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Visionar os processos de sustento da vida no planeta como uma linda e diversa 

rede de inter-relacionamentos – um caleidoscópio de padrões, ritmos e 

conexões cuja complexidade e diversidade de alternativas possíveis nos fazem 

lembrar que cooperação, compartilhamento, honestidade, humildade, 

compaixão e amor deveriam ser as diretrizes para o nosso comportamento, de 

uns para com os outros, e para com a Terra. (MILLER, 2007, p. 501). 
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RESUMO 

 

Acidentes ambientais normalmente são acontecimentos complexos, que transcendem as 

relações do homem com o seu ambiente, do público com o privado, do individual com o 

coletivo. Normalmente envolvem forças e agentes em desequilíbrio e devem estar ao alcance 

do direito e da justiça, tanto em ações anteriores, visando evitá-los, como posteriores, visando 

ações compensatórias e mitigatórias para os atingidos e punitivas para os responsáveis. O 

presente trabalho objetivou identificar e analisar como os processos administrativos de 

controle prévio podem contribuir para uma efetiva tutela ambiental. Neste sentido a aplicação 

e o respeito aos princípios da informação e da participação no Direito Ambiental, é de suma 

importância para a busca de uma nova ordem garantidora do Estado Democrático do Direito. 

A análise requereu aplicação do método dedutivo, de pesquisa bibliográfica e descritiva para 

compor os estudos e reflexões acerca dos aspectos complexos do problema que foi 

investigado. Após analisados os dados ficou evidenciado que os atuais mecanismos voltados 

para o controle prévio das atividades de exploração através da mineração não são suficientes, 

visto as ações de comunicação e as audiências públicas. Os atuais modelos de accountability,  

de democracia, e de controle social e ambiental são insustentáveis, sendo urgente desenvolver 

novos mecanismos e padrões que respondam com justiça aos desafios das desigualdades 

sociais, com harmonia nas relações entre as partes interessadas, pautadas na cooperação, 

transparência e na publicidade dos processos, que neste contexto é uma condição a ser 

buscada e resguardada, para que se garanta e se construa uma sociedade mais equânime e 

sustentável. 
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ABSTRACT 

 

Environmental accidents are usually complex events that transcend the relationship of man to 

his environment, from the public to the private, from the individual to the collective. They 

usually involve forces and agents in imbalance and must be within the reach of the law and 

justice, both in previous actions, aiming to avoid them and later, aiming at compensatory and 

mitigating actions for those affected and punitive to those responsible. The present work 

aimed to identify and analyze how the administrative processes of prior control can contribute 

to an effective environmental protection. In this sense, the application and respect for the 

principles of information and participation in Environmental Law is of paramount importance 

in the search for a new order guaranteeing the Democratic State of Law. The analysis required 

the application of the deductive method, of bibliographic and descriptive research to compose 

the studies and reflections about the complex aspects of the problem that was investigated. 

After analyzing the data, it was evidenced that the current mechanisms aimed at the prior 

control of exploration activities through mining are not enough, considering the actions of 

communication and the public hearings. Current models of accountability, democracy, and 

social and environmental control are unsustainable, and new mechanisms and standards are 

urgently needed to respond to the challenges of social inequalities, with a harmonious 

relationship between stakeholders, based on cooperation, transparency and accountability. In 

the publicity of the processes, which in this context is a condition to be sought and protected, 

so that a more equitable and sustainable society can be guaranteed and built. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

 O Estado de Minas Gerais é conhecido mundialmente pelas suas riquezas minerais e 

como polo produtor de minério de ferro. A atividade mineraria vem sendo historicamente 

desenvolvida desde meados do século XVII e faz parte do desenvolvimento econômico da 

região, tendo desempenhado um papel fundamental neste processo. Foi responsável pela 

ocupação inicial do território e do surgimento de povoados, vilas e cidades. Destarte, foi em 

terras mineiras e devido às atividades de mineração que ocorreram as primeiras grandes 

revoltas contra o colonialismo português e a sua política de tributação dos bens minerais, 

resultando em movimentos revoltosos, em busca de maior justiça, como a Inconfidência 

Mineira no final do século XVIII (1792). Pode-se inferir que desde os primórdios do 

desenvolvimento da sociedade brasileira, o estudo dos direitos decorrentes desta atividade e a 

sua regulamentação são pauta frequente nos tribunais de todas as instâncias e preocupação 

recorrente do ministério público.  

 Por outro lado, sabe-se do potencial de impacto ambiental causado pela atividade e 

pelos seus resíduos. Não há possibilidade de se empreitar atividades minerarias sem causar 

fortes implicações no ambiente natural e nas comunidades e pessoas envolvidas. Em se 

tratando de uma atividade extrativa, teoricamente mais simples e com menor emprego de 

tecnologia, que gera menor valor agregado ao produto (commodities), é de se esperar que a 

lucratividade das operações seja passível de grandes flutuações e que tenham de resguardar e 

assegurar reservas econômicas suficientes para ações mitigadoras e reparadoras.  

