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PARECER PRELIMINAR SOBRE O EIA/RIMA DO 
APROVEITAMENTO HIDRELÉTRICO DE TIJUCO ALTO 

"O planejamento não diz respeito às 
decisões futuras, mas aos impactos futuros 
de decisões presentes." 

Peter F. Drucker 

1. Antecedentes 

O Núcleo de Monitoramento Ambiental e de Recursos Naturais por Satélite 
(NMA) é uma das unidades de pesquisa da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (EMBRAP A), vinculada ao Ministério da Agricultura e da Reforma 
Agrária. O NMA tem como missão desenvolver, adaptar, avaliar e difundir 
conhecimentos técnico-científicos sobre os temas de monitoramento do uso agrícola 
das terras e avaliação do impacto ambiental decorrente. 

O NMA atua em todo o território nacional, conduzindo pesquisas e prestando 
serviços tanto em regiões tradicionalmente ocupadas pelas atividades 
agrossilvopastoris, como nas regiões de fronteira agrícola. 

O NMA tem apoiado inúmeras vezes o Ministério Público, Federal e Estadual, 
através da elaboração de laudos e perícias. Vários de seus pesquisadores são peritos 
do Ministério Público. 

Para a Procuradoria Geral da República, o NMA já elaborou pareceres sobre a 
criação da Reserva Extrativista do Alto Juruá, no Acre; sobre a situação da área 
indígena Canawanin, em Roraima; sobre a situação da área indígena Waiãpi, no 
Amapá; sobre o zoneamento agroecológico de Fernando de Noronha, em 
Pernambuco etc. 

Para o Ministério Público Federal, em São Paulo, o NMA já elaborou 
pareceres para a instrução de ações civis públicas referentes à Ilha das Cabras, no 
litoral do Estado; ao Projeto Panambi, no município de São Paulo; à atuação do ex- 
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Secretário de Assuntos Estratégicos, Sr. Pedro Paulo Leoni Ramos etc. 

Para a Coordenadoria de Apoio às Promotorias de Meio Ambiente do Estado 
de São Paulo, a equipe do NMA contribuiu: na análise técnica dos procedimentos 
de EIA-RIMAs~ na análise do caso da degradação da vegetação da Serra do Mar, 
na região de Cubatão, por poluentes emitidos pelo Pólo Petroquímica; na análise do 
EIA-RIMA da Rodovia do Sol; na análise do EIA-RIMA do prolongamento da 
Rodovia dos Bandeirantes etc. 

V árias dezenas de promotores públicos, estaduais e federais já visitaram o 
NMA em diversas ocasiões, por razões, em geral, ligadas à área de impacto 
ambiental das atividades agrícolas. O Ministério da Justiça e a Policia Federal 
também utilizam, com regularidade, o apoio técnico do NMA na instrução de 
determinados processos. 

Atendendo a um pedido do Ministério Público Federal, uma equipe de 
pesquisadores do Embrapa-NMA- trabalhou durante cerca de quatro meses com o 
objetivo de avaliar, cientificamente, o conteúdo dos documentos do licenciamento 
ambiental (EINRTh1A) do Aproveitamento Hidrelétrico de Tijuco Alto, submetidos 
àSMA. 

2. A análise dos documentos do licenciamento 

Na análise dos documentos do licenciamento ambiental (EINRIMA) do 
Aproveitamento Hidrelétrico de Tijuco Alto, submetidos à SMA, os tópicos 
abordados pela equipe do NMA foram essencialmente os seguintes: 

• Estrutura do EIA-RIMA; 

• Atendimento às normas legais; 

• Metodologia da avaliação de impacto ambiental (AIA); 

• Resultados da avaliação de impacto ambiental (AIA); 

• Aspectos formais e outras considerações. 

