto a dispositivos e procedimentos operacionais que 1933 

minimizem as consequências de acidentes automotivos”. Prazo de 90 dias. 1934 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok. Você vai apresentar por escrito? 1935 

Então, conselheira Thaís, por favor. Rapidamente, sucintamente, porque nós vamos encaminhar 1936 

para votação. 1937 

Thaís Lamin Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Caso seja aprovado o 1938 

empreendimento, conforme já até falado com o jurídico da SUPRAM, que sejam colocadas as 1939 

compensações ambientais de lei. O Dr. Leonardo pode até se pronunciar sobre isso, que ele 1940 

concordou da última vez que colocaríamos as compensações ambientais da lei, das leis. A da 1941 

Mata Atlântica não ou sim e a compensação florestal. 1942 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok. Conselheiro Leonardo, para ser 1943 

reafirmado, porque vai ser gravado. 1944 

Thaís Lamin Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Outra condicionante seria o 1945 

seguinte, foi falado aqui só que colocaria, em uma das condicionantes, a barreira “New Jersey” 1946 
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somente em cima daqueles dois pontos de transposição, quando na verdade a estrada passa toda 1947 

por áreas de várzea. Então, eu considero necessário também a colocação de barreiras “New 1948 

Jersey” em todos os pontos de transposição de áreas de várzea, porque pode, da mesma forma 1949 

que pode cair lá no local do Córrego dos Burros e Córrego do Grama, pode acontecer nas áreas 1950 

de várzeas e isso vai acabar indo para a Represa. E também a condicionante que eu acho assim 1951 

meio impossível de colocar isso aqui agora, mas eu submeto à votação, que é essa questão de não 1952 

considerar-se não edificante além dos 30 metros ao redor da rodovia, de um lado e do outro nas 1953 

margens, 100 metros a ser votado pela Câmara, dependendo da vontade política do legislador e 1954 

da Prefeitura Municipal do município de Juiz de Fora. Essas seriam as mínimas medidas 1955 

mitigadoras e condicionantes que eu estaria propondo. 1956 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok. Conselheira Thaís, eu vou fazer o 1957 

seguinte, Dr. Leonardo vai confirmar aquela proposta que a senhora fez para ficar gravado e 1958 

depois a sua fala também está sendo gravada. Depois, se você quiser completar, entregar por 1959 

escrito depois. Ok? Por favor, Leonardo. 1960 

Leonardo Sorbliny Schuchter – Diretor Jurídico da SUPRAM Zona da Mata – Nenhuma 1961 

objeção com relação à proposta da conselheira, no que concerne à fixação da condicionante 1962 

referente à compensação florestal por intervenção em APP exclusivamente, tendo em vista que 1963 

não haverá supressão no bioma Mata Atlântica. 1964 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok? Conselheiro Luiz Fontes, por 1965 

favor.  1966 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Existe uma 1967 

condicionante também que foi apresentada pelo Comitê de Bacias, relacionada à escória. Porque 1968 

eu contesto a condicionante, considero a que eu coloquei mais completa, mas a da escória eu não 1969 

fiz, porque já está contemplada na proposta do representante do Comitê de Bacias. Gostaria que 1970 

fosse considerada a minha. 1971 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – A condicionante dele. Ok. 1972 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Relativo à escória. 1973 

Thaís Lamin Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Outra condicionante é sobre 1974 

o Plano de Contingência. O Ministério Público entende que esse Plano de Contingência não está 1975 

sendo suficiente. 1976 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Você quer fazer alguma 1977 

complementação por escrito? 1978 

Thaís Lamin Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Eu vou redigir depois. 1979 