 Outrossim, a atividade é de grande periculosidade, sujeita a ocorrência de acidentes 

tanto no processo de extração, como no de transporte e de tratamento dos refugos gerados 

pelo beneficiamento dos minérios extraídos. Desta forma é de se esperar que sejam 

desenvolvidos mecanismos legais que assegurem o monitoramento da segurança das 

atividades, bem como de possíveis ações mitigadoras e indenizatórias em casos de ocorrência 

de sinistros. Para tanto se faz necessária a participação e controle social dos agentes 

envolvidos, Estado e Pessoas Físicas e Jurídicas, para que se garantam os seus direitos 

básicos, como por exemplo, o acesso à informação e seus mecanismos, tanto no tocante a 

autorização e instalação das atividades como no seu processo de funcionamento e nos 

possíveis impactos e acidentes ambientais decorrentes. 

 Esta dissertação propôs discutir como ocorreu a promoção de mecanismos de 

informação, participação e controle social antes e após os acidentes ambientais ocorridos em 

barragens de rejeitos no Estado de Minas Gerais e seus desdobramentos que embasaram o 
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previsto no artigo 4° da Lei 12334, de 20.9.2010, da Política Nacional de Segurança de 

Barragens em caso de acidente ambiental, que pode ser consultado no anexo 1.  

 Os princípios da informação e da participação veem sendo tratados e conduzidos nos 

cenários das grandes tragédias ambientais dos últimos anos em Minas Gerais de forma 

controversa. O objetivo foi de descobrir se a realidade se conduz à observância da teoria do 

Direito Ambiental Constitucional e da esfera pública, em detrimento das necessidades 

particulares dos agentes envolvidos. Mormente buscou-se também evidenciar se o processo de 

acesso e distribuição da informação e de criação e manutenção de mecanismos de participação 

foram realizados de forma efetiva, resguardando-se os direitos das populações atingidas em 

detrimento dos interesses econômicos dos agentes empresariais envolvidos. 

 Assim, o problema de pesquisa é: a incidência dos princípios da informação e da 

participação no controle prévio e no contexto de acidentes ambientais poderia evitar e 

eventualmente mitigar os seus efeitos em relação aos danos materiais, humanos e, ambientais, 

de forma preventiva e resolutiva? 

 Para tanto, as hipóteses que norteiam o trabalho podem ser assim descritas:  

a) Os princípios da informação e da participação não foram devidamente observados 

nos processos desenvolvidos pelos agentes envolvidos antes do acidente ambiental causado 

pelo rompimento da barragem São Francisco de contenção de rejeitos da Mineradora Rio 

Pomba Cataguases Ltda., em Miraí, Minas Gerais e; 

a.1) Esta ocorrência resultou em possíveis aumentos de danos e de prejuízos nos 

direitos dos agentes envolvidos; 

a.2) Se os princípios fossem observados devidamente nas ações desenvolvidas antes e 

após a ocorrência do acidente, poder-se-ia diminuir os prejuízos incorridos e se resguardar os 

direitos dos agentes envolvidos, em detrimento às ações de gerenciamento de crises e aos 

interesses econômicos, além de garantir a ação pública em prol de controle social; 

b) Os princípios da informação e da participação foram devidamente observados nos 

processos desenvolvidos pelos agentes envolvidos antes do acidente ambiental causado pelo 

rompimento da barragem São Francisco de contenção de rejeitos da Mineradora Rio Pomba 

Cataguases Ltda., em Miraí, Minas Gerais e; 

b.1) Esta ocorrência resultou em possíveis diminuições de danos e de prejuízos nos 

direitos dos agentes envolvidos. 

 Diante o exposto, apresenta-se os objetivos gerais e específicos desenvolvidos de 

acordo com o propósito do trabalho, visando analisar uma situação real ocorrida 
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anteriormente e os seus desdobramentos e observar se foram seguidas as doutrinas do Direito 

Ambiental e Constitucional. 

  Como objetivo geral do presente trabalho, de acordo com o proposto, buscou-se 

evidenciar se os direitos ambientais constitucionais básicos estão sendo respeitados e 

resguardados nas ações de licenciamento para instalação e operação de atividades minerárias 

e barragens de rejeitos desenvolvidas pelas esferas governamentais e empresarias 

(Responsabilidade Civil) junto à população diretamente atingida em torno das temáticas 

envolvendo o princípio da informação e o princípio da participação, assim como as posições 

doutrinárias normativas. 