Os principais documentos analisados pela equipe do NMA são listados a 
seguir: 
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3. Conclusões Principais Da Análise Realizada Pelo NMA 

3. t Conclusão Preliminar 

O trabalho realizado pela equipe do NMA será objeto de um relatório mais 
circunstanciado para o Ministério Público Federal, atendendo as suas 
determinações. Este documento resume, por exigências e circunstâncias de prazos e 
sob a forma de um parecer preliminar, as principais conclusões do estudo exigido 
pelo Ministério Público Federal. 

A conclusão principal da equipe é de que os documentos analisados e que 
constituem o ElA/RIMA do aproveitamento hidrelétrico de Tijuco Alto, não são 
suficientes para julgar o impacto ambiental do empreendimento. 

·-i As principais insuficiências e carências dos estudos apresentados, e que serão 
objeto de um relatório final circunstanciado a pedido do Ministério Público Federal, 
podem ser resumidas como segue. 

3.2 Da Metodologia de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) 

Os processos de avaliação de impacto ambiental (EI.A/RIMA) surgiram 
durante o pós-guerra nos Estados Unidos e Europa, justamente para subsidiar a 
tomada de decisões, dentro da sistemática de análise de "custo-beneficio", nos 
processos de desenvolvimento. Existe hoje uma enorme literatura sobre esses 
métodos e procedimentos. Em função do tipo de empreendimento, existem também 
termos de referência metodológica, consagrados a nível internacional. 

Isso não é privilégio de países desenvolvidos. Nações como a Tailândia, por 
exemplo, desenvolveram e aplicaram métodos de avaliação de impacto ambiental de 
barragens que se tomaram uma referência a nível internacional. Todavia, a 
metodologia utilizada neste caso na avaliação de impacto ambiental do 
empreendimento não é claramente explicitada e é essencialmente qualitativa, 
desatualizada e subjetiva. Os responsáveis pela coordenação do trabalho não 
traduziram nos documentos a experiência que deveriam ter nesse campo. 
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A ausência de rigor metodológico materializa-se até na omissão de bibliografia 

sobre metodologias de avaliação de impactos em empreendimentos dessa natureza. 
Isso é tanto mais surpreendente quanto o fato de ser justamente o caso de barragens 
um dos mais estudados e "clássicos" de aplicação dessas metodologias. As 
conseqüências dessa inexistência de metodologia conhecida e reconhecida de 
avaliação de impacto ambiental de barragens e empreendimentos hidrelétricos faz 
com que impactos consagrados pela literatura internacional não sejam abordados, 
tais como os efeitos de jusante e montante. 

Independente da preocupação de atendimento às normas legais de 
licenciamento, o EWRilvfA deveria reunir elementos para um julgamento ambiental 
do empreendimento. A inexistência de indicadores que permitam avaliar e 
quantificar os efeitos ( negativos e positivos) do empreendimento é talvez a 
conseqüência mais grave do "itinerário" de avaliação de impacto ambiental, seguido 
pelos executores do estudo, onde a ausência de ecólogos é flagrante. Isso leva 
também a uma avaliação equivocada e possivelmente errônea de alguns impactos. 
Vários pontos nos pareceres dos pesquisadores consultados apontam nesse sentido. 

3.3 Dos Resultados Obtidos na AIA 

Alguns aspectos principais são destacados a seguir sobre os resultados dos 
estudos apresentados. Eles ilustram, em parte, a insuficiência técnico-científica da 
documentação apresentada para julgar-se, de forma eficiente, os impactos 
ambientais do empreendimento, do ponto de vista da equipe do NMA. 

