AÇÃO CIVIL PÚBLICA

É à energia fóssil que a economia mundial
deve sua prosperidade, mas é esta mesma base
energética que agora a arrasta à perdição.
Hermann Scheer

Defensoria Pública Geral do Estado

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO
GONÇALO DO AMARANTE, CEARÁ

A DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO, instituição essencial à Justiça e ao Estado
Democrático, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, através de seu
membro em exercício nesta comarca, ao final subscrito, propor a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA
em face de MPX ENERGIA S/A, sociedade empresária inscrita sob o CNPJ de n°
04.423.567/0001-21, com sede na Praia do Flamengo, 154, 10º Andar, Flamengo, Rio de
Janeiro, Rio de Janeiro e SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO CEARÁ –
SEMACE, autarquia estadual com sede na Rua Jaime Benévolo, 1400, Fátima,
Fortaleza, Ceará, pelos fatos e fundamentos organizados segundo o índice a seguir:
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DOS FATOS

A presente Ação Civil Pública tem como objeto atacar o ato
da SEMACE – Superintendência Estadual do Meio Ambiente, que concedeu Licença
de Instalação (LI) à MPX Mineração, franqueando à mesma dar início às obras de
construção da “Usina Termoelétrica MPX”, a ser implantada neste município,
precisamente do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), localizado no
Distrito do Pecém, e ocupará uma área de cerca de 20 hectares.
Referida Usina Termoelétrica (UTE) terá como matriz energética
o combustível fóssil carvão mineral e capacidade para gerar 700 MW. O carvão será
importado da Colômbia e será descarregado através do Porto do Pecém. A vazão de
água necessária para sustentar o empreendimento é de 1.644 L/s. Serão consumidas
2.281.250 ton/ano (dois milhões, duzentos e oitenta e um mil, duzentos e cinqüenta
toneladas ao ano) de carvão.
O início das obras pode começar a qualquer momento, haja
vista já estar a requerida munida da LI, tendo, inclusive, o representante do
empreendedor afirmado, durante os debates ocorridos na Audiência Pública
realizada na data de ontem (15-04-2008), que as obras seriam iniciadas já no próximo
mês (Maio/2008). Já o início do funcionamento, está previsto para janeiro de 2012.
A energia que será produzida já está vendida à ANEEL, através
do Leilão n° 001/2007.
O empreendimento vai gerar 80 empregos direitos.
Os investimentos serão de R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de
reais).
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Elaborado o Estudo de Impacto Ambiental (EIA), este não
contemplou o “estudo de alternativas”, limitando-se a defender a viabilidade do
empreendimento.
Apesar dessa omissão, o órgão licenciante avalizou o
empreendimento.

DO DIREITO
Da Legitimidade Ativa Ad Causam da Defensoria Pública

A

Defensoria

Pública

é

instituição

essencial

à

função

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a assistência jurídica integral e gratuita dos
necessitados. Essa é sua missão tradicional, constante do texto original da Constituição
da República e reproduzida pela Lei Complementar n° 80/94, que prescreve normas
gerais sobre Defensoria Pública.
Contudo, a imprecisa técnica empregada na sistematização
do arcabouço normativo da instituição, notadamente na fixação de suas funções
institucionais em nível infraconstitucional, cujas normas nem sempre convergem para o
vetor “hipossuficiência”, associada a recentes inovações legislativas, que ampliaram o
feixe de atribuições do Defensor Público, tornam forçoso rever essa concepção
restritivista.
A Defensoria vem se delineando no ordenamento jurídico
nacional como instituição vocacionada não só à proteção dos direitos dos desvalidos
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no plano individual, como também dos direitos humanos e dos direitos da sociedade
como um todo.
Nessa esteira de entendimento, a legitimidade ativa da
Defensoria Pública para propositura de Ação Civil Pública, há muito, está sedimentada
na jurisprudência das Cortes Superiores pátreas. Vale dizer, a omissão legislativa no
que pertine à previsão expressa no direito adjetivo não se mostrou obstáculo à
veiculação de pretensões em nível coletivo pela instituição, uma vez que, sendo-lhe
conferidas funções institucionais significativas, não há que se negar os instrumentos de
operacionalização correspondentes.
A título de ilustração, colacionamos trecho do voto do Ministro
Sepúlveda Pertence proferido no julgamento da ADI n° 558-8:

“A própria Constituição da Republica giza o raio de atuação
institucional

da

Defensoria

Pública,

incumbindo-a

da

orientação jurídica e da defesa, em todos os graus, dos
necessitados. Daí, contudo, não se segue a vedação de que
no âmbito da assistência judiciária da Defensoria Pública se
estenda ao patrocínio dos direitos e interesses coletivos dos
necessitados... é obvio que o serem direitos e interesses
coletivos não afasta, por si só, que sejam necessitados os
membros da coletividade.... A constituição impõem, sim que os
Estados prestem Assistência Judiciária aos necessitados, daí
decorre a atribuição mínima compulsória da defensoria
pública. Não, porém, o impedimento a que os seus serviços de
estendam ao patrocínio de outras iniciativas processuais em
que se vislumbre interesse social que justifique esse subsídio
estatal.”

O col. STJ também firmou entendimento no mesmo sentido. Eis a
jurisprudência:
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“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA.
INTERESSE. CONSUMIDORES.
A Turma, por maioria, entendeu que a defensoria pública tem
legitimidade para propor ação civil pública na defesa do
interesse de consumidores. Na espécie, o Nudecon, órgão
vinculado à defensoria pública do Estado do Rio de Janeiro,
por ser órgão especializado que compõe a administração
pública direta do Estado, perfaz a condição expressa no art. 82,
III,

do

CDC.

Precedente

citado:

REsp

181.580-SP,

DJ

22/3/2004.(REsp 555.111-RJ, Rel. Min. Castro Filho, julgado em
5/9/2006).”

Pondo fim à controvérsia que por vezes surgia face à ausência
de previsão expressa, a Lei n° 11.448/2007, dando nova redação ao Art. 5° da Lei n°
7.347/85, positivou a legitimidade da Defensoria Pública. A nova redação ficou assim:

“Art. 5o Têm legitimidade para propor a ação principal e a
ação cautelar:
I - o Ministério Público;
II - a Defensoria Pública;
III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de
economia mista;
V - a associação que, concomitantemente: (...)”

Do voto do Deputado Luiz Antônio Fleury (PTB/SP), relator do
Projeto na CCJ da Câmara, extraímos a justificativa:
“Apenas à Defensoria Pública é que deveria ser reconhecida a
legitimidade para a propositura da ação civil pública, tendo
em vista a importância desta instituição e a natureza de suas
atribuições sempre voltadas para a defesa dos cidadãos e
para a luta pela construção neste País de um verdadeiro Estado
Democrático de Direito.”
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Da Legitimidade Passiva

No presente caso, a legitimidade passiva ad causam recai
não só sobre o empreendedor, este, à toda evidência, maior interessado no desfecho
da causa, haja vista tratar-se do dono do negócio que, se julgada procedente a
demanda, deixará de sair do papel e que iria (irá) lhe render cifras mi(bi)lionárias.
Em função da ingerência do Poder Público, que, pela
natureza do empreendimento, justifica o exercício do Poder de Polícia e a
participação no processo de formação do ato de licenciamento ambiental, não se
pode negar que a SEMACE também tem interesse na causa e deve figurar no pólo
passivo para defender o licenciamento por ela concedido.
Com efeito, in casu, não se perpetrou ainda qualquer dano.
Contudo, existe potencialidade lesiva em razão da inobservância pelo EIA-RIMA das
cautelas exigidas por lei e, inobstante as patentes omissões, o órgão licenciador
chancelou o empreendimento.
Nesse sentido, a doutrina preleciona que as pessoas jurídicas
de direito público interno serão legitimadas passivas para ação civil pública mesmo
quando não parta delas o próprio ato lesivo, mas de qualquer modo concorrerem
para ele, como quando licenciam ou permitem que atividades nocivas, ou então
deixam de coibi-la quando obrigadas para tanto.
Por tais razões, o licenciante e o empreendedor devem figurar
no pólo passivo da demanda.
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Da Ação Civil Pública
A Ação Civil Pública é o meio processual idôneo para veicular
demandas que tenham por objeto a proteção de direitos transindividuais, isto é,
direitos que pertencem a um grupo determinado ou não de pessoas ou mesmo a toda
coletividade.
Nesse sentido, eis que a lei que rege a ACP (Lei n° 7.347/85)
descreveu uma lista exemplificativa de direitos a serem por ela amparados, para, ao
final, dilatar indefinidamente essa lista, trazendo uma fórmula genérica, ao assim
dispor:

“Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da
ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais
e patrimoniais causados:
l - ao meio-ambiente;
ll - ao consumidor;
III – à ordem urbanística;
IV – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico,
turístico e paisagístico;
V - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo.
VI - por infração da ordem econômica.”

O Direito Ambiental é um dos, senão o mais importante, direito
difuso. Isto porque de nada valerão os demais direitos individuais e coletivos se
deixarmos perecer o nosso próprio habitat natural. Dessa forma, a proteção ao meio
ambiente configura-se numa condição à própria existência humana no planeta.
A Constituição Federal, ao reconhecer a importância da
preservação do meio ambiente, afirma que:
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“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as
presentes e futuras gerações.”

Da Competência

A questão pertinente à competência para o licenciamento
deve ser analisada sob o ponto de vista dos interesses prevalentes. Dessa forma, será
competente para o licenciamento a autoridade municipal, estadual ou federal,
segundo os interesses sejam locais, regionais ou nacionais.
Acompanhando essa linha de raciocínio, a Res 237/97 do
CONAMA assim dispõe sobre a competência para o licenciamento ambiental:
“Art. 4º - Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, órgão executor do
SISNAMA, o licenciamento ambiental, a que se refere o artigo
10

da

Lei

nº

6.938,

de

31

de

agosto

de

1981,

de

empreendimentos e atividades com significativo impacto
ambiental de âmbito nacional ou regional, a saber:
I - localizadas ou desenvolvidas conjuntamente no Brasil e em
país limítrofe; no mar territorial; na plataforma continental; na
zona econômica exclusiva; em terras indígenas ou em
unidades de conservação do domínio da União.
II - localizadas ou desenvolvidas em dois ou mais Estados;
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III - cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites
territoriais do País ou de um ou mais Estados;
IV - destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar,
transportar,

armazenar

e

dispor

material

radioativo, em

qualquer estágio, ou que utilizem energia nuclear em qualquer
de suas formas e aplicações, mediante parecer da Comissão
Nacional de Energia Nuclear - CNEN;
V- bases ou empreendimentos militares, quando couber,
observada a legislação específica.
...
Art. 5º - Compete ao órgão ambiental estadual ou do Distrito
Federal o licenciamento ambiental dos empreendimentos e
atividades:
I - localizados ou desenvolvidos em mais de um Município ou
em unidades de conservação de domínio estadual ou do
Distrito Federal;
II - localizados ou desenvolvidos nas florestas e demais formas
de

vegetação

natural

de

preservação

permanente

relacionadas no artigo 2º da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de
1965, e em todas as que assim forem consideradas por normas
federais, estaduais ou municipais;
III - cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites
territoriais de um ou mais Municípios;
IV – delegados pela União aos Estados ou ao Distrito Federal,
por instrumento legal ou convênio.”

Portanto, inquestionável a competência do órgão ambiental
estadual (SEMACE) para a prática do ato administrativo em comento e, por via de
conseqüência, a competência da Justiça Comum Estadual para conhecer e julgar a
presente demanda.
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No que concerne à competência territorial, a Lei 7.347/85
assim dispõe:
“Art. 2º As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do
local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência
funcional para processar e julgar a causa.”

Significa dizer que a competência para processar
demandas dessa natureza é absoluta, tendo sido, inclusive, elevada à condição de
competência funcional.
Perfilhando essa linha de raciocínio, FIORILLO aduz que:
“Determina o art. 2° da Lei da Ação Civil Pública que o juízo
competente para processar e julgar ações coletivas ambientais é do lugar onde
ocorreu ou deva ocorrer o dano.
Trata-se de competência funcional, portanto, absoluta, que
não pode ser prorrogada por vontade das partes e, se inobservada, acarreta a
nulidade dos atos processuais decisórios (art. 113, §2°, do CPC) e enseja, após o
trânsito em julgado (respeitado o prazo de 2 anos), a propositura de ação rescisória ....
Esse sistema de competência encontra-se respaldado no
princípio da efetividade da tutela dos interesses metaindividuais, porque, além das
dificuldades naturais do ajuizamento da respectiva ação ambiental, regra diversa de
competência prejudicaria o exercício jurisdicional do magistrado, dada a maior
facilidade de apuração do dano e de suas provas na comarca em que os fatos
ocorreram. Nesse sentido, pondera René Ariel Dotti:
‘... o sentimento da relação emocional ao dano é melhor
vivenciado pelo agente do Ministério Público (e outras
autoridades) que habita na mesma cidade, que convive com
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as mesmas vítimas e testemunhas e assim poderá, com mais
eficiência

que

outro

colega

distanciado

da

área

das

conseqüências do fato, promover as medidas adequadas à
perseguição dos agressores bem como lutar pela prevenção
do dano’”.1

A jurisprudência é no mesmo sentido. A seguir, precedente do
col. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DANO

AO

MEIO

AMBIENTE.

COMPETÊNCIA

TERRITORIAL

DELIMITADA PELO LOCAL DO DANO (ART. 2º DA LEI 7347/85).
AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO, SUAS AUTARQUIAS OU
EMPRESAS PÚBLICAS. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DA JUSTIÇA
FEDERAL NÃO CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 535, I e II,
DO CPC. NÃO CONFIGURADA.
1. A regra mater em termos de dano ambiental é a do local do
ilícito em prol da efetividade jurisdicional. Deveras, proposta a
ação civil pública pelo Município e caracterizando-se o dano
como local, impõe-se a competência da Justiça estadual no
local do dano, especialmente porque a ratio essendi da
competência para a ação civil pública ambiental, calca-se no
princípio da efetividade, por isso que, o juízo do local do dano
habilita-se, funcionalmente, na percepção da degradação ao
meio ambiente posto em condições ideais para a obtenção
dos elementos de convicção conducentes ao desate da lide.
Precedente desta Corte: REsp 789513/SP, DJ de 06.03.2006.(...)”
REsp 811773 / SP, Rel. Ministro Luiz Fux, DJ 03/05/2007.

Mesmo na hipótese de o dano transbordar os limites territoriais
de um município, a competência será fixada pelo mesmo critério. Destarte, serão
1

FIORILLO, Celso Antônio Pacheco, Curso de Direito Ambiental Brasileiro, 4ª ed., São Paulo: Saraiva,
2003, p. 308-309.
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competentes os Juízos das comarcas dos municípios afetados, estabelecendo-se a
competência pela prevenção.
Nesse particular, a doutrina de MISAEL FILHO ensina o seguinte:
“Se o dano se estender por mais de uma comarca, aplica-se a
regra da prevenção, sendo o juízo de qualquer delas
competente para julgamento do feito”2

Sendo assim, competente o MM. Juízo da Justiça Estadual
Comum da Comarca de São Gonçalo do Amarante para processar e julgar o
presente feito.