 Como objetivos específicos almejou-se: (i) identificar dados sobre o acidente 

ambiental ocorrido no Estado de Minas Gerais: rompimento da barragem São Francisco de 

rejeitos da Mineradora Rio Pomba Cataguases Ltda. ; (ii) identificar se houveram ações de 

comunicação públicas e participação popular nas ações desenvolvidas pelas esferas 

governamentais e empresariais (Responsabilidade Civil) no período antes, durante e após os 

acidentes; (iii) verificar e discutir possíveis conflitos de interesses e o resguardo do interesse 

público nestes casos, em consonância com o Direito Ambiental e o Direito Constitucional. 

 Como justificativa, verifica-se que, em cenários de grandes desastres ambientais, o 

gerenciamento da crise e o acesso à informação perpassam o agente causador (normalmente 

uma pessoa jurídica) e órgãos de defesa do direito da população – Ministério Público e Defesa 

Civil. A geração de boatos ou a informação sem controle pode ampliar os resultados das 

tragédias ou minimizá-los e entra em conflito com os interesses individuais privados 

(manutenção da imagem da empresa e minimização de danos) e o interesse público de se 

informar e indenizar de forma justa a população atingida seja no momento concomitante ao 

acontecimento ou, após, na análise de seus resultados e causas. 

 Entender como este processo de desenvolve e quais os seus resultados reais e possíveis 

é fundamental para o desenvolvimento de estruturas que garantam o direito dos envolvidos, 

bem como que sirvam de embasamento e fundamentação para o desenvolvimento e 

atualização dos mecanismos de antecipação, segurança e garantias. Analisar as ações 

desenvolvidas pelos agentes antes e depois da ocorrência de um desastre ambiental em 

consonância às leis existentes, ao princípio da informação e à teoria do Direito Ambiental 

Constitucional é imprescindível.  

 As formas incorretas de se trabalhar a informação e de se potencializar a participação 

dos agentes envolvidos podem levar a prejuízos na garantia dos direitos constitucionais 

destes. Por outro lado, acredita-se que a observância dos princípios constitucionais tenderia a 
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mantê-los e resguardá-los. Desta forma, se faz necessário evidenciar se o respeito aos 

dispositivos constitucionais de garantia de direitos, envolvendo o princípio da informação e o 

princípio da participação, assim como as posições doutrinárias normativas estão presentes nos 

processos desenvolvidos pelo Ministério Público, pelas pessoas jurídicas e pessoas físicas 

após a ocorrência de um acidente ambiental, no Brasil – o rompimento da barragem São 

Francisco da Mineradora Rio Pomba Cataguases Ltda., no município de Miraí, Minas Gerais, 

em 10 de janeiro de 2007. 

 Em relação ao Direito Ambiental foram utilizadas as doutrinas de Édis Milaré, José 

Afonso da Silva, Celso Antônio Pacheco Fiorillo e de Paulo Afonso Leme Machado. No 

campo dos princípios jurídicos, e suas análises, no que se refere ao princípio da informação e 

princípio da participação, a investigação foi norteada pela doutrina de Chris Wold e Márcio 

Luís de Oliveira. 

 No tocante ao direito à informação e meio ambiente, a discussão foi orientada também 

pela doutrina de Paulo Affonso Leme Machado, que preconiza que as informações ambientais 

recebidas pelos órgãos públicos devem ser transmitidas à sociedade civil, excetuando-se as 

matérias que envolvam comprovadamente segredo industrial ou de Estado. 

 Em relação ao princípio da participação, os estudos serão norteados também pela 

doutrina de José Eduardo Ramos Rodrigues. Estes estudos também se embasaram na 

Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB/88).  

 Concernente à metodologia, seguindo as padronizações regulamentares, foi adotado o 

manual de Mariza Rios e Newton Teixeira – O Dom da Produção Acadêmica, bem como 

contribuições de Janete Bertucci, Antônio Carlos Gil, Linda G. Reis e A. S. Godoy.  

 Este estudo seguiu a abordagem segundo o método dedutivo, ou seja, a partir de uma 

observação global foi aplicado a um caso particular. 

 Segundo o tipo de pesquisa, trata-se de um estudo descritivo e exploratório. 

Exploratório no tocante ao levantamento da teoria existente e das informações históricas sobre 

o objeto de estudo. Descritivo no tocante à descrição e análise dos eventos relacionados ao 

processo relatado no caso, o acidente ambiental ocorrido no Estado de Minas Gerais –  

rompimento da barragem São Francisco de rejeitos da Mineradora Rio Pomba Cataguases 

Ltda., no município de Miraí em 10 de janeiro de 2007. 

As pesquisas exploratórias pretendem “explorar” algum tema de maneira criativa e 

inovadora visando gerar indagações e pontos de partida para pesquisas futuras. (BERTUCCI, 

2011).  
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Além disso, “um fenômeno pode ser melhor compreendido no contexto em que ocorre 

e do qual é parte, devendo ser analisado em um perspectiva integrada”. (GODOY, 1995, p. 