Depois da votação, está bom? 1980 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok. Mais algum conselheiro? Se não 1981 

tem, nós vamos colocar o processo em votação. Eu pediria então, dentro daquilo que já venho 1982 

falando desde o início e dentro do que o conselheiro Edson pediu, eu gostaria que os senhores da 1983 

platéia acatassem com bom... Professor Cézar? Não. Para que você vai falar? Não, 1984 

condicionante, só conselheiro que pode por condicionante. Você não pode dar condicionante 1985 

não, Cézar. Condicionante é imposta pelo conselheiro. Por favor. Não, aqui os conselheiros são 1986 

representantes do povo. Aqui tem pessoas de várias... Ou você acha que aqui está só quem gosta 1987 

de indústria de mecânica ou de comércio? Aqui nós temos ambientalistas aqui também. Ou você 1988 

acha que não tem ambientalista? Eu sou um ambientalista, eu sou um ambientalista. Está ok? Por 1989 

favor. Não, conselheira Thaís. Agora não vou... Rapidamente, rapidamente. Pode colocar então. 1990 

A senhora já está com a fala, por favor. 1991 
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Thaís Lamin Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Só a questão da barreira 1992 

“New Jersey”, me parece que não foi demonstrado realmente, quando é caso de carreta, se ela 1993 

seria eficaz na contenção desses veículos, porque o filme passa somente uma... 1994 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – O técnico do DER já falou isso aí, 1995 

minha filha, já falou. Já falou e mostrou. Não. O processo vai entrar em votação. Não quero 1996 

mais, aqui agora fala conselheiro, por favor. E eu espero que a platéia saiba se comportar, para 1997 

que nós não precisemos tomar nenhuma medida autoritária nem agora e nem para futuro. Está 1998 

ok? Senhores conselheiros, em votação. Por favor, silêncio na platéia. Eu gostaria que não 1999 

houvesse manifestação. Senhores conselheiros, nós estamos, só rememorar... Conselheiro Edson, 2000 

por favor. 2001 

Edson Teixeira Filho – FAEMG – Só uma questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria 2002 

que, antes de iniciada a votação, fosse contado o número de conselheiros que podem votar, 2003 

incluindo o presidente, para que não reste dúvida. Nós escutamos aqui repetidas vezes que 2004 

ninguém sabia quantos conselheiros tinha, se o resultado poderia ou não ser mudado. Eu gostaria 2005 

que fosse primeiro contado o número de conselheiros titulares, incluindo o presidente, para 2006 

depois serem contados os votos. Por favor. 2007 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Pertinente sua colocação. Então, 2008 

quantos tem? Todos os dezessete conselheiros, que estão aptos a votar. Então, são dezoito com o 2009 

presidente. Está claro? Então, dezoito votos e dentro do regimento... Põe som para o Professor 2010 

Novaes, Mário. Troca aí com ele. 2011 

Maurício Novaes Souza – Instituto Federal Sudeste de Minas – Só para saber se o senhor vai 2012 

poder ou não, se vai votar mesmo, porque da outra vez deu essa polêmica. 2013 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – O presidente vota. 2014 

Maurício Novaes Souza – Instituto Federal Sudeste de Minas – Então, o senhor vota. 2015 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – São dezoito votos e eu ainda tenho o 2016 

direito do voto de qualidade se empatar. 2017 

Maurício Novaes Souza – Instituto Federal Sudeste de Minas – Está bom, fica bem claro para a 2018 

gente não ter... 2019 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Na realidade, eu tenho dois votos. Um 2020 

voto normal e tenho o voto de qualidade, se for necessário. Ok? Está claro para os senhores 2021 

conselheiros? E claro para a platéia? O presidente tem o voto normal e tem o voto de qualidade, 2022 

em caso de empate. Isto está no regimento do COPAM. Ok? Então, se está claro, nós vamos 2023 

colocar em votação o item 5 – Processo Administrativo para exame de recurso à URC – Unidade 2024 

Regional Colegiada Zona da Mata: 5.1 Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de 2025 

Minas  Gerais  –  DER  – Pavimentação e/ou melhoramentos e  Implantação de rodovias – 2026 

Coronel Pacheco e Juiz de Fora/MG – PA Nº 15908/2007/001/2008 – Classe 3 – Convocado ao 2027 

Licenciamento – Apresentação:  SUPRAM Zona da Mata. Recurso de Vistas – Conselheiros 2028 

Thais Lamin Leal Thomaz – Representante do Ministério Público de Minas Gerais, Michel 2029 