Do Processo de Licenciamento Ambiental

As principais normas que regem o Direito Ambiental Brasileiro
são, além da própria Constituição Federal, o Código Florestal, a Lei n° 6.938/81, que
dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, e a Lei 9.605/98, que dispõe sobre
as sanções derivadas de condutas lesivas ao meio ambiente.
No que pertine à regulamentação em nível infralegal,
sobressaem as Resoluções do CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente,
órgão Consultivo e Deliberativo situado na cúpula do SISNAMA – Sistema Nacional de
Meio Ambiente, disciplinando, por exemplo, os níveis de poluição e as diretrizes para
elaboração de Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto ao Meio
Ambiente (EIA-RIMA).

2

MONTENEGRO FILHO, Misael, Processo Civil para Concursos Públicos, Ed. Método: São Paulo,
2005, p. 233.
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Segundo
empreendimento

a

potencialmente

legislação
nocivo

ao

ambiental
meio

em

ambiente

vigor,
necessita

todo
de

licenciamento ambiental, sendo que apenas aqueles cujo impacto seja significativo
necessitam elaborar EIA-RIMA.
Eis a legislação:

“Art. 2º- A localização, construção, instalação, ampliação,
modificação e operação de empreendimentos e atividades
utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou
potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos
capazes,

sob

qualquer

forma,

de

causar

degradação

ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão
ambiental competente, sem prejuízo de outras licenças
legalmente exigíveis.
(...)
Art.

3º-

A licença ambiental

atividades

consideradas

para empreendimentos e

efetiva

ou

potencialmente

causadoras de significativa degradação do meio dependerá
de prévio estudo de impacto ambiental e respectivo relatório
de impacto sobre o meio ambiente (EIA/RIMA), ao qual dar-seá publicidade, garantida a realização de audiências públicas,
quando couber, de acordo com a regulamentação.”

Dessa

forma,

o

licenciamento

pode

assumir

contornos

extremamente simples, como no caso da obtenção de um simples alvará de
funcionamento junto ao órgão ambiental municipal local, como também pode
reclamar um complexo processo de licenciamento ambiental.
Positivada a última hipótese, temos que o empreendedor
deve cumprir uma série de condicionantes e formalidades perante o órgão ambiental
licenciador para obter a autorização para a instalação e para o funcionamento do
seu empreendimento.

1ª Defensoria da Comarca de São Gonçalo do Amarante ● Rua Prof. Edite Mota, Centro. 201
Cep 62.670-000 ● São Gonçalo do Amarante, Ceará ● Fone-fax: (85) 3315-7266

15

Defensoria Pública Geral do Estado

No presente caso, ante o vulto do empreendimento, uma
Usina Termoelétrica movida a Carvão Mineral, com capacidade para gerar 700 MW,
inegavelmente, estamos diante dessa hipótese.
O quadro a seguir sintetiza as etapas compreendidas no
processo de licenciamento ambiental:

Nos termos do Art. 8° da Resolução n° 237/97 do CONAMA,
temos as seguintes fases no Licenciamento:

•

Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento do
empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção,
atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e
condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação;

•

Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do empreendimento ou
atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas
e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais
condicionantes, da qual constituem motivo determinante;
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•

Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou
empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta
das

licenças

anteriores,

com

as

medidas

de

controle

ambiental

e

condicionantes determinados para a operação.

No presente caso, o empreendedor obteve a LI para dar início
às obras de instalação da Termelétrica.

Do EIA-RIMA

O Estudo de Impacto Ambiental é um dos instrumentos da
Política Nacional do Meio Ambiente (art. 9°, III, da Lei 6.938/81). As noções de estudo e
avaliação se completam através do preceito constitucional e dos preceitos de
legislação ordinária. As verificações e análises do Estudo de Impacto Ambiental
terminam por um juízo de valor, ou seja, uma avaliação favorável ou desfavorável ao
projeto. Não se admite um Estudo de Impacto Ambiental que se abstenha de emitir a
avaliação do projeto.
Nos EUA, desde o início da aplicação desse instituto jurídico,
salientava a jurisprudência que "o propósito primário da avaliação de impacto
ambiental é obrigar as agências federais a dar séria importância aos fatores
ambientais ao tomar suas decisões discricionárias" (Conselho de Conservação do
Condado de Monroe, Inc x Volpe - 472 F2d, 693, 697-2d Circo 1972).
O Estudo de Impacto Ambiental é um procedimento público.
Dessa forma, não é possível entender-se como tal um estudo privado efetuado por
uma equipe multidisciplinar sob encomenda do proponente do projeto, uma vez que
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é imprescindível a intervenção inicial do órgão Público ambiental desde o início do
procedimento (arts. 5, parágrafo único, 6, parágrafo único, e 11, parágrafo único,
todos da Resolução 1/86-CONAMA, e Resolução 6/86-CONAMA, modelos 1 e 2).
A Lei 6.938, de 31.8.1981, estabeleceu em seu art. 851, I, entre
as competências do CONAMA, a de estabelecer normas e critérios para o
licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. As "normas e
critérios para o licenciamento" podem ser específicas, se destinadas aos órgãos
federais, e gerais, se destinadas aos órgãos estaduais municipais. Não invade a
autonomia dos Estados o estabelecimento dessas normas e critérios pelo CONAMA,
pois a "proteção do meio ambiente é da competência concorrente da União e dos
Estados (art. 24, VI, 'CF) e à União está reservado o estabelecimento de "normas
gerais"(24, § 1 , da CF). Como assinala com acuidade a Profa. Odete Mandauar: "Se a
Constituição Federal atribui competência à União para ditar normas gerais sobre certa
matéria, determina, em decorrência, que tais disposições fixadas em lei federal hão
de ser observadas pelos Estados e Municípios, sem que se cogite, no caso, de
qualquer interferência ou desrespeito à autonomia dos Estados-membros ou
Municípios".
Estabelecer normas para o licenciamento não se confunde
com licenciar. Se a União estivesse chamando a si a tarefa dos Estados, então, ler-se-ia
vislumbrar invasão de competência. Entretanto, pode e deve união valer-se de sua
faculdade de ditar normas gerais para todo o país sobre como licenciar, quais os
procedimentos fundamentais a serem observados nesse tipo preventivo e corretivo da
intervenção dos organismos ambientais não só frente aos particulares, como aos próprios órgãos públicos, que exerçam atividades que degradem ou possam degradar o
ambiente.
Empreendedores e Administração Pública têm na relação do
art. 212. Resolução 1/86-CONAMA a indicação constitucional de atividades que
devem provocar significativa degradação do meio ambiente (art. 225, § IV, da CF).
Por isso, como muita precisão, afirma o jurista Paulo de Bessa Antunes que "a dispensa,
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imotivada, ou em fraude à Constituição, do Estudo de Impacto Ambiental deve ser
considerada falta grave servidor que a autorizar. Assim é porque, na hipótese, trata-se
de a. violação cabal da Constituição".
A Resolução 237/97-CONAMA continua a sujeitar todas as
atividades especificadas na Lei 6.803/80 e nas Resoluções 1/86, 11/86 e 5/87 à
elaboração do Estudo Prévio de Impacto Ambiental. Não seria razoável qualquer
interpretação que entendesse que o CONAMA passou a navegar na contramão do
caminho do Direito Comparado Ambiental moderno, deixando ao arbítrio dos órgãos
públicos determinar ou não esse estudo. Nesse sentido é o art. 312 da Resolução
237/97: "a licença ambiental para empreendimentos e atividades consideradas
efetiva ou potencialmente causadoras de significativa degradação do meio
dependerá de prévio estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto
sobre o meio Ambiente (ElA/RIMA), ao qual dar-se-á publicidade, garantida a
realização de audiências públicas, quando couber, de acordo com a regulamentação".
Quando o parágrafo único desse art. 312 diz que "o órgão
ambiental competente, verificando que a atividade ou empreendimento não é potencialmente causador de significativa degradação do meio. ambiente...", temos que
perguntar quando e através de que meio é feita e por quem se faz essa "verificação".
E conhecida a dificuldade de recursos, dos órgãos 'ambientais brasileiros; e, portanto,
eles não têm o número de funcionários para fazer essa verificação prévia em cada
pedido de licenciamento (por isso mesmo que já há a lista das atividades). Quem tem
o ônus de provar que a atividade que pretende exercer não tem a potencialidade de
causar dano significativo é o próprio empreendedor, e não os órgãos públicos
ambientais. Ao empreendedor ou proponente do projeto cabem as despesas com a
elaboração de EPIA/RIMA (art. 17, § 22, do Decreto 99.274, de 6.6.1990).
Nesse sentido assinala o magistrado Álvaro Luiz Va1ery Mirra: "a
Resolução 1/86 do CONAMA, na realidade, estabeleceu um mínimo obrigatório, que
pode ser ampliado, mas jamais reduzido. Há, como dizem Antonio Herman Benjamin,
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Paulo Affonso Leme Machado e Sílvia Capelli, verdadeira presunção absoluta de que
as atividades previstas na referida resolução são potencialmente causadoras de
significativa degradação do meio ambiente".

Do Estudo de Alternativas

A Resolução 1/86, em seu art. 5°, I, estabelece que o EIA
deverá “contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização do projeto”.
Pode-se dizer mesmo que o estudo de alternativas é um dos
elementos mais importantes do EIA-RIMA, haja vista que só a partir da comparação
das soluções tecnológicas existentes com aquela apresentada pelo empreendedor
será possível ao licenciante emitir o seu juízo acerca da viabilidade ou não do
empreendimento.
É dizer, o julgamento da autoridade ambiental não pode
cingir-se ao estreito âmbito interno do projeto apresentado pelo empreendedor,
avaliando se ele intenciona atender aos parâmetros normativos relacionados ao meio
ambiente e, em caso afirmativo, avalizar a obra.
O EIA deve percorrer todas a soluções técnicas existentes.
Deve-se sempre optar pela solução menos danosa ao meio ambiente. Dessa maneira,
se o projeto é viável, sob o ponto de vista ambiental, por sua emissão de poluentes
encontrar-se dentro dos parâmetros previstos na legislação ambiental, mas, contudo,
há uma solução que não polui o meio ambiente, o licenciamento deve ser negado.
Portanto, a autoridade ambiental emite juízo de mérito e o ato
administrativo tem caráter discricionário, classificando-se como autorização. O órgão
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ambiental não funciona como mero homologador de projetos, limitando-se à
checagem do atendimento dos requisitos legais.
Corroborando o expendido, PAULO DE BESSA leciona que:
“O estudo de impacto ambiental deve examinar todas as
opções

tecnológicas

empreendimento

para

que

proposto

a

possa

finalidade
ser

do

alcançada.

Exemplificativamente, se o projeto a ser implantado tem por
finalidade

a

geração

de

energia

elétrica

para

uma

determinada região, é necessário que a equipe técnica
examine

todas

disponíveis.

Em

as

possibilidades

assim

sendo,

de

geração

deverão

ser

elétrica

vistas

as

conseqüências da geração hidrelétrica, termelétrica, eólica,
etc. Neste ponto, a análise prende-se ao aspecto tercnologico,
isto é, se a tecnologia disponível atende, do ponto de vista da
qualidade do produto final, à demanda concreta. A análise
tecnológica implica, necessariamente, a análise de outros
fatores envolvidos no projeto. (...) Isto é, em geral os projetos
devem ser implantados com a utilização dos aparelhos e
tecnologias que sejam os mais eficientes em termos de
proteção ambiental.
Nem a equipe técnica nem o órgão licenciante estão adstritos
a examinar, apenas, a opção tecnológica oferecida pelo
empreendedor.”3

Na legislação comparada, podemos citar que os Estados
Unidos não só exigem a análise das alternativas (séc. 102-2, C e F NEPA/69), devendose estudar, desenvolver e descrever as alternativas apropriadas. O Prof. Rodgers Junior
conceitua a discussão das alternativas como linchpin (elemento central ou de
coesão)

da

avaliação

de

impactos,

devendo

essa

dicussão

ser

“sóbria,

fundamentada e minuciosa” e o Prof. Juergensmeyer classifica a discussão das
3

ANTUNES, Paulo de Bessa, Direito Ambiental, Ed. Lumen Júris, 6ª ed., p. 281-282.
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alternativas como o coração da avaliação de impacto ambiental. A Noruega (Lei 6,
de 13.3.1981) passou a exigir a avaliação do impacto (konsekvensanalyse) e o estudo
de alternativas de localização (art. 14, §3°); Diretriz 85/337-CEE (Comunidades
Econômicas Européias) de 27.6.1985: prevê no Anexo III que o EPIA conterá “um
esboço das principais soluções de substituição que foram examinadas pelo maitre
d’ouvrage e a indicação das principais razões de sua escolha, tendo-se em vista os
efeitos sobre o ambiente” (§2°); Grécia: através da Lei 1.650/86 estabeleceu no
conteúdo do EPIA o exame das alternativas e a indicação das principais razões que
conduziram à escolha da solução apontada (art. 5°, §1°, d). No Paraguai, a Lei 294, de
31.12.1993, sobre Avaliação de Impacto Ambiental, dispôs que essa avaliação deverá
conter, no mínimo, “uma relação das alternativas técnicas do projeto e de sua
localização, assim como a avaliação das circunstâncias que ocorreriam se o projeto
não se realizasse” (art. 3°, g). A Convenção de Espoo/91 indica, em seu art. 5°, que
deverão ser analisadas “a) as soluções de substituição possíveis, aí compreendidas as
opções ‘zero’, como medidas que poderiam ser tomadas para atenuar o impacto
transfonteiriço prejudicial importante”. 4
O exame das alternativas conduzirá os consultores a não se
fixarem somente na localização e nos processos de produção propostos pelo
requerente do licenciamento, fornecendo a ela não só a possibilidade como o dever
de comentar outras soluções para a localização e a operação pretendidas.
Poderá ser invalidado o EPIA/RIMA quando houver “ausência
de eqüidade, uniformidade metodológica e grau de aprofundamento equivalente no
estudo das diferentes alternativas locacionais e tecnológicas”.5
O ordenamento jurídico brasileiro não se furtou em reproduzir
as normas sedimentadas no Direito Comparado no sentido de exigir o Estudo de
Alternativas, como forma de subsidiar o licenciador na avaliação da viabilidade do
empreendimento, considerando as razões que conduziram à escolha do local e da
4
5

LEME MACHADO, Paulo Afonso, Direito Ambiental Brasileiro, Malheiros, 15ª edição, São Paulo, 2007, p. 231-233.
Art. 88, II, do Código do Meio Ambiente-RS, Lei 11.520, de 3.8.2000.
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tecnologia

a

serem

empregados,

cotejando-os

com

as

demais

soluções

apresentadas.
Nessa esteira, a Resolução 1/86 do CONAMA dispõe o
seguinte:

“Artigo 5º - O estudo de impacto ambiental, além de atender à
legislação, em especial os princípios e objetivos expressos na Lei
de Política Nacional do Meio Ambiente, obedecerá às
seguintes diretrizes gerais:
I - Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de
localização de projeto, confrontando-as com a hipótese de
não execução do projeto;
Artigo 6º - O estudo de impacto ambiental desenvolverá, no
mínimo, as seguintes atividades técnicas:
II - Análise dos impactos ambientais do projeto e de suas
alternativas, através de identificação, previsão da magnitude e
interpretação

da

importância

dos

prováveis

impactos

relevantes, discriminando: os impactos positivos e negativos
(benéficos e adversos), diretos e indiretos, imediatos e a médio
e longo prazos, temporários e permanentes; seu grau de
reversibilidade; suas propriedades cumulativas e sinérgicas; a
distribuição dos ônus e benefícios sociais.
Artigo 9º - O relatório de impacto ambiental - RIMA refletirá as
conclusões do estudo de impacto ambiental e conterá, no
mínimo:
II - A descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e
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
técnica operacionais, os prováveis efluentes, emissões, resíduos
de energia, os empregos diretos e indiretos a serem gerados;
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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
impactos e

indicando os métodos, técnicas e critérios

adotados para sua identificação, quantificação e
V - A caracterização da qualidade ambiental futura da área de
influência, comparando as diferentes situações da adoção do
projeto e suas alternativas, bem como com a hipótese de sua
não realização;
VIII - Recomendação quanto à alternativa mais favorável
(conclusões e comentários de ordem geral).”