21). Para isso, o pesquisador vai a campo analisar o fenômeno em estudo a partir da 

perspectiva das pessoas envolvidas no processo. Essas questões caracterizam a abordagem 

qualitativa do estudo que “não se apresenta com uma proposta rigidamente estruturada 

levando os investigadores a propor trabalhos que explorem novos enfoques.” (GODOY, 1995, 

p. 21).  

 Utilizou-se do método de análise qualitativa através das técnicas de pesquisa 

documental e de estudo de caso. A primeira técnica trouxe contribuições significativas ao 

estudo e, são importantes fontes de dados, pois podem ser considerados como fontes naturais 

de informações. (GODOY, 1995).  

A segunda técnica, o estudo de caso, com uma base empírica, que consiste em 

selecionar um objeto ou um fenômeno e estudá-lo em todos os seus aspectos, é muito 

utilizada para levantar percepções na área das ciências humanas e, que pode ser realizada em 

uma ou em um grupo restrito de pessoas. (BERTUCCI, 2011; REIS 2008). 

O estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um, ou de 

poucos objetos onde se analisa e se examina, profundamente, o seu ambiente com o intuito de 

responder, como e porque determinada situação ocorre (BERTUCCI, 2011, GIL, 2013, 

GODOY, 1995). 

 Como unidade empírica de análise foi utilizado o acidente ambiental ocorrido no 

Estado de Minas Gerais, ocasionado pelo rompimento da barragem São Francisco de rejeitos 

da Mineradora Rio Pomba Cataguases Ltda., considerando-se o acesso às informações, a 

memória dos envolvidos e a caducidade e relevância dos dados. Buscou-se utilizar dois focos 

de análise: os documentos oficiais sobre o acidente e as ações desenvolvidas pelas esferas 

governamentais e empresariais (Responsabilidade Civil) no período durante e após o acidente. 

Os métodos de coleta de dados utilizados foram pesquisa bibliográfica e pesquisa 

documental a fontes secundárias que incluem documentos que, de alguma forma, já foram 

disponibilizados ao público, e possuem grande relevância na construção do referencial teórico 

e no embasamento do estudo através de artigos e livros que abordam os temas em questão 

(BERTUCCI, 2011). 

 Para análise dos dados levantados no processo qualitativo utilizou-se análise de 

conteúdo. Ao final foi desenvolvido o confronto entre a realidade encontrada e a teoria 

existente e desenvolvidos focos analíticos que permitiram a conclusão do estudo de caso, 

evidenciando possíveis recomendações a serem utilizadas em casos futuros.  
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 Este estudo está organizado em seis capítulos. Neste primeiro, trata-se de apresentar o 

que foi estudado, seus objetivos, hipóteses, metodologia e sequência de redação.  

 No capítulo 2 é discutida a teoria sobre accountability social, desde a sua definição e 

tipificação, sua aplicabilidade no Brasil e a responsabilidade do Estado na proteção ao meio 

ambiente.  

 No capítulo 3, discute-se sobre a democracia  em suas diversas visões, salientando-se a 

democracia representativa, a democracia participativa e a democracia participativa 

deliberativa.  

 Já no capítulo 4 trata-se dos princípios jurídicos da informação e da participação no 

contexto do Estado Democrático Constitucional do Direito, a distinção entre princípios e 

regras, os princípios do Direito Ambiental do Direito do Meio Ambiente, os princípios do 

Direito Internacional do Meio Ambiente, os princípios da informação e da participação como 

instrumento ao  desenvolvimento, a participação social e o acesso a informação nos 

licenciamentos ambientais, discutindo a importância da educação ambiental na participação 

social, a prerrogativa fundamental humana do direito ao meio ambiente equilibrado como 

princípio, caracterizando-se o meio ambiente e definindo e refletindo acerca dos direitos 

fundamentais. 

 No capítulo 5 é relatado e analisado o estudo de caso relativo ao acidente de 

rompimento da barragem de rejeitos São Francisco da Mineradora Rio Pomba Cataguases 

Ltda., ocorrido em Miraí, no estado de Minas Gerais, à luz dos poucos documentos 

encontrados disponibilizados em variadas fontes. Ressalta-se aqui o reforço à ideia da grande 

dificuldade de pesquisa sobre este tópico pela baixa disponibilização de informações ao 

público e aos pesquisadores. 