Henrique Pires – Representante da FIEMG e Cláudio Luiz Dias Amaral – Representante do 2030 

Comitê da Bacia dos Rios Pomba e Muriaé.  Em votação. Os conselheiros que são pela 2031 

reconsideração da decisão proferida na 59ª Reunião Ordinária e a consequente aprovação da 2032 

Licença “ad referendum”, permaneçam como estão. Aprovado, com cinco votos contrários e 2033 

treze a favor. Não foi necessário o voto de qualidade do presidente. O processo está aprovado e o 2034 

“ad referendum” também. Agora nós vamos votar as condicionantes, ok? Por favor, tem uma 2035 

abstenção. Então, são doze a favor. 2036 

Joaquim Arildo Borges – Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios Preto e Paraibuna – Eu me 2037 

abstenho de votar. Que fique registrado em ata. 2038 
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Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – São doze a favor, cinco contrários e 2039 

uma abstenção. Ficou claro? Luiz Fontes, por favor. Os conselheiros que votaram contrário vão 2040 

ter que justificar. 2041 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Eu me recuso a 2042 

justificar o voto, porque eu já protestei contra isso aqui e, além do mais, nós estamos revertendo 2043 

uma decisão anterior. Então, os outros é que tinham de justificar o voto. 2044 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Voto contrário é justificado por quem 2045 

votou contrário. 2046 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Contra o parecer da 2047 

SUPRAM. Hoje nós estamos votando contra uma decisão, mantendo uma decisão anterior. 2048 

Então, isso é uma posição política em recusar a justificar. 2049 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Isso chama reconsideração. Então, por 2050 

favor, conselheiro Novaes, para a justificativa do seu voto. 2051 

Maurício Novaes Souza – Instituto Federal Sudeste de Minas – Eu também não tenho o porquê, 2052 

como justificar. É totalmente absurdo o projeto, só não viu quem não quis ver e a justificativa é 2053 

essa. 2054 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok, obrigado conselheiro Novaes. 2055 

Conselheiro Robin. Ah, Thaís. 2056 

Thaís Lamin Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Pelos motivos já expostos 2057 

no parecer de vistas. Muito obrigada. 2058 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Conselheiro Robin, por favor. 2059 

Robin Le Breton – Sociedade Amigos de Iracambi – Eu votei contra esse projeto na primeira 2060 

vez por causa da falta de EIA/RIMA e o processo antidemocrático no qual esse processo foi 2061 

colocado. Considero ainda que tudo isso poderia ser evitado se tivéssemos realmente seguido o 2062 

processo ditado por lei e feito o estudo de impactos ao meio ambiente. Obrigado. 2063 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Quem mais? Vanderley. Conselheiro 2064 

Vanderley, por favor. 2065 

Vanderley Antônio Chilese – FETAEMG – No primeiro momento também fui... 2066 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Pessoal da platéia, por favor, a reunião 2067 

não acabou ainda. Eu queria que quem quisesse sair que saísse em silêncio, porque está sendo 2068 

gravado aqui, senão não vai dar jeito da gente fazer a gravação das falas dos conselheiros. 2069 

Vanderley Antônio Chilese – FETAEMG – No primeiro momento meu voto foi contra e seria 2070 

imprudente não vir aqui aos nobres conselheiros. Percebo o interesse econômico muito acima, 2071 

vejo assim, inclusive, afronto de conselheiro com interesse de grupos. Eu estou aqui 2072 

representando a Federação dos Trabalhadores e eu acredito num projeto maior. Então, assim, eu 2073 

peço que, nos próximos projetos, os nobres conselheiros, porque aqui sim, se for para eu 2074 

defender a FETAEMG, eu acho, assim, que tem que defender o projeto ambiental. No meu modo 2075 

de pensar e o pouco que eu entendo, tanto a empresa, por exemplo, o aeroporto, ele é um 2076 

fantasma branco já há bem tempo. Não acredito, e o tempo vai mostrar isso, não vai ser esse 2077 

asfalto aí de 15 quilômetros que vai trazer o desenvolvimento para a Zona da Mata. Sabe por 2078 

