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Salvador) 14 de junho de 199 5. 

AO 
INSTITUTO SÓCIO-AMBIENTAL - ISA 
A V. HIENÓPOLIS) 983 
SÃO PAULO - SP 

ATT.: JOÃO PAULO CAPOBIANCO· . 

Segue em anexo os seguintes documentos: Relatório referente a Ação Civil Pública µ9. 
93. O 1. 10003 99-5) carta do Procurador aos Conselheiros do ÇEPRAM .e Parecer técnico do , 
EI~ todos referentes ao Projeto Veracruz Florestal. · · · · 

Sem mais) estamos a disposição para quaisquer esclarecimentos'. 

Atenciosamente, 

~1 R~{P~fil!1éunha · 
Coordenador Executivo 

,,,....._ 
Av. Juracy Magalhães Jr., 768 Edf. RV Center 12. andar- Rio Vermelho 
CEP: 41940-060 Salvador - BA 
Telefax: (071) 240-6822 e-mail: aambá@.ax.aoc.om 
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M lNlSTtRJO PÚBLICO FBDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA 

BAHIA 

Of. nº 210- PRDC/BA 
DO : Procurador da República 
AO: Ilmº. Sr. Dr. Renato Paes da Cunha 

MD. Conselheiro do CEPRAM 

Salvador, 02 de junho de 1995 

Senhor Conselheiro, 

Reportando-me ao fac-símile expedido por V. S ª. em 
10 de maio passado, e recepcionado por este Ministério Público Federal, informo-lhe que 
o Corpo Técnico da 4ª Câmara do Ministério Público Federal, e demais Professores e 
Técnicos convidados, formando-se, desta forma, equipe multidisciplinar, procederam a 
análise técnica do Estudo de Impacto Ambiental - EIA e respectivo Relatório de Impacto 
no Meio Ambiente - RIMA apresentados pela empresa VERACRUZ FLORESTAL 
LTDA, junto ao Centro de Recursos Ambientais -CRA, visando-se obtenção de 
licenciamento junto ao Conselho em epígrafe, do qual Vossa Senhoria participa da 
composição. 

Considerando que o mencionado EIA/RIMA foi 
encaminhado pela autarquia mencionada, informamos que procedemos a remessa do 
relatório final para a mesma, ao tempo ao que, da mesma forma, em face do 
procedimento de licenciamento estar sujeito ao exame do Conselho Estadual de Proteção 
Ambiental - CEPRAM, órgão colegiado, a cuja composição pertence V. Sª. , 
encaminhamo-lhe cópia fotostática do relatório mencionado. 
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M. P0 F. - PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 

Por fim, ressaltamos que apesar da legitimidade do 
licenciamento estadual, considerando a existência do SISNAMA, trata-se de questão de 
interesse federaí, cuja condução de licenciamento há de preponderantemente passar pelo 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, 
conforme determina a legislação que norteia a Política Nacional do Meio Ambiente. 

Ao ensejo, renovo a V.Sª. os nossos protestos de 
consideração. 

ATOS CRUZ 
fA REPÚBLICA 



r: 

RELATÓRIO 

r- Ref. : Ação Civil Pública nº 93.01.1000399-5 

r: 

r 

Assunto: Implantação de projeto florestal/industrial por parte da VERACRUZ 
~~LORESTAL L TDA. 

r· 

r 

A Procuradoria da República no Estado da Bahia, por 
intermédio do Sr. Procurador, Dr. Danilo Matos Cruz, encaminhou à esta Câmara de Meio 
Ambiente e Patrimônio Cultural, cópia do Estudo Prévio de Impacto Ambiental - EIA e de 
seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, bem como, material referente às 
audiências públicas e contribuições cicntí fícas de algumas organizações não 
governamentais nacionais e internacionais, solicitando analise por parte desta 4ª Câmara. 

r 

O corpo técnico optou pela análise e parecer dos temas 
descritos, por área de especialização, para posterior conclusão conjunta. 

r: Nesse sentido são apresentadas as seguintes considerações: 

,.. 
r: EMPREENDIMENTO INDlJSTRIAL 
r· 

Volume 1- Caracterização do Empreendimento Industrial 

r: 

r: 1 - Informações Gerais 

O empreendimento em questão, apesar das medidas que possam 
ser adotadas para amenizar os impactos ambientais, refere-se a urna atividade potencialmente 
poluidora, podendo ser causadora de significativa degradação ambiental. Portanto, quando da 
implementação de uma planta industrial de tal porte, devem ser bem definidas todas as etapas 
de instalação e os métodos de controle da poluição. 

r: 
Da leitura e análise do volume l - Caracterização do 

Empreendimento Industrial - verificamos que se trata de um documento com características 
gerais, apresentando-se mais como um trabalho de revisão bibliográfica (por sinal muito bem 
elaborada) dos processos industriais de celulose do que um projeto industrial a ser executado. 
Observamos, também, não apenas neste volume como nos demais, que as informações estão 
dispersas e são repetitivas; os desenhos esquemáticos não trazem legendas, não tendo boa 
visualização. A descrição do processo industrial não é feita segundo uma ordem sequencial das 
várias etapas. 

Numa primeira análise, uma vez definido o processo de 
produção de celulose como sendo o Kraft - (Vol. 1, p, 8) não deveria haver dúvidas quanto às 
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fases seguintes, As especificações das etapas de digestão, dcslignificação, branqueamento e 
conversão da polpa em papel, devem estar definidas para que os fornecedores dos 
equipamentos possam se adaptar às exigências da planta industrial, pois não se justifica a 
definição das etapas posteriores em função dos equipamentos adquiridos. Entretanto, como 
apresentado no presente caso, são os equipamentos que definem o processo de produção 
global. 

A questão levantada no parágrafo anterior é confirmada na 
página 20, item 1.12: "especificações dos processos serão definidas no decorrer da engenharia 
básica". Ainda neste item, o relatório apresenta-se confuso pois diz que o processo de 
branqueamento será o TCF (totalmente livre de cloro) e que será comparado com outras 
alternativas, tal como o ECF (livre do cloro elementar), por ser esta tecnologia mais aplicada 
mundialmente. Entretanto, apresenta as características do empreendimento apenas para o 
branqueamento com TCr. Afirma, mais uma vez, que o processo de branqueamento não 
utilizará produtos clorados, quando apresenta o consumo de produtos químicos, reagentes e 
insumos (Vol. l, p. 25). 

É relatado que o oxigênio será utilizado na dcsíignificação (Vol. 
l, p. 28). Entendendo-se que esta é uma fase do processo de produção, o oxigênio teria a função 
de eliminar os resíduos de lignina, Este é um procedimento questionável, poís, não há muitas 
referências na bibliografia quanto a esta utilização na indústria. 

r Quanto aos produtos qumucos, diz o relatório que serão 
estocados em sua maioria, para o atendimento a 10 dias de consumo, o que é questionável. 
Dentre esses produtos, existem aqueles que serão importados e sua aquisição não se daria em 
períodos tão curtos. Tal período de armazenagem, como apresentado, leva-nos a crer que tenha 
apenas a intenção de amenizar as conjecturas sobre o volume de estoque. Além disso, não foi 
apresentado nenhum projeto de estocagem, abordando recipientes e segurança, tais como 
diques de contenção, tanques, etc. Importante ressaltar que muitos dos produtos são corrosivos, 
tóxicos e explosivos (como o peróxido de hidrogênio, que será utilizado cm grande quantidade 
no processo de branqueamento por TCF). 

r 

2 - Processo Industrial 

r 

r: 
O item processo industrial (Vol. I, p. 47) é uma descrição 

teórica dos processos industriais encontrados na literatura científica. Mesmo relatando que "a 
estratégia a ser adotada irá prever, além da tecnologia de controle ambiental de ultima geração, 
os sistemas de monitoramento ambiental, além de planos de contingência para detectar e evitar 
danos ambientais", não foi definido o projeto industrial a ser instalado e executado. Não foi 
feita nenhuma referência à solução estoque (soda e enxofre), a fím de se ter conhecimento de 
quanto em quanto tempo deverão ser repostos os produtos químicos no processo de cozimento, 
para realimentar o licor recuperado e saber a eficiência do sistema recuperador. A recuperação 
do licor negro está pouco clara. 

- 

As reações químicas que ocorrem durante o processo industrial 
também não foram mostradas. A importância di.: se destacar tais reações está cm se conhecer 
quais substâncias estariam sendo formadas e seus efeitos ao meio ambiente. 
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r 
Quanto à dcslignificação com oxigênio (Vol, 1, p. 59, item 

2.2.4), observa-se que a descrição está um pouco confusa. Isto se confirma quando é citado que 
tal procedimento reduz o número Kappa na ordem de 50<.ví> antes de entrar no branqueamento 
(VoL 1, p. 143, item 7.2), sem contudo informar como se consegue tal redução. 

r 

O processo de branqueamento TCF é mais uma vez relatado 
como processo a ser adotado, com utilização de oxigênio, ozônio e peróxido de hidrogênio. 
Novamente apresentam o processo ECF como sendo uma alternativa mais utilizada 
mundialmente. Neste processo, o cloro elementar é substituído por dióxido de cloro. No 
próprio relatório esta escrito que, embora a tecnologia do TCF seja mais viável 
ambientalmente, este é um processo que ainda é objeto de discussão (Vol 1, p. 62), ficando 
claro que o mesmo "ainda não teve domínio e aceitação plena no mercado" (Vol. 1, p. 144, item 
7.2). Novamente, é citado que "estudos vêm sendo realizados em escala piloto ... '' (Vol. I, p. 
148, item 7.4) comprovando que a tecnologia do TCr ainda não está implantada em escala 
industrial. Mesmo ciente de tal situação, a indústria se propõe a utilizar tal técnica de 
branqueamento. Além disso, não foi feito um estudo de viabilidade econômica para este fim. 

r: 

No item referente às plantas qurrrucas {Vol. I, p. 74), foi 
reforçado que ainda não esta definido qual processo de branqueamento será utilizado, quando 
diz que este departamento da fábrica dependerá da alternativa a ser adotada, e que 11cm 
princípio" será o TCF. 

r: 

Novamente, volta a ser levantada a hipótese do uso do 
dióxido de cloro no branqueamento • alternativa EFC (Vol. !, p, 92). Não há nenhuma 
previsão detalhada para o controle ambiental no caso de se optar por essa alternativa. 

r 
No tratamento da água para abastecimento da indústria (Vol. I, 

pp. 76 e 77), é informado que o lodo dos decantadores e a água da contra-lavagem dos filtros 
serão descarregados no "canal central de descarga". Porém não é apresentado nenhum destino 
para tais águas residuárias. Serão lançadas novamente no Rio Jequitinhonha? 

Na descrição dos controles internos e sistemas de segurança 
(Vol. I, pp, 81 a 89), é citado que irá se utilizar as principais tecnologias para controle dos 
efluentes líquidos; tendo sido feita, ainda, uma descrição englobando todos os poluentes 
possíveis e como controlá-los, bem como o sistema de drenagem de aguas pluviais e as 
medidas para amenizar incidentes provenientes das áreas de processamento descobertas, 
passíveis de contaminação. Novamente fica a sensação de que tais relatos são mais 
levantamentos bibliográficos do que um programa a ser cumprido em todas as suas etapas. 

O relatório aborda superficialmente o tanque de recuperação de 
sulfeto de sódio (Vol. 1, p. 90), embora seja esta substância utilizada no processo Kraft e a 
principal causadora das emissões odoríferas. 

r: 3. Efluentes Líquidos 

,- A caracterização e o tratamento dos efluentes líquidos (Vol. I, 
pp. 100 a 118) partem do princípio da ruío utilização do cloro no processo industrial. Tanto os .r- 
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dados para a caracterização dos efluentes e nesta estão incluídos os parâmetros cor e AOX 
(mede a presença de organoclorados nos efluentes), quanto a descrição e o dimensionamento 
do sistema de tratamento, parecem estudos teóricos apresentados em bíbl iografia, com dados 
retirados da literatura. Na determinação das características do efluente não se leva em 
consideração os percolados provenientes do aterro industrial, os quais serão enviados para a 
estação de tratamento dos efluentes (Vol. I, p. 134). 

Uma vez que não foi apresentado o projeto industrial e não está 
claro o sistema de branqueamento a ser adotado, fica diflcil determinar os parâmetros flsicos, 
químicos e biológicos que estarão presentes nos efluentes gerados, e portanto qual o melhor 
tratamento a ser utilizado, como será feita a neutralização dos efluentes ácidos e, qual a 
classificação do lodo, corno resíduo sólido, pura uma destinação adequada. 

Não há nenhuma referência a uma parte importante do processo 
que é o retino da celulose, a qual embora não seja uma etapa potencialmente poluidora, 
contribui para o aumento dos efluentes líquidos. 

São mostradas as prováveis características do efluente tratado 
com eficiência superior a 90%. Com U11s parâmetros o corpo receptor não sofrerá nenhum 
impacto. Porém, tais dados, mais uma vez parecem ser retirados da literatura. É citado um 
valor para o parâmetro AOX pressupondo-se a presença de organoclorados (Vol, I, p. 110) 

Não foi apresentada nenhuma medida de controle em caso de 
permanência de espuma quando da descarga dos efluentes no Rio Jequitinhonha (Vol, I, p. 
116) 

4 ~ Emissões atmosféricas 

São apresentadas as tecnologias para o controle de errussoes 
atmosféricas propondo-se utilizar a melhor tecnologia disponível, com a implantação de 
sistemas de monitoramento e controle de gases, instalação de equipamentos de controle, 
incineradores, etc. (Vol. 1, pp. 118 e 119). Não foi apresentado, no entanto, as vazões das 
emissões e consequentemente um projeto do dimensionamento dos equipamentos de controle 
de poluição. Isso se confirma (Vol. I, p, 120) quando foi relutado que "as fontes primárias são 
controladas a partir de estruturas e dispositivos previstos no projeto", porém não informa onde 
estão instaladas e quais são essas estruturas e dispositivos. 