3.3.1 Meio Físico 

Não há dúvida que, no tocante ao meio físico, o ponto mais preocupante desse 
empreendimento diz respeito ao seu impacto sobre as cavernas e estruturas kársticas 
da região e sua influência modificadora na circulação de ínfero-fluxo e subterrânea 
das águas, bem como de suas características físico-químícas. Esses últimos aspectos 
não foram esclarecidos, nem abordados na documentação apresentada. Como já foi 
destacado no parecer do consultor, anexado à documentação do EWR.IMA existe 
um grande número de incoerências nas análises dos itens de espeleologia e 
hidrogeologia kárstica. O trabalho não quantifica, nem qualifica, nem de forma 
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numérica e muito menos cartográfica) o impacto da inundação e da construção da 
barragem sobre o conjunto das cavernas e formações kársticas existentes. A lista de 
cavernas apresentada num anexo, de relevância, não é relacionada com os impactos 
do empreendimento. A ausência de citações sobre o trabalho espeleológico de 
campo e a qualificação dos seus responsáveis ( ausência de referências técnicas da 
equipe responsável pela elaboração do levantamento de campo) não faz parte do 
relatório. Isso limita e até impede um julgamento, ou pelo menos uma indicação, 
sobre o rigor do trabalho executado, além daquele já espelhado em seu conteúdo. A 
região é conhecida pelo seu patrimônio espeleológico. Um levantamento 
espeleológico para fins de avaliar o impacto ambiental de um empreendimento que 
vai submergir cavernas e alterar provavelmente a circulação de águas subterrâneas 
não pode ser superficial ou limitar-se apenas a aspectos cadastrais das formações 
espeleológicas. Requer dados cartográficos, quadros, tabelas, quantificações e 
qualificações dos impactos previsíveis, além de um sistema de monitoramento para 
a detecção precoce dos impactos imprevisíveis. 

3.3.2 Meio Biológico 

No tocante à parte biótica, o estudo não distingue, nem apresenta, uma 
metodologia clara de avaliação dos impactos ambientais do empreendimento sobre a 
flora e sobre a vegetação. Os temas flora e vegetação são inclusive tratados de 
forma quase equivalente e sem metodologias próprias. A descrição da vegetação 
não caracteriza adequadamente os tipos de vegetação, nem as formações vegetais, 
nem as comunidades vegetais e, muito menos, os povoamentos e as populações 
vegetais. 

A ausência de uma cartografia criteriosa da vegetação atual da região é 
surpreendente, pois seria o documento mais fundamental para uma série de outras 
análises derivadas sobre o meio biótico (flora, fitossociologia, hábitats faunísticos 
etc.). Isso é intrigante, pois o texto afirma que foram utilizadas fotos aéreas e 
imagens de satélite da área. Essas imagens orbitais não são apresentadas, nem 
identificadas (familia de satélite, órbita/ponto, escala, data, bandas selecionadas, 
digitais, analógicas ... ), nem os tratamentos digitais utilizados em sua análise. 

Através dos levantamentos realizados, não fica claro ( nem cartografado) quais 
são as manchas de vegetação mais relevantes em termos de extensão, composição e 
grau de conservação. Há a necessidade de efetuarem-se levantamentos 
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;.\\ ~ológicos para determinar de forma quantitativa quais as manchas de maior 

· cliYersidade biológica e em melhor estado de conservação e, conseqüentemente, 
. dl,tenninar qual a alternativa que iria contribuir com a supressão das áreas naturais 

· mais significantes. 

Seria fundamental apresentar essa cartografia, sobre a qual seriam projetados 
todos os impactos trazidos pelo empreendimento ( áreas inundadas, canteiros de 
obras, localização da barragem, estradas de acesso atuais e futuras, construções 
atuais e edificações previstas etc.). 

Cabe reiterar o óbvio, a função dos estudos de vegetação nos processos de 
AIA é a de permitir julgar as conseqüências esperadas do empreendimento. Eles 
podem até ajudar a aumentar o conhecimento científico sobre a área mas não é seu 
objetivo principal. Muitos estudos de impacto ambiental apresentam interessantes 
descrições e conhecimentos sobre ecossistemas regionais sem agregar dados 
relevantes sobre a questão central que é a de avaliar as conseqüências ambientais do 
empreendimento antes de sua realização. 