 Por fim, no capítulo 6 são apresentadas as conclusões e recomendações sobre a 

situação encontrada, reforçando-se a necessidade da observação dos princípios analisados na 

manutenção dos direitos dos agentes envolvidos, notoriamente daqueles que detém menor 

poder econômico e alcance social.  
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2 ACCOUNTABILITY SOCIAL  

 

O desenvolvimento de uma gestão pública eficiente perpassa pela accountability, 

transparência, participação social, e eficaz uso dos recursos públicos. É importante destacar 

que a responsabilização das ações praticadas pelo gestor público viabiliza o controle do poder 

e não a retirada do mesmo (PINHO, 1988; SACRAMENTO, 2004). 

A formação de uma sociedade democrática implica atribuir aos governantes à 

responsabilização dos atos e também das omissões, praticados na administração pública em 

face aos governados, o que se pode definir como accountability democrática (ABRUCIO; 

LOUREIRO, 2005). 

Referente à Administração Pública, é determinante o emprego da transparência no uso 

de recursos públicos, quanto à responsabilização dos atos praticados, demandando por um 

maior envolvimento do controle social na gestão pública. Alguns instrumentos para a 

efetivação deste controle, têm se mostrado crescente, como formulação de leis e normas que 

contribuem para a efetivação da accountability do Estado e uma maior participação social 

(BODART; OLIVEIRA, 2015). 

Diante o exposto, desenvolvem-se a seguir argumentativas teórico-conceituais 

concernentes ao conceito de accountability. 

 

2.1 A definição de accountability 

 

O significado da palavra Accountability tratar-se-á de um termo da língua inglesa 

Account, que por sua vez teve origem etnológica no francês Acont ou Aconter e que 

inicialmente fora traduzido para o inglês como verbo reckon (IRIS, 2016). A tradução deste 

para o português vem a ser classificada como, avaliar, calcular, orçar, contar computar, 

concluir, considerar. Em síntese, a locução accountability é decorrente do latim, sendo 

formada por ad+computare, expressando “contar para, prestar contas a, dar satisfação a, 

corresponder à expectativa de” (HEIDEMANN, 2009, p. 303). 

Considerando a terminologia em inglês, percebe-se que o verbo transitivo account, 

pode assumir outras formas, conforme a conjugação do verbo. Ou seja, accounted (calculado, 

contado, considerado), accounting (calculando, computando, avaliando) e accounts (calcula, 

considera, conclui). Entretanto, nota-se que quanto ao termo account na forma adjetivo, 

acrescentado do sufixo “able”, há uma variação para accountable, o que implica dizer 
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significar algo que possa ser calculado, avaliado, ou explicado. Assim, chegamos à forma 

substantiva, ou seja, accountability (IRIS, 2016). 

Accountability é um termo, um conceito multíplice (KLUVERS; TIPPETT, 2010) e de 

difícil tradução no que tange também, a outros idiomas e culturas (PINHO; SACRAMENTO, 

2009).  

Na língua portuguesa, frequentemente encontramos a palavra accountability associada 

ao termo responsabilização e muito comum às áreas da administração, governança e política. 

No campo da administração pública, ao tratar de bens públicos, insere-se a esta 

responsabilização, também a fiscalização, avaliação e prestação de contas dos entes 

administrativos e instituições representativas, junto aos seus representados. Embora o 

significado do termo accountability possua algumas variações, não há como não dizer o quão 

imperativo se torna o debate acerca do tema e a efetividade do mesmo respaldado na ética. 

O conceito de accountability vem sendo discutido por alguns autores como, 

inicialmente, por Fredericmosher (1968) que empenhou na busca pelo entendimento de 

accountability, e segundo Campos (1990) ele relacionou accountability com 

“responsabilidade objetiva” (CAMPOS, 1990, p. 3), ou seja, imposição de responsabilidade 

que uma pessoa arca perante a outra Este estudo vem sendo ampliado e, é introduzido no 

Brasil por Campos (1990) desde a pós-ditadura militar, e posteriormente, por O‟Donnell 

(1991; 1998), Behn (1998) e Pinho e Sacramento (2009; 1998; 2004). 

“Verifica-se, pois a idéia contida na palavra accountability traz implicitamente a 

responsabilização pessoal pelos atos praticados e explicitamente a exigente prontidão para a 

prestação de contas, seja no âmbito público ou no privado” (PINHO; SACRAMENTO, 2009, 

p. 1347). Essa contribuição dada pelos autores na elaboração do conceito de accountability, 

compreensão e evolução do mesmo, permite avaliar o desenvolvimento de uma participação 

social e controle social na sociedade brasileira. 

A dificuldade de explicitar o conceito da palavra accountability no Brasil para Campos 

(1990) deve-se ao fato de que a população brasileira não participava de forma efetiva da 

gestão pública, sendo esta uma realidade daquele momento nos anos de 1980, ou seja, havia a 

falta de interesse por uma politização mais contundente da sociedade naquela época, 

percebendo então se tratar de um conceito restrito a esfera da prática da administração e do 

serviço público (CAMPOS, 1990). 