quê? Porque o que falta é vontade política. Falta porque, quando se pensou naquele projeto do 2079 

aeroporto, já poderia ter pensado nas estradas, no acesso a ele muito primeiro. Então, assim, não 2080 

vou, sou contra e serei contra em qualquer outro projeto que, no meu entender, vá afetar o meio 2081 

ambiente. Agora, em relação aos nobres conselheiros, eu acho que nós não estamos aqui para 2082 

defender a Federação, mas nós estamos aqui para defender os projetos que sejam viáveis. Essa é 2083 

a minha fala. E presidente, por favor, já disse na outra reunião, nós vamos ter que ter horário, 2084 
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porque novamente eu estou prejudicado e na próxima, quando chegar às seis horas, eu vou me 2085 

retirar. 2086 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok. Eu peço desculpas, inclusive, 2087 

conselheiro, porque você viu que hoje a participação popular foi muito maior, então, nós também 2088 

não podíamos deixar de ouvir. As pessoas se deslocaram para cá, nós tínhamos que ouvir, não é 2089 

isso? Então, nós não podíamos deixar de dar a fala para eles, por isso estendeu um pouco mais. 2090 

Eu peço inclusive desculpas aos senhores conselheiros. Nós vamos votar agora as condicionantes 2091 

que foram apresentadas, para que elas sejam registradas. As condicionantes apresentadas pelo 2092 

conselheiro Luiz Fontes. Por favor, Luiz. 2093 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Substituir as 2094 

condicionantes 6, 10 e 11 pela seguinte: “Apresentar à SUPRAM e ao COPAM URC/Zona da 2095 

Mata, projeto executivo de proteção à Represa João Penido, contemplando medidas mais 2096 

completas e efetivas, em especial quanto a dispositivos e procedimentos operacionais que 2097 

minimizem as consequências de acidentes automotivos”. Prazo de 90 dias. 2098 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Pergunto aos senhores conselheiros se 2099 

querem algum esclarecimento do conselheiro Luiz Fontes ou se estão prontos para votar. Não 2100 

tendo manifestação, em votação a condicionante apresentada pelo conselheiro Luiz Fontes. Os 2101 

conselheiros que são pela aprovação, por favor, permaneçam como estão. Aprovada. Conselheira 2102 

Thaís, por favor. Você já está em condição de apresentar? Cláudio Amaral então, por favor. 2103 

Cláudio Luiz Dias Amaral – Comitê de Bacia Hidrográfica Rio Pomba/Muriaé – As 2104 

condicionantes são as seguintes: “O DER ficará obrigado a apresentar, para a aprovação da 2105 

SUPRAM, uma análise química e toxicológica da escória que pretende utilizar na implantação 2106 

do empreendimento e esta só poderá ser utilizada após a concordância da SUPRAM”. A outra 2107 

condicionante é “Alterar a condicionante 10, para implantar nas margens da rodovia, em locais 2108 

de transposição dos cursos d'água principais, Ribeirão dos Burros e Córrego do Grama e em 2109 

todos os pontos de transposição dos braços secundários que abastecem a Represa João Penido, 2110 

barreiras de concreto tipo “New Jersey”, de acordo com a recomendação técnica RT 0122 -  2111 

Barreira de Segurança de Concreto. As barreiras deverão ser implantadas em todo comprimento 2112 

da travessia dos cursos d'água interceptado pela rodovia e que abastecem de alguma forma a 2113 

Represa, bem como numa extensão mínima de 40 metros para cada lado do final da área alagada. 2114 

A outra condicionante é “Alterar a condicionante 11 para: apresentar projeto de caixas de 2115 

contenção e de caixa separadora de água e óleo, instaladas junto às barreiras de concreto tipo 2116 