A operação do processo produtivo com baixa sulfidez, é citada 
para minimizar as emissões dos compostos reduzidos de enxofre - TRS, contudo não foi feita 
nenhuma referência de como serão controlados os índices de sul Iidcz, 

A tabela 4.4. 1 (Vol. l, p. 125 ), foi necc as emissões atmosféricas 
esperadas, e mostra valores teóricos da literatura, alguns dos quais atendem aos Padrões de 
Qualidade do Ar constantes da Resolução CONAMA 003/90. Foi considerado também a 
elevação da altura das chaminés para dispersão dos gases, porém, não mostra nenhum estudo 

' destas dispersões e seus efeitos nas localidades vizinhas. 
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5 - Resíduos Sólidos 

A implantação de um aterro industrial segundo a melhor 
tecnologia disponível foi prevista (Yol. J, p. 128 ), porém, não foi apresentado o projeto. Os 
resíduos sólidos foram previamente classificados como resíduos classe II, de acordo com a 
Associação Brasileira de Normas Técnicas· ABNT. Na caracterização específica de cada fonte 
geradora (Vol, I, p. 131) fica mais uma vez patente que os dados utilizados são os da literatura. 

[~ relatado que o lodo primário da estação de tratamento de 
efluente tem a maior contribuição para o aterro e que este lodo poderá ser utilizado como 
condicionador para o solo. Para tal, faz-se necessário conhecer as características do lodo. O 
relatório informa que este é constituído apenas por fibras, matéria orgânica e material inerte. 
Considerando que não está claro quais serão as várias etapas do processo, especialmente o de 
branqueamento, não hú como classificar o resíduo e consequentemente qual a solução de 
disposição final adequada. 

A descrição <la escolha da área para localizar o aterro está de 
acordo com as recomendações previstas na literatura. A área reservada para a implantação, 
segundo o relatório (Vol. 1, p. 133) atende as condições estabelecidas, mas não apresenta 
comprovação técnica. 

Deve ser melhor especificada a disposição dos resíduos gerados 
na parte ílorestal (principalmente as embalagens de fertilizantes e defensivos agrícolas, pois 
estes necessitam de um tratamento especial). Fica a dúvida se o resíduo do empreendimento 
será tratado como um todo, ou se será diferenciada a parte industrial da florestal. 

EMPREENDIMENTO FLORESTAL 

Volume 11 - Caracterização do Empreendimento Florestal 
Volume VI - Avaliação de Impactos, Medidas Mitigadoras e Planos de Monitoramento 

O documento faz uma anál isc de caráter geral, não abordando 
questões específicas relativas ao empreendimento, dentre as quais destacamos: 

a) Desenvolvimento de estudos relativos à utilização de híbrido de rápido crescimento, em 
rotação curta, em relação à manutenção da qualidade do solo e à aplicação de 
fertilizantes e defensivos agrícolas, 

Considera-se o impacto da utilização destes produtos como 
temporário. Entretanto, tratando-se de rotações curtas, reformas frequentes, extração de 
árvores inteiras e consequente aplicação constante de fertilizantes e defensivos, por causa 
da depleção de nutrientes dos solos, este efeito, sobre as bacias de captação do rio 
Jequitinhonha e outros da região, é grave e permanente (Vol, VI, parte I, p. 107). 

· b) Utilização de espécies de rápido crescimento, em rotação curta, correlacionando com a 
manutenção do balanço hídrico e nutricional. 



r- ~ 
"! ,, 

,-, 
,,..... 

,,..._ 

r> 

,- 
r 
,,..... 

r 
,,_. 
,,..... 

r: 

r- 

r 
r- 

r- 

r 
r: 
r 
r 
,.... 
,.... 

r- 

r - - 
r- 
r: 

r-- 

r: 
(' 

r 

{' 

r- - ,-.. 
r> 

r- 
,-.. 
,-. 
,-. 
,.-.. 
r 

r: 
r: 
{' 

6 
MtNtSl ~RIO l'UOI ICO J'EDF.ílAl 

Cumpre destacar que a base de dados utilizada, são as 
pesquisas realizadas pelo professor Walter Lima. São estudos e levantamentos 
bibliográficos relativos à pesquisas desenvolvidas, na maioria dos casos, em povoamentos 
da Austrália e Estados Unidos, com rotações longas, havendo portanto necessidade de 
estudos para verificação do comportamento desses fatores nas condições especificas da 
região. 

Nas situações onde um plantio de árvores substitui gramíneas, 
como é o caso deste empreendimento, observa-se que, como o padrão· de raízes das árvores 
é muito diferente do das gramíneas pode-se obter, cm última instância, alterações das 
propriedades hidrológicas dos solos, correntes d'água e rios. As raízes das árvores criam 
poros maiores, efeito que em solos mais secos, gera caminhos para a água. Esta melhora de 
drenagem aliada às altas taxas de interceptação foliar de água e perda por evaporação, pode 
conduzir as alterações supracitadas. 

As informações que são utilizadas na defesa do cultivo de 
eucalipto são tecnicamente corretas. Contudo, as situações, os experimentos, as espécies e 
a produtividade que geraram os dados usados nesta defesa (Vol. li, pp. 17-25), não 
representam necessariamente a situação definida pelo empreendedor e nem a que ele se 
propõe. A produtividade esperada pelo proponente, ao usar clones, é muito superior 
àquelas observadas e relatadas na bibliografia. Poderia se esperar que um plantio de 
grevilea, pinus, cedro, mogno, jacarandá ou outra espécie qualquer, em certas condições, 
tivesse um comportamento em relação a qualquer das variáveis ambientais apresentadas, 
semelhante a um plantio de eucalipto. 

Tratra-sc, contudo, de um plantio de curta rotação, de clones, 
com melhoramento e seleção para alocação direcionada de biomassa e com retirada de 
casca e fuste, o comportamento, portanto, sera diferenciado. Pode-se considerar ainda, 
que seria retirado o fuste inteiro, pois não foi mencionada a bitola mínima para 
aproveitamento na indústria. Como a casca será aproveitada para geração de energia, nada 
impede que se aproveite também os ponteiros. As estimativas de biomassa representadas 
pela casca situam-se em torno de 12 %. Estas representam, tanto em termos de material 
comburente, como de nutrientes, valores relativamente altos para a situação em questão. 

O balanço nutricional sofre alterações sob plantações 
florestais e deve ser visto a luz do ciclo completo. As rotações curtas restringem-se quase 
que inteiramente ao estágio de dossel aberto, onde as demandas nutricionais são maiores e 
com a remoção de árvores inteiras há depleção intensa de nutrientes. 

Todos estes fatos indicam que, aliados à baixa fertilidade da 
maioria dos solos locais, poderia haver uma redução significativa no nível de certos 
nutrientes. Sobre esta consideração especifica, seria necessária uma análise alternativa no 
processo industrial, relativa a geração de energia, que não utilizasse cascas ( e ponteiros?), 
aliada a um estudo dos impactos no meio físico com a retirada das árvores com casca. 
Vários aspectos poderiam ser considerados nesta alternativa como, por exemplo: transporte 
até pátio da fábrica; movimento de madeira no pátio; conjunto de equipamentos para a 
geração de energia; recobrimento do solo; retenção de água; formação de micro ambiente e 
'outros. 
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e) Concorrência com outras atividades econômicas existentes na região. Com o incentivo 
a aquisição de áreas ou projetos de fomento, onde um terceiro compra a terra e produz 
eucalipto para a Veracruz, com a "difusão da silvicultura na região" (Vol.VI, parte 1, 
pp, 169-170), haverá muita pressão sobre os remanescentes de mata nativa, pois os 
proprietários tenderão a desmatar suas terras para plantar e vender eucalipto à Veracruz. 

d) A empresa assume compromisso de não plantar eucalipto em áreas que contenham 
vegetação primária, mapeadas neste EIA ( Yol. VI, parte 1, p. 156 ). Entretanto, 
estabeleceu um "prazo de permanência" desse compromisso, de 1 O anos. Em outros 
casos descritos neste mesmo documento, foi usada a expressão "ate a eventual 
desativação do empreendimento florestal". Após os 10 anos, que compromisso tem a 
empresa com a preservação da floresta primaria ? Será que cm 1 O anos este 
compromisso acabará? 

e) Os estudos relativos à forma de exploração e ao transporte da matéria prima não foram 
realizados. O documento ressalta apenas que serão tomados os cuidados necessários 
visando causar o menor impacto. Não há estudos referentes aos impactos bem como a 
sua mensuração. 

f) Não foram realizados estudos referente ao aumento do lluxo de tráfego nas estradas 
federais e estaduais seus impactos, tipos de veículos a serem utilizados, bem como o 
detalhamcnto da construção das estradas internas. 

MEIO FÍSICO 

Volume III - Diagnóstico Ambiental 

Parte 1 ~ Texto 
Parte 2 ~ Desenhos 

Volume VI - Avaliação de Impactos, Medidas Mitigadoras e Planos de Monitoramento 

(Análise concernente apenas ao Meio Físico) 

Parte 1 - Texto 
Parte 2 - Dispersão Atmosférica das Emissões 
Parte 3 - Autodcpuração de Efluentes no Rio Jequitinhonha 

No que tange ao conteúdo dos volumes supracitados, são 
pertinentes as seguintes observações e ponderações: 

a) Os parâmetros flsicos abordados atendem à listagem apresentada no Termo de 
Referência, mas, quando avaliados, não suprem cm conteúdo técnico as exigências 

, ambientais do empreendimento proposto; 
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b} O Meio Físico é importante em um estudo de impacto na natureza, principalmente, na 
avaliação da sensibilidade e da capacidade de atenuação das agressões com as novas 
condições impostas. Por exemplo, não é apresentada no texto qualquer ligação da 
dependência entre o citado "arranjo lito-crono-cstratigráfico (Vol, III, p. 71, Parte 1), 
com o estudo ambiental. Se não há correlação a ser feita, também não há necessidade 
da referida abordagem; 

(' e) Como os documentos que compõem o EIA e o respectivo RIMA foram preparados no 
reduzido espaço de tempo de 8 (oito) meses, muitos dos poucos dados gerados pela 
equipe, como as referentes aos recursos hídricos de superflcie e de subsuperfície, são 
inconsistentes. Metodologicamente, são necessários pelo menos um ano meteorológico 
de observação, ajustado ao período de chuva e período de estio, para uma abordagem 
tida como preliminar . Junta-se a esta fragilidade de informação a ausência de algumas 
séries históricas significativas, que são básicas para a fundamentação das hipóteses de 
trabalho, nos cenários aventados (Vol. VI, Parte 2, p. 18~ item 4.2.); 

(' 

d) A escassez de dados gera a incredibilidade das conclusões apresentadas. No Vol. VI são 
enfatizados modelos analíticos, como uma forma de engodo científico. O modelo 
principal e os acessórios utilizados na análise do processo de autodepuração do corpo 
hídrico receptor, assim como o "Industrial Source Cornplex Short-Term (ISCST)", que 
para ter maior efeito é citado como sendo utilizado pela EPA dos Estados Unidos, e que 
trata do acréscimo da concentração de poluentes na região, apontam pouca segurança 
cm suas finalizações, como a PQ AR (Vol, VI, parte li, p. 75, item 6.4.). Os autores do 
documento em questão afirmam que " existe uma carência de dados básicos para 
poder executar qualquer tipo de modelo " (Vol. VI, parte III, p. 22, item 6). E para 
que aconteçam os modelos, apelam para simplificações danosas. Fica evidente que a 
modelagem desenvolvida teve por objetivo principal dar "peso" ao documento muito 
mais no estrito sentido flsico, do que no conceito técnico-científico. Está se tornando 
comum em alguns ElA's nacionais, a concepção mercantilista do que o documento vale 
quanto pesa; 

,""' 

,,,..... 

r: 

r-. 

e) Do ponto de vista dos parâmetros do meio flsico, considerando-se que no tipo de 
empreendimento empresarial em analise, os danos ambientais mais significativos e de 
maior evidência identificam-se na poluição hídrica e na degradação da qualidade do ar, 
em uma avaliação mais pontual, temos a acrescentar suplctivamcnte: 

I) Clima e Condições Meteorológicas 

r: 

O conjunto de dados disponíveis não passaram por um 
processo seletivo e não apresentam conclusivamente estudos de tendência. A abordagem é 
monótona e insípida e às vezes desgarrada do tecnicismo, quando começa afirmando " ... 
Todos sabemos que são diversas as interferências do clima numa região ... " (Vol. Ill, parte 
I. p. 6, item 2.1.1 ). Todos, é um universo muito amplo! Na verdade, os autores deveriam 
saber e enfatizar a necessidade do estudo do Cíclo Hidrológico para o empreendimento 
tanto industrial corno florestal bem como a necessidade da obtenção de dados sobre os 



,. 
I'""- '. 
,,......,, 

r- 
r- 

r: 
r: 
r: - r: 
r- 
I'""- 

r: 

,-. 
,-. 
,-.. 
r- 
,I""' 

(', 

r- 
r> 
,,...... 

r: 

,-.. .- 
r 
r: 
r- 

r: 
/> 

r 
r 
r: 
I'""- 

r> - r: - r 
r» 

r 
,-.. 
r- - - - - 

9 
MINIS fÊRIO PUBI ICO f<DERAL 

ventos, uma vez que os odores fétidos são características deste processo industrial (Vol. III, 
parte l, p. 37). 

11) A Qualidade do Ar 

Este tópico necessita ser reavaliado com base cm dados 
apresentados no projeto. Há tempo hábil, pois, refere-se a etapa industrial a ser implantada. 
Afinal, como fica a qualidade do ar em uma região onde o turismo é a verdadeira vocação 
de desenvolvimento harmônico e sustentável? Os Compostos Reduzidos de Enxofre (TRS) 
são extremamente danosos e a agressão vai de odores desagradáveis à indução a morte. O 
Sulfeto de Hidrogênio, o Metil Mercaptana, o Dimetil Sulfeto e o Dimctil Dissulfeto têm 
de ser monitorados. O H2S em especial é muito impactante, pois em baixíssimas 
concentrações é extremamente pernicioso, como pode ser constatado em outros 
empreendimentos similares. 

No V oi. VI - parte Il, foi apresentado um modelo de dispersão 
de poluentes, cujos resultados das concentrações máximas dos poluentes (Material 
Particulado-Ml', Dióxido de Enxofre - S02 e Compostos Reduzidos de Enxofre-Tlcâ) para 
as várias fontes de emissão (Caldeira de Recuperação, Forno de Cal, Caldeira auxiliar e 
Tanque de Dissolução) estão de acordo e até mesmo abaixo dos valores estabelecidos pelos 
Padrões de Qualidade do /\r - PQ/\R. 