A Resolução trouxe tais exigências e as incorporou ao EIARIMA como condição sine qua non não por acaso. Ocorre que não há contraditório
no processo de licenciamento ambiental. O processo é impulsionado pelo
empreendedor e o julgamento emitido pela autoridade ambiental tem arrimo nos
documentos e estudos apresentados pelo requerente.
Por tal razão, criou-se a exigência de que o EIA-RIMA
traga em seu corpo o estudo de alternativas, exatamente para possibilitar ao gestor
público comparar as várias soluções técnicas existentes para o empreendimento que
o requerente pretende montar, rejeitando o projeto caso sua proposta não seja a mais
viável.
Analisando-se detidamente a referida Resolução, e
levando-se em consideração as peculiaridades que regem

o processo de

licenciamento ambiental, não é difícil perceber o espírito de suas normas.
Façamos um comparativo com o processo civil brasileiro.
Neste, existe uma relação jurídica (Büllow) na qual há, de um lado, uma parte que
pretende; de outro, uma parte que resiste à pretensão (Carnelutti). Dessa forma, o
processo é uma seqüência de atos impulsionados pelas partes, em contraditório,
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tendente à solução de um litígio de interesses a ser julgado por um órgão eqüidistante
em relação às partes (Estado-juiz), cuja presença vem a caracterizar justamente a
triangularidade daquela relação jurídica.
No

processo

de

licenciamento,

diferentemente,

o

procedimento é impulsionado exclusivamente pelo empreendedor. Não há uma parte
que defende, em nível administrativo, o “não-empreendimento”, a fim de,
contradizendo as informações aduzidas pelo requerente, trazer ao conhecimento do
órgão licenciador aspectos contrários à obra que possam, através do sopesamento
dos vários fatores que se cingem ao negócio, conduzir à negativa da autorização.
Nesse contexto, a ausência do Estudo de Alternativas
torna sem alma a autorização, isto é, macula o mérito desse ato administrativo. Isto
porque, sem ele, a autoridade ambiental não dispõe dos elementos necessários para,
analisando todas as hipóteses de localização e tecnologias possíveis de serem
empregadas, avaliar se efetivamente a proposta de negócio apresentada é viável.
No presente caso, inobstante o EIA-RIMA tenha passado
absolutamente in albis com relação ao Estudo de Alternativas, a SEMACE concedeu a
licença de instalação, dando sinal verde para o início das obras.
Ao assim proceder, a autoridade ambiental Estadual
transfigurou o ato de licenciamento, que, apesar da nomenclatura, tem natureza
jurídica de autorização, e não de licença. A SEMACE, em seus Pareceres, bem como
nas licenças já concedidas, limita-se a reproduzir as informações técnicas constantes
do EIA-RIMA, para, ao final, aprovar a licença “desde que sejam cumpridas as
condicionantes”.
Significa dizer que a SEMACE não questiona, exemplificativamente:
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─ Por que a matriz carvão mineral, combustível fóssil mais
poluente do planeta?
─ Não seria mais viável outra matriz energética? Por que não a
matriz gás ou biodiesel? Por que não energias renováveis?
Enfim, a SEMACE se comporta como mero homologador, sem
emitir nenhum julgamento de mérito. Limita-se a fazer uma
checagem, numa hipótese:
─ A matriz é proibida? Não. Logo, aprovado.
─ O empreendedor se compromete a implementar as medidas
mitigadoras? Sim. Logo, aprovado.

Se licença fosse, de fato, não haveria necessidade de
apresentação de Estudo de Alternativas, uma vez que não haveria necessidade de se
cotejar a tecnologia ‘A’ com a ‘B’, para avaliar qual é a mais viável. Suficiente seria
demonstrar o preenchimento dos requisitos legais e ponto final. O direito à licença
estaria assegurado, haja vista tratar-se de direito adquirido daquele que preenchesse
os requisitos.
Entretanto,

ao

exigir

o

Estudo

de

Alternativas,

inequivocamente, a legislação empresta natureza jurídica de autorização ao ato de
licenciamento ambiental, devendo a autoridade administrativa, após a realização de
um juízo de mérito, conceder ou não a licença.
Corroborando esse raciocínio, a doutrina não deixa dúvidas:

“Licença e autorização – no Direito brasileiro – são vocábulos
empregados sem rigor técnico. O emprego na legislação e na
doutrina do termo ‘licenciamento’ ambiental não traduz
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necessariamente a utilização da expressão jurídica licença, em
seu rigor técnico
...
A CF utilizou o termo ‘autorização’ em seu Tit. VII – Da Ordem
Econômica e Financeira, dizendo no art. 170, parágrafo único:
‘É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade
econômica, independentemente de autorização de órgãos
públicos, salvo nos casos previstos em lei’. Dessa forma,
razoável é concluir que o sistema de licenciamento ambiental
passa a ser feito pelo sistema de autorizações, conforme
entendeu o texto constitucional” 6

No caso, pelo vulto e importância do empreendimento, uma
Usina Termelétrica capaz de gerar 700 MW, contudo, causador de impactos e danos
ambientais irreparáveis, indispensável a apresentação daquele estudo.
Compulsando-se o EIA-RIMA, verifica-se que, em nenhum
momento houve sequer menção às alternativas. Vale dizer, em nenhum momento o
elaborador do estudo avaliou quais as alternativas existentes e o porquê da escolha
da tecnologia eleita.
Na verdade, o elaborador do Estudo deveria ter uma postura
isenta e eminentemente técnica. A própria Res 1/86 afirma que o EIA-RIMA deve
conter “recomendação quanto à alternativa mais favorável”. Portanto, dando
continuidade ao raciocínio iniciado acima, as normas contidas na Resolução têm o
condão de evitar que o EIA-RIMA seja um documento de aparência, encomendado
pelo empreendedor apenas para justificar o seu empreendimento e cumprir com as
condicionantes legais.
Assim,

tem-se

que

o

elaborador

deve

guardar

total

independência em relação ao empreendedor, sendo certo que não se mostra salutar

6

Idem, p. 273.
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a norma que determina que o elaborador deve ser contratado pelo empreendedor, o
qual deve arcar com todos os custos, remunerando aquele.
Dessa maneira, numa analogia com o direito processual civil,
poderíamos comparar o elaborador à figura do assistente técnico, mas nunca ao
perito do juízo.
A preocupação do legislador é (era) que o EIA-RIMA se
consubstanciasse num documento técnico que avaliasse pormenorizadamente toda
repercussão ambiental, social, econômica e os aspectos tecnológicos que giram em
torno do empreendimento, analisando todas as alternativas, segundo as localidades e
tecnologias disponíveis, tudo com vistas a conduzir a autoridade ambiental à melhor
decisão, no julgamento da concessão ou não da licença ambiental.
O próprio elaborador do EIA deve analisar os prós e contras do
empreendimento, bem como analisar outras saídas técnicas porventura aplicáveis
para a consecução dos objetivos perseguidos pelo empreendedor (aqui, gerar
energia elétrica) e, ao final, fazer a sua recomendação, que, poderia perfeitamente
(apesar de um tanto utópica essa hipótese) opinar contra o negócio do seu
contratante.
Dessarte,

o

EIA-RIMA,

em

nenhuma

hipótese,

pode

caracterizar-se como um documento que já nasce direcionado para a aprovação do
empreendimento pertencente ao contratante do elaborador. Vale dizer, esse
documento

não

é

um

mero

selo

de

recomendação

encomendado

pelo

empreendedor para avalizar o seu negócio.
Como se depreende do exame do EIA-RIMA ora atacado,
outras tecnologias não foram sequer mencionadas, como se seu objetivo único e
exclusivo fosse defender / justificar a viabilidade do empreendimento.
Repise-se: o EIA-RIMA não é uma defesa do empreendimento.
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O EIA-RIMA tem como objetivo a análise pormenorizada do
empreendimento. Nesse afã, o elaborador deve percorrer todas as alternativas
técnicas existentes, refutando-as ou aprovando-as, para, ao final, emitir sua
recomendação, que deve recair sobre a alternativa que se mostrar mais viável, não
necessariamente a favor do empreendimento.
O conjunto do EIA-RIMA, bem como essa recomendação
constante das conclusões do RIMA, irá subsidiar a autoridade ambiental a conceder o
licenciamento, desde que, evidentemente, o empreendimento se mostre viável, se
comparado às demais soluções técnicas analisadas.
A ausência do Estudo de Alternativas vicia o EIA-RIMA e,
conseqüentemente, o licenciamento, porquanto este se apóia naquele. As licenças
Prévia (LP) e de Instalação (LI) devem ser anuladas, dando-se início a todo o
procedimento a partir do Termo de Referência (TR), que é o momento imediatamente
antecedente à apresentação do EIA-RIMA.

Das Alternativas Tecnológicas

Em pleno século XXI, há outras opções energéticas, que
causam menos danos ao ambiente e podem substituir o uso do carvão, contribuindo
também para a geração de empregos. O apoio político para formas de geração de
energia renovável também está em alta. Vários países promulgam novas leis, abrindo
mercados para a energia renovável. O futuro requer projetos que levem em
consideração não apenas os recentes avanços tecnológicos da energia eólica,
células de combustível e geradores a Hidrogênio, mas também a necessidade de
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estabilização do clima. Um exemplo deste esforço é a realização da 1ª Conferência
Mundial sobre Energias Renováveis, que ocorrerá em junho de 2004, na Alemanha.
No Brasil, o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas
(PROINFA), recentemente regulamentado, após tramitação no Congresso Nacional,
tem como objetivo ampliar a participação das novas fontes renováveis na matriz
energética nacional e instalar, até dezembro de 2006, 3.300 MW, gerados por
“fazendas de vento”, pequenas centrais hidrelétricas (PCH) e usinas térmicas de
biomassa. A idéia é suprir com energia limpa e renovável de fontes alternativas, numa
segunda fase, até 10% da matriz energética brasileira. A oferta dessas fontes no Brasil é
praticamente inesgotável.
Energias fósseis e atômica convencionais têm múltiplos efeitos
macroeconômicos colaterais negativos – tais como a necessidade de se proteger
cada vez mais as linhas de transmissão globalizadas contra ataques, o altíssimo
consumo de água nas atividades de mineração, extração e aquecimento de usinas
termelétricas, o custo financeiro de importações e os danos para a saúde e o meio
ambiente. Em contrapartida, fontes de energia renovável têm múltiplos benefícios
macroeconômicos e macrosocietais, porque ajudam a evitar todos esses efeitos
negativos que acabam de ser mencionados.
Somente com energias renováveis poderemos alcançar uma
verdadeira eficiência energética. Na rede global de energias convencionais, das
minas e poços até o consumidor, cobrindo, muitas vezes, distâncias de mais de
dezenas de milhares de quilômetros, muitas vezes, distâncias de mais de dezenas de
milhares de quilômetros, muita energia se perde. Só com cadeias curtas de energia,
baseadas no uso de energias renováveis locais, as perdas energéticas podem ser
radicalmente reduzidas.
A demanda global de energia aumenta mais rapidamente do
que a introdução de energias renováveis. Isto é, a civilização continua a correr para a
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armadilha das energias fósseis e atômica, mesmo com a implementação do Protocolo
de Quioto.
As energias convencionais, em todas as partes do mundo,
recebem grandes quantias de dinheiro público para pesquisa e desenvolvimento,
com proteção militar de custos. São US$ 300 bilhões anuais em subsídios e uma
legislação feita sob medida para favorecê-las. Em contrapartida, as energias
renováveis são politicamente discriminadas. Em todo o mundo, nos últimos 20 anos,
menos de US$ 50 bilhões foram gastos para a promoção das energias renováveis.
Em

quinto

lugar,

mostrem

as

oportunidades

de

implementação rápida. A experiência convencional de que uma nova fonte de
energia leva muitas décadas para se estabelecer não se aplica às energias
renováveis. Ao mesmo tempo em que exige grande quantidade de capital humano,
ela não requer toda a infra-estrutura necessária às redes de energia fóssil e nuclear.
A instalação de usina de energia fóssil ou nuclear requer dez
anos ou mais, enquanto que a instalação de um moinho de vento, incluindo sua base,
talvez leve uma semana. A energia renovável pode ser implantada muito mais
rapidamente do que os especialistas em energia convencional presumem. Não há
maneira mais rápida de suplantar uma crise de abastecimento de energia do que
através de energias renováveis. As energias renováveis oferecem, ao contrário do que
pensam muitos especialistas em energia convencional, soluções a curto prazo. Quanto
tempo é realmente necessário é uma questão muito fácil de responder: não muito,
tivermos uma grande estratégia de energias renováveis.
É um direito humano usar o tipo de energia que não afete
negativamente a saúde pública. Esse direito só pode ser garantido pela energia
renovável – mas não pelo atual sistema energético.
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Da Matriz Energética Eleita: O Carvão Mineral