A falta da palavra accountability no Brasil para Campos (1990), exprimia também a 

falta de conceito e isto implicava investigar e questionar o motivo de sua inexistência e, 

portanto os reflexos e consequência da ausência desta na administração pública. Ao pesquisar, 
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Campos (1990), certificou que a sociedade brasileira não exigia uma contra partida do uso do 

dinheiro público, ou seja, uma prestação de contas quanto aos resultados, incluindo a isso um 

forte apreço pelas mazelas instituídas pelos governos, observando passivamente, a corrupção, 

o nepotismo, a tributação exacerbada e o desperdício de recursos públicos, levando-a a 

perceber que a indiferença popular pelos problemas públicos, somados as práticas 

clientelísticas, seriam forte entrave ao aprofundamento da accountability na administração 

pública (CAMPOS, 1990). 

Destaca-se que autores como Pinho e Sacramento (2009), também se dedicaram na 

busca pelo entendimento do significado de accountability, com o objetivo de averiguar se as 

mudanças ocorridas no âmbito do desenvolvimento institucional, social e político no cenário 

brasileiro, favoreceram para a ocorrência da tradução da palavra accountability para a língua 

portuguesa sem, contudo se distanciar da definição de origem. Para os autores após 20 anos da 

publicação do artigo de Campos (1990), “accountability: quando poderemos traduzi-la para o 

Português?”, avanços políticos ocorridos no Brasil permitiram uma aproximação e tradução 

da accountability e essas podem ter contribuído para que a accountability prosperasse no 

Brasil. 

Pertinente esclarecer que a análise de Pinho e Sacramento (2009) se deu em momento 

bem diferente daquele vivenciado por Campos (1990) (1975 – 1988). Para eles, o Brasil, 

naquele momento, já aparecia “[...] ensejando um aumento de accountability ou pelo menos 

criando algumas condições para isso” (PINHO; SACRAMENTO, 2009). Entretanto, para 

Pinho e Sacramento (2009), o conteúdo existente na palavra e um movimento cultural 

desempenhado para uma efetiva accountability, ainda se encontram distanciados de serem 

concretizados, mas mesmo assim eles afirmam que alterações em busca de uma maior 

transparência na administração pública ocorreram e temos presenciado um progresso 

significativo. 

Observa-se que o desenvolvimento da cultura política de um país contribui para os 

avanços políticos, econômicos e sociais no que se refere à responsabilização e, 

consequentemente na elaboração de mecanismos de controle e sanção, contrariando a visão de 

que democracia e crescimento econômico são antagônicos. (CAMPOS, 1990; CENEVIVA, 

2006; ABRUCIO; LOUREIRO, 2005).  

No tocante a accountability, Rocha (2008) sustentou que o termo seria empregado 

também, no instante das eleições, no momento de escolha do cidadão pela rejeição ou 

reeleição dos governantes, sendo aquela, instrumento de avaliação dos resultados de seus 
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mandatos, punindo-os ou premiando-os, e que a prestação de contas para a sociedade, deve 

ser exercida entre poderes, cujo controle burocrático seja recíproco e ininterrupto. 

A accountability, como prestação de contas, no exercício das funções legislativa, 

executiva, judiciária ou administrativa da atividade do Estado, com obrigações e atribuições 

de uma pessoa delegada à outra, e os frutos decorrentes das mesmas, requer dizer: “„A‟ delega 

a responsabilidade para „B‟ → „B‟ ao assumir a responsabilidade deve prestar para „A‟ → „A‟ 

analisa os atos de „B‟ → feita tal análise, „A‟ premia ou castiga „B‟” (PINHO; 

SACRAMENTO, 2009, p. 1350). 

É possível destacar ainda, a classificação da accountability trazida por Mainwaring 

(2005), que segundo ele pode se denominar de accountability eleitoral, concernente ao povo e 

accountability intraestatal, referente ao governo. Para o autor, existe uma divisão em três 

partes na accountability intraestatal: a relação hierárquica existente entre o superior e o 

comando deste a seu subordinado; a atuação dos agentes proporcionada pelo judiciário na 

instituição de regras e leis e; o controle e fiscalização de autoridades e da administração 

pública por órgãos e entidades, como exemplo o Tribunal de Contas da União (ROCHA, 

2008).  

Percebe-se que há uma congruência entre os autores ao tratar o conceito da 

accountability no tocante à responsabilização política, controle e prestação de contas, nas 

relações entre Estado e sociedade, incidindo aqui dois aspectos: vertical e horizontal, ou seja, 

social e arcabouço institucional. 

Para tanto, na seara do entendimento por outras definições advindas de estudos sobre o 

do tema accountability, O‟Donnell (1998) acabou por estabelecer duas divisões: 

accountability vertical e accountability horizontal. 