Como anteriormente citado, os modelos são alimentados com 
dados retirados da literatura, fornecendo, portanto, resultados não fundamentados, Isto 
ficou exemplificado pela aplicação do modelo acima onde se concluiu que, cm termos de 
PQAR, a indústria não comprometerá a qualidade do ar. É~ de conhecimento geral, que 
empreendimentos similares causam grandes incômodos à população e afetam o meio 
ambiente. 

Para minimizar o impacto causado pela percepção de odores 
(Vol. Vi - Parte 1, p. 158), além da medida proposta, deverão ser instalados equipamentos 
de controle de poluição devidamente dimensionados para as várias fontes poluidoras dentro 
da fábrica, bem corno manter um rigoroso sistema de controle de poluição. 

lll) Geornorfologia 

Corno a arca de influência direta dos empreendimentos 
industrial e florestal está situada em Tabuleiros Pré-Litorâneos (Grupo Barreiras), esta 
foição deve ser melhor destacada, mais detalhada e conter dados de evolução do perfil 
pretérito, para extrapolações futuras. Faltam estudos do comportamento erosivo após a 
implantação do projeto florestal em sua totalidade. 

Considerando as características flsicas dos solos, as 
características geomorfológicas das áreas do empreendimento florestal e o elevado índice 
de mecanização para as operações florestais, uma etapa do projeto que não está 

1 

devidamente caracterizada e o planejamento, implantação e a manutenção do sistema 
viário de estradas e aceiros principais e secundários (Vo1. 11, p. 70). A descrição de 
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construção de estradas e aceitos, no item 2.17, não apresenta nada que possa indicar quais 
seriam os critérios adotados no planejamento do sistema viário que resultasse num menor 
impacto. A experiência da VCF de implantação de aceiros na borda de tabuleiros já se 
mostrou negativa ao promover desmoronamen.os e erosão visual. A definição da rampa 
máxima serve apenas como um critério geral e que, dependendo das condições do solo e da 
geornorfologia, pode ser modí ficado para atender tanto a parte técnica como a ambiental. 
Como as situações são inúmeras e futuras, é praticamente impossível apresentar um projeto 
completo, porém, a definição de critérios, para as várias etapas, com a utilização de alguns 
exemplos para situações típicas permitiria fazer considerações adequadas. A inexistência 
de estudos sobre este assunto e a falta de informações complementares proporciona análise 
superficiais e, conseqüentemente, avaliações gerais (veja item IB3 e EB - características 
flsicas do solo na matriz do empreendimento florestal), O reflexo de uma base insipiente de 
dados e informações é uma colocação geral que não permite fazer quaisquer considerações 
(Vol. VI, parte l, p. 153, item 7.9. \ - medida mitigadora/condicionante). 

IV) Geologia 

Pelo menos os dados que foram totalmente compilados, são 
recentes e confiáveis. 

V) Solos 

A parte física do estudo de solos está correta e completa. Foi 
o melhor estudo realizado. A deficiência, porém, esta na avaliação da evolução da 
geoquímica do perfil, com a implantação das florestas homogêneas. Há contradições, 
como as apresentadas no Vol. VI, parte 1, p. 110 - 6.4.1. O impacto sobre as características 
químicas e físicas do solo é considerado alto e negativo e de caráter irreversível, porém, na 
p. 113 no item 6.44 onde se considera este impacto sobre a aptidão agrícola dos solos, é 
considerado, então, como temporário. 

Vl) Recursos Hídricos Superficiais 

No tipo de indústria proposta o volume de despejo líquido é 
alto e com elevada carga orgânica, que em condições teóricas do projeto é minimizada por 
um tratamento eficiente e adequado (Vol. IV, parte I, p. 43). Os efluentes, 
comprovadamente, têm um elevado potencial poluidor, quando trata-se da cor, pH e 
sólidos cm suspensão. O corpo receptor, no caso o rio Jequitinhonha, corre um risco direto 
de agressão, enquanto outras drenagens, como o rio Pardo, indiretamente, podem ter a 
qualidade de suas águas degradadas. Embora seja citada no relatório a minimização do uso 
da água, verifica-se que a vazão do efluente tratado é praticamente a mesma da vazão 
utilizada para o abastecimento da indústria. A proposta para a proteção hídrica é pois, em 
vez de se utilizar no processo industrial apenas água nova (bombeada do receptor), induzir 
a indústria a reciclar a água utilizada. Este seria pois o custo ambiental e a garantia da 
minimização dos impactos hídricos, para um rio que serve de fonte de abastecimento de 
água para consumo humano e dessedentação, de importante base da economia regional 
(pesca e outros serviços). Inclusive, como o rio Jequitinhonha tem uma expressão areal que 
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envolve dois Estados, o impacto ambiental, tido como regional, deve ser analisado 
supletivarnente pelo IBAMA. É a lei, que no mínimo deve ser cumprida. 

r· 
A proposta, como medida condicionante, de lançar os 

efluentes do complexo industrial a montante do ponto de captação (Vol. VI, parte 1, p, 
142) é, desde que acompanhada de um projeto de engenharia específico, uma excelente 
proposta. Tal situação subentende que o empreendedor teria que manter um rígido controle 
de emissão, a fim de garantir uma certa qualidade mínima na captação. Contudo, o projeto 
de engenharia se resume numa descrição superficial das etapas e materiais previstos para a 
construção da adutora e emissário (Vol. Vl, parte 1, p, 42). Sem considerar uma avaliação 
mínima quanto aos aspectos locacionais das tubulações, as informações disponíveis não 
permitem qualquer conclusão quanto ao real efeito desta medida condicionante. Numa 
primeira hipótese, sem qualquer especulação, e pela descrição da construção da 
adutora/emissário, aceita-se que a saída e entrada de água ficariam distanciados, no 
máximo, 1,8 m. Nesta situação e independentemente de qualquer posição das tubulações, 
não haveria uma só chance que efluentes fossem captados pela adutora, descartando, assim, 
o pressuposto positivo da medida condicionante. É necessário que fique definido 
claramente o ponto e a forma exata de lançamento dos efluentes, a capacidade de auto 
depuração a jusante e a dinâmica de diluição ate o ponto de captação. Só assim é que se 
pode dar crédito à esta medida . 

r-. 

. r-- 

,,....... 

Há também documentos que faltaram ser devidamente 
analisados, tal como apresentado no Vol. VI, parte I, p. 152 - 7.7.1. Medidas mitigadoras 
sobre a alteração da qualidade da água nas microbacias da região pela utilização de 
fertilizantes e defensivos agrícolas. A Veracruz se prontificou a apresentar, num periodo de 
6 meses, um plano de estudo referente à métodos alternati vos nas operações de combate às 
formigas e a capina quimica. Seria interessante verificar se já foi feito ou está sendo feito o 
referido plano. 

r- 

Finalmente, o estudo no corpo receptor está bastante 
incompleto, inclusive em relação ao emissor, quando considera-se as variações 
significativas de composição lito-geoquímica no leito, assim como a conseqüente variação 
de profundidade. Não devemos ter na cor intensa dos efluentes a preocupação dominante. 
Mas, a composição destes emissores, em águas que banham fazendas, formam mangues e 
diluem-se em um mar que é responsável por um pólo turístico importante. A zona costeira 
e estuarina de alta sensibilidade ecológica estão insuficientemente estudadas. 

A simulação do modelo de auto depuração dos efluentes no 
rio Jequitinhonha, apresentado no Vol. VI - parte 111, mais uma vez comprova que foram 
utilizados dados teóricos e os resultados obtidos mostram que o deficit de oxigênio ao 
longo do rio é praticamente imperceptlvel, não causando, assirn, grandes impactos. 

Considerando que o modelo apresentado é aplicado somente 
para as cargas organícas poluidoras (DBO e Nitrogênio Orgânico Total) não foi 
apresentada nenhuma avaliação dos impactos devido aos demais parâmetros que 
possivelmente estarão presentes nos efluentes liq.ndos 
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Vll) 1-lidrogeologia 

Nas áreas propostas para a locação do empreendimento 
industrial os aquíferos são sensíveis e suscetíveis à contaminação/poluição. Tem-se de 
implantar piezôrnetros e de se trabalhar com constantes hidrodinâmicas. Águas 
subterrâneas são mais difíceis de serem poluídas do que as superficiais. Em contrapartida, 
porem, são logaritmicamente mais complexas e dispendiosas de terem suas características 
flsico-químicas e biológicas recuperadas. Neste sentido, os cuidados ambientais devem ser 
redobrados. 

Em tratando-se dos reservatórios hídricos, tanto superficiais 
como os de subsuperflcic e subterrâneos, deve-se enfatizar que no projeto florestal o uso de 
herbicidas e, principalmente, de formicidas pode vir a causar a degradação das reservas 
hídricas. 

O uso de máquinas agrícolas e tratores, inclusive de 
"harvestcrs", poderá acelerar o processo natural de compactação dos solos, na área 
florestada. Se assim ocorrer, haverá modificações nos parâmetros do Ciclo Hidrológico, 
principalmente na fração de água que infiltra, impedindo a recarga dos aqüíferos e 
acelerando a erosão superficial, tanto vertical como horizontal. 

MEIO BIOLÓGICO 

Volume IV - Diagnóstico Ambiental 
Volume [V - Avaliação de Impactos. Medidas Mitigadoras e Planos de Monitoramento 

A apresentação das condições ambientais e componentes 
biológicos é deficiente cm alguns aspectos, pelo pequeno esforço na coleta de dados 
primários. Foram realizadas apenas dois trabalhos de campo, nos meses de abril e agosto, 
para a coleta de dados e informações objetivando caracterizar os ecossistemas terrestres. 
Contudo, não está especificado a duração de cada incursão e, pela qualidade e quantidade 
dos dados, pode-se pressupor que foram poucos dias. Um exemplo da deficiência de 
informação, percebe-se no tocante às espécies animais endêmicas da Floresta Atlântica. 
Após fazer inúmeras considerações sobre a expressiva diversidade biológica e elevado 
endernismo da Mata Atlântica (Vol. IV, parte 1, p. 19 e 20), os resultados do trabalho de 
campo se resumem numa única observação de um bugio (Alouattafuscajusca) encontrado 
em urna fazenda servindo de animal de estimação. Todas as outras citações de animais 
endêmicos foram gerados por informações bibliográficas, entrevistas e consultas a 
coleções. Referências pouco corretas de cndemisrnos também foram incluídas como é o 
caso da espécie Cebus apella. 

Com relação à apresentação dos dados, faz-se necessano 
' ressaltar que os mesmos, além de desconexos, foram muitas vezes colocados de forma 
descuidada, com pouco rigor cintífíco, como por exemplo, os dados da Tab, IV 2.2.1 (Yol. 



~ 
r>: ' ·' 

r-· 
r-. 

r 
r: 

r 

r- 
,,.... 

r 
r- - r: 
r- 
r: 
,,.... 
r: 

r 
,'.°r- 
r- 
r 
r- 

r: 
r 
r 
r: 

r 
r> 

r: 

r 
r» 

r- 
( 
r: 
r: 

r 

r 

r 
,,..... 

r> 
,,...... 

r 

r- 

r» 

r: 
r» 

r: 
r 

13 
MINIS í~f\10 P\)131.ICO FEOERAL 

IV, pp.50, 5 l e 52 ) onde as espécies animais foram listadas em ordem alfabética, sem 
considerar critérios de agrupamento por taxons, característica mínima esperada neste tipo 
de trabalho. 

Pode-se citar também a tabela lY-2.2.2 ( p. s/n), do mesmo 
volume, nu qual a leitura dos dados é dificultada pela ausência de itens na legenda. 
Curiosamente são relatadas varias espécies, ditas de valor ornamental, cujos nomes 
vulgares são desconhecidos?! Ainda com relação à tabela IV-2.2.2 (p. s/n), a espécie 
Caesulpintu echnata Lam. (Pau-brasil) não foi relacionada como espécie em extinção, 
apesar de constar da Lista Oficial das Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção, 
desde abril de 1992, 

Outras incorreções são verificadas na tabela IV- 2.2.5 (Vol 
IV, p. s/n), que apresenta dados sobre a fauna, uma ve: que dentro da classe Arachinida, 
foram relacionadas as ordens Anura, Squamata e Chelônia; pecando também por 
insuficiência de dados na legenda. 

O texto sobre a fauna terrestre tem uma estranha forma de 
apresentação, pois, ao citar animais estudados, considerando entre outras características o 
papel que desempenham no ecossistema, começa tratando de aranhas e escorpiões e em 
seguida passa a tratar de anfibios?! Não foram feitas referências a outros invertebrados, 
como por exemplo espécies-pragas do eucalipto que podem se hospedar em algumas 
plantas nativas causando danos. 

Considerando as afirmações, presentes no documento, como 
"a geração de grande volume de efluentes líquidos industriais de características 
poluidoras''(Yol. VI, p. l S) e ainda que "os efluentes de indústrias de celulose apresentam 
potencial poluidor quanto a cor, pi I e sólidos suspensos''(Yol. VI, p. 40), os impactos sobre 
os ecossistemas aquáticos, incluindo manguezais e regiões cstuannas, sabidamente de 
estrutura complexa e de grande sensibilidade, não foram devidamente estudados, não 
havendo, portanto, clareza sobre o nível de comprometimento da ictiofauna 1,; demais 
organismos vivos dos referidos ecossistemas. ·· 

Ml~IO ANTRÓPJCO 

Volume V - Diagnóstico Ambiental 

No que tange à população regional inserida na área de 
influência direta de concentração florestal, compreendendo 14 municípios denominados de 
"concentração menor" e 08 de "concentração maior" (Vol. V, p. 08), o presente Estudo de 
Impacto Ambiental (EIA) posiciona-se em uma perspectiva analítica que imputa excessiva 
ênfase aos aspectos econômicos em detrimento às demais esferas da vida social. Ora, 
sabemos que a organização da economia não abarca em si mesma o todo da vida social não 
podendo ser, por conseguinte, o filtro para a compreensão da dinâmica e lógica de um 
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determinado grupo social, sua inserção no espaço, sua organização interna bem como sua 
relação com outros grupos sociais e o meio ambiente. 