O carvão mineral é formado por troncos, raízes, galhos e folhas
de árvores gigantes que cresceram há 250 milhões de anos em pântanos rasos. Essas
partes vegetais, após morrerem, depositaram-se no fundo lodoso e ficaram
encobertas. O tempo e a pressão da terra que foi se acumulando sobre o material
transformaram-no em uma massa negra homogênea – as jazidas de carvão.
O carvão é uma complexa e variada mistura de componentes
orgânicos sólidos, fossilizados ao longo de milhões de anos, como ocorre com todos os
combustíveis fósseis. Sua qualidade, determinada pelo conteúdo de carbono, varia de
acordo com o tipo e o estágio dos componentes orgânicos. A turfa, de baixo
conteúdo carbonífero, constitui um dos primeiros estágios do carvão, com teor de
carbono na ordem de 45%; o linhito apresenta um índice que varia de 60% a 75%; o
carvão betuminoso (hulha), mais utilizado como combustível, contém cerca de 75% a
85% de carbono, e o mais puro dos carvões; o antracito, apresenta um conteúdo
carbonífero superior a 90%. Da mesma forma, os depósitos variam de camadas
relativamente simples e próximas da superfície do solo e, portanto, de fácil extração e
baixo custo, a complexas e profundas camadas, de difícil extração e custos elevados.
Paulatinamente,

a

partir

da

época

dos

grandes

descobrimentos, o carvão mineral foi substituindo a lenha, até então considerada
como a principal fonte de energia utilizada pelo homem.
A combustão direta do carvão, para produção de vapor, foi a
principal alavanca para o progresso da humanidade em direção à industrialização.
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As máquinas a vapor, alimentadas pelo carvão, surgiram em
meados de 1700 e foram aperfeiçoadas por Watt, que passou a construí-las,
comercialmente, em Birmingham, na Inglaterra, de 1774 a 1800.
Apesar do fato de as máquinas a vapor terem sofrido grandes
melhorias no decorrer do tempo, os princípios básicos, estabelecidos por Watt,
permaneceram inalterados.
Atualmente, o principal uso da combustão direta do carvão é
na geração de eletricidade, por meio de usinas termoelétricas.
Os impactos ambientais das usinas a carvão são grandes, não
só pelas emissões atmosféricas, mas também pelo descarte de resíduos sólidos e
poluição térmica, além dos riscos inerentes à mineração.
A partir de meados do século XVIII, com a Revolução
Industrial, aumentou muito a poluição do ar. A queima do carvão mineral despejava
na atmosfera das cidades industriais européias, toneladas de poluentes. A partir deste
momento, o ser humano teve que conviver com o ar poluído e com todas os prejuízos
advindos deste "progresso". Atualmente, quase todas as grandes cidades do mundo
sofrem os efeitos daninhos da poluição do ar. Cidades como São Paulo, Tóquio, Nova
Iorque e Cidade do México estão na lista das mais poluídas do mundo.
A poluição gerada nas cidades de hoje são resultado,
principalmente, da queima de combustíveis fósseis como, por exemplo, carvão
mineral e derivados do petróleo ( gasolina e diesel ). A queima destes produtos tem
lançado uma grande quantidade de monóxido de carbono e dióxido de carbono
(gás carbônico) na atmosfera. Estes dois combustíveis são responsáveis pela geração
de energia que alimenta os setores industrial, elétrico e de transportes de grande
parte das economias do mundo. Por isso, deixá-los de lado atualmente é
extremamente difícil.
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Esta poluição tem gerado diversos problemas nos grandes
centros urbanos. A saúde do ser humano, por exemplo, é a mais afetada com a
poluição. Doenças respiratórias como a bronquite, rinite alérgica, alergias e asma
levam milhares de pessoas aos hospitais todos os anos. A poluição também tem
prejudicado os ecossistemas e o patrimônio histórico e cultural em geral. Fruto desta
poluição, a chuva ácida mata plantas, animais e vai corroendo, com o tempo,
monumentos históricos. Recentemente, a Acrópole de Atenas teve que passar por um
processo de restauração, pois a milenar construção estava sofrendo com a poluição
da capital grega.
O clima também é afetado pela poluição do ar. O fenômeno
do efeito estufa está aumentando a temperatura em nosso planeta. Ele ocorre da
seguinte forma: os gases poluentes formam uma camada de poluição na atmosfera,
bloqueando a dissipação do calor. Desta forma, o calor fica concentrado na
atmosfera, provocando mudanças climáticas. Futuramente, pesquisadores afirmam
que poderemos ter a elevação do nível de água dos oceanos, provocando o
alagamento de ilhas e cidades litorâneas. Muitas espécies animais poderão ser
extintas e tufões e maremotos poderão ocorrer com mais freqüência.

Dos Efeitos Colaterais da Utilização do
Carvão Mineral como Matriz Energética

Estudos realizados pela Empresa de Pesquisa Energética,
empresa pública federal criada pela Lei n° 10.847/2004, com a finalidade, dentre
outras, de “prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o
planejamento do setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e
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seus derivados, carvão mineral, fontes energéticas renováveis e eficiência energética”
(Art. 2°), chegaram às seguintes conclusões:
“Podemos, de forma sucinta, ressaltar os ‘prós e contras’ da
utilização desta fonte para a geração de energia. De positivo, podemos destacar a
relativa abundância de reservas e sua distribuição geográfica e seu relativo baixo
custo e estabilidade, se comparado a outros tipos de combustível. Contudo, avanços
precisam ser feitos de modo a melhorar a eficiência da conversão, a redução dos
impactos ambientais, principalmente no que tange a emissão de gases poluentes, e a
competitividade comercial da fonte. Sendo de fácil percepção o conflito existente
entre os dois últimos necessários avanços destacados. Realmente, um grande desafio.
Desafio este só passível de ser superado com o aumento de investimento no
desenvolvimento de tecnologias limpas.
Ainda neste assunto, podemos citar como graves problemas
ambientais o alto teor de dióxido de enxofre e óxidos de nitrogênios emanados da
combustão do carvão nas usinas térmicas, gases esses extremamente danosos à
saúde humana, sendo os princípios responsáveis pela chuva acida do solo e da água,
levando alterações na biodiversidade, entre outros aspectos negativos, como a
corrosão das estruturas metálicas.
Insistindo nessa linha de raciocínio, importante dizer que a
inevitável e construtiva comparação com outras fontes deve abranger não apenas a
circunscrição das usinas, mas sim todo o processo necessário para a geração de
energia. Pois os maiores impactos socioambientais decorrem da extração do minério,
fase inicial, que afeta principalmente os recursos hídricos, o solo, o relevo das
circunvizinhas, bem como a população estabelecida sobre uma determinada jazida.
A abertura dos poços de acessos ao trabalho nas lavras, feita no
próprio corpo do minério, e o uso de maquinas e equipamentos, provocam a emissão
de óxido de enxofre, óxido de nitrogênio, monóxido de carbono, entre outros
poluentes da atmosfera. No processo de drenagem das minas, as águas sulfurosas são
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laçadas no ambiente externo, provocando a redução do pH no local da drenagem. A
atividade gera ainda diversos rejeitos sólidos, altamente poluentes, que muitas vezes
são lançadas de forma direta nos cursos de água. A posterior separação do carvão
coqueificável de outras frações de menor qualidade é outro exemplo de dano
ambiente, pois tais projetos cobrem muitos hectares de solo cultivável.
No aspecto da mão-de-obra responsável pela lavra, é de
conhecimento comum as diversas doenças respiratórias causadas aos trabalhadores
das minas.
Após esta breve digressão fica mais fácil entender o porquê das
limitações e eventuais subsídios legais dados ao setor.”7

Do Carvão e a Saúde Humana

O Núcleo Amigos da Terra/Brasil é uma Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), dedicada à proteção do meio ambiente
e à promoção do desenvolvimento com sustentabilidade e justiça social.
Em seu estudo intitulado “Carvão Mineral”8, a OSCIP aponta
alguns problemas decorrentes da utilização do carvão como matriz energética. A
seguir trechos do estudo:
“O LADO PERVERSO DO CARVÃO
Os

maiores

problemas

do

carvão

quase

nunca

são

computados na estimativa de custos da energia gerada. São
7

A Questão Socioambiental no Planejamento da Expressão da Oferta de Energia Elétrica. EPE – MME. Coordenador:
Maurício Tiomno Tolmasmasquim e José Cralos de Miranda Farias, p. 73.

8

Realização: Amigos da Terra Brasil - membro da Federaração Friends of the Earth International. Apoio: The New
World Foundation e Greenpeace.
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deixadas de lado as questões cruciais de saúde pública, as
doenças ocupacionais de trabalhadores e os males gerados
ao longo do processo – do ruído de explosões na mineração à
contaminação por resíduos da combustão que afetam vastas
áreas em torno das mineradoras e usinas termelétricas. Faz-se
vista grossa à degradação de solos e paisagens e à
contaminação de águas e atmosfera.
A história do uso do carvão mostra como ele pode afetar áreas
naturais, comprometer a disponibilidade e a qualidade de
recursos hídricos, destruir o potencial turístico de regiões inteiras,
criar conflitos com comunidades locais, reduzir a biodiversidade
e degradar frágeis ecossistemas. A região sul de Santa
Catarina, por exemplo, entrou para o rol das 14 áreas

mais poluídas do país, e a bacia do rio Aranaguá foi
irremediavelmente comprometida pelos resíduos de carvão.
Os carvões contêm altos teores de sílica, ferro, enxofre, alumínio
e, em baixas concentrações, praticamente todos os elementos
da tabela periódica. Sua mineração, beneficiamento e
combustão produzem uma variedade de resíduos ricos em
elementos

como

cádmio,

zinco,

cobre,

níquel,

arsênio,

chumbo, mercúrio, cromo, selênio e em compostos orgânicos
de elevado potencial de toxicidade. As características físicoquímicas desses resíduos implicam em impactos significativos
em ecossistemas terrestres e aquáticos. Eles podem mudar a
composição elementar da vegetação e penetrar na cadeia
alimentar. A degradação do solo e da água pela drenagem
ácida que se forma, quando esses resíduos ricos em enxofre
ficam expostos à ação do ar e das chuvas, pode continuar
avançando por dezenas e até centenas de anos.”

Da Monografia Termoelétricas e Meio Ambiente: O Impacto
Ambiental da Ação do Homem Sobre a Natureza elaborada pela Eletrosul (out/1978),
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cujos estudos tinham como objeto a análise dos impactos da Usina Termelétrica Jorge
Lacerda, situada no Estado de Santa Catarina, também movida a carvão mineral,
aliás, a maior UT do Brasil, cuja nocividade é notória, pedimos vênia para transcrever
os principais efeitos nocivos à saúde humana da utilização do carvão como matriz
energética.
Poluentes e Efeitos Principais
Partículas totais em suspensão

•

Ação tóxica direta sobre a saúde; agravam os efeitos de outros poluentes;
agravantes de asma e de outros sistemas cárdio-respiratórios. Incrementam
resfriados e os problemas pulmonares, aumentando o índice de mortalidade.

•

Causam manchas e deteriorações nos edifícios, materiais e outras superfícies;
diminuem a visibilidade e formam nuvens.

•

Interferem na foto - síntese (negativamente)

Dióxido de enxofre (SO2)

•

Agrava as doenças respiratórias, incluindo a asma, a bronquite crônica e o
enfisema pulmonar; causa irritação dos olhos e do trato respiratório,
aumentando a mortalidade.

Dióxido de nitrogênio (NO2)

•

Agrava as enfermidades pulmonares, cardiovasculares e renais( nefrite
crônica)

•

Acarretam a perda de coloração das pinturas; diminuem a visibilidade.
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•

Reduzem o crescimento das plantas e provocam a queda prematura das
folhas.

Oxidantes fotoquímicos

•

Agravam as enfermidades respiratórias e cardiovasculares.

•

Causam irritação nos olhos e no trato respiratório; diminuem a função
cardiopulmonar.

•

Causam deterioração de borrachas, têxteis e tintas; reduzem a visibilidade.

•

Causam lesões em folhas de vegetais; reduzem o crescimento e provocam a
queda prematura de folhas e de frutos nas plantas.

Sulfatos(SO4)

•

Agravam as enfermidades respiratórias (enfisema pulmonar), cardiovasculares
e renais (nefrites crônicas).

•

Reduzem a função dos pulmões, irritam os olhos e trato respiratório,
incrementam a taxa de mortalidade.

•

Corroem os metais; deterioram os contactos elétricos, papéis, tecidos, couros,
manufaturas, pedras de revestimento e o concreto.

•

Causam lesões e reduzem o crescimento das plantas.

Nitratos(NO3)

•

Agravam as enfermidades respiratórias, cardiovasculares e renais.

•

Descoloram as pinturas; reduzem a visibilidade.
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•

Reduzem o crescimento e provocam a queda prematura de folhas nas
plantas.

Sulfetos (SO3) e mercaptanos (CH3SH)

•

Causam desconforto e náuseas. (O metil-mercaptano, sobretudo na água de
rios, em concentrações superiores a 0,5 ppm causam paralisia dos centros
respiratórios e a morte de animais aquáticos, como os peixes).

Outros poluentes associados às atividades de mineração e queima do carvão
Poluentes e Efeitos Principais
Belírio
-Causam desordens respiratórias agudas e crônicas, pela exposição em períodos
curtos (há suspeita de que cause câncer nos ossos)
-Produz intoxicações, rume facões granulomatosas na pele e fibrose pulmonar
(beriliose).
Fluoretos
-Podem incrementar a sensibilidade aos produtos químicos que afetam o sistema
nervoso central.
-Conduzem ao envenenamento crônico e a morte, quando em níveis elevados.
Podem ocasionar dificuldades respiratórias. (Suspeita-se que estejam associados a
desordens sanguíneas, a corrosão de metais e a redução do crescimento das plantas).
Chumbo
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-Prejudica o sistema nervoso central. (Há suspeita se que tenha poder carcinógeno).
Em altas doses, intoxicação (Saturnismo) Altera a Síntese do “heme”.
Mercúrio
-Prejudica o sistema nervoso central; lesões de mucosas do aparelho digestivo; queda
de dentes; enterocolites hemorrágicas. (Suspeita-se que produza inibição de enzimas e
má formação fetal).
(O mercúrio atinge as águas e pode formar o metil-mercúrio, o qual, através da
sucessão na cadeia alimentar, se incorpora nos peixes, em continuidade, forma dose
acumulativa de metil-mercúrio no corpo, o qual atua sobre várias partes do mesmo,
sobretudo afetando o sistema nervoso central, a produção de gens, etc. (mal de
Minamata)).
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos
- Apresenta poder carcinógeno.
Urânio
- Forma compostos insolúveis que prejudicam os pulmões e seus sais prejudicam rins e
as artérias.
Arsênico
- É letal em doses elevadas, assim como em doses menores mas freqüentes. Alterações
no aprelho periférico.
Bário
- Irrita as mucosas e seus sulfatos e outros sais são venenosos.
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Benzeno
- Suspeita-se que cause leucemia; anemia aplástica; hemorragias gengivais; epistaxes.
Cádmio
- Apresenta efeitos sistêmicos e é fatal inalação de altas concentrações. (Suspeita-se
que tenha relação com o câncer prostático).
Cromo
- Causa lesões na pele e nas mucosas, devido a exposições ocupacionais. Evolução
crônica do câncer pulmonar.
Cianetos
- São letais em altas concentrações.
Fenóis e cresóis
- Corroem a pele e as mucosas; atuam como carcinógeno da pele; podem danificar
o sistema nervoso central e o fígado.
Selênio
- Causa dermatites e irritações respiratórias, desordens digestivas e nervosas.
Tolueno
- Pode causar prejuízos celebrais devido a exposição crônica.
Níquel
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- Há incidência como causador de câncer pulmonar, devido a exposições
ocupacionais. ( Possivelmente, provoca asma).
Ácido nítrico
- Pode irritar os pulmões, os olhos, as membranas e a pele. Corrói os dentes.
Óxido nítrico
- Pode causar pneumonia e prejuízos ao sistema circulatório. (É suspeito de ser irritante
pulmonar).
-Corrói os dentes.
Cloreto de zinco
- Possivelmente, é carcinógeno.
Manganês
– Causa lesões ao cérebro e anemia em altas doses, produz insônia, nervosismo e
fatigabilidade.
Xileno
– Inibe as atividades elétricas córtex cerebral.
Vanádio
- Causa irritações respiratórias agudas.
- Produz sintomas sistemáticos, pela ingestão crônica.
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(O pentóxido de vanádio V205, que é produzido em termoelétricas a óleo pesado e a
diesel, atua, ainda, como poderoso catalizador e causa sérios problemas com
incrustantes).
- Comparativamente, o óleo pesado( fuel oil) contém cerca de 600vezes maus
vanádio do que o óleo diesel, conforme análises procedidas pelo Laboratório da
Centrais Elétricas do Pará S.A. CELPA,Belém, PA, em 24/05/78, em combustíveis dos eu
uso na UT de Miramar)
Óxido de zinco
- Pode causar câncer intestinal, distúrbios respiratórios, nervosos e da pele, devido a
exposições ocupacionais.
Ao final, os estudos chegaram às seguintes conclusões:
“Conclusões
1ª – A relação de substancias, potencialmente perigosas para o Homem e a
Comunidade, acompanhadas dos efeitos principais que podem produzir, não tem, a
finalidade de causar impacto.
2ª – Existe, realmente, um perigo continuado à saúde humana e à boa qualidade
ambiental, onde o carvão, o óleo pesado e o diesel estão sendo beneficiados e
queimados.
3ª _ A Medicina do Trabalho, preventiva e curativa, tem em suas observações e
registros, no mundo todo, a constatação de tais efeitos, como aqui apontados, em
relação aos poluentes enumerados.
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4ª_Nas atividades de um UT todos são responsáveis, sobretudo aqueles, como os
Engenheiros, que têm, também, a obrigação de cuidar da saúde humana e da
manutenção das boas qualidades ambientais, em benefício da comunidade.”9
Dessa forma, vê-se que os ricos à saúde humana decorrentes
do contato com os gases exalados de usinas termelétricas movidas a carvão são
extremamente relevantes.