Na ausência de uma caracterização cartográfica da vegetação e com 
levantamentos fitossociológicos incompletos, o trabalho não apresenta nenhuma 
tipificação e menos ainda quantos hectares de cada vegetação serão inundados, 
removidos, afetados etc. Nessa mesma linha de raciocínio, torna-se impossível 
avaliar as prováveis mudanças futuras que ocorrerão na vegetação vizinha às áreas 
inundadas e alteradas. 

As análises faunísticas, no que pese seu interesse científico, não ajudam na 
avaliação do empreendimento, Não foi realizada nenhuma cartografia dos principais 
hábitats faunísticos da área a ser atingida direta e indiretamente pelo 
empreendimento. Por conseguinte, não existe nenhuma caracterização dos 
povoamentos e populações faunísticas principais dessas unidades e de como eles 
serão afetados pelo empreendimento. Como julgar os impactos ambientais diante de 
tal ausência de informações? 

Isso constitui-se uma lacuna muito grande e grave em um Estudo de Impacto 
Ambiental, pois alguns grupos animais podem ser bons indicadores da qualidade 
ambiental de uma região, tanto nos ecossistemas terrestres como aquáticos. 

Alguns remanescentes vegetais, mesmo que isolados e de reduzida extensão, 
podem ser a única fonte de abrigo para determinados grupos animais e que têm o 
seu hábitat e as suas fontes de alimentação e nidificação limitadas. Em alguns 
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· casos~ podem até ocorrer espécies raras e que já interromperam o seu fluxo gênico 
ÇOID outras populações devido ao isolamento das manchas de vegetação. 

Desse modo, toma-se imprescindível a realização de levantamentos ( ainda que 
através de métodos indiretos) no local para avaliar a situação das comunidades 
(aunístícas, pelo menos nos remanescentes de vegetação mais significativos. Tais 
levantamentos poderiam ser constituídos da identificação das espécies mais comuns 
e daquelas mais ameaçadas; localização dos principais refúgios e sítios de 
alimentação e nidificação; ocorrência de migrações e corredores de dispersão e as 
principais associações ecológicas entre as espécies. O monitoramento dessas 
condições também deveria ser tributário de levantamentos periódicos, diferenciadas 
pelo menos entre as estações cheia e vazante. 

É aconselhável que se faça um levantamento mais estruturado da ictiofauna dos 
principais cursos d'água que serão alterados pelas alternativas, levantando 
informações em relação à diversidade animal e conseqüentemente mais suscetíveis a 
impactos como o assoreamento de drenagens, acidentes envolvendo cargas 
perigosas e tóxicas e também poluição gerada por efluentes dos canteiros de obras 
da rodovia. A estrutura da comunidade deve mudar, com a alteração do meio lótico 
para lêntico, com alterações nas estruturas tróficas. Portanto, deveriam ser 
consideradas as mudanças futuras. O relatório também não analisou os efeitos do 
projeto sobre as comunidades aquáticas. 

Em síntese, a ausência de caracterização da repartição espacial dos 
povoamentos faunísticos principais na área afetada pelo empreendimento vai se 
refletir na falta de planos adequados de manejo. Na mesma perspectiva, não é 
apresentada uma avaliação, mesmo que sumária, dos impactos ambientais do 
empreendimento nos ecossistemas fora da área diretamente afetada pelo projeto. 
Não há um nexo cartográfico, numérico ou qualitativo entre os possíveis planos de 
manejo ambientais e os chamados Programas de controle ambiental ( ausência de 
fluxos lógicos, hierarquia das ações programadas, cronogramas operacionais, custos 
envolvidos, origem dos recursos, atribuições técnicas dos participantes, mecanismos 
de avaliação da execução etc.). 
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• Alejandro Jorge Dorado, biólogo, mestre em Gestão Ambiental, Doutorando 
da Faculdade de Saúde Pública da USP, Coordenador da Projetos da 
ECOFORÇA - Pesquisa e Desenvolvimento; 

• Alexandre Camargo Coutinho, biólogo, mestrando em ecologia da USP, 
pesquisador do Núcleo de Monitoramento Ambiental da E:rv!BRAP A 
(Embrapa-NMA) na área de geoprocessamenro; 