Como consequência imediata dessa abordagem extremamente 
parcial, nos é apresentada uma população regional caracterizada e valorada pelo prisma. da 
produção. Os municípios são assim vistos enquanto produtores ou não de riqueza, e 
identificados pela falta, ou seja, pela ausência de itens que revelam a presença de urna 
lógica econômica e tecnológica própria dos grandes centros urbanos, tais como energia 
elétrica, asfalto, saneamento, etc. Considerando que uma população regional sempre e 
necessariamente insere-se na vida nacional como um todo, esses são sem dúvida aspectos a 
serem considerados, mas não há porque priorizá-los já que os aspectos sociais e culturais 
internos próprios da região são de primeira e fundamental importância quando o que se 
pretende é a caracterização de uma dada população. E esse mergulho na vida da população 
regional em questão nem sequer é esboçado pelo presente EIA. Com efeito, quando 
apresenta a estrutura interna da população (Vol. V, p. 109, item 3.2) não se atreve a uma 
análise mais profunda capaz de revelar algo de próprio da população no que diz respeito ao 
perfil demográfico e migratório, contentando-se em apenas revelar dados de crescimento 
urbanos, mão-de-obra e índice de desemprego, e ainda assim de modo mais descritivo que 
analítico. 

Podemos notar que o escopo do presente EIA é o de um olhar 
absolutamente externo que se digna apenas a descrever os aspectos econômicos mais gerais 
que incidem sobre a população. Como então dimensionar os impactos sociais de um 
empreendimento do porte do projeto VERACRUZ sem antes conhecer de dentro ou ao 
menos buscar uma percepção desde o i nterior do modo de vida da população? 

Em relação às populações indígenas remanescentes, apesar do 
relatório apresentar boa descrição e histórico da atual situação dos Pataxó no que diz 
respeito a seu território, apenas aponta para a necessidade de um estudo de preservação dos 
limites sem apresentar possíveis alternativas capazes de efetivamente assegurar a 
integridade territorial indígena ante a proporção do projeto YERACRUZ. 

IUMA 

Para avaliação do RIMA, a equipe técnica desta PGR 
considerou, também, a significativa contribuição de ONO's e de consultores independentes. 

Neste sentido, são pertinentes as seguintes observações, com 
base na Resolução CONAMA 001/86: 

a) Não há no referido texto a explicitação da relação de compatibilidade do projeto 
empresarial com as ações governamentais; 

b) no que tange à descrição do projeto e de suas alternativas tecnológicas, em função da 
precariedade de informações, a avaliação está comprometida; 



. 
r- ' 
r, 

r, 

r 
r: 

r 

r- 

r 
r 

r- - r: 
,,-., 

r 
r 

r: 

r 
r 
(' 

r: 

(' 

r 
r-. 

r: 
r: 

r 
r> 

r 

r-, 

r 
(' 

r - 
r 
r 

r: - 
r> 

r: 

,- 
r- - r 
r 
r 
r 
--' 

15 
MINl'iHf\10 PUIJI ICO íEDEf\AL 

e) a síntese dos resultados do diagnóstico ambiental é inconsistente, devido à 
inobservância dos elementos essenciais de configuração deste documento. Não fica 
atendida, pois, a função precipua do RIMA, que é de balizar e fundamentar as 
avaliações da sociedade, incluindo o segmento administrativo com poder de decisão; 

d) em função do comprometimento da análise comparativa das alternativas Jocacionais do 
projeto e da inexistência da geração de cenários, a avaliação da futura qualidade 
ambiental fica comprometida; 

e) o efeito das medidas mitigadoras previsto cm relação aos impactos negativos, não fica 
claro, devido à superficialidade no tratamento da questão; 

f) os programas de acompanhamento e de monitoramento, como apresentado no RIMA, 
não atendem às exigências ambientais; 

Como já afirmado cm documento anterior, há no RlMA uma 
alternância de linguagem simples, com explanações simplórias, com alguns conceitos 
técnicos-científicos imprecisos e insuficientemente abordados. 

Este documento não reflete o EIA, é omisso cm alguns dados 
significativos do projeto, é tímido na abordagem ambiental e pródigo nos benefícios do 
projeto, não atendendo, pois, às exigências do CONAMA. 

Neste sentido, consideramos que o IUMA não atende aos 
requisitos técnicos essenciais, legalmente estabelecidos. 

CONCLUSÔl~S 

Preliminarmente, entendemos que tendo em vista o curto 
prazo de oito meses para a execução desse EIA e de seu respectivo RIMA, é de se esperar 
algumas imperfeições de estrutura e de conteúdo. 

L No mérito, o que se observa, além de erros constantes de 
digitação, é uma desorganização de forma e de contexto, com informações dispersas e 
algumas vezes repetitivas. O resultado dessas imperfeições torna o relatório de diflcil 
compreensão, quando não, impossível de ser analisado. Repetições parciais de dados em 
quadros/tabelas (como, por exemplo, tabela lV.2.3.7 e IV.2.3.9, Vol. IV, também sem 
números de paginas) que possivelmente não correspondem à realidade, são inadmissíveis 
cm tal tipo de documento. t-:: possível também, que a desorganização na apresentação dos 
relatórios não seja devido à deficiência técnica, mas sim, para dificultar o entendimento, 
objetivando uma aceitação passiva e sem maiores discussões. 

2. De acordo com a proposta metodológica utilizada para a 
confecção dos documentos, com a qual não concordamos, por ser deliberadamente 

' simplista e superficial, os dados apresentados são basicamente descritivos e 
preponderantemente sccundári os. 
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3. t~ evidente a deficiência de coordenação técnica para tomar 
mais homogêneo o desnível apresentado entre as diferentes equipes que atuaram nos 
relatórios. Mas, não apenas as incorreções merecem críticas; as omissões técnicas são 
também graves. 

4. Há uma evidente falta de participação da comunidade na 
definição da validade da proposta empresarial. É essencial que haja um destaque à 
alternativa de ser ou não importante e válida a implantação da proposta, para a região. 
Com certeza, a vocação da região e seu desenvolvimento harmônico e sustentável estão 
mais relacionados ao turismo, com a necessária infra-estrutura urbana e rural, do que a 
outros empreendimentos industriais de capacidade mais poluidora e de menor competência 
de distribuição de rendas. 

5. A caracterização do ambiente e de sua qualidade é deficiente, 
não havendo uma descrição dos procedimento e métodos para quantificação dos impactos no 
tocante às espécies animais da Floresta Atlântica; 

6. A alternativa TCF é apresentada , durante todo o relatório, como 
a que será adotada, fazendo, algumas vezes, uma comparação com o branqueamento EFC. 
Subentende-se com isso que a intenção é mostrar o menor impacto ambiental devido ao TCF. 
Porém, não descartam a alternativa EFC, urna vez que esta é frequentemente citada. Um 
aspecto não levantado pelo empreendedor foram os impactos ambientais do TCF, os quais, de 
acordo com a bibliografia pesquisada, suo ainda desconhecidos. Este levantamento de impacto 
ambiental, não apresentado no presente relatório, é fundamental para a presente análise; 

7. A questão do «SITE" de implantação do projeto industrial, 
não rica definida na proposta. 

Face à legislação pertinente (CONAMÂ Ol/86) e numa 
análise geral, varias imperfeições podem ser mencionadas: 

i) Não houve observância na apresentação de alternativas de localização para 
conseqüentes avaliações e considerações no RIMA - Relatório de Impacto Ambiental; 

ii) A recomendação quanto à alternativa mais favorável de localização do complexo 
industrial não atende ao que determina a legislação; 

iii) Não é apresentada uma caracterização da qualidade e posterior diagnóstico da área de 
intl uência, 

Além disso, todo o procedimento e etapas de um EIA 
objetivam formar um cenário definido para embasar decisões. Assim, é possível uma 
definição técnica sob-e a melhor alternativa de localização de um empreendimento. Com 
um cenário definido e um projeto, uma ou mais alternativas de localização podem ser 
escolhidas. Neste caso, porém, mesmo com uma análise primária, a definição da alternativa 
locacional teve um certo procedimento técnico e foi recomendada pela equipe. 
Contrariamente à filosofia de um EIA/RIMA e sem justificativa técnica (item VIII da 

, resolução do CONAMA O 1/86 ), a alternativa recomendada foi descartada ( Vol. VI, parte I, 
p. 19) e passou-se a considerar uma outra alternativa que foi proposta pelo empreendedor e 
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que não foi selecionada como a melhor. Apcs ir desta decisão, que pode ser entendida 
como uma imposição pelo proponente, parece não ter havido uma perfeita assimilação por 
parte da equipe, pois na página 40 do mesmo volume é feita uma referência a dois 
11SITES11• Este é um caso que indica que nem mesmo a equipe executora do EINRIMA 
estava suficientemente segura para fazer uma análise mais precisa. A dimensão e 
especificidade da base de dados e informações para tal tipo de decisão reflete diretamente 
na consistência e valor da análise. A adcquabilidade do ambiente, em termos de solos, 
geologia, drenagem e outros parâmetros físicos, deveria ter sido melhor considerada, para a 
localização da indústria. No caso de alteração da paisagem, extremamente importante na 
presente situação, não foi levado cm consideração, para efeito de avaliação dos impactos, 
a qualidade paisagística atual e futura, relacionando-a com a proximidade do pólo 
turístico. Tal tipo de deficiência resulta da premissa adotada de ser suficiente uma análise 
locacíonal do complexo industrial considerando apenas uma avaliação cm termos macro, 
sem entrar no mérito da área de ocupação flsica e de influência mediata e imediata. Neste 
nível superficial de detalharnento e caracterização, a eliminação de áreas potencialmente 
recomendáveis para abrigar um complexo industrial pela simples consideração de uma 
variável qualquer expressa em porcentagem é possível. o que invalida o processo. 

Argumentos pouco convincentes são utilizados para justificar 
alguns dos critérios para a seleção. Justificativas do tipo 11a localidade de Maurília será 
afetada pela chegada do contingente de trabalhadores" (Vol. VI, p. 18) podem ser aplicadas 
a qualquer situação desde que haja aglomerados de pessoas e que a empresa, com grande 
necessidade de mão-de-obra, não tome para si ou participe da incumbência de proporcionar 
a infra-estrutura indispensável aos trabalhadores. Neste caso, seria mais próprio alocar a 
indústria nas proximidades de várias vilas/povoados/cidades e, assim, dividir os impactos. 
No caso do proponente, conforme estabelecido II a VCF não pretende criar estruturas fisicas 
para seus funcionários, à margem da sociedade local, como por exemplo, vilas residenciais, 
escolas, hospitais, etc." (Vol, VI, p. 39), então fica a pergunta: se no projeto integrado o 
fluxo de trabalhadores é considerado como normal, por que para a fábrica é considerado 
como fator de limitação já que o numero de trabalhadores é menor, com mais treinamento 
e melhores salários? 

A identificação, definição, avaliação e análise dos impactos e 
fatores limitantes para a definição da localização do complexo industrial foram muito 
superficiais, genéricos e com pouco embasamento técnico. Variáveis ambientais que 
permitiriam a formação de um cenário detalhado de iníluência do complexo não foram 
geradas e, portanto, não permitiram uma comparação adequada que resultasse na definição 
técnica sob a ótica de minimizar os possíveis impactos sobre o meio Ilsico, biológico e 
sócio-econômico. Existem métodos mais apropriados do que o utilizado para a definição 
locacional de um empreendimento. Porém, tais métodos (sobreposição de imagens, 
matrizes de causa e efeito ou combinação de métodos, por exemplo) exigem para sua 
utilização dados básicos/primários. 

A indefinição do "site" e do processo industrial do 
empreendimento, invalidam ou tornam menos consistentes os estudos de impactos 
ambientais. Sem a clara definição da localização geográfica do projeto, e metodologia 
industrial, não se pode gerar um cenário de ações e reações ambientais. A Jaakko Poyry 

, Engenharia Ltda., que desenvolveu o estudo de! impacto ambiental, dedica-se à projetos de 
engenharia no Brasil e tem muito interesse nu arca de papel e celulose. Aqui, ela 
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r 
tradicionalmente implanta indústrias do tipo "kraft" com branqueamento que usa alguma 
forma de cloro. A mesma empresa que propõe o projeto, lidera a preparação do EIA e do 
RIMA, arranhando a legislação vigente, pois fica caracterizada a não isenção de propósitos 
(art. 7°, Resolução nº 001/86). Fica sim, evidenciada a relação de dependência entre as 
empresas contratadas e o grupo empreendedor para a apresentação de um documento, 
tratado simplesmente como uma exigência legal a ser cumprida adminístrativamentc. O 
EIA e o RIMA não podem ser documentos direcionados para a aprovação, mas sim, 
instrumentos da política nacional de meio ambiente, essenciais à conservação <leste bem 
comum do povo, devendo ser considerados independentemente da magnitude econômica 
do empreendimento. 

(' 

Em avaliando-se isoladamente a proposta de localização do 
projeto industrial, só o fato do empreendedor haver exigido prioridade de um "SITE" de 
seu único interesse, é argumento suficiente e necessário de um indeferimento de plano da 
solicitação, para reavaliação do tópico específico. 