 

2.2 Accountability vertical e accountability horizontal na administração pública 

 

A administração pública deve se embasar na transparência e considerar a participação 

da sociedade na tomada de decisão, uma vez que aos governantes são atribuídas 

responsabilidades e metas específicas, vedado o anonimato quanto ao alcance destas, e não 

havendo o seu cumprimento, como consequência, as respostas podem ser dadas pela 

sociedade nas eleições (CAMPOS, 1990). Aos responsabilizados exigi-se uma obrigação, ou 

seja, a prestação de contas por tal responsabilização (BEHN, 1998).  

Nesse sentido, na administração pública, tanto a accountability horizontal, quanto a 

accountability vertical, devem ser exploradas, investigadas e estudadas com um cuidado 
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permanente e com a devida atenção no desenvolvimento e na gestão de políticas públicas. 

“Em todas as organizações há um indivíduo claramente encarregado pelos resultados obtidos 

por cada setor, portanto todos, sem exceção, devem ser fiscalizados na execução de suas 

tarefas e responder por seus atos e pela produção de resultados” (OLIVEIRA; BODART, 

2015). 

Campos (1990), em 1990, já observara que para uma fiscalização burocrática eficiente, 

é imprescindível que o controle exercido pelo Legislativo, seja independente e autônomo para 

julgar o Executivo. Desse modo, a autora defende que  

 

A economia de recursos públicos, a eficiência e a honestidade requerem atenção 

especial, mas há outros padrões de desempenho que merecem consideração: 

qualidade dos serviços; maneira como tais serviços são prestados; justiça na 

distribuição de benefícios, como também na distribuição dos custos econômicos, 

sociais e políticos dos serviços e bens produzidos; grau de adequação dos resultados 

dos programas as necessidades das clientelas. Esses padrões da accountability 

governamental não são garantidos pelos controles burocráticos. Outra questão 

relevante é se o Executivo pode isentamente, avaliar o desempenho de sua própria 

burocracia. O verdadeiro controle do governo – em qualquer de suas divisões: 

Executivo, Legislativo e Judiciário - só vai ocorrer efetivamente se as ações do 

governo forem fiscalizadas pelos cidadãos. (CAMPOS, 1990, p. 5). 

 

Nesse plano permite elucidar que discussões sobre como deveria ser a divisão, 

equilíbrio e o controle entre os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, assim como das 

agências de supervisão, fiscalização e prestação de contas do poder público, vem sendo 

realizadas no desempenho de accountability horizontal (O‟DONNELL, 1998). 

O‟Donnell (1998) na busca pelo entendimento da accountability acabou classificando-

a, segundo um sistema de divisão, em accountability vertical e accountability horizontal, que 

veio a ser utilizado, posteriormente, por estudiosos do termo. Para O‟Donnell (1991; 1998) e 

Benh (1998), a amplidão vertical presume uma ação entre dessemelhantes, sejam cidadãos 

contra governantes, e reside no fato da sociedade poder eleger os seus representantes e lhes 

atribuir responsabilidades por meio do voto, cobrar pelas ações praticadas e exigir os seus 

direitos e a amplidão horizontal, ação entre iguais, ou seja, os poderes constituídos. 

Nesse contexto, a accountability horizontal é desempenhada pelo Estado no âmbito 

interno e pelas agências estaduais, enquanto a accountability vertical, também conhecida 

como accountability social é exercida nas obrigações sociais no que se refere aos atores 

governamentais, sendo esta, resultado do dinamismo político da sociedade e do cidadão 

(O‟DONNELL, 1998; ROCHA, 2008). 

A accountability vertical na interpretação de O‟Donnell (1998) não leva em conta 

outras formas de responsabilização e fiscalização das ações dos governantes, especificamente 



 28 

os fóruns, orçamentos participativos e, e-governo. Não há uma conformidade ou uniformidade 

de pensamentos em torno das partes integrantes da accountability vertical, mas é sabido que a 

prestação de contas e ações públicas são partes essenciais nessa matéria. 

Na reflexão de O‟Donnell (1998), a existência de accountability vertical é um 

sinalizador de que há uma gestão democrática, apesar de representativa e, segundo Campos 

(1990), a accountability passou a ser compreendida como ponto de democracia. Avaliando 

sobre accountability e considerando uma circunstância de que a mesma ultrapassa o voto, 

abarcando representatividade e participação, “[...] o cidadão, individualmente, passa do papel 

de consumidor de serviços públicos e objeto de decisões públicas a um papel ativo de sujeito 

[...]” (CAMPOS, 1990, p. 6). 