“New Jersey”, para a aprovação da SUPRAM Zona da Mata, antes do início das obras”. 2117 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Cláudio, o que você está apresentando 2118 

já está aprovado pela condicionante apresentada pelo Professor Luiz Fontes. 2119 

Cláudio Luiz Dias Amaral – Comitê de Bacia Hidrográfica Rio Pomba/Muriaé – É, ele 2120 

melhorou a condicionante. 2121 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Mas você considera que já está 2122 

aprovada? 2123 

Cláudio Luiz Dias Amaral – Comitê de Bacia Hidrográfica Rio Pomba/Muriaé – Considero.  2124 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Então ok. Conselheira Thaís, por favor. 2125 

Cláudio Luiz Dias Amaral – Comitê de Bacia Hidrográfica Rio Pomba/Muriaé – A da escória 2126 

não. Está faltando a da escória aqui. 2127 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Então, vamos votar a primeira que você 2128 

apresentou, não é isso? Qual o prazo? O prazo que você deu para análise. 2129 

Cláudio Luiz Dias Amaral – Comitê de Bacia Hidrográfica Rio Pomba/Muriaé – O prazo, a 2130 

análise tem que ser apresentada antes do início das obras. Certo? 2131 
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Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok. 2132 

Vander – SUPRAM Zona da Mata – Eu só gostaria de fazer uma observação, conselheiro. 2133 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Conselheiro Cláudio, ele está querendo 2134 

fazer uma observação dentro das suas condicionantes. 2135 

Vander – SUPRAM Zona da Mata – Eu só queria fazer uma observação nas suas 2136 

condicionantes. Apresentar implantação sobre a questão da toxidade é da escória. Eu sugeriria 2137 

apresentar, junto com essa condicionante, a ART falando da inexistência da toxidade. Fica 2138 

melhor. 2139 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok? Concorda? Periodicidade 2140 

Cláudio Luiz Dias Amaral – Comitê de Bacia Hidrográfica Rio Pomba/Muriaé – Trimestral. 2141 

Vander – Antes da implantação. 2142 

Sem identificação – Mas aí você pode fazer a análise trimestral. Então, mensal. 2143 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Isso é material, ele tem 2144 

que ser periodicamente apresentado. Periodicamente. 2145 

Vander – A cada lote fica bom. 2146 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Então, senhores conselheiros que são 2147 

pela aprovação da condicionante do conselheiro Cláudio, por favor, permaneçam como estão. 2148 

Aprovada. Conselheira Thaís, por favor. 2149 

Thaís Lamin Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Nesse caso, a minha 2150 

condicionante, o Dr. Leonardo concordou só com um tipo de compensação de área de APP. Eu 2151 

vou propor aqui é firmar termo de compromisso junto ao Núcleo de Compensação Ambiental do 2152 

IEF, para atendimento ao disposto no artigo 36, da Lei federal 9.985 de 2000, 17 da Lei federal 2153 

11.428 e 5º da Resolução CONAMA número 369/06, que é a compensação por empreendimento 2154 

de impacto significativo. 2155 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Lei do SNUC? 2156 

Thaís Lamin Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Eu acho que, nesse caso, 2157 

não há dúvida de que esse empreendimento é impactante, não é? Depois de tudo que nós vimos 2158 

aqui. 2159 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Você vai apresentar por escrito, não é 2160 

isso? 2161 

Thaís Lamin Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – É, já está aqui. 2162 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Então, nós vamos votar. Os 2163 

conselheiros que são pela aprovação da condicionante apresentada pela conselheira Thaís, por 2164 

favor, permaneçam como estão. Aprovado. 2165 

Thaís Lamin Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Prazo: 30 dias após a 2166 

aprovação da licença prévia. 2167 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok. Obrigado. 2168 

Thaís Lamin Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – A outra condicionante é 2169 

“Colocação da barreira de “New Jersey” em quarenta metros antes e após os pontos de 2170 

transposição das áreas de várzea ao longo da estrada.” Não só naqueles dois pontos Córrego dos 2171 