Dos Efeitos Colaterais Apontados pelo EIA-RIMA

O próprio elaborador do Estudo de Impactos Ambientais, em
que pese tenha se omitido no que pertine ao Estudo de Alternativas e se limitado a
sustentar a viabilidade do empreendimento, não deixou de apontar diversos efeitos
colaterais que resultarão da instalação do empreendimento, mormente em função
das suas natureza e tecnologia.
Analisando detidamente o EIA, temos que (palavras do
responsável técnico):

•

Haverá perda do potencial florístico e faunístico local, uma vez que toda a
vegetação, exceto nas áreas de preservação permanente das drenagens,
será removida durante o desmatamento;

•

Como decorrência do desmatamento, as condições do microclima local serão
alteradas, esperando-se aumento localizado da temperatura e da taxa de
evapotranspiração;

9

Ob. cit. p. 35-45.
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•

A terraplanagem alterará as características geológicas, geomorfológicas e
pedológicas da área de influência do empreendimento, formando superfícies
planificadas, as quais posteriormente serão encoberta pelas construções civis
... o que resultará ainda em impermeabilização da superfície, refletindo em
perda da capacidade de infiltração, embora esta seja muito baixa. Ainda em
decorrência da terraplanagem ocorrerá alteração no escoamento das águas
superficiais;

•

O manejo de materiais e o manuseio de equipamentos durante a ação
resultará em alteração temporária da qualidade do ar pela emissão de
poeiras, gases e ruídos. Esta ação poderá também decorrer em carregamento
de sedimentos para os locais topograficamente mais baixos;

•

Durante esta ação o ambiente demonstrará desconforto ambiental, devido o
próprio estágio construtivo da área em obras, onde ficarão expostos materiais
diversos, com constante tráfego de equipamentos e pessoal. A própria
condição de instabilidade ambiental durante esta fase reflete em desconforto
ambiental; e

•

Com a instalação dos equipamentos a paisagem local apresentará uma
configuração de ambiente industrial, gerando impactos visuais.10

•

Alteração na qualidade do ar poderá ocorrer, uma vez que a UTE utilizará uma
caldeira com queima de carvão pulverizado e turbina a vapor lançando na
atmosfera dióxido de

enxofre, óxidos e particulados ressaltando que

dependendo da quantidade e da capacidade de dispersão dos ventos, o
lançamento de qualquer substância na atmosfera, em longo prazo poderá ser
nocivo ao homem, aos animais e às plantas.11

10
11

pág. 9.2 do EIA.
pág. 9.3 do EIA.
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•

O sistema de óleos combustíveis para o funcionamento da UTE resultará em
adversidades para o ecossistema da área de influência direta e entorno mais
próximo...

•

Riscos de acidentes ambientais são prognosticados por vazamento involuntário
nos sistemas de manuseio e tancagem de combustíveis, ressaltando-se que
este impacto é considerável previsível, uma vez que será instalado um sistema
de tratamento de óleo. Em caso de vazamento ou ineficiência do sistema de
tratamento dos efluentes oleosos poderá ocorrer contaminação das águas
superficiais e subterrâneas, do solo e do ar, o que causaria impactos indiretos
sobre a fauna, a flora e os habitantes das áreas de entorno.

•

A operação deste sistema resultará em emissões gasosas e fumaças que
resultarão em alteração da qualidade do ar. A criticidade deste impacto se dá
em função dos parâmetros de dispersão a serem considerados, dentre os quais
qualidade dos efluentes, poder de dispersão dos ventos, halo de dispersão,
barreiras naturais ou artificiais e população residente no entorno.

•

Deste sistema são previsíveis impactos decorrentes de emissões aéreas de
óxidos de nitrogênio, enxofre e particulados prejudiciais à saúde do homem e a
biota.

•

O lançamento de fumaça, fuligem e odores são também prognosticados neste
sistema,

são

potencialmente

causadores

degradação dos componentes biológicos

de
e

doenças

respiratórias

físicos do meio,

e

o que

conseqüentemente gera prejuízos ambientais.12

•

Durante o funcionamento da UTE ocorrerão alterações na qualidade do ar,
uma vez que haverá o lançamento de poluentes atmosféricos como

12

pág. 5.27 do EIA.
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particulado, SOx, NOx, os quais serão emitidos pela queima do carvão nas
caldeiras.

•

A poluição do ar, em processo continuado poderá causar prejuízo à saúde da
população das áreas de entorno.

•

Acidentes ambientais são previsíveis, uma vez que a UTE envolve o uso,
manuseio de combustível fóssil, e de outras substâncias químicas como aditivos
para

soluções

substâncias.

aquosas,

Estes

óleos

acidentes

lubrificantes

podem

e

ocorrer

solventes
por

dentre

outras

vazamentos,

falhas

operacionais, defeito de equipamento e etc.

•

Durante o funcionamento da UTE ocorrerá a emissão de ruídos, sendo que a
intensidade da poluição sonora diminui à medida que se afasta da fonte...

•

O lançamento de substâncias tóxicas no ambiente, seja de emissões gasosas,
seja de efluentes líquidos resultará em prejuízo para a qualidade dos
componentes

naturais

do

meio,

o

que

certamente

desencadeará

adversidades para a qualidade de vida das populações alocadas no entorno
do CIPP.

•

As águas do escoamento superficial nas áreas de manutenção, oficina,
depósito de rejeitos, etc. poderão carregar poeiras, detritos e óleos, o que
poderá comprometer a qualidade dos solos e os recursos hídricos. Este efeito,
conseqüentemente é potencialmente desencadeador de impactos sobre a
fauna e sobre a flora.

•

As águas residuais serão lançadas na rede de esgotos industriais, as quais
deverão passar por tratamento antes do lançamento na rede de esgotos.
Acidentes ambientais poderão ocorrer em case de falha operacional do
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sistema de esgotamento, bem como poderá ocorrer poluição ambiental caso
o sistema de tratamento não apresente eficiência.13

•

O lançamento de gases no meio ambiente, embora dentro dos parâmetros
para atividades industriais, em longo prazo resulta em alteração da qualidade
do ar, com prejuízo para a qualidade de vida e desenvolvimento equilibrado
dos ecossistemas do entorno.14

•

O armazenamento de produtos químicos também pode resultar em acidentes
ambientais por carregamento de substâncias pelo vento ou pelas águas,
sendo também possível o risco de acidentes em função do confinamento
destes produtos.15

•

O processamento destes sistemas resultará em emissão de vapores, o que
refletirá

em

alteração

localizada

de

parâmetros

atmosféricos

como

temperatura e umidade.16
Ainda analisando o Estudo, mostram-se relevantes ainda os
seguintes aspectos:
A análise do elaborador passou absolutamente em branco
com relação às emissões de CO2 (Dióxido de Carbono), gás que não é poluente, mas
é o principal responsável pelo aquecimento global, e, por via de conseqüência,
alterações climáticas, derretimento das calotas polares, extinção de espécies animais,
avanço das marés, ciclones, tempestades, tufões, e, em algum tempo, banimento de
várias cidades litorâneas.

13

pág. 5.28 do EIA.
pág. 5.29 do EIA.
pág. 5.30 do EIA.
16
pág. 5.26 do EIA.
14
15
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Curiosamente, o EIA-RIMA menciona apenas os gases para os
quais existem medidas mitigadoras capazes de reduzir os inevitáveis impactos
ambientais, a exemplo do Dióxido de Enxofre e Dióxido de Nitrogênio. Nada sobre o
que fazer com o volume catastrófico de CO2 que resultará da queima das milhões de
toneladas de carvão ao ano.
Nas audiências públicas ocorridas até

o

momento,

o

empreendedor sugere, apesar de não constar expressamente no estudo, a instalação
de piscinas de algas, haja vista que esta forma de vida respira “ao contrário”,
comparativamente ao mecanismo respiratório do ser humano, e poderia catalisar o
gás carbônico emitido pela Usina. Ocorre que seria necessária uma piscina de algas
do tamanho de mais de 100.000 estádios do Maracanã para neutralizar o gás
carbônico exalado pela UTE. Dessa forma, a solução técnica para esse problema
mostra-se bastante delicada.
Além disso, infere-se da análise do documento, a insistência no
argumento relacionado à geração de empregos e renda para a região.
Contudo, desmistificando-o, o próprio EIA, na página 3.21,
afirma que serão gerados apenas 80 empregos durante a operação da Usina, o que
nos parece um número bastante tímido diante da magnitude do empreendimento e,
principalmente, das cifras que serão investidas (R$ 2bi).
Outro dado relevante é o consumo de água. Consta do
estudo que será necessária uma vazão de 1.644 L/s para sustentar o empreendimento.
Na análise do EIA, “o empreendimento consumirá um volume de água significativo, o
que refletirá em uma pequena diminuição da oferta hídrica da região. Esta ação
resultará em conflitos de usos, principalmente durante o período de seca quando a
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população poderá reivindicar o uso das reservas superficiais para abastecimento
humano”.17
Em tempos em que se fala em escassez de água e que num
futuro próximo será um bem raro e caro, por certo, a opção por empreendimentos
cuja solução técnica perpassa por uma demanda de água colossal está na
contramão das diretrizes do Desenvolvimento Sustentado, podendo, em vez de
solucionar, ao contrário, acelerar o processo de rareamento da água para a
população.
Agora vejamos a análise que o estudo faz dos impactos
ambientais estimados:
“Dos 186 impactos ambientais identificados ou previsíveis para
a área de influência funcional do empreendimento, 104 são
impactos de caracter benéfico e 82 são impactos de caracter
adverso, correspondendo a 55,91% respectivamente.
Quanto ao atributo magnituto, os impactos se distribuem em
131 (ou 70,43%) de pequena magnitude, 49 impactos (ou
26,34%) de média magnitude e 06 impactos (ou 3,22%) de
grande magnitude.
Quanto ao atributo importância, os impactos se distribuem em
98 (ou 52,69%) de impactos de importância não significativa, 71
(ou 38,17%) de importância moderada e 17 (ou 9,14%)
impactos de importância significativa.
Com relação ao atributo duração, foram identificados 106 (ou
56,99%) impactos de curta duração, 44 (ou 23,65%) de média
duração e 36 (ou 19,35%) delonga duração.
Relativamente
prognosticados

ao
58

atributo
(31,18%)

temporalidade,

impactos

foram

permanentes,

120

(64,52%) temporários e 08 (4,3%) cíclicos.
17

pág. 5.26. do EIA.
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Considerando-se o atributo ordem, foram prognosticados 68
(ou 36,56%) impactos de ordem direta e 118 (63,44%) de ordem
indireta.
Quanto ao atributo reversibilidade, os impactos se distribuem
em 83 (ou 44,62%) como irreversíveis e 103 (ou 55,38%) impactos
reversíveis.
Do total de impactos foram identificados ou previsíveis 76
(40,86%) de alcance regional e 110 (59,14%) de alcance
18

local.”

Como se pode verificar, só os impactos ambientais admitidos
pelo empreendimento já são maiúsculos.

Dos Combustíveis Fósseis e o Aquecimento Global

O

estudo

realizado

pela

OSCIP

Amigos

da

Terra,

já

mencionada, nos fornece importantes bases de reflexão sobre a questão do
aquecimento global e contextualiza a queima de combustíveis fósseis nesse cenário,
em especial o carvão mineral, nos termos seguintes:
“Existe um esmagador consenso científico no sentido de que
as mudanças climáticas são uma realidade e sua principal causa são as atividades
humanas, principalmente a queima de combustíveis fósseis. Somam-se a isso
evidências científicas sólidas de que, se nada for feito, as conseqüências serão

18
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catastróficas, como assegura o Painel Intergovernamental Sobre Mudança Climática
(IPCC), instituição da ONU que reúne mais de mil cientistas e fornece subsídios para a
elaboração de políticas públicas. É pouco provável que o novo relatório do IPCC, que
deverá ser lançado neste ano, apresente um cenário mais otimista.
Em resposta à ameaça do aquecimento global, o Protocolo
de Kyoto determinou que os países industrializados signatários reduzissem em 5,2% suas
emissões de carbono em relação aos níveis de 1990 no período de 2008 a 2012. O
acordo gerou a adoção de uma série de metas de redução regionais e nacionais. A
União Européia, por exemplo, assumiu o compromisso de uma redução de 8%. Para
atingir este objetivo, a UE concordou também em aumentar a participação de
energias renováveis em sua matriz energética de 6% para 12% até 2010.
Os signatários de Kyoto negociam atualmente a segunda fase
do acordo, que abrange o período de 2013 a 2017, no qual os países industrializados
deverão reduzir suas emissões de CO2 em 18% em relação aos níveis de 1990; no
período entre 2018 e 2022, a redução deve aumentar para 30%. Apenas com esses
cortes teremos chance de manter o aumento médio da temperatura global abaixo
do limite de 2°C. Caso o aumento da temperatura ultrapasse os 2°C, os impactos da
mudança do clima serão incontroláveis.
Além do aquecimento global, outros desafios se tornaram
prementes. A demanda mundial de energia cresce a um ritmo alarmante. A
dependência das importações de energia de alguns poucos países, em sua maioria
politicamente instáveis, aliada à volatilidade dos preços do petróleo e do gás,
ameaça minar a economia mundial, tornando a questão da segurança energética
um item prioritário na agenda política global. Se, por um lado, há um forte
entendimento de que é preciso mudar a maneira como hoje produzimos e
consumimos energia, por outro, ainda há muita divergência sobre como isso deve ser
feito.
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(...)
Todos os dias, o meio ambiente é prejudicado pelo uso de
combustíveis fósseis (petróleo, carvão e gás) para energia e transporte. Como
conseqüência, as mudanças climáticas já estão afetam a vida de bilhões de pessoas.
A previsão é que estas alterações no clima destruirão o modo de vida de muitas
pessoas nos países em desenvolvimento, além de acarretar a perda de ecossistemas e
espécies nas próximas décadas. É necessário reduzir significativamente as emissões de
gases de efeito estufa, tanto por razões ambientais como econômicas.”
Em seguida, o estudo continua analisando os efeitos nocivos
relacionados ao uso de combustíveis fósseis e prevê saídas viáveis, tanto sob o ponto
de vista econômico quanto ambiental, o que denominou “revolução energética”.
“A Revolução Energética
O imperativo da mudança climática exige nada menos do
que uma Revolução Energética. No cerne desta revolução, está uma mudança no
modo como usamos, distribuímos e consumimos energia. Os cinco princípios-chave
para essa mudança são:

•

Implementar soluções renováveis, especialmente através de sistemas de
energia descentralizados