8. Há urna indefinição no projeto industrial. Em atendimento à 
legislação e para facilitar uma avaliação adequada, é necessário e recomendável que o 
projeto do complexo industrial apresente todos os detalhes técnicos, de engenharia e 
locacionais, incluindo as alternativas pertinentes, para que a condução do processo de 
avaliação de impactos e a escolha do local do complexo possa atender aos mínimos 
requisitos técnicos e legais. 

r: 
9. O fato de haver um EIA e um RIMA para análise, não deve 
obscurecer a atenção, nem bitolar a avaliação técnica desta PGR para questões maiores, 
que tem conseqüências negativas para o bem estar da comunidade, atingindo não apenas a 
atual geração, mas, também, as futuras, que não têm a oportunidade de defesa e de escolha. 

r: 

r- 

1 O. Em termos geográficos regionais, do Norte do Estado do 
Espírito Santo ao Sul da Bahia, é ecologicamente incorreto e prejudicial ao 
desenvolvimento sócio-econômico harmônico, o incentivo à implantação de um conjunto 
de projetos com características similares e típicas de produção de celulose/papel. 
Vetorialmentc, os impactos ambientais negativos ficam somados, mas, suas magnitudes 
crescem exponencialmente. É impossível considerar o caso da VERACRUZ independente 
do que está ocorrendo hoje no Sul da Bahia, Na região de Teixeira de freitas há em torno 
de 200 milha. de eucalipto plantados compreendendo principalmente as ílorestas da Bahia 
Sul, Aracruz Celulose, Plantar Reflorestamento Ltda, Carvalho Empreendimentos, CAF 
florestal Ltda e Inonibrás. Esta ocupação intensiva de vastas áreas rurais conquistou terras 
antes destinadas à produção agropecuária e como a política de fomento destas empresas 
não excluí a compra de novas áreas, a ampliação do plantio continuará ocorrendo. Estes 
investimentos produzem naturalmente um forte impacto nas localidades e nos grupos 
sociais presentes na região. O plantio de aproximadamente mais 100 mil ha. de eucalipto 
pela Veracruz deve ser encarado neste contexto e não como um empreendimento isolado. - 11. A continuidade Ilsica das florestas homogêneas plantadas, 
altera significamentc tanto alguns parâmetros físicos, como causam degenerescência na 

, fauna e na flora, além de atrofiar a estrutura sócío·econômica que naturalmente se instalou 
na região. Possivelmente a política de incentivo à celulose/papel definida para a região 
deverá gerar uma monocultura de eucalipto, que poderá dar origem aos mesmos problemas 
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sócio-ecológicos que a monocultura da cana-de-açúcar nu Região Nordeste, dentro de um 
modelo dcsenvolvimentista não distributivo e perverso. 

RECOMENDAÇÕES 

Considerando-se que o projeto florestal já está em fase de 
implementação e que o projeto industrial ainda não está implantado, e como tal permite 
exigências técnicas, recomendamos um tratamento diferenciado para ambos. 

1 - Para o projeto florestal deve haver o fiel cumprimento dos condicionantes técnico· 
científicos já estabelecidos, e um monitoramento ambiental consistente e 
independente. Os dados semestrais de monitoramento deverão ser colocados à 
disposição deis interessados, e necessariamente uma cópia ser enviada ao Procurador 
Regional da República no Estado da Bahia. 

li - Com referência ao Diagnóstico Ambiental - MEIO FÍSICO, destacam-se: 

a) a necessidade do estudo evolutivo do perfil gcoquímico dos solos, complementado com 
dados geotécnicos, para embasar a avaliação dos fenômenos erosivos relacionados ao 
empreendimento florestal; 

b) complementação da avaliação dos impactos causados nos recursos hídricos com a 
integração dos parâmetros principais do Ciclo Hidrológico. Destacamos que não é a 
dimensão flsica do empreendimento industrial que determina a magnitude dos impactos 
ambientais. As plumas da degradação ambiental vão bem além dos limites da 
propriedade física; 

e) adição de dados primários sobre a proteção da qualidade do ar, principalmente com a 
determinação do movimento ou da inercia das massas de ar. 

lll - No que tange ao Diagnóstico Ambiental - MEIO BIOLÓGICO, os seguintes itens 
merecem destaque: 

· a) Há necessidade de incluir no documento um estudo sobre a proteção da flora e fauna, 
prevendo-se a ocorrência comum e frequente de incêndios por causas naturais ou 
induzidos nas florestas homogêneas; 

b) É imperativo, considerando-se o esperado impacto ambiental no corpo hídrico 
principal, um estudo mais consistente da ictiofauna, do plancton e bcnton; 

IV- A abordagem temática do Diagnóstico Ambiental - MEIO ANTRÓPICO, necessita ser 
harmônica, enfatizando tanto os aspectos econômicos, como a estrutura sócio-cultural 
<la comunidade envolvida no processo empresarial proposto; 

V - Para o projeto industrial deverão ser definidos os seguintes tópicos: 
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. a) sítios de implantação 
b) projeto industrial conclusivo 
e) ações ecológicas e sócio-econômicas reais 

Após a definição destes tópicos, é pois possível a apresentação de novo EIA e do 
respectivo RIMA, que então poderão definitivamente ser analisados pela 
comunidade, capitaneada pela Procuradoria da República. 

Destaque-se a necessidade de participação do IBAMA no processo de análise do 
EIA/RIMA, uma vez que o Jequitinhonha é um rio que banha dois estados e os 
impactos sobre o mesmo assumem importância regional. 

VI- Sugere-se que haja a participação efetiva de uma Universidade no processo de 
monitoramento ambiental e na avaliação dos dados, devido à multidisciplinaridade do 
empreendimento. Para o projeto florestal, a participação da EMBRAPA é 
significativa. 

-, ! 11 . -. . . • ,... • · , I , ',l.:t·(,·, 1<.··- ., ... ,c.c.,t.,('. , •. C..:...;)< .. (iC·- 
DALMA MARIA CAIXETA 

Engenheira Sanitarista 
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r 1 -APRESENTAÇÃO 
r- 

O desenvolvimento deste documento resulta da solicitação de associações civis e 

ambientalistas, através do GAMBÁ, visando a obtenção de elementos e subsídios técnicos 

necessários para as discussões em curso sobre o Estudo de Impacto Ambiental - EIA do Projeto 
,--, Veracruz Florestal. 

Nesta perspectiva, a análise do EIA procedida está circunscrita objetivamente aos resu\- 
r: tados constantes no referido Estudo avaliando-se a consistência e mérito do seu conteúdo. Para 

r 

tanto, a abordagem analítica adotada consistiu na apreciação dos seguintes aspectos: 
a) A caracterização do empreendimento agroindustrial e as suas ações impactantes; 

b) A sistemática de avaliação desenvolvida no EIA; 
c) As medidas mitigadoras previstas; 

d) O Plano de Monitoramento proposto. 
Cabe salientar que este se constitui no 22 documento que trata da análise dos impactos 

,,.... ambientais do empreendimento em apreço (12 documento analisou o RIMA) e desta forma não 

r: pretendemos abordar os aspectos já analisados (alternativas locacionais e tecnológicas, o 
r: diagnóstico ambiental, etc.) no documento anterior. 
r 

r-. 2 - CARACTERIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTO E SUAS AÇÕES IMPACTANTES 

O empreendimento agroindustrial VERACRUZ FLORESTAL compreende um complexo 

,,..__ produtor de celulose branqueada sem cloro (TCF) pelo processo sulfato (Kraft) destinada, 
,....._ principalmente, a exportação, com localização pretendida no município de Eunápolis no extremo 
- sul do Estado da Bahia. 

Para o desenvolvimento do empreendimento estão estabelecidas as seguintes especifi 
r- cações básicas de Projeto: 

- 2.150 t/dia (750.000 t/ano) de produção de celulose branqueada; 

r: 

- 9.000 m3/dia (3.070.000 m3/ano) de madeira de eucaliptos com casca como matéria 
prima; 

- 90 t/dia de consumo de combustível; 
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- 60 Mwh de consumo de energia (2 turbogeradores ); 
- 94.000 m3 diários de consumo de água; 
- 2.000 tlano de fertilizantes (cerca de 5.000 t/ano no período de implantação); 

- cerca de 120 m3 anuais de herbicidas ( cerca de 150m3 anuais durante a implantação); 

- cerca de 30 toneladas anuais de formicidas; 

-160.000 hectares de área de ocupação (95.000ha com plantações de eucalipto, 

12. 700ha com infra-estrutura, 47 .800ha de reserva legal e as áreas restantes para 
outros usos); 

Em função dessas especificações estão consideradas no EIA como principais caracte 

rísticas ocasionadas pelo empreendimento: 

. a geração de cerca de 80.000 m3 diários de despejos líquidos contendo 33.800Kg de 

matéria orgânica ne 27.000Kg de sólidos em suspensão; 
. emissões de cerca de 3.200kg diários de poluentes gasosos compostos por material 
particulado (1.607Kg), óxidos de enxofre (71 Kg), 60Kg de compostos de enxofre res 
ponsáveis pela geração de odor, e 1.500Kg de óxidos de nitrogênio; 

. geração de 275 toneladas diárias de resíduos sólidos industriais e sanitários; 

. construção de obras de infra-estrutura para fase de implantação ( alojamento, canteiro 

de obras, etc.) e de operação (estradas de acesso, linhas de transmissão, redes de te 
fonia e distribuição elétrica, etc), os quais exigirão exploração de jazidas de emprésti 
mo (especificação não fornecida) e depósitos de terras com o "bota-fora" (especifica 
ção não fornecida) . 

. geração de oferta de empregos diretos durante a fase de implantação (1.400 a 2.000 

no empreendimento florestal e 6.000 no empreendimento industrial); 
. geração de empregos diretos na fase operacional (2.259 empregos no empreendimen 
to florestal e 550 no empreendimento industrial). Isto implicaria no desemprego de 
5.450 trabalhadores na fase de operação; 

. cerca de 500 viagens diárias de transporte cargas de insumos e produtos do empreen 
dimento (18 viagens/d de produtos químicos, 320 viagens/d de madeira, 160 viagens/d 
de celulose); 

. US$ 117,4 milhões de receitas tributárias geradas durante a implantação do empreen- 
dimento; 



A partir dessas especificações e características previstas foram consideradas como 

principais ações impactantes do empreendimento: 

1) Apropriação do solo para implantação do empreendimento florestal (alto potencial); 

2) Apropriação do solo para implantação do empreendimento industrial (baixo potencial) 

3) Apropriação de água para irrigação (baixo potencial) 

4) Consumo de água para a fabricação de celulose (alto potencial) 

5) Uso da capacidade de diluição do corpo receptor (médio potencial) 

6) Uso da capacidade de diluição de poluentes atmosféricos (baixo potencial) 

7} Intervenção no regime de chuvas (nulo) 

8) Alteração da aptidão agrícola do solo após plantio, manejo e exploração dos eucalip 
tos {baixo) 

9) Alteração no balanço hídrico após plantio, manejo e exploração dos eucaliptos 
(baixo) 

1 O) Alteração na qualidade de água da microbacia hidrográfica após plantio, manejo e 
exploração dos eucaliptos (baixo) 

11) Supressão da vegetação natural (sub-bosque) e alelopatia (baixo) 
12) Modificação da fauna terrestre (alto) 

13) Aplicação de fertilizantes e defensivos agrícolas (médio) 
14) Construção das estruturas e edificações da indústria (médio) 
15) Construção da adutora e emissores (baixo) 

16) Interligação com o sistema viário regional (médio) 

17) Construção de linha de transmissão de energia elétrica (baixo) 
18) Geração de resíduos sólidos nas operações florestais (médio) 
19) Lançamento de efluentes líquidos no corpo receptor (alto potencial) 
20) Emissões atmosféricas de TRS (alto) 
21) Emissões atmosféricas de material particulado (MP) e dióxidos de enxôfre ($02), 

(baixo) 
22) Disposição final de resíduos sólidos industriais (baixo) 
23) Emissão de ruídos e vibração (baixo) 
24) Emissões acidentais de efluentes líquidos (baixo) 

. US$ 65,3 milhões de receitas tributárias durante a fase de funcionamento; 

r 

r: 

r: 
,r- 

r: 

5 



6 

,,.... 

25) Intervenção nos fluxos migratórios (alto) 

26) Exclusão ou restrição de outras formas de utilização do solo (alto) 

27) Preservação e conservação de remanescentes da Mata Atlântica (alto) 
28) Concentração da propriedade da Terra (alto) 
29) Alternativa nas relações de trabalho (médio) 

30) Oferta de empregos de nível médio para profissionais da região no empreendimento 
florestal (médio) 

31) Geração de emprego temporário na implantação da indústria (alto) 
32) Geração de empregos na operação industrial (alto) 
33) Geração de emprego e renda I pelo empreendimento florestal (médio) 

34) Massa salarial proveniente do empreendimento industrial (alto) 

35) Implantação e expansão da monocultura na região (alto) 

36) Transporte de carga na implantação (alto) 
37) Transporte de carga na operação (alto) 

38) Transporte de funcionários (médio) 

39) Consumo de energia elétrica regional (baixo) 

40) Assentamento temporário de trabalhadores durante a implantação (alto) 
41) Desativação do canteiro de obra (alto) 
42) Recolhimento de Impostos (alto) 

43) Compra de Serviços na região (alto) 
44) Demandas sociais (alto negativamente) 
45) Surgimentos de novas associações, sindicatos rurais, etc (alto) 
46) Surgimentos de novas forças políticas (alto) 

,,...... 

r: 

r- 

O procedimento adotado para a definição, classificação dessas ações compreendeu em 
sistematizá-los por natureza de interação com o ambiente (utilização dos recursos naturais, 
intervenções no meio biofísica e antrópico e as emissões de matéria e energia) e em seguida se 
fez a ponderação do potencial impactante de cada ação em função do seu porte e extensão 
temporal, das medidas mitigadoras, pela comparação com empreendimento similares e da 
relação de causa e efeito entre essas ações e os componentes ambientais impactavéis. 
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r 

Diante da caracterização e procedimento descrito consideramos relevante observar os 
seguintes aspectos a respeito: 

a) O procedimento desenvolvido não menciona o critério da seleção prévia das ações 
consideradas. A seleção das ações impactantes deve resultar da fase de identificação dos 

impactos relevantes a partir de uma exaustiva relação de ações a serem geradas pelo 

empreendimento que devem ou podem ocasionar alguma forma de interação com os 
componentes e/ou fatores ambientais de área de influência. Da análise ponderada preliminar 
dessas interações se obtem, então os impactos ambientais (interações significativas) que 

serão consideradas nas fases posteriores de dimensionamento e avaliação dos impactos 

ambientais. 
Desta forma, pelo procedimento adotado, não se configura o desenvolvimento da fase 

de identificação dos impactos prováveis, e as ações consideradas impactantes não foram 
submetidas a uma seleção prévia, sendo apenas ponderadas quanto ao potencial impactante. 

r< 

r 

r 

b) Nas ações impactantes consideradas não foram incluídas outras ações que julgamos 
relevantes e que são mencionadas ou pode-se depreender do texto do EIA. Entre outras ações 

omitidas pode-se citar por exemplo: 