• Ana Lúcia Filardi, analista de sistemas, responsável pelo desenvolvimento de 
Sistemas no Núcleo de Monitoramento Ambiental da EMBRAP A (Embrapa 
NMA); 

• Carlos Paniago, mestre em tratamento de imagens digitais, analista de sistemas 
sênior, um dos responsáveis pelo mapeamento digital de queimadas no Núcleo 
de Monitoramento Ambiental daEMBRAPA (Embrapa-NMA); 

• Cristina de Oliveira Mattos, bióloga, mestre em ecologia pela USP, 
pesquisadora do Núcleo de Monitoramento Ambiental da E!\IBRAP A 
(Embrapa-NMA) na área de sustentabilidade de sistemas agrícolas, com 
especialização em impacto ambiental; 

• Eduardo Caputi, analista de sistemas sênior, um dos responsáveis pelo 
mapeamento digital no Núcleo de Monitoramento Ambiental da E~RAP A 
(Embrapa-NMA); 

• Dr. Evaristo Eduardo de Miranda, Agrônomo, mestre e doutor em ecologia 
pela Universidade de Montpellier, França, Professor da USP e Gerente de 
Pesquisas do Núcleo de Monitoramento Ambiental da E1v1BRAP A; 

• Fábio Enrique Torezan, ecólogo, pesquisador da ECOFORÇA - Pesquisa e 
Desenvolvimento; 

• Dr. Ivo Pierozzi Jr., mestre e doutor em ecologia pela Universidade Estadual 
de Campinas (UNICAMP), Pesquisador e Chefe Adjunto do Núcleo de 
Monitoramento Ambiental da EMBRAP A (Embrapa-NMA); 

Minlstõno da Agrlcul!ll/a 
e do Abasteclmenfo 

Av. o,. Júlio Soares d& Arruda, 803 
Parque São Qu,rlno 
13088·300 Camp/11as, SP, BRASIL 
CGC: 00.348.003t0122-0B 
rnscr.Estadllal: 244.353. 781. 112 

tal.: (019) 252-5977 
fax: (019) 254-1100 
mail: postmasfei@nma.embrapa.br 
hftp.llwww.nma.embrapa.br/ 
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- 'ele C. Mangabeira., engº agrônomo, pesquisador do Núcleo de 
-- Ambiental da EMBRAPA (Embrapa-NMA) na área de 

~-~-·-~ de produção; 
,;;,~~ Miranda. biólogo, mestre e doutor em Ecologia pela 
••••. ele Montpellier, França. Professor da USP e Chefe Geral do 

·~i~,:);;BJl,IÔ .)ilciniloramento Ambiental da EMBRAP A (Embrapa-NMA); 
· :.:: .'.·~.·:~~?s~f-:_g~~?:t;t1r~\?~r :~}\··:· \<:: ._'. ... · .·; · ,,;·~,~ Quimarlles, biólogo, mestrando em ecologia da USP, pesquisador da 

· __ :· ·'EC()f'ORÇA - Pesquisa e Desenvolvimento; 

• ~ Baristella, biólogo, mestre em ecologia, gerente de pesquisa da área de 
~ogía do Núcleo de Monitoramento Ambiental da EMBRAPA 

(EmbraPa-NMA); 
" Dra. W.nia da Silva Nlllles, mestre e doutora em biologia pela Universidade de 

New \.;'ü;::ó:.o (USA) e pesquisadora da área de agroecologia do Núcleo de 
tv1nrfrtnramento Ambiental da Erv!BRJ\PA (Embrnpa-r-füiA). 

*** 

MJnÍs/érlo da Agricultura 
e do Abastecimento 
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de PesqulSJ1 Agropecuária 
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Inser.Estadual: 244.353. 781.112 

te/.: (019) 252-5977 
(ax: (019) 254-1100 
ma1r: postmaster@nma. embrapa. br 
http//WW'lt.nma. embrapa. brl 
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