•

Respeitar os limites naturais do meio ambiente

•

Eliminar gradualmente fontes de energia sujas e não sustentáveis

•

Promover a Eqüidade na utilização dos recursos

•

Desvincular o crescimento econômico do consumo de combustíveis fósseis
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Sistemas descentralizados de energia, nos quais energia ou
calor são produzidos próximos ao destino final de uso, evitam o atual desperdício de
energia durante a conversão e distribuição. A descentralização é essencial para
empreender a Revolução Energética, bem como para garantir o fornecimento de
energia para os dois bilhões de pessoas no mundo todo que hoje vivem sem acesso à
energia elétrica.
Dois cenários para o ano de 2050 foram elaborados neste
relatório. O Cenário Referência tem por base um cenário de “business as usual”
publicado pela Agência Internacional de Energia (AIE) no relatório Panorama
Energético Mundial 2004 (WEO 2004), projetado a partir do período de 2030. O novo
Panorama Energético Mundial 2006 da AIE considera uma taxa média de crescimento
anual do Produto Interno Bruto (PIB) para o período entre 2004-2030 de 3,4%,
levemente maior que a taxa de 3,2% considerada no relatório de 2004. O relatório de
2006 também prevê um consumo final de energia, em 2030, 4% maior que o WEO 2004.
Uma análise do impacto do crescimento econômico na demanda de energia sob o
Cenário de Revolução Energética mostra que um aumento médio anual do PIB
mundial de 0,1% (sobre o período de 2003-2050) leva a um aumento na demanda
energética final de cerca de 0,2%.
O Cenário de Revolução Energética tem, como meta para
2050, a redução das emissões mundiais de CO2 em 50% em relação aos níveis de 1990,
o que significa a redução para menos de 1.3 toneladas por ano das emissões per
capita de dióxido de carbono, a fim de manter o aumento da temperatura global
abaixo de 2°C. Um segundo objetivo é mostrar que essa meta pode ser alcançada
mesmo com a eliminação gradual de energia nuclear. Para alcançar esses objetivos,
o cenário é caracterizado por esforços significativos na exploração do vasto potencial
de eficiência energética. São também exploradas todas as possibilidades rentáveis de
energias renováveis para a geração de calor e de eletricidade, assim como a
produção de biocombustíveis.
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1. Proteção do Clima
O Efeito Estufa e as Mudanças Climáticas
O efeito estufa é o processo pelo qual a atmosfera retém
parte da energia irradiada pelo Sol e a transforma em calor, aquecendo a Terra e
impedindo uma oscilação muito grande das temperaturas. Um aumento dos “gases
de efeito estufa”, provocado pela atividade humana, está acentuando este efeito
artificialmente, elevando a temperatura global e alterando o clima do planeta. Entre
os gases de efeito estufa, estão o dióxido de carbono (CO2) - produzido pela queima
de combustíveis fósseis e pelo desmatamento, o metano - liberado por práticas
agrícolas, animais e aterros de lixo, e o óxido nítrico - resultante da produção agrícola
e de uma série de substâncias químicas industriais.
(...)
De acordo com o Painel Intergovernamental de Mudanças
Climáticas (IPCC), órgão das Nações Unidas que elabora relatórios baseados no
melhor conhecimento científico disponível, a temperatura mundial poderá aumentar
até 5.8°C nos próximos cem anos. Esse aumento seria a alteração climática mais
brusca já vivida pela humanidade. Para evitar que isso ocorra, uma política climática
global deve ter por objetivo manter o aumento da temperatura global em menos de
2°C em relação aos níveis pré-industriais. Acima desse limite, os prejuízos aos
ecossistemas e a alteração do sistema climático serão muito mais drásticos.
Há pouco tempo hábil para mudar o sistema energético
global e impedir que isso ocorra: no mais tardar, até o final da próxima década, as
emissões globais de gases estufa terão que atingir seu pico e entrar em declínio para
atingir o objetivo de manter o aumento da temperatura abaixo de 2°C. Hoje, as
mudanças climáticas já prejudicam pessoas e ecossistemas, como provam o
derretimento das geleiras polares e do permafrost (solo congelado da região ártica), a
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destruição de recifes de corais, o aumento do nível do mar e as ondas de calor cada
vez mais intensas. Não são somente os cientistas que estão testemunhando essas
mudanças. Dos Inuits que vivem no Ártico aos moradores de ilhas equatoriais, as
pessoas já sofrem os impactos das mudanças climáticas. Um aquecimento global
médio de 2°C já representa uma ameaça a milhões de pessoas, com aumento do
risco de fome, malária, inundações e falta de água.
Esta é a primeira vez que a humanidade encontra-se diante
de uma crise ambiental de tamanha magnitude. Se não houver ação imediata para
deter o aquecimento global, os danos serão irreversíveis. A única maneira de evitar os
danos é reduzir rapidamente as emissões de gases estufa na atmosfera.
(...)
Prováveis efeitos de um aquecimento leve a moderado

•

Elevação do nível do mar provocado pelo derretimento das geleiras e pela
expansão térmica dos oceanos devido ao aumento da temperatura média
global. · Liberação extensiva de gases de efeito estufa com o derretimento das
camadas congeladas de solo (permafrost) e a morte de florestas perenes.

•

Aumento na freqüência de eventos climáticos extremos, como ondas de calor,
secas e inundações de alta intensidade. A incidência global de secas já
dobrou nos últimos 30 anos.

•

Impactos regionais severos. Na Europa, aumento das inundações em rios e
zonas costeiras, erosão e perda de pântanos. Enchentes também afetarão
severamente áreas baixas nos países em desenvolvimento, como Bangladesh e
o sul da China.
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•

Ameaça à sobrevivência de sistemas naturais como geleiras, recifes de corais,
manguezais, ecossistemas alpinos, florestas boreais e tropicais, pradarias,
pântanos e campos nativos.

•

Aumento do risco de extinção de espécies e de perda da biodiversidade.

•

Maiores impactos nos países mais pobres da África subsaariana, sul e sudeste
da Ásia e da América do Sul andina, bem como nas pequenas ilhas incapazes
de se proteger do aumento das secas e do nível do mar, da disseminação de
doenças e do declínio da produção agrícola.

Efeitos catastróficos de longo prazo

•

O aquecimento causado pelas emissões

pode

disparar

o

irreversível

derretimento da manta de gelo da Groenlândia, aumentando em mais de sete
metros o nível do mar nos próximos séculos. Novas evidências da taxa de
desprendimento de partes de gelo da Antártida apontam para o risco de
derretimento do continente.

•

A diminuição, substituição ou desaparecimento da Corrente Atlântica do Golfo
trará dramáticos efeitos para a Europa e pode abalar o sistema global de
circulação oceânica.

•

Grandes liberações de metano, provocadas pelo derretimento do permafrost e
aquecimento dos oceanos, aumentarão a concentração desse gás na
atmosfera, provocando mais aquecimento.

Princípios Fundamentais
A Revolução Energética pode ser alcançada pela adesão a cinco princípios
fundamentais:
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1. Implantar de sistemas de energia limpa, soluções renováveis e descentralizadas
Não há falta de energia. Tudo o que deve ser feito é utilizar as
tecnologias existentes para aproveitar a energia de modo mais eficiente. Energias
renováveis e medidas de eficiência energética estão disponíveis, são viáveis e cada
vez mais competitivas. Eólica, solar e outras tecnologias de energia renovável
obtiveram crescimentos de mercado de dois dígitos na década passada.
As mudanças climáticas são realidade. O setor de energias
renováveis também. Sistemas descentralizados e sustentáveis de energia produzem
menos emissões de carbono, são mais baratos e menos dependentes da importação
de combustíveis. Criam mais empregos e dão poder às comunidades locais. Sistemas
descentralizados são mais seguros e mais eficientes. Este é o objetivo da Revolução
Energética.
2. Respeitar os limites naturais
A sociedade precisa aprender a respeitar os limites da
natureza. A atmosfera não tem capacidade de absorver tanto carbono. A cada ano,
as atividades humanas emitem o equivalente a cerca de 23 bilhões de toneladas de
carbono, literalmente saturando os céus. As reservas geológicas de carvão poderiam
fornecer combustível por mais algumas centenas de anos, mas queimar este
combustível seria ultrapassar os limites de segurança. O desenvolvimento da indústria
de petróleo e de carvão precisa chegar ao fim.
“A Idade da Pedra não terminou por falta de pedras, e a Era do
Petróleo terminará muito antes que o mundo esgote o
petróleo.” Sheikh Zaki Yamani, ex- ministro de petróleo da
Arábia Saudita
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Com o objetivo de evitar que o clima da Terra fique
totalmente fora de controle, a maior parte das reservas de combustíveis fósseis do
mundo – carvão, petróleo e gás – devem permanecer no solo.
3. Eliminar gradualmente energias sujas e não-sustentáveis
As usinas a carvão e nucleares devem ser gradualmente
eliminadas e substituídas. Não se pode continuar a construir usinas a carvão em um
momento em que as emissões oferecem um perigo real à manutenção da vida no
planeta. Os incentivos às inúmeras ameaças nucleares também devem ser banidos, já
que o pretexto de que a energia nuclear pode, de algum modo, ajudar no combate
às mudanças climáticas não se sustenta. Não existe função para a energia nuclear na
revolução energética.
4. Promover eqüidade e justiça
Considerando-se os limites naturais, deve-se buscar uma
distribuição justa dos benefícios e dos custos entre as sociedades, nações e gerações
presente e futuras. Por um lado, um terço da população mundial não tem acesso à
eletricidade, enquanto a maioria dos países industrializados consome muito mais do
que a sua justa parte.
Os efeitos das mudanças climáticas nas comunidades mais
pobres são agravados pela enorme desigualdade de distribuição da energia global.
Um dos princípios básicos para abordar as mudanças climáticas é o da igualdade e
justiça, de modo que os benefícios dos serviços de energia – como luz, aquecimento,
eletricidade e transporte – sejam disponibilizados a todos. Somente assim poderá se
alcançar uma real segurança energética, bem como as circunstâncias para o
genuíno conforto da humanidade.
5. Desvincular crescimento econômico do uso de combustíveis fósseis
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Começando

pelos

países

desenvolvidos,

o

crescimento

econômico deve ser totalmente desvinculado dos combustíveis fósseis. É uma falácia
sugerir que o crescimento econômico deve ser atrelado ao aumento da queima de
petróleo ou carvão.
_ É necessário usar a energia produzida de modo muito mais
eficiente e
_ É necessário fazer uma transição ágil para as energias
renováveis de modo a proporcionar um crescimento limpo e sustentável.”

Do Protocolo de Quioto

O Protocolo de Quioto é consequência de uma série de
eventos iniciada com a Toronto Conference on the Changing Atmosphere, no
Canadá (outubro de 1988), seguida pelo IPCC's First Assessment Report em Sundsvall,
Suécia (agosto de 1990) e que culminou com a Convenção-Quadro das Nações
Unidas sobre a Mudança Climática (CQNUMC, ou UNFCCC em inglês) na ECO-92 no
Rio de Janeiro, Brasil (junho de 1992). Também reforça seções da CQNUMC.
Constitui-se no protocolo de um tratado internacional com
compromissos mais rígidos para a redução da emissão dos gases que provocam o
efeito estufa, considerados, de acordo com a maioria das investigações científicas,
como causa do aquecimento global.
Discutido e negociado em Quioto no Japão em 1997, foi
aberto para assinaturas em 16 de março de 1998 e ratificado em 15 de março de
1999. Sendo que para este entrar em vigor precisou que 55% dos países, que juntos,
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produzem 55% das emissões, o ratificassem, assim entrou em vigor em 16 de fevereiro
de 2005, depois que a Rússia o ratificou em Novembro de 2004.
Por ele se propõe um calendário pelo qual os países
desenvolvidos têm a obrigação de reduzir a emissão de gases do efeito estufa em,
pelo menos, 5,2% em relação aos níveis de 1990 no período entre 2008 e 2012,
também chamado de primeiro período de compromisso (para muitos países, como os
membros da UE, isso corresponde a 15% abaixo das emissões esperadas para 2008).
A redução das emissões deverá acontecer em várias
atividades econômicas. O protocolo estimula os países signatários a cooperarem entre
si, através de algumas ações básicas:

•

Reformar os setores de energia e transportes;

•

Promover o uso de fontes energéticas renováveis;

•

Eliminar mecanismos financeiros e de mercado inapropriados aos fins
da Convenção;

•

Limitar as emissões de metano no gerenciamento de resíduos e dos
sistemas energéticos;

•

Proteger florestas e outros sumidouros de carbono.

Se o Protocolo de Quioto for implementado com sucesso,
estima-se que deva reduzir a temperatura global entre 1,4ºC e 5,8ºC até 2100,
entretanto, isto dependerá muito das negociações pós período 2008/2012, pois há
comunidades científicas que afirmam categoricamente que a meta de redução de
5% em relação aos níveis de 1990 é insuficiente para a mitigação do aquecimento
global.
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A abrangência do tratado pode ser compreendida a partir da
visualização da figura a seguir:

Legenda:
Verde:
Amarelo:
Vermelho:
Cinzento:

Países que ratificaram o protocolo.
Países que ratificaram, mas ainda não cumpriram o protocolo.
Países que não ratificaram o protocolo.
Países que não assumiram nenhuma posição no protocolo.

Como é fácil perceber, a quase totalidade dos países do
globo terrestre aderiram ao tratado, o que sinaliza um claro propósito mundial de
combater a degradação ambiental, reduzir a emissão de gases poluentes da
atmosfera e causadores do efeito estufa, reverter o processo de aquecimento global
e promover o desenvolvimento sustentável no Planeta Terra.
O Brasil aderiu ao Protocolo, que foi promulgado através do
Decreto

Presidencial

n°

5.445/2005

(anexo).

O

protocolo

impõe

limitações
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objetivamente fixadas para os países ditos desenvolvidos constantes do Anexo I do
tratado, que compreende uma lista de 41 países.
A circunstância de não constar o Brasil nessa lista, à toda
evidência, não configura um alvará para poluir, mas apenas que o Brasil não se
comprometeu a reduzir a sua emissão de poluentes de “X” para “X menos 5”.
Contudo, todos os países signatários devem envidar esforços no sentido de alcançar
as finalidades almejadas pelos signatários. Todos devem reduzir a emissão de gases
poluentes. Se assim não fosse, de nada valeria aderir ao pacto.
Eis alguns trechos do tratado:

“ARTIGO 2
1. Cada Parte incluída no Anexo I, ao cumprir seus compromissos
quantificados de limitação e redução de emissões assumidos
sob o Artigo 3, a fim de promover o desenvolvimento sustentável,
deve:
(a) Implementar e/ou aprimorar políticas e medidas de acordo
com suas circunstâncias nacionais, tais como:
i.

O aumento da eficiência energética em setores
relevantes da economia nacional;

ii.

A proteção e o aumento de sumidouros e
reservatórios de gases de efeito estufa não
controlados pelo Protocolo de Montreal, levando
em conta seus compromissos assumidos em
acordos internacionais relevantes sobre o meio
ambiente, a promoção de práticas sustentáveis
de

manejo

florestal,

florestamento

e

reflorestamento;
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iii.

A promoção de formas sustentáveis de agricultura
à luz das considerações sobre a mudança do
clima;

iv.

A pesquisa, a promoção, o desenvolvimento e o
aumento do uso de formas novas e renováveis de
energia, de tecnologias de seqüestro de dióxido
de carbono e de tecnologias ambientalmente
seguras, que sejam avançadas e inovadoras;

v.