- os acidentes pelo transporte de produtos químicos ( cerca de 18 viagens I dia) e ou 
tros materiais como a celulose (160 viagens I dia) que podem comprometer os recur 

sos hídricos que as vias de acessos estão assentadas; 

- as intervenções nas reservas indígenas existentes na área de influência do empreen 

dimento; 
- as ações específicas decorrentes das explorações de jazidas de empréstimo) para o 
empreendimento industrial - as ações e encargos governamentais que se tomarão ne 
cessárias para prover a infra-estrutura demandas sociais advindas com a implantação 
do empreendimento; 

- as ações específicas da fase de preparação das terras para as plantações florestais; 
- as ações específicas de fase de implantação das obras de infra-estrutura do empreen- 
dimento industrial; 

- as ações relacionadas com a provável ocorrência de uma inflação regional e da eleva 
ção de vida, face ao novo segmento consumidor que emergirá com o empreendimento; 

r 

r 



8 

r: 
- as dimensões ações relacionadas às tensões sociais existentes (nível de criminalidade 

dada, conflitos fundiários, etc.); 

-etc. 

e) A adoção como ação impactante benéfica do empreendímento a reserva legal de 

áreas remanescentes da Mata Atlântica. 
A reserva legal é uma determinação mínima a ser observada por qualquer empreendi 

mento e, portanto, não se pode configurar como uma ação do empreendimento. Além disso, no 

caso da Mata Atlântica esta determinação deve ser observada como de preservação permanente 
e, portanto, área a ser preservada e impedida independentemente da existência do 

empreendimento. Acrescenta-se ainda o fato, do empreendimento, pela sua imensa área de 
ocupação, se tornar um fator de "congelamento" de situação atual, evitando-se uma perspectiva 

de recuperação de área com potencial de regeneração. 

d) A consideração de algumas ações que exprimem a rigor os efeitos prováveis no am- 

biente. 
As ações devem se constituírem nas atividades específicas que são capazes de produ- 

r-- 
. zir mudanças e/ou efeitos no ambiente. Neste sentido, na relação de ações consideradas 

observa-se por exemplo "alteração da aptidão agrícola" ou "alteração no balanço hídrico", etc. 

,,.. Estas "ações" deveriam ser os efeitos gerados pelas ações (não mencionadas) pelo 
0 empreendimento. 
0 Este fato deverá acarretar uma superposição ou mesmo uma duplicação na avaliação do 

impacto ambiental em questão. 

r 3 - A AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS DESENVOLVIDA NO EIA 

Para o desenvolvimento desta fase do Estudo a metodologia adotada visando a "identi· 
,. ficação, classificação e avaliação dos impactos" consistiu na aplicação do método matricial, 
.-- seguida de uma análise descritiva das consequências das ações no ambiente. Para a 
,- classificação dos impactos foram considerados dois parâmetros básicos: o potencial impactante 
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r: de cada ação e a susceptibilidade do componente ambiental, a partir de ponderações 
previamente estabelecidas. 

Com base neste procedimento foram elaboradas duas matrizes de impactos ( empreen 
dimento industrial e florestal) dos quais pode-se extrair os seguintes resultados. (ver quadro 1 e ,,...., 

r- 2). 
r- a) foram identificados e ponderados 462 (quatrocentos e sessenta e dois) impactos, 

sendo 220 (duzentos e vinte) do empreendimento industrial e 262 (duzentos e sessenta e dois) 
do empreendimento florestal, assim distribuídos: 

- 40 (19ind + 21fl.) impactos negativos de baixa intensidade 
11(8"+ 3") " li li média-baixa li 

62(34 +28 ) " li li média •• 

60(26 + 34 ) " li " média-alta " 
-118(54 +64 ) u " " alta " 

8 ( 6 + 2 ) li positivos li baixa li 

16 ( 1 + 15 ) " " " média-baixa " 

34 ( 18 + 16 ) " " " média li 

46(10 +36) " •• li média-alta " 
87 ( 44 + 43 ) " li " alta li 

,,.-. 

r· 

r: 

,.-.. 
b) De um modo geral os resultados apresentam uma expressiva supremacia dos impac 

tos negativos em relação aos impactos positivos (291 x 191 ). Esta relação se mantém 
desfavorável mesmo quando se considera os impactos de média a alta intensidade (178 x 133). 

r: 

r- 

r 
e) Do universo de impactos considerados a maior intervenção provêm do empreendi 

mento florestal (262 x 220). Esta condição se mantêm também em relação aos impactos 
desfavoráveis (150 impactos negativos do empreendimento florestal x 141 impactos negativos do 
empreendimento industrial). 

r: 
r: 

r: 
r: 
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d) A superioridade dos resultados desfavoráveis predominam nos diversos componen- 

tes ambientais afetados, obtendo-se especificamente as seguintes relações: 

- Economia de Natureza (EN): 28 impactos negativos x 1 impacto positivo 
- Qualidade Ambiental (QA): 37 " " x 4 " " 

- Equilíbrio Biofísica (EB): 71 " " x 5 " " 

- Dinâmica Antrópica {DA): 152 " 11 x 135 " " 

- Equilíbrio Político Industrial (PI): 3 " " x 43 " " 
Pode-se observar que os componentes EB e DA serão os mais submetidos às interven 

ções desfavoráveis. 

r> 

e) Os resultados desfavoráveis também são observados em todos os segmentos de 

ações impactantes considerados nas matrizes, obtendo-se especificamente as seguintes 

relações: 

- Utilização de Recursos Naturais (RN): 23 impactos negativos x 2 impactos positivos 
- Intervenção Biofísica (IB): 7 4 " " x 21 " " 
- Emissões de matéria I energia (EM): 30 
- Meio Antrópico (MA): 164 

" li X 4 

X 163 
" " 

" li li " 
r: 

Pode-se observar que as intervenções impactantes mais desfavoráveis serão geradas 

nas ações MA e 18. 

,--. 
Da apreciação dos procedimentos e dados resultantes da avaliação procedida, julga 

mos relevante destacar as seguintes considerações: 

- O método de identificação, classificação e avaliação dos impactos desenvolvido (ma 
trizes acompanhadas de descrição dos impactos) não é considerado pela literatura 
técnica como apropriado para cumprir plenamente os objetivos de avaliação propos 
tos. O método matricial se presta apenas para a identificação de impactos devido, 
entre outros aspectos: apresentar elevada suspetividade, não tem capacidade de ex 
primir os impactos indiretos, possibilita superposições de avaliações face à sua inca 
pacidade de se ponderar ações mutuamente excludentes, ou ainda de pressupor irn 
plicitamente um sistema causal do ambiente numa visão mecanicista (linear, monotô 
nico, estático, etc.) 

Seria relevante assinalar também que o procedimento usual da aplicação de matrizes 
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r: consistiria na avaliação de cada interação mediante uma ponderação de dois escala 
res: um para exprimir a intensidade ou magnitude e outra referente à importância do 

impacto no contexto ambiental objeto da análise. Observa-se que no procedimento 

adotado utiliza-se apenas a ponderação referente à intensidade. Isto toma mais res 
tritivo ainda a capacidade analítica do método matricial desenvolvido. 

Neste sentido, o procedimento desenvolvido pelo EIA estaria restrito à fase de identi 
ficação dos impactos ambientais do empreendimento, tomando-se incompleto ou ca 
recendo das fases posteriores de dimensionamento, valoração e interpretação dos 

seus impactos. No entanto, o procedimento foi aplicado com a pretenção de comtem 
plar todas as fases. 

r- 
,.,.... 

r - Na descrição dos impactos apresentada, que entendemos se constituir numa justifica 

va das ponderações adotadas, são inseridas alguns atributos complementares à sua 
intensidade, conforme determina a Resolução CONAMA. Entretanto, os atributos con 
siderados não abrangem a totalidade indicada pela referida Resolução, assim como 
não são acompanhadas de elementos ou indicações que respaldem os atributos consi 

derados. Observa-se também que nem todos os impactos foram objeto da apreciação 

destes aspectos. 
r 

,r-. -A adoção de duas matrizes distintas e independentes para cada empreendimento tor 
na-se um aspecto prejudicial para a avaliação integrada do empreendimento agroin 
dustrial e sobretudo por impedir se configurar os impactos cumulativos. 

r- 

- A classificação I avaliação procedida para as ações impactantes são precedidas de 

ponderações específicas do seu potencial impactante nos quais são considerados o 
"porte e extensão temporal da ação, das medidas mitigadoras intrínsecas a estas 
ações, da comparação com empreendimentos similares e da relação de cada efeito 
entre essas ações e os componentes ambientais impactáveis" (pg. 6). Em seguida os 
impactos são classificados através de dois "parâmetros básicos: o potencial impactan 
te de ação e a susceptibilidade do componente ambiental" (pg. 7). 
Observa-se desta forma uma duplicação e/ou superposição de avaliação das ações 
impactantes e sua relações de causa e efeito com os componentes ambientais impac- r 

r 
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táveis I afetados. Tal procedimento se constitua em outro aspecto prejudicial à qualida 
de da avaliação desenvolvida, desde que as ponderações previamente estabelecidas 
para as ações poderá se tomar um fator de efeito redutor ou de hiperdimensionamento 

da classificação dos impactos procedidos na fase posterior. 

r- 
- A ponderação prévia dos componentes ambientais em função das suas susceptibilida 

des ambientais se constitua um aspecto válido e positivo do procedimento desenvolvi 
do. As dificuldades usuais de se obter informações objetivas e da integração necessá 

rias para a elaboração do diagnóstico ambiental são geralmente os fatores que elevam 
as incertezas e lacunas dos estudos no contexto ambiental e da sua vulnerabilidade. 
Desta forma, a ponderação utilizada apesar de não eliminar plenamente as precarieda 

des mencionadas, permite um balizamento admissível para cumprir o seu papel de re 

ferencial da avaliação pretendida. 

r: 

- A consideração do componentes ambiental Equilíbrio Político - Institucional (PI) se 

constitua também em outro aspecto válido do procedimento desenvolvido. Todavia, 
consideramos que a sua inclusão tomou-se um fator de distorção da avaliação, por 

que exacerba a superposição que a matriz acarreta, pois seria uma análise em separa 

rados de aspectos, subjacentes do componente da dinâmica antrópica. Além disso 

são exageradas a atribuir intensidades mais favoráveis aos seus impactos e pratica 
mente inexiste impactos desfavoráveis. Desta forma, toma-se bastante suspeito a con 
sideração deste componente. 

r 
- Conforme nossas considerações no item 2 deste documento observa-se a omissão de 

diversas ações relevantes na matriz. Neste sentido, o universo de impactos considera 
dos não contempla plenamente as ações impactantes provenientes do emprendimento 
agroindustrial. .--- 

r 
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r 
(' 

r: 
QUADRO 1: SÍNTESE DOS RESULTADOS DA MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTAIS/ 

COMPONENTES AMBIENTAIS 

r 

INTENS. DOS EN QA EB DA PI SUBTOTAL TOTAL 
IMPACTOS 1 F 1 F 1 F 1 F 1 F 1 F 1 + F 

BN 07 08 02 01 05 11 05 - - 01 19 21 40 
MBN 04 01 - - 03 01 01 - - 01 08 03 11 

MN 03 01 10 04 13 12 08 10 - 01 34 28 62 

MAN 02 01 04 02 07 03 13 28 - - 26 34 60 

AN 01 - 13 01 05 11 35 52 - - 54 64 118 
SUBTOTAL 17 11 29 08 33 38 62 90 - 03 141 150 291 

BP - - - 01 01 - 04 01 01 - 06 02 08 

MBP - - - - - - 01 09 - 06 01 15 16 

MP - - - - - 01 18 15 - - 18 10 28 

MAP 01 - - - - - 09 31 - 05 10 36 46 
AP - - 01 02 - 03 37 10 06 28 44 43 87 

SUBTOTAL 01 - 01 03 01 04 69 66 07 39 79 112 191 

TOTAL 18 11 30 11 34 42 131 156 07 42 220 262 482 

r: 
r: 

r: 

r 

r: LEGENDA: 

,,..... 
BN - Baixo Negativo 

r MBN - Médio -Baixo Negativo 
MN - Médio Negativo 

BP - Baixo Positivo 
MBP - Médio -Baixo Positivo 
MP - Médio Positivo 
MAP - Médio-Alto Positivo 
AP - Alto Positivo 

r: 

r MAN - Médio-Alto ~egativo 
r- AN - Alto Negativo 

r: 

r: 
r: 



r- 

r 

r: 

r- 

r: 
r 
r 

r: 
r 

r 
r 
r 
r: 
r: 
r: 
r: 

r: 
r 
r: 
r 
r: 
r: 
r- 

r- 

], 

QUADRO 2,: SÍNTESE DOS RESULTADOS DA MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTAIS I AÇÔE~ 
IMPACTANTES 

INTENS. DOS URN IB ME MA SUB TOTAL TOTAL 
IMPACTOS 1 F 1 F 1 F 1 F 1 F 1 + F 

BN 06 02 08 13 01 03 04 03 19 21 40 

MBN - - 04 03 03 - 01 - 08 03 11 

MN 07 06 14 09 10 - 03 13 34 28 62 

MAN - - 09 06 05 01 12 27 26 34 60 

AN 01 01 03 05 06 01 44 57 54 64 118 
SUBTOTAL 14 09 38 36 25 05 64 100 141 150 291 

BP - - - 02 01 - 05 - 06 02 08 

MBP - - 01 02 - 02 - 11 01 13 16 

MP - 01 - 01 - - 18 14 18 16 34 

MAP - - 02 05 - - 08 31 10 36 46 

AP - 01 - 08 - 01 44 33 44 43 87 
SUBTOTAL - 02 03 18 01 03 75 89 79 112 191 

TOTAL 14 11 41 54 26 08 139 189 220 262 482 

LEGENDA: 

BN - Baixo Negativo 
MBN - Médio -Baixo Negativo 
MN - Médio Negativo 
MAN - Médio-Alto Negativo 
AN - Alto Negativo 