Burros e Córrego... mas nos pontos de áreas de várzea às margens da rodovia.  2172 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Isso já foi aprovado. Isso já foi 2173 

aprovado. Já foi aprovado na condicionante do conselheiro Cláudio. Professor Luiz Fontes, por 2174 

favor. 2175 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Eu entendo que essa 2176 

condicionante, ela está contemplada na que eu apresentei, que nós aprovamos, porque fala de um 2177 

projeto completo a ser submetido à SUPRAM e eu entendo que até à URC. Ou seja, aqueles 2178 
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aspectos pontuais que tinham na bacia, e esse tem que vir no projeto completo que o DER vai 2179 

apresentar, porque aí você está pontuando um aspecto que... 2180 

Thaís Lamin Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – É um dos, né? 2181 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – É um dos. Terão que vir 2182 

outros. Inclusive eu tirei o texto do parecer do Professor Macedo, aquele final lá eu tirei, é a 2183 

questão do rodoanel. Então, é necessário câmeras. Se na situação for necessário câmeras, o 2184 

rodoanel vai ter que colocar. É diferente, não é o caso lá, porque não é área urbana. Mas eu digo 2185 

que a idéia é que o DER apresente um projeto executivo mais completo possível para a estrada 2186 

inteira. 2187 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok. Satisfeita, conselheira Thaís ou 2188 

você quer apresentar a sua ainda mesmo assim? Então faz o favor, apresenta a sua. 2189 

Thaís Lamin Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Só para, pelo menos isso 2190 

ficar como mínimo nesse projeto, eu acho. Isso aqui é o mínimo possível que poderia vir nesse 2191 

projeto. Eu gostaria de submeter. 2192 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Então submete. Com certeza. 2193 

Thaís Lamin Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – “Colocação de barreira de 2194 

“New Jersey” 40 metros acima e abaixo de todos os pontos de transposição das áreas de várzea 2195 

ao longo da estrada”. 2196 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Ok. Os conselheiros que são pela 2197 

aprovação da condicionante apresentada pela conselheira Thaís, por favor, permaneçam como 2198 

estão. Aprovada. Pergunto se tem mais alguma. Conselheira Thaís, tem mais alguma? 2199 

Thaís Lamin Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Só mais uma. O Plano de 2200 

Contingência, que é no caso de acontecer algum acidente na rodovia com cargas perigosas. Seria 2201 

assim: “Quanto ao transporte de produtos perigosos, que o Plano de Emergência para 2202 

atendimento em acidentes de transportes rodoviários de produtos perigosos seja de 2203 

responsabilidade do Departamento de Estrada e Rodagem de Minas Gerais e não do 2204 

transportador, da empresa transportadora”, que a gente nunca localiza sede, etc. “e do Corpo de 2205 

Bombeiros do Estado de Minas Gerais”. 2206 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – O quê que foi? Essa é meio complicada, 2207 

eu não entendi bem essa não. Faça o favor. 2208 

Thaís Lamin Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – É o seguinte, no PCA, as 2209 

medidas de emergência diziam o seguinte, que caso aconteça algum acidente, a responsabilidade 2210 

em retirar aquele automóvel, aquela carreta de produtos perigosos é de responsabilidade da 2211 

própria empresa, dona do caminhão. Eu estou colocando aqui como responsabilidade também, 2212 

subsidiária, obviamente, porque ele também tem a responsabilidade também, do Departamento 2213 

de Estrada e Rodagem. 2214 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Isso aí eu queria ouvir o DER, sabe? 2215 

Porque senão a gente... 2216 

Murilo Fontes Boa – Gerente de Meio Ambiente do DER – De forma alguma a gente pode 2217 

concordar com isso. Isso existe uma norma, existe um procedimento. Vê lá se o DER vai se 2218 

responsabilizar por infinitos produtos perigosos. Tem gente que é especialista nisso. A empresa 2219 

que é responsável, a empresa produtora, a empresa transportadora. Existe um Plano de 2220 

Emergência exatamente para atender isso. Agora, o DER teria que criar um monstro, uma coisa 2221 

impossível de ser atendido. 2222 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Favor se apresentar. O Murilo você já 2223 

sabe. Tem que se apresentar com o seu nome. 2224 
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Luiz Antônio – Assessoria Ambiental do DER – Existe uma lei prevista já no Código Brasileiro 2225 

que trata desse assunto. A responsabilidade final é do produtor, depois a outra é do transportador. 2226 