A

redução

gradual

ou

eliminação

de

imperfeições de mercado, de incentivos fiscais,
de isenções tributárias e tarifárias e de subsídios
para todos os setores emissores de gases de efeito
estufa que sejam contrários ao objetivo da
Convenção e aplicação de instrumentos de
mercado;
vi.

O estímulo a reformas adequadas em setores
relevantes, visando a promoção de políticas e
medidas que limitem ou reduzam emissões de
gases de efeito estufa não controlados pelo
Protocolo de Montreal;

vii.

Medidas para limitar e/ou reduzir as emissões de
gases de efeito estufa não controlados pelo
Protocolo de Montreal no setor de transportes;

viii.

A limitação e/ou redução de emissões de metano
por meio de sua recuperação e utilização no
tratamento de resíduos, bem como na produção,
no transporte e na distribuição de energia; (...)

ARTIGO 3
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1. As Partes incluídas no Anexo I devem, individual ou
conjuntamente,

assegurar

que

suas

emissões

antrópicas

agregadas, expressas em dióxido de carbono equivalente, dos
gases de efeito estufa listados no Anexo A não excedam suas
quantidades atribuídas, calculadas em conformidade com seus
compromissos quantificados de limitação e redução de emissões
descritos no Anexo B e de acordo com as disposições deste
Artigo, com vistas a reduzir suas emissões totais desses gases em
pelo menos 5 por cento abaixo dos níveis de 1990 no período de
compromisso de 2008 a 2012.”

Das Tendências Mundiais

Da obra já mencionada, de autoria do Núcleo Amigos da
Terra, extraímos mais alguns trechos, de extrema relevância para compreensão da
questão:
“De

acordo

com

matéria

publicada

na

imprensa

recentemente, foi fechada a última mina de carvão da França numa cerimônia
carregada de simbolismo e tristeza, encerrando uma era iniciada com a Revolução
Industrial (jornal “O Estado de S. Paulo”, de 24 de abril de 2004). O fenômeno ocorrido
na França já foi visto em outros países europeus, a exemplo da Alemanha e Inglaterra,
por motivação semelhante.
De 1992 para cá, fortaleceram-se as evidências científicas de
que a Humanidade é responsável pelas mudanças climáticas globais desde a
Revolução Industrial, e que essas serão, de acordo com o IPCC – Intergovernmental
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Panel on Climate Change, extremamente graves: aumento da temperatura média do
Planeta de 3,5 a 5,8 ºC, elevação do nível do mar sem precedentes conhecidos,
aumento de doenças como malária e a dengue, enfim, cenários de gravidade
conhecida pela comunidade científica.
No Brasil, verificou-se recentemente o fenômeno “Catrina”,
que atingiu o litoral de Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul, quando uma
pequena área de instabilidade atmosférica formou-se começando a configurar-se
com uma circulação ciclônica, o que demonstra que teremos conseqüências graves
em função das mudanças climáticas globais, sem que tenhamos estudos a respeito
das nossas vulnerabilidades em relação às mudanças climáticas globais.
O uso do carvão certamente é um bom exemplo do que
estamos falando, como este livro demonstra com propriedade. Se no passado
estivéssemos diante dos mesmos questionamentos, haveria sempre circunstâncias
atenuantes, a ignorância dos impactos globais de sua queima e pouco conhecimento
dos impactos locais e regionais de seu uso e de todo o ciclo de produção. Entretanto,
como justificá-lo nos dias atuais, diante da exaustiva demonstração da existência de
alternativas mais sustentáveis?

‘É à energia fóssil que a economia mundial deve sua
prosperidade, mas é esta mesma base energética que agora a
arrasta à perdição’ Hermann Scheer (Economia Solar Global)

O

carvão

teve

um

importante

papel

na

história

do

desenvolvimento. Com a escassez das florestas, os ingleses começaram a utilizar hulha
para alimentar suas máquinas, em substituição do carvão vegetal. Em 1698, surgiu a
primeira máquina a vapor para fins industriais utilizando o carvão mineral. Desde
então, a queima direta do carvão foi a principal alavanca da Revolução Industrial.
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Hoje, as evidências de que a sua utilização gera problemas
ambientais, em nível local e planetário, são tantas que muitos países protagonistas da
Revolução Industrial encaram o carvão de forma diferente. Já em 1952, quando o
carvão era utilizado intensamente nas indústrias e residências, numa única semana de
altíssima poluição morreram 4 mil pessoas na capital inglesa. Entre dezembro daquele
ano e março de 1953, a poluição atmosférica em Londres causou a morte de 12 mil
moradores(2). Nas décadas de 70 e 80, Inglaterra e França desenvolveram um
programa de abandono do carvão mineral, que teve como principal objetivo a
redução da poluição ambiental.
A queima de carvão e petróleo é responsável por 85% do
Enxofre lançado na atmosfera (causa principal da poluição urbana e da chuva ácida)
e por 75% das emissões de Dióxido de Carbono (ou gás carbônico – CO2), causadoras
do “efeito estufa”.19
De todos os combustíveis fósseis, o carvão é o que lança na
atmosfera a maior quantidade de CO2, alem de óxidos de Nitrogênio e Enxofre, por
unidade de energia gerada. Em segundo lugar, vem o petróleo e, por último, o gás
natural. Segundo dados do World Watch Institute, o petróleo correspondente a 43%
das emissões globais relacionadas à energia e contém 23% a menos de Carbono por
unidade de energia gerada do que o carvão. Já o gás natural representa 21% das
emissões globais relacionadas à energia e contém 44% a menos de Carbono por
unidade de energia em comparação ao carvão.
A maior facilidade de transporte e a queima mais eficiente do
petróleo e do gás natural em comparação ao carvão, com menor emissão de
poluentes por energia gerada, concorrem para a “descarbonização” da economia.

19

Efeito Estufa: Nome que se dá à retenção da radiação infravermelha (calor) emitida pela superfície da terra por
alguns gases na atmosfera, como o Dióxido de Carbono (CO2), o Metano (CH4) e o Óxido Nitroso (N2O), que têm a
propriedade de absorver ondas infravermelhas e impedir que elas se dissipem pelo espaço. Isso eleva a temperatura
do planeta, como numa estufa de plantas. O aumento acelerado da concentração desses gases, devido à queima de
combustíveis fósseis e ao desmatamento de florestas nas últimas décadas, vem provocando o aquecimento global.
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Esta tendência, ao contrário do que muitos advogam, não
deverá provocar perdas econômicas, pois, com a expansão das energias renováveis,
seus custos de geração tendem a diminuir. E, como mostra o gráfico 2, a evolução da
descarbonização da matriz energética não tem afetado o crescimento da economia
mundial nas últimas décadas.
Por outro lado, os custos sociais e ambientais da produção de
energia convencional, como a poluição do ar, do solo e da água, o impacto na
saúde humana e a destruição de ecossistemas, raramente são computados nos
preços da energia. Nas termelétricas, soma-se o impacto ambiental e da combustão
do carvão ao enorme consumo de água, um bem cada vez mais escasso.
Por esses motivos, países desenvolvidos buscam alternativas de
geração de energia. Estimativas preocupantes sobre o aumento do consumo global
de energia, crescimento populacional, urbanização e expansão industrial exigem
medidas de planejamento e, principalmente, de conservação e uso eficiente da
energia. A reestruturação da economia global já começou, e a mudança da era do
combustível fóssil para a era dos renováveis pode ser percebida pelas taxas de
crescimento dessas fontes de energia, observadas já na última década do século
passado (Tabela 2).
A Alemanha é um exemplo dessa transição. Os alemães, que
se comprometeram a baixar sua emissões de CO2, pelos níveis de 1990, em 21% até
2010, pretendem fazer isso utilizando fontes de energia renovável. O país, terceira
maior economia do mundo, lançou um pacote de medidas que regulamentam o
acesso dos produtores de energia renovável à rede e as obrigações de
concessionárias,

que

promovem

incentivos

fiscais,

disseminam

informação

e

educação ambiental, incentivam o envolvimento dos interessados e mudam a

1ª Defensoria da Comarca de São Gonçalo do Amarante ● Rua Prof. Edite Mota, Centro. 201
Cep 62.670-000 ● São Gonçalo do Amarante, Ceará ● Fone-fax: (85) 3315-7266

69

Defensoria Pública Geral do Estado

abordagem governamental, especialmente quanto a normas e licenciamentos, no
âmbito da política energética.20
O Brasil contraria as tendências mundiais, ao planejar expandir
o setor termelétrico, com uma ampliação expressiva do parque gerador de gás e a
carvão. O carvão participa com 1,45% na matriz energética brasileira e o setor quer
chegar a 5%, lançando mão, para tanto, de um poderoso lobby em busca de mais
subsídios, isenção fiscal, garantias e financiamentos públicos nacionais.
É interessante observar o particular interesse de indústrias
multinacionais na exploração do setor carbonífero e na obtenção de benefícios
financeiros no Brasil nos últimos anos. São empresas sediadas em países desenvolvidos
– como Alemanha, Itália, Bélgica e França -, comprometidos em reduzir suas emissões
de gases de efeito estufa e, portanto, em processo de abandono das indústrias
carbono intensivas.”21
Para compreender o que foi dito acima, vejamos a seguinte
figura:

20

Indústrias de carbono intensivas são aquelas que emitem grande quantidade de carbono por unidade de energia
gerada ou por unidade de produção; entre elas, estão as usinas termelétricas a carvão e as empresas siderúrgicas que
utilizam caldeiras a carvão para a fundição de ferro.

21

Ob. cit.
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Ela representa os empreendimentos que a MPX pretende
instalar nos próximos anos. Desses empreendimentos, há seis Usinas Termoelétricas
movidas a carvão, cujos licenciamentos ambientais estão em curso, assim como no
caso em tela. Como se vê, a MPX tem um projeto ambicioso em termos de geração
de energia elétrica.
Não é difícil contextualizar essa antagônica tendência de
crescimento dessa nociva fonte energética no cenário econômico nacional.
Tradicionalmente, o Brasil teve seu abastecimento de energia
impulsionado por grandes hidrelétricas, aproveitando o seu formidável potencial
hídrico. Contudo, a partir da década de 90, o país passou mais de uma década
omisso no que pertine aos investimentos em geração de energia, cujo ápice eclodiu
no episódio do apagão, vivenciado no Governo Fernando Henrique Cardoso.
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Investimentos no setor se mostravam prementes. Contudo,
dado o modelo econômico neo-liberal claramente adotado pelo país, não mais se
concebia aquele Estado provedor que investiu bilhões de dólares em hidrelétricas
colossais.
Nesses novos tempos, a atuação do Estado na economia
limita-se à tríade regular-fomentar-fiscalizar, papel esse exercido pelas Agências,
ficando o papel principal para o empreendedor privado, o qual, evidentemente, visa
ao lucro.
Dessa maneira, ajustes se mostraram necessários na fixação do
Planejamento e das Diretrizes do Setor Energético, de modo a harmonizar as
demandas existentes com os interesses dos investidores, com vista a atrair a sua
participação.
Nesse contexto, as normas de licenciamento ambiental foram
estabelecidas nos cânones hoje existentes, isto é, processo de licenciamento sem
contraditório,

com

Estudo

de

Impacto

Ambiental

contratado

pelo

próprio

empreendedor e o Estado passou a fomentar os empreendimentos, fornecendo infraestrutura e incentivos fiscais ao investidor privado.
Vale salientar que o sistema de geração de energia vigente
no país hoje é totalmente privado, limitando-se a atuação da ANEEL a promover os
leilões de energia e regular o setor. A Agência estima a demanda energética, numa
projeção futura, e distribui proporcionalmente os leilões de modo a contemplar a
demanda levando em consideração o perfil de cada matriz energética, como tempo
estimado de instalação, custos, etc.
Dessa forma, leilões de energia térmica tornaram-se alvo de
demanda por parte dos investidores, haja vista que têm retorno maior e mais célere se
comparado com outras formas de geração de energia. Nesse diapasão, por exemplo,
tem-se que não interessa a um empresário construir uma hidrelétrica colossal, de
custos altíssimos e que só entrará em operação 10 anos depois.
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A contrário senso, uma térmica movida a carvão tem um
investimento relativamente mais baixo, custo da matéria-prima (carvão) baixíssimo e
um retorno relativamente rápido (de 36 a 48 meses para instalar a Usina) e funciona
com pouquíssimo pessoal (aqui, 80 empregados).
Em todas as audiências públicas realizadas até o momento, o
empreendedor afirma que o carvão será originário da Colômbia em função da
excelente qualidade. Não queremos refutar essa informação, contudo, encontramos
no próprio sítio da MPX na Internet que o carvão colombiano é o mais barato do
mundo.
Lá, consta que: “De acordo com estudos realizados pelo
McCloskey Group e pelo Standard Bank, os custos de produção de carvão no mundo
variam de US$ 24,1/tonelada, para minas na Colômbia, a US$39,4/tonelada, para
minas na Austrália.”22
Em contrapartida, o barril de petróleo (que corresponde a
apenas 42 galões ou 159 litros) já bateu a casa dos US$ 90,00, tornando mais caras as
matrizes derivadas do petróleo, como diesel e gás, o que, aliás, motivou o empresário
Eike Batista, sócio controlador da MPX a vender a famosa “Termo-Luma”, Termelétrica
movida a gás também situada no CIPP, para a Petrobrás.
A UT em questão se propõe a gerar 700 MW de energia
elétrica. Para tanto, impõe-se o consumo de 2.281.250 ton/ano (dois milhões, duzentos
e oitenta e um mil, duzentos e cinqüenta toneladas ao ano) de carvão mineral.
Indubitavelmente, uma quantidade assustadora.
Na semana passada, a MPX assinou duas opções de compra
de direitos minerários oriundos da Região da La Guajira na Colômbia, visando ao
abastecimento dos muitos empreendimentos movidos a carvão que pretende instalar
no país (v. Fato Relevante anexo).

22

fonte: http://ri.mpx.com.br/mpx/web/conteudo_pt.asp?tipo=13263&id=&idioma=0&conta=28
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O próprio EIA admite essa lógica eminentemente capitalista
ao afirmar que:

“...a MPX Mineração e Energia Ltda. buscou a construção de
uma usina termelétrica de baixo custo de instalação que pode
23

ser instalada rapidamente....”

Frise-se, entretanto, que não há nada de reprovável na
conduta do empresário, que deve sim visar ao lucro no exercício de sua atividade
empresária.
Contudo, atividades incompatíveis com a preservação do
meio ambiente não devem ser fomentadas pelo Estado, ante a sua negligência
pretérita em promover os necessários investimentos no setor energético, e ante sua
ineficiência na fixação de uma Política Energética responsável e sustentável, com
vistas a atrair o investidor privado para fazer as vezes do Estado na condução dos
investimentos essenciais ao país.
Aliás, os gráficos contidos na página a seguir mostram que:

•

Até o ano de 2006 o Brasil vinha gradualmente reduzindo a participação das
energias não-renováveis e aumentando a das renováveis;

•

Aumentaram também as fontes Biomassa e Hidráulica.

Contrariando essa tendência louvável, o país sinaliza um
processo de retrocesso, fomentando o uso de energias sujas, com vistas grossas dos
23

EIA – Apresentação.
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órgãos ambientais, os quais não penetram num mérito mais abrangente quando do
julgamento dos licenciamentos, limitando-se a realizar uma checagem de requisitos
formais.