BP - Baixo Positivo 
MBP - Médio -Baixo Positivo 
MP - Médio Positivo 
MAP - Médio-Alto Positivo 
AP - Alto Positivo 
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r: 

r 4 - MEDIDAS MITIGADORAS 
í 

No conjunto de propostas no EIA visando mitigar 23 (vinte e três) impactos do empreen 
dimento agroindustrial foram considerados 74 medidas, compreendidas em: 

- 18 medidas classificadas como mitigadoras; 

r- 

-21 " " " condicionante; 
9 " " " preventivas; 
5 " " li mitigadoras I condicionantes; 
4 " " " condicionantes I preventivas; 
4 " li " compensatórias; 
1 medida " " preventiva I mitigadora; 
1 " •• " condicionante I compensatória; 
1 " " " mitigadora I compensatória; 
1 li " li condicionante I preventiva I mitigadora 
1 li " •• reparadora I mitigadora; 

- 1 
li " li sugestão I mitigadora; 

1 li li li condicionante I compensatória; 
- 6 medidas em caráter de sugestões. 

r: 

r: 

r- 
r: 

r: 

r: 

Da apreciação dessas medidas gostaríamos de destacar os seguintes aspectos e ob 
servações a respeito: 

a) As medidas não contemplam todos os impactos e ações impactantes identificados no 
próprio Estudo. Por outro lado, observa-se que foram incluídas algumas medidas de impactos 
e/ou ações importantes não consideradas inicialmente pelos Estudos (capítulo 4, volume VI, 
parte I do_ EIA) 

r: 

r 
b) As medidas propostas se constituem de um modo geral, numa descrição de cunho 

essencialmente indicativo das ações e iniciativas que podem possibilitar alguma minimização 
dos impactos em questão, sem contudo fornecer em sua maioria, especificações que permitam 
um balizamento de sua dimensão ou capacidade de mitigação ou dos efeitos esperados com a 

r: 
r 
r 

r: 
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sua aplicação. Isto dificulta uma apreciação do significado dessas medidas em termos por 

exemplo da sua abrangência territorial; r 
r: 
r: 

e) Entre as 74 (setenta e quatro) medidas e sugestões constantes no EIA, 32 (trinta e 
duas) exigem a participação dos poderes públicos, atribuindo-lhes encargos e responsabilidade 
com ônus financeiros. Isto se constituiria, a rigor, em mais um impacto desfavorável que não foi 
considerado pelo Estudo. 

d) Algumas medidas previstas carecem de uma elaboração de formulação ou de carac 

terização operacional, tomando-as duvidosas quanto factibilidade de sua implementação. 

r: 

e) Existe um aspecto no mínimo estranho de algumas propostas que prevêem a segu 
rança exclusiva das pessoas absorvidas pelo empreendimento. Um exemplo típico seria a 

proposta de se estabelecer um raio de segurança nas localidades e sítio do empreendimento 

industrial para evitar o "influxo desordenado de migrantes desesperançados e socialmente 
excluídos". 

r: 

5 - PLANO DE MONITORAMENTO 
r 

r 

As ações de monitoramento previstas pelo EIA empreendem os programas de Acompa 

nhamento e Monitoramento dos Impactos Ambientais que constam especificamente de: 

- O monitoramento das águas do rio Jequitinhonha em 05 estações de amostragens, 
através de parêmetros físico-químicas e biológicas; 

- Um programa de monitoramento eco-toxicológico com o uso de espécies locais; 
- Monitoramento da Estação de Tratamento de Efluentes; 
- Monitoramento de Qualidade das Águas Subterrâneas; 
- Monitoramento das emissões atmosféricas; 

- Monitoramento da qualidade do ar em 05 estações de medições para partícula total 
em suspensão e o dióxido de enxofre; 

r- 

r 
r: 
r: 
r 
r: 
r: 

r: 
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- Monitoramento das condições meteorológicas; 
- Monitoramento da Mata Atlântica da área da Empresa; 
- Monitoramento da Qualidade das Águas das Águas das Bacias Hidrográficas; 

- Monitoramento dos Sub-bosques; 

- Monitoramento da Dinâmica e forma de relevo 

- Monitoramento das Características Químicas e Físicas do Solo. 
(' 

As ações previstas no Programa estão restritas a alguns componentes do ambiente bio- 

r· 
r-. 
· físico sem considerar nenhuma iniciativa no componente sócio-econômico. As poucas 

especificações de medições previstas abrangem os parâmetros convencionais de monitoramento r 
r- industrial e sem nenhuma expressividade para o acompanhamento florestal. 
r, 
r: 
r> 

r· 
r> 
("'\ 

r: 
r: 
r: 
r 
r 
r- 
r: 
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r: 

6 - CONCLUSÕES 
r· 
r· 
r 

Diante da apreciação dos procedimentos e resultados constantes no EIA da Veracruz 

Florestal, assim como das observações específicas desenvolvidas no presente documento, 

consideramos que: 

i) Os procedimentos adotados no EIA evidenciam precariedades que comprometem os 

resultados da avaliação desenvolvida e por sua vez as medidas mitigadoras e Plano de 
monitoramento propostos; 

r 

ii) Apesar das precariedades observadas, os resultados apresentados expressam niti 
damente a supremacia de impactos desfavoráveis em relação aos favoráveis. Esta evidência se 

mantêm inclusive no âmbito sócio-econômico onde o empreendimento poderia proporcionar 

maiores benefícios. 

,.-, 
Nestes termos, manifestamos as seguintes conclusões: 

a) O EIA não atende quanto aos elementos e requisitos básicos de balizamento para 
subsidiar os tomadores de decisão; 

r· 

r: 

b) Assumindo-se as informações e resultados do EIA, fica configurado que com desen 

volvimento do empreendimento agroindustrial se estabelecerá condições ambientais 
expressivamente desfavoráveis para a sua área de influência e que os benefícios previstos não 
são suficientes para reverter ou compensar estas condições. r: 

Salvador, abril de 1995. 

Mestrado em Planejamento Energético e Ambiental pela COPPE f UFRJ 
Tese de Mestrado: "Os Estudos de Impactos Ambientais no Brasil: Uma Análise de sua 

Efetividade". 

r 
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1 -APRESENTAÇÃO 

Conforme estabelece o artigo 9º, e seu parágrafo único, da Resolução CONAMA 
001/86, "O Relatório de Impacto Ambiental - RIMA deve refletir as conclusões do Estudo de 
Impacto Ambiental - EIA" e "ser apresentado de forma objetiva e adequada a sua compreensão. 
As informações devem ser traduzidas em linguagem acessível, ilustradas por mapas, cartas, 
quadros, gráficos e demais técnicas de comunicação social de modo que se possam atender as 
vantagens e desvantagens do projeto, bem como todas as conseqüências ambientais de sua 
implementação". 

O desenvolvimento do presente parecer visa apreciar o RIMA elaborado para o empre 
endimento VERACRUZ FLORESTAL visando avaliar a sua conformidade e atendimento aos 
objetivos supramencionados e ao seguinte conteúdo mínimo determinado pela referida 
Resolução CONAMA (art. 9º): 

- Os objetivos e justificativas do Projeto, sua relação e compatibilidade com as políticas seto 
riais, planos e programas governamentais; 

li - A descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas locacionais, especificando para cada 
um deles, nas fases de construção e operação a área de influência, as matérias primas e 
mão-de-obra, as fontes de energia, os processos e técnicas operacionais, os prováveis 
efluentes, emissões, resíduos de energia, os empregos diretos e indiretos a serem gerados; 

Ili • A síntese dos resultados dos estudos de diagnósticos ambiental da área de influência do 
projeto; 

IV - A descrição dos prováveis impactos ambientais da implantação e operação da atividade, 
considerando o projeto, suas alternativas, os horizontes de tempo de incidência dos impac 
tos e indicando os métodos, técnicas e critérios adotados para sua identificação, quantifi 
cação e interpretação; 

V - A caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência, comparando as dife 
rentes situações da adoção do projeto e suas alternativas, bem como com a hipótese de 
sua não realização; 

VI - A descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras previstas em relação aos impac 
tos negativos, mencionando aqueles que não puderam ser evitados e o grau de alteração 
esperado; 

VII - O programa de acompanhamento e monltorarnento dos impactos; 

VIII- Recomendação quanto à alternativa mais favorável ( conclusões e comentários de ordem 
geral); 
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A apreciação destes itens será o objeto de considerações específicas que desenvolve 
remos nos ópicos a seguir, nos quais pretendemos analisar a sua conformidade e objetividade 
para atender sua finalidade primordial de subsidiar a participação pública e os tomadores de 
decisão quanto aos riscos ambientais do empreendimento. 

2 - CARACTERIZAÇÃO I CONSIDERAÇÕES SOBRE O CONTEÚDO MÍNIMO 

1- Os objetivos e justificativas do projeto. sua relação e compatibilidade com as políticas seto 
riais, planos e programas governamentais. 

O desenvolvimento deste tópico destina-se em situar o Projeto proposto no contexto das 
ações governamentais, existentes ou previstas, na sua área de influência, visando identificar e 
caracterizar os Planos e Programas existentes, como também indicar as instituições que podem 
ou devem interagir com o empreendimento. Para cada interação identificada espera-se que seja 
explicitado a sua natureza e abrangência das relações previstas, como também e sobretudo das 
conseqüências previstas em termos de sua compatibilidade e sustentabilidade ambiental. 

A abordagem destes aspectos não estão considerados objetivamente no RIMA Entre 
tendo, pode-se extrair algumas informações neste sentido no capítulo 3 do RIMA que apresenta 
~informações Gerais sobre o Projeto Veracruz'1 e nos tópicos específicos sobre "Um pouco da 
história do projeto" ( pag. 20) e 'Porque a Veracruz decidiu implantar esse Projeto?" (pag. 21 ), e 
ainda no tópico 'Porque a Veracruz escolheu o sul da Bahia para implantar seu projeto?" (Pag. 
21 ). Nestes tópicos menciona-se os motivos que a empresa considerou para a instalação da 
empresa, e destaca o Plano Estratégico de Ação definida pelo Governo Estadual em 1988, no 
qual indica a região sul em questão "como área prioritária para grandes plantações de eucalipto 
e fábricas de celulose". 

Desta forma, não há no texto do RIMA qualquer tentativa de identificar os Planos e Pro 
gramas governamentais na ou para a região, nem tampouco preocupa-se em explicitar a relação 
de compatibilidade do Projeto com as ações governamentais. 

Parecer: Diante da inexistência de informações relativas à análise compatibilidade exigida 
pela Resolução CONAMA, não consideramos planamente atendido o conteúdo deste 
tópico. 

li - A descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e locacionais. especificando para ca 
da um deles, nas fases de construção e operação, a área de influência, as matérias primas e 
mão-de-obra, as fontes de energia. os processos e técnicas operacionais. os prováveis 
efluentes. emissões. resíduos de energia, os empregos diretos e indiretos a serem gerados. 

Conforme reflete a exigência do item VIII do artigo g2, os Estudos de Impacto Ambiental 
se constitua na sua essência em um estudo de alternativas. A análise de alternativas torna-se 
relevante pela melhor racionalidade e grau de liberdade que propicia aos tomadores de decisão. 

Y5 
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Para tanto, torna-se fundamental se explicitar as especificações determinantes: do projeto em 
análise, uma vez que devem possibilitar o delineamento satisfatório das diferenças que 
proporcionam em cada alternativa considerada e desta forma se configure o significado para o 
meio ambiente destas diferenças. Neste contexto, fica bastante evidenciado a função da análise 
de alternativas como uma primeira medida de mitigação dos impactos ambientais.: 

A expectativa de cumprimento deste tópico compreenderia uma apresentação das inú 
meras alternativas locacionais e tecnológicas prováveis do empreendimento agroindustrial com 
as devidas justificativas adotadas para a identificação. A partir de determinado critérios adotados 
(e explicitados no texto) seriam selecionadas as alternativas (pelo menos 3 (três) é usualmente 
recomendado) a serem submetidas ao processo de avaliação comparativa. Para tanto, torna-se 
fundamental que estejam devidamente especificadas as as características de cada alternativa, 
pois as suas diferenças serão determinantes ns definições e avaliações que serão procedidas 
nas fases posteriores. 

As informações constantes no RIMA sobre a caracterização do Projeto estão dispersas 
ao longo do texto do Capítulo 4 ( como se faz a celulose) e seus sub-itens. Neste capítulo 
desenvolve-se uma descrição, de certa forma didática1 sobre a natureza e alguns elementos 
tecnológicos de um empreendimento florestal e da fabricação de celulose, de um modo geral. 
Ao longo dessa descrição são mencionados alguns dados (convencionais) do Projeto, buscando 
ilustrar a dimensão que o empreendimento representa. Descreve-se também sobre os 
procedimentos agronômicos a serem adotados na implantação do empreendímentc florestal e 
diversas considerações de ordem tecnológica visando demonstrar as suas vantagens em termos 
ambientais e sobretudo convencer que o empreendimento se situa na vanguarda tecnológica de 
controle ambiental. Cabe estranhar, inclusive, a linguagem e argumentação' apologista da 
tecnologia da empresa uma vez que o Relatório foi elaborado por uma equipe de consultores 
independentes. Destaca-se também o esforço e o uso de recursos bastante didático para 
expressar os benefícios (empregos e impostos) a serem gerados pelo empreendimento. 

Para o desenvolvimento das alternativas o RIMA menciona os aspectos considerados 
para a identificação de alternativas locacionais e os requisitos adotados para a seleção da 
alternativa objeto do EIA. Ressalta-se inclusive, que a alternativa selecionada não foi a indicada 
pela equipe de consultores independentes como a mais recomendável em termos ambientais. 
Fica registrado no texto uma influência direta do empreendedor. (Pag.64) 

Observa-se no procedimento descrito no RIMA a ocorrência de dois equívocos funda 
mentais ao objetivo da exigência da Resolução neste tópico. Um primeiro equívoco refere-se ao 
procedimento de identificação de alternativas que restringe-se ao empreendimento industrial e 
sem qualquer informação sobre as justificativas e os seus aspectos determinantes para serem 
considerados. Um segundo equívoco refere-se ao procedimento de seleção da alternativa, que 
deveria ser o objetivo e resultado final do EIA, e portanto deveria ter sido desenvolvido e 
apresentado no item VIII, o que não ocorreu. 