Não quer dizer que o atendimento seja feito pela transportadora. O primeiro atendimento é a 2227 

Polícia Rodoviária, depois o Bombeiro, depois a Defesa Civil e vem toda sociedade envolvida 2228 

nesse processo. Quem paga a conta é a transportadora. Então, a responsabilidade não é... O 2229 

bombeiro está preparado para isso, tem conhecimento disso também. 2230 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Deixa-me ouvir o conselheiro Luiz 2231 

Fontes, depois eu passo para você. Conselheiro Luiz Fontes, por favor. 2232 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Exatamente, eu já tinha 2233 

planejado perguntar em cima do que ele falou. Saber da Assessoria Jurídica da SUPRAM, Dr. 2234 

Leonardo, sobre essa fundamentação legal que existe em relação a esse condicionamento. 2235 

Leonardo Sorbliny Schuchter – Diretor Jurídico da SUPRAM Zona da Mata – Eu entendo que, 2236 

a princípio, é obrigação exclusivamente do gerador e do transportador cuidar da sua carga. O 2237 

DER tem a obrigação de fiscalizar, mas, enfim, se tornar responsável por isso em termos práticos 2238 

e legais, eu não vejo como possível, não é? Da gente fazer isso. 2239 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Conselheiro Luiz Fontes, por favor. 2240 

Luiz Eduardo Ferreira Fontes – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Considerando que essa é 2241 

uma condicionante que ela só vai ter aplicabilidade após o encerramento e utilização, nós 2242 

gostaríamos de colocar para que a assessoria jurídica traga a fundamentação disso. Não precisa 2243 

ser votada agora, eu sugiro à conselheira e a própria conselheira vai pesquisar isso e a gente volte 2244 

em termos de LO. 2245 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Mas vamos ouvir o DER. 2246 

Murilo Fontes Boa – Gerente de Meio Ambiente do DER – A correspondência do Bombeiro. 2247 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Já desistiu. Então, por favor, 2248 

conselheira Thaís, por favor. 2249 

Thaís Lamin Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Só um adendo. Naquela 2250 

questão da barreira “New Jersey”, entenda-se também, se for preciso, votar aquela colocação de 2251 

todas outras medidas que vêm junto, que é a caixa separadora, também nesse ponto de várzea. Eu 2252 

acho que isso já está previsto na condicionante, não só a barreira, mas também as outras medidas 2253 

mitigadoras, as caixas separadoras. 2254 

Murilo Fontes Boa – Gerente de Meio Ambiente do DER – Isso vai ser colocado nas travessias 2255 

de curso d'água. 2256 

Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Claro. 2257 

Thaís Lamin Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Mas a gente está pedindo 2258 

para colocar ao longo das áreas várzeas também. 2259 

Murilo Fontes Boa – Gerente de Meio Ambiente do DER – Aonde houver contribuição da água, 2260 

que houver perigo da carga ir para dentro da água. 2261 

Thaís Lamin Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Para várzea também. Área 2262 

de várzea também. 2263 

Murilo Fontes Boa – Gerente de Meio Ambiente do DER – Vão ter centenas de pontos de 2264 

contribuição. 2265 

Thaís Lamin Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Pois é, mas é isso que nós 2266 

aprovamos. 2267 

Murilo Fontes Boa – Gerente de Meio Ambiente do DER – Nós vamos cercar. 2268 

Thaís Lamin Leal Thomaz – Ministério Público de Minas Gerais – Nós já aprovamos aqui isso. 2269 

Já foi aprovado. 2270 
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Geraldo Fausto da Silva – Vice-Diretor Geral do IEF – Por favor, Murilo, vamos ouvir então a 2271 

condicionante. Você já colocou essa. Então tá. Já está contemplada na condicionante do 2272 

Professor Luiz Fontes, está ok? Então, está contemplado. Gente, então muito obrigado aí pela 2273 

participação, peço desculpas aí à platéia, para que possamos ter novas reuniões como essa. Um 2274 

abração para todos e bom retorno. 2275 