24

24

dados da EPE – ob. cit.
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25

A

tabela

a

seguir

ratifica

as

informações

acima.

A

participação da fonte carvão apresentou decréscimo no período 2005-2006 (-3%).26

25
26

dados da EPE – ob. cit.
idem.
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Os estudos da EPE servem também para desmistificar a lenda
de que o Brasil saturou seu potencial hidrelétrico. Antes de qualquer comentário,
analisemos o gráfico a seguir:
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Como é fácil perceber, a região Norte, por exemplo, não
utiliza sequer 10% da sua potencialidade. Já o Nordeste, não utiliza nem 50% das suas
potencialidades de geração de energia pela via hidrelétrica.
Dessa forma, é falaciosa a tese de que, apesar de o Brasil
possuir o maior potencial hidrelétrico do planeta, a diversificação das fontes de
geração impõem-se face à saturação do sistema hidrelétrico.
Na verdade, o que falta é investimento. Investimento este
abandonado pelo Estado, que adotou um modelo de economia neo-liberal,
assumindo a fórmula do Estado mínimo, e deixando os investimentos para o setor
privado.
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Nesse cenário, é de se compreender que o empresário
privado

não

irá

empatar

seu

capital

em

empreendimentos

colossais,

de

complicadíssima instalação, custos altíssimos e retorno a perder de vista.
O Estado viu-se forçado a fomentar a utilização de matrizes
não recomendadas sob o ponto de vista ambiental, por elas representarem um nicho
de mercado atraente para o empresariado, sob pena de perder esse parceiro, ao
qual o Poder Público terceirizou as engrenagens que movem o país.
O processo se asseverou a partir das grandes privatizações
ocorridas no Governo Fernando Henrique Cardoso, também chamado ‘período das
desestatizações’, cujo setor energético, juntamente com a telefonia, mostraram-se os
pontos nevrálgicos do sistema.
À toda evidência, contudo, a sociedade não pode pagar o
preço dos equívocos dos gestores públicos. Ao assim agir, o Estado brasileiro está na
contramão das tendências mundiais, contrariando inclusive os tratados internacionais
de que é signatário.
Além disso, está sendo co-autor da devastação ambiental
que será imposta ao país produtor do carvão (Colômbia) onde se situam as
mineradoras, não podendo o país se furtar dessa responsabilidade, como se fosse lícito
varrer o lixo para o país do vizinho, haja vista que os paradigmas vividos em tempos de
globalização impõem a cooperação entre os Estados e a solidariedade na resolução
dos problemas planetários.
Esse princípio foi reconhecido pelo Protocolo de Quioto e a
própria Constituição da República expressamente reconhece a “cooperação entre os
povos para o progresso da humanidade” como princípio regente da República nas
relações internacionais (Art. 4° da CF/88).
O Brasil não pode cooperar para que a Colômbia seja um país
movido a carvão e a cocaína. O consumidor final é, inegavelmente, em se tratando
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do consumo de bens nocivos à saúde, o maior responsável e maior fomentador do
sistema, que enriquece uns poucos e escraviza e leva à morte muitas pessoas.
Vale salientar, por fim, que a necessidade imperativa de
importação irá contribuir ainda negativamente para a balança comercial brasileira,
contrariando, também nesse ínterim, os enormes esforços nacionais pró-exportação
rumo ao desenvolvimento sustentável. Vejamos a seguinte tabela:
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Podemos ver que haverá um retrocesso na tendência de
queda na importação de carvão mineral pelo Brasil, que no período 2005-2006 teve
uma mobilidade de -3,5%. Isto também corrobora o argumento de que o Brasil está
revertendo a tendência de decréscimo no uso dessa nociva matriz energética.
Por tudo isso, cabe ao Poder Judiciário, diante desse processo
deflagrado silenciosamente, sem consentimento do povo brasileiro, que se passa nos
leilões da ANEEL e nas repartições dos órgãos licenciantes, dar respostas à sociedade
brasileira e reorientar o rumo do sistema energético nacional, conduzindo-o a um
caminho viável e auto-sustentável, aproveitando as inúmeras potencialidades naturais
que possuímos, contribuindo, acima de tudo, para a manutenção da vida no planeta.
Com relação às nossas potencialidades naturais, temos o
maior potencial hidrelétrico do mundo e a região Nordeste tem as maiores
potencialidades eólica (Usinas Eólicas) e solar (Usinas Fotovoltáicas) do mundo. Ainda,
o Ceará é o terceiro maior produtor de biodiesel do país e o Brasil já alcançou a
importante marca da auto-suficiência em petróleo, sendo a Petrobrás uma das
companhias mais eficientes do mundo em matéria de energia e líder mundial em
extração de petróleo em grandes profundidades, fonte essa da qual decorrem o
diesel e o gás, possíveis matrizes energéticas para Usinas Termelétricas, com menores
impactos ambientais.

Das Conclusões

Por tudo que foi dito, infere-se que:
•

A geração de energia elétrica é uma necessidade concreta;
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•

O Brasil, ao assumir uma política neo-liberal, transferiu para o empresário
privado o papel de gerar energia e passou a fomentar setores não
necessariamente em harmonia com os interesses relacionados ao meio
ambiente, no afã de atrair investidores para resolver o problema de produção
energética;

•

As tecnologias que interessam aos empresários, como não poderia deixar de
ser, são aquelas que têm menores custos de instalação, menor custo da
matéria-prima, menor tempo de instalação e maiores margens de lucro;

•

Preenchendo esse perfil encontram-se as Usinas Termelétricas movidas a
carvão mineral, combustível fóssil baratíssimo, cuja utilização para tal
finalidade provoca sérios danos ao meio ambiente e à saúde humana, por
inúmeros aspectos;

•

O Brasil está na contramão das tendências internacionais em termos de
geração de energia, contrariando inclusive tratados internacionais que
determinam a redução dos gases geradores de efeito estufa e aquecimento
global;

•

O licenciamento possui falhas insanáveis. O elaborador do EIA-RIMA omitiu-se
quanto ao Estudo de Alternativas, esquecendo-se de apresentar outras
soluções técnicas para a pretensa geração de energia, limitando-se a
defender a viabilidade do empreendimento. Dessa forma, o documento
mostrou-se uma tese de defesa da UTE, e não um instrumento técnico e isento,
que tem como finalidade subsidiar o órgão licenciante na decisão de
conceder ou não o licenciamento ambiental;

•

Apesar disso, a SEMACE avalizou o empreendimento, limitando-se à
verificação do atendimento dos aspectos formais exigidos pela legislação;

•

Dessa forma, a LP e a LI são nulas, porquanto têm arrimo num EIA-RIMA
absolutamente viciado. O processo de licenciamento deve ser anulado e
renovado, devendo ser eleito outro elaborador para o estudo, de preferência,
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entidades públicas, que não sejam remuneradas pelo empreendedor, a
exemplo do IBAMA e da Universidade Federal do Ceará – UFC;
•

As obras estão previstas para terem início dentro de 2 a 3 semanas (meados
de maio). Dessa forma, há necessidade de medida cautelar visando a impor
ao empreendedor a abstenção de dar início à empreitada, mantendo-se
suspensa a obra até o desfecho final, sob pena de inegáveis prejuízos à
sociedade e ao próprio empreendedor, caso seja revertida a matriz
energética eleita, impondo-se uma revisão de todo o projeto.

Do Mandado Liminar

A Ação Cautelar
No corpo da lei n˚.7347/85, há duas referências à ação
cautelar: o art. 4˚ dispõe que “poderá ser ajuizada ação cautelar para fins desta lei,
objetivando, inclusive, evitar o dano”, e o art. 5˚ cuida da legitimidade ativa para “a
ação principal e a cautelar”.
Por ação cautelar, no sistema da lei n. 7347/85, deve-se
entender, pois, não só a cautelar instrumental (medida preventiva, no sentido
preparatório ou incidente), como também a já aludia cautelar satisfativa (medida
preventiva, mas definitiva). Com efeito, casos há em que a cautela é pedida em
processo

acessório,

que

pressupõe

o

ajuizamento

de

uma

ação

principal

(concomitantemente, no caso da cautelar incidente, ou sucessiva, no caso da
cautelar preparatória); casos outros existem, porém, em que a providência pedida, a
título de cautelar, não é acessória, e sim já é a própria, definitiva e única prestação
jurisdicional (é satisfativa, no sentido de que não pressupõe a propositura de nenhuma
ação “principal”, além dela mesma).
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Especialmente em matéria ambiental, será freqüente que o
dano, uma vez cometido, seja irreparável; a própria indenização jamais poderia levar
a recompor o estado anterior à violação. Mais do que nunca, portanto, acresce a
importância da tutela preventiva, não raro de caráter satisfativo.
Quando o art. 4˚ da lei n˚.7347/85 menciona ação para “evitar
o dano”, por certo está a referir-se não só à cautelar instrumental, como à cautelar
satisfativa. Se o provimento cautelar já esgotar em si mesmo toda a pretensão, não
haverá ação principal a propor.
Assim, a lei n˚.7347/85 permite ajuizamento tanto de ação
cautelar como de ação principal, sem excluir-se a chamada ação cautelar satisfativa.
Resta indagar se a liminar, a que se refere o art. 12 da lei
n˚.7347/85, pode ser concedida em quaisquer ações, como nas condenatórias ou até
no processo cautelar.
O art. 12 permite a concessão de liminar, com ou sem
justificação prévia, inclusive sob astreinte (multa u cominação diária, para o caso de
descumprimento da liminar). Não há motivo, muito pelo contrário, para sustentar o
cabimento de liminar só na ação principal, ou só na ação condenatória. Também nas
cautelares (quer nas instrumentais, sejam preparatórias ou incidentes, que nas
satisfativas), é imperioso reconhecer o cabimento das liminares, pois só assim
efetivamente se pode atingir o escopo da lei, pelo qual as cautelares podem ser
ajuizadas, “objetivando, inclusive, evitar o dano”, diz a lei.
Em matéria de cautelares, a remissão ao sistema do CPC
significa que os pressupostos gerais das medidas cautelares (fumus boni júris e
periculum in mora) também devem estar presentes nas ações cautelares ajuizadas
com base na chamada Lei dos interesses Difusos ou Lei da Ação Civil Pública.
O mandado liminar
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Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem
justificação prévia; entretanto, a decisão sujeita a agravo.
Em matéria de concessão de liminares em ação civil pública
ou coletiva, e antes de outras considerações, podemos anotar que:

a) Tendo em vista o peculiar sistema da lei nº. 7347/85, é admissível a concessão
de medida liminar initio litis tanto nas ações cautelares (seja nas preparatórias
ou incidentes, seja nas chamadas cautelares satisfativas), com no próprio bojo
da ação principal.
b) A liminar pode constituir na autorização ou vedação da prática de ato, ou
qualquer providência de cautela admissível no Direito, com ou sem imposição
de multa liminar diária.
Sobretudo, na concessão das medidas liminares, devem estar presentes os
pressupostos gerais das medidas de cautela, quais sejam o fomus boni júris e o
periculum in mora.

Dito isto, temos como perfeitamente cabível a medida
cautelar initio litis. Necessário, porém, que estejam presentes os requisitos legais.
No caso, o perigo de demora é patente. Há litisconsórcio no
pólo passivo, devendo, para citação de ambos os réus, serem expedidas cartas
precatórias, as quais podem levar meses para serem cumpridas, em função da
burocracia judiciária. Ademais, a SEMACE constitui-se numa autarquia, de modo que
dispõe de prazo em quádruplo para contestar, pelo teor do art. 188 do Código de
Processo Civil.
Portanto, considerando que foi anunciado pelo próprio
empreendedor, na Audiência Pública realizada ontem (15-04-2008) em São Gonçalo
do Amarante, que as obras terão início no mês de maio, isto é, daqui a 2 ou 3
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semanas, certamente, a não concessão da medida pode ter como conseqüência o
início das obras com inegáveis e irreparáveis prejuízos.
A medida cautelar aqui requerida tem o condão de evitar o
início das obras até o desfecho da presente demanda, haja vista que, ao final, pode
ter

como conseqüência

a

revisão da

matriz energética

apresentada

pelo

empreendedor e, por via de conseqüência, a revisão de todo negócio, configurando
um risco de prejuízo irreparável para a requerida e, mais ainda, para o meio ambiente.
Quanto à fumaça do bom direito, evidencia-se por tudo que
foi alegado ao longo desta peça, bem como pela vasta documentação acostada
aos autos, que demonstra não só a fumaça, necessária à formação do juízo de
probabilidade exigido para prolação da medida cautelar, mas talvez o próprio direito
de fundo, já estando desde já demonstrada a verossimilhança de tudo que foi
afirmado de forma cabal e irrefutável.
A título de medida coercitiva, requer-se, com fulcro no
Art. 11 da LACP, a imposição de multa diária, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão
de reais), à requerida MPX Energia, em caso de descumprimento da liminar e
conseqüente início das obras.
Requer-se

ainda

a

designação

de

audiência

de

justificação prévia para a parte autora justificar a imperativa necessidade da
concessão do acautelamento requestado liminarmente.

DO PEDIDO

Por tudo que foi exposto, requer-se que Vossa Excelência se digne de:
•

Receber a presente ação civil pública e processá-la até o seu final
julgamento;
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•

Designar audiência preliminar de justificação prévia, com fulcro no art.
12 da LACP;

•

Conceder, liminarmente, medida cautelar inaudita altera pars, no
sentido de que a requerida MPX Energia SA se abstenha de dar início às
obras até o desfecho da causa;

•

Determinar a citação dos réus para, querendo, contestar o presente
feito, sob pena de revelia;

•

Intimar o ilustre representante do Ministério Público para intervir no feito
(Art. 5°, §1°, da LACP);

•

Determinar, como medida cautelar de natureza probatória, a exibição,
pela requerida SEMACE, no prazo de 15 dias, de cópia de todo
processo de licenciamento ora guerreado (Art. 8°, LACP);

•

Ao final, julgar procedente o pedido para:
a) Anular as Licenças Prévia e de Instalação;
b) Determinar

que

novo

EIA-RIMA seja

realizado por

outro

elaborador, de preferência, entidades públicas, que não sejam
remuneradas pelo empreendedor, a exemplo do IBAMA e da
Universidade Federal do Ceará – UFC, a juízo de V. Exa.;

•

Condenar os réus ao pagamento de verba honorária em favor do
Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública, no percentual de 20%
sobre o valor da causa;

•

Proceder à intimação pessoal da Defensoria Pública de todas as
decisões e atos processuais a serem praticados, em observância às
prerrogativas dos membros da instituição, previstos na LCP 80/94 e LCP
Estadual 06/97.

1ª Defensoria da Comarca de São Gonçalo do Amarante ● Rua Prof. Edite Mota, Centro. 201
Cep 62.670-000 ● São Gonçalo do Amarante, Ceará ● Fone-fax: (85) 3315-7266

87

Defensoria Pública Geral do Estado

Pretende-se provar o alegado por todos os meios admitidos
em Direito, notadamente depoimento das partes, pelo exame da documentação
acostada, perícias e demais meios de prova que este MM. Juízo entender pertinentes.
Dá-se à causa o valor de R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de
reais).
Termos em que
Pede deferimento.
São Gonçalo do Amarante, 16 de abril de 2008.

Thiago Oliveira Tozzi
Defensor Público Substituto
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APÊNDICE
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