Desta forma a escolha de alternativa procedida se constituiu apenas na identificação de 
alternativas locacionais da fábrica da conveniência da empresa e selecionada entre elas a mais 
recomendável em termos ambientais. Além disso as alternativas identificadas situadas 
praticamente na mesma micro região o que torna mais preocupante ainda a ausência de 
justificativas o RIMA. 
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Parecer: Em função da precariedade das informações relativas a descrição do Projeto e do pro 
cedimento de identificação de alternativas, consideramos comprometido o atendimento 
deste item, como também torna-se comprometido o desenvolvimento das fases poste 
riores da avaliação face a existência da análise comparativa pretendida. 

Ili - A síntese dos resultados dos estudos de diagnósticos ambiental da área de influência do 
projeto. 

O diagnóstico do ambiente na área de influência do projeto cumpre um papel funda 
mental no balizamento das condições de referência indispensáveis ao processo de avaliação 
dos impactos ambientais. Assim sendo, o diagnóstico deve consistir numa interpretação do 
contexto ambiental em que se pretende desenvolver o empreendimento. Para tanto, deve 
fornecer os elementos essenciais de caracterização e dimensão da realidade ambiental, 
considerando, entre outros aspectos, a qualidade e vulnerabilidade dos componentes e/ou 
fatores ambientais que serão interagidos pelo projeto, as ações impactantes que estes fatores 
ambientals estão submetidos, a disponibilidade dos recursos naturais, etc. 

O texto apresentado no RIMA visando contemplar este tópico, está desenvolvido no ca 
pítulo 5 (UMA "FOTOGRAFIAn DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO PROJETO). A descrição 
apresentada caracteriza-se pela predominância de informações gerais da "região", indicando 
ocorrências típicas dos componentes ambientais estudado. Para os aspectos sõcío-econõrmcos 
se observa um nível de informação mais objetiva e com melhor balizamento para a compreensão 
da realidade, sem contudo atender plenamente este objetivo. Os aspectos biofísicos, entretanto, 
não são desenvolvidos na mesma densidade e sistematização. Cabe salientar, inclusive, que, 
pela consulta ao EIA, constatamos a disponibilidade de informações da maioria dos aspectos 
relatados. Isto seria necessário principalmente para os componentes e fatores determinantes, tal 
como a qualidade das águas, onde o documento afirma reconhece a fragilidade das conclusões 
(pag. 115) e a ocorrência de inobservância de atendimento de alguns padrões. 

Outro aspecto fundamental indevidamente considerado neste tópico refere-se ao critério 
adotado como área de influência do Projeto. A delimitação da área de influência deve ser 
caracterizada em função das incidências diretas e indiretas e dos distintos contornos dos 
impactos previstos. Ao invés disto, o RIMA adota a área ocupada como área de influência direta 
e a "região" como área indireta. Desta forma a área indireta envolve a área direta, sem contudo 
haver uma delimitação que oriente os levantamentos e diagnóstico em separados. 

Parecer: Diante a inobservância dos elementos essenciais de configuração do diagnóstico am 
biental exigido para a elaboração do RIMA, consideramos este tópico comprometido na 
sua função de balizar as referências de avaliação pela sociedade e pelos tomadores de 
decisão. 
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IV -A descrição dos prováveis impactos ambientais da implantação e operação da atividade. 
considerando o projeto, suas alternativas. os horizontes de tempo de incidência dos impac 
tos e indicando os métodos. técnicas e critérios adotados para sua identificação. guantifica 
ficação e interpretação. 

Neste tópico deve-se descrever as conclusões da fase do Estudo (EIA) referente á 
"análise dos impactos ambientais e de suas alternativas (grifo nosso), através da identificação, 
previsão da magnitude e interpretação da importância" (inciso li do artigo 52 e 62 da Resolução 
CONAMA 001/86). Neste sentido, consiste no exame sistemático da avaliação dos impactos 
ambientais propriamente dita, mediante a seguinte seqüência de etapas: A identificação dos 
impactos ( ou interações relevantes no ambiente que as ações do projeto poderá ocasionar); a 
caracterização da magnitude dessas interações (previsão I quantificação dos impactos); e 
finalmente a valoração e interpretação da mensuração desenvolvida, buscando explicitar o seu 
significado no componente e contexto ambiental em questão. A expectativa seria por exemplo 
explicitar em quanto o esgoto industrial poderá afetar na redução dos terores de oxigênio 
dissolvido, nos recursos hídricos afetados e qual o significado dessa redução para a qualidade 
do uso dos recursos hídricos. Os mesmos raciocínios seriam extendidos para os demais 
parâmetros e fatores ambientais. Entretanto, esta abordagem nem esse entendimento foi 
adotado no RIMA apresentado. 

Para o desenvolvimento dessas etapas existem diversas técnicas e métodos disponí 
veis, conforme a natureza do empreendimento e sobretudo a etapa em que se pretende aplicar. 
As matrizes de interação, por exemplo, é um método típico para a etapa de identificação dos 
impactos. A finalidade de sua aplicação e os baixos custos envolvidos tornam as matrizes muito 
atraentes. Todavia as restrições que apresentam em relação ao seu grau de subjetividade, a 
impossibilidade de analisar os efeitos indiretos, a superposição de valoração para fatores 
ambientais, entre outros, tornam os seus resultados apenas indicativo. Desta forma a 
capacidade de avaliação proporcionada restringe-se à etapa de identificação dos impactos 
relevantes. 

A abordagem deste tópíco pelo RIMA está desenvolvido no capítulo 7 (O QUE O 
PROJETO PODERA CAUSAR NO FUTURO) no qual se menciona o uso da técnica de matriz e 
descreve resumidamente o procedimento de sua aplicação, relacionando "apenas os principais 
impactos previstos" (pag. 140). Pela consulta realizada no EIA, observa-se que a matriz utilizada 
compreende uma matriz convencional de interação, e portanto, com capacidade apenas de 
identificar os impactos. Uma vez que nenhuma informação é apresentada em seguida aos 
resultados da matriz, leva-nos ao entendimento que o RIMA considerou o assunto esgotado. 
Desta forma, entende-se, que a equipe considerou a matriz como procedimento suficiente para 
contemplar as três etapas de sistematização da avaliação pretendida, e isto torna-se 
tecnicamente inadequado. 

Diante disso, observa-se que o RIMA apresenta uma lacuna na fase de maior relevân 
cia e sobretudo primordial para que o documento se configure como um RIMA. A ausência de 
mensurarão da magnitude bem como de interpretaçêo do significado dos impactos prováveis 
impede que se possa proceder qualquer tipo de avallação sobre os impactos do projeto. 
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Parecer: Em função do comprometimento das etapas essenciais de sistematização da avaliação 
pretendida, consideramos inexistente a análise dos impactos ambientais e portanto em 
patente descumprimento dos requisitos técnicos exigidos na Resolução CONAMA. 

V - A Caracterização da Qualidade Ambiental Futura da área de influência. comparando as di.:. 
ferentes situações da adoção do projeto e suas alternativas. bem como com a hipótese de 
§ua não realização. 

Com o desenvolvimento deste tópico pretende-se que sejam apresentadas as 
conclusões do EIA referentes à diretrizes da Resolução CONAMA (inciso 1, artigo 52) que 
determina "contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização de projeto, 
confrontando-as com a hipótese de não execução do projeto. Isto implicaria no desenvolvimento 
de um prognóstico da qualidade ambiental da área de influência do projeto a partir das 
tendências das condições ambientais caracterizadas no diagnóstico ambiental. Desta forma se 
tornaria possível estabelecer um referencial analítico para proceder a análise das alternativas 
do Projeto com a hipótese de sua não execução 

Esta exigência torna patente o caráter dinâmico que se pretende considerar para o 
conceito de diagnóstico, ou seja, deve ser contextualizado a realidade ambiental numa 
perspectiva histórica (nunca uma situação estática-fotográfica), a partir da qual permita-se 
interpretar sua evolução. 

Este tóplco no RIMA está abordado no capítulo 6 (COMO ESTÁ O AMBIENTE NA 
ÁREA DE INFLUÊNCIA DO PROJETO E A ALTERNATIVA DE SUA NÃO-IMPLANTAÇÃO), no 
qual se desenvolve considerações gerais sobre as perspectivas econômicas da região e o 
significado do Projeto nesse contexto. Nesse sentido nenhuma tentativa de caracterização de 
cenários futuros se observa no texto, como também nenhuma análise comparativa se procede, 
face ao indevido procedimento (seleção de alternativas) que menciona no tópico li. 

Parecer: Em função do comprometimento da análise comparativa das alternativas, bem como da 
inexistência do desenvolvimento de cenários futuro de qualidade ambiental, considera 
mos este tópico desprovido do conteúdo essencial para atender a exigência da Reso 
lução em apreço. 

VI - A descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras previstas em relação aos impactos 
negativos, mencionando aqueles que não puderam ser evitados. e o grau de alteração espe 
rado. 

As medidas mitigadoras visam a eliminação ou minimização dos danos ambientais pre 
vistos refletindo a magnitude dos impactos avaliados. Neste sentido, a abordagem deste tópico 
consiste em fornecer (aos usuários do RIMA) uma caracterização básica das ações e 
procedimentos de controle necessários para mitigar os danos ambientais previstos e 

yq 



r- 

~ 
r: 
r· 
r 

r» 

" 
r> 

r- 

r- 

r: 
,.-. 
r- 

r 
r 
r 
r: 
r: 
r ~- 
r 
r=. 

,.-.. 
r 

r. 
,...... 

r 
r- 

r: 
r- - - 
r 

,.,-. 
r 

r; 

r: 

r: 
1 
,..., 

- 
,,.... 

_,.-. 
r 
,-. - r- 
r- 

r- 

.r: 

caracterizado na fase anterior. Espera-se, assim, que sejam explicitados e devidamente 
configurados para cada ação o seu grau de minimização, como também torne-se evidente os 
danos que não serão possíveis de serem minimizados. 

A abordagem no RIMA deste tópico está desenvolvido no capítulo 8 (COMO AU 
MENTAR OS BENEFÍCIOS E REDUZIR OS PREJUÍZOS) onde são relacionados "as principais 
medidas que envolvem a participação DIRETA E INDIRETA DA EMPRESA" (pag.142). Esta 
relação apresenta características de um termo de intenções ou compromissos de condutas a 
serem adotadas para o gerenciamento dos problemas ambientais identificados relevantes pelo 
EIA, sem contudo, configurar medidas referenciadas em dados e com especificações que 
reflitam a capacidade ou dimensão de seu equacionamento (efeito esperado). Isto decorre, 
acreditamos, da inexistência de balizamento e dimensionamento adequado dos impactos 
ambientais na fase anterior. 

Parecer: Diante a superficialidade e sobretudo a falta de balizamento da dimensão e dos efeitos 
esperados de cada medida proposta, consideramos comprometido o atendimento desta 
exigência. 

VII - O Programa de Acompanhamento e Monitoramento dos Impactos Ambientais. 

O Programa de Monitoramento consiste na sistematização de atividades de afeição das 
medidas mitigadoras visando assegurar um processo contínuo de planejamento e gerenciamen 
to ambiental do empreendimento. Desta forma deve ser estruturado para aferir e garantir o 
atendimento dos padrões ambientais, possibilitar uma ação expedida no ajuste das medidas 
adotadas, aferir a eficiência e eficácia das medidas executadas, detectar a propagação ou 
surgimento de processos ou efeitos ambientais não previstos, etc. Além disso é fundamental que 
o Programa adote indicadores adequados e factíveis de medição e ainda que seja 
operacionalizado numa fase anterior de implantação do empreendimento. 

O desenvolvimento deste tópico no RIMA está abordado no capítulo 9 (COMO ACOMPA 
NHAR AS PREVISÕES), onde são relacionados as medidas de acompanhamento propostas. 
Apesar de satisfatória a sua abrangência, ressente-se de dados que permitam melhor 
balízamento referente aos indicadores, frequência das medições previstas, etc., que permitam 
fornecer uma ordem de grandeza da dimensão e densidade dos dados do Programa. Isto reflete, 
e resulta sobretudo, da deficiência das propostas de medidas mitigadoras. 

Parecer: Em função da imprecisão do Programa de Acompanhamento e Monitoramento proposta 
não consideramos pleno o seu atendimento aos requisitos estabelecidos pela Resolu 
ção CONAMA em apreço. 
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VIII - Recomendação quanto à alternativa mais favorável ( conclusões e comentários de ordem 
geral) 

Conforme observamos no tópico li o procedimento inapropiado do EIA sem o desenvol 
vimento das análises das alternativas locacionais e tecnológicas comprometem a abordagem 
deste tópico no RIMA, tornando patente o equívoco de procedimento desenvolvido. 

3 - PARECER CONCLUSIVO 

Em função das considerações específicas para cada item do artigo g2 da Resolução 
001/86 do CONAMA, que estabelece o conteúdo mínimo de um RIMA, observa-se que: 

a) As informações constantes no RIMA não permitem um balizamento que permitam aos 
seus usuários (sociedade e tomadores de decisão) uma compreensão das conclu 
sões do EIA desenvolvido e portanto sem refletir a essência da avaliação pretendi 
da; 

b) Os itens determinantes da análise dos impactos não foram desenvolvidos pelos pro 
cedimentos técnicos apropriados para se configurar a dimensão e interpretação dos 
impactos ambientais, e desta forma, comprometendo qualquer juízo de valor pelos 
seus usuários do RIMA sobre os riscos ambientais do empreendimento. 

e) Foram prejudicados os itens de propostas de medidas mitigadoras e Programa e mo 
monitoramento em função do desenvolvimento apropriado de análise dos impactos 
ambientais e desta maneira sem fornecer as especificações mínimas necessárias pa •. 
ra uma apreciação. 

Nesses termos, consideramos que o RIMA apresentado não atende aos requisitos técní 
nicos essenciais à sua configuração e portanto, em descumprimento com os objetivos 
determinados pela Resolução CONAMA. 

Se e ino So Agra t-uno 
En 1 / CRQ n2 07300119 
Mestr do e Planejamento Energético e Ambiental pela COPPE I UFRJ 
Tese de Mestrado: "Os Estudos de Impactos Ambientais no Brasil: Uma Análise de sua 
Efetividade". 