Em uma mesma análise, Rocha (2011) enfatiza a relevância da participação ativa dos 

cidadãos para uma accountability atuante, nos seguintes dizeres: 

 

[...] se por um lado a accountability é fundamental para a preservação da 

democracia, por outro é indispensável à participação dos cidadãos para que ela se 

realize. Ser cidadão num regime democrático significa possuir uma série de direitos, 

entre os quais a prerrogativa de participar da escolha de seus governantes e de influir 

nas suas decisões. (ROCHA, 2011, p. 84). 

 

Continuando, o autor ainda observa que, 

 

[...] a participação para ser efetiva demanda informações precisas e confiáveis que 

permitam ao cidadão construir um quadro referencial da atuação do governo e, a 

partir daí, atuar no sentido de exigir que os representantes expliquem as suas ações, 

mudem sua forma de agir ou mesmo alterem os objetivos das políticas públicas. 

(ROCHA, 2011, p. 85). 

 

A accountability vertical tem proporcionado à população um maior conhecimento das 

mazelas ou atos ilícitos praticados pelo governo. Através da mídia, que é um aparelhamento 

da accountability vertical, a população obtém informações e toma conhecimento das ações e 

dos erros praticados pelos governantes, assim como opera a denúncia, buscando respostas 

junto ao governo e a agências reguladoras, no sentido de assegurar os seus direitos, inclusive 

já reivindicados, principalmente nos possíveis casos de abuso de poder cometido por aqueles.  

Desta maneira, as solicitações realizadas pelos cidadãos, caso não sejam atendidas, 

podem gerar um grau de insatisfação nos mesmos, individualmente ou em grupo e em 

consequência disso, nas eleições seguintes, os resultados são percebidos nas urnas, por não 

reelegerem os candidatos. Só que como as eleições acontecem de quando em quando, não 

conhecemos os resultados efetivos das eleições como instrumento de accountability vertical 
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(O‟Donnell, 1998). Acrescenta-se ainda, nessa situação, a falta de preparo, de conhecimento e 

acompanhamento da população, quanto às ações praticadas pelos governantes.  

Na análise de Pinho e Sacramento (2009) a Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988 (CRFB/1988) conduziu uma abertura à participação da sociedade para a 

realidade brasileira, a exemplo a participação social no orçamento da saúde (art. 198, inciso 

III da CRFB/1998); da assistência social (art. 204, inciso II da CRFB/1988); e da educação 

(art. 206, inciso VI da CRFB/1988). “Desde então, diversos mecanismos de participação da 

comunidade na gestão dessas políticas estão sendo implementados” (PINHO; 

SACRAMENTO, 2009, p. 1354). Pode-se destacar a aprovação da Lei Complementar n° 

101/2000 denominada Lei da Responsabilidade Fiscal (LRF), a criação da Controladoria-

Geral da União (CGU) em 2001, a criação do Estatuto das Cidades de 2001, a criação do 

Ministério das Cidades de 2003, assim como o Orçamento Participativo, resultado de 

iniciativas de uma gestão participativa pelo poder público. 

De acordo com Oliveira e Bodart (2015, p. 18), já se pode observar que a Lei 12.527, 

de 2011, intitulada Lei de Acesso à Informação, “tem sido apontada como um avanço 

importante para que a accountability vertical se amplie, uma vez que esta obriga todos os 

poderes a tornarem públicas e acessíveis todas as informações e ações relacionadas ao setor 

público”, e assim trazer maior transparência para os atos da gestão pública. É importante 

destacar alguns artigos da referida lei, e enfatizar que a mesma regula o acesso a informações 

públicas. São eles: 

 

Art. 8°. É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de 

requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas 

competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou 

custodiadas. § 1° Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão 

constar, no mínimo: I – registro das competências e estrutura organizacional, 

endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público; 

II – registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros; III – 

registro das despesas; IV – informações concernentes a procedimentos licitatórios, 

inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos 

celebrados; V – dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos 

e obras de órgãos e entidades; e VI – respostas a perguntas mais frequentes da 

sociedade. § 2° Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades 

públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que 

dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de 

computadores (internet). § 3° Os sítios de que trata o § 2° deverão na forma de 

regulamento, atender, entre outros, aos seguintes requisitos: I – conter ferramenta de 

pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, 

transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão; II – possibilitar a gravação 

de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, 

tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações; III – 

possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, 

estruturados e legíveis por máquina; IV – divulgar em detalhes os formatos 

utilizados para estruturação da informação; V – garantir a autenticidade e a 
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integridade das informações disponíveis para acesso; VI – manter atualizadas as 

informações disponíveis para acesso; VII – indicar local e instruções que permitam 

ao interessado comunicar-se por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou 

entidade detentora do sítio; e VIII – adotar as medidas necessárias para garantir a 

acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência, nos termos do art. 17 da 

Lei n° 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Art. 17. O poder público promoverá a 

eliminação de barreiras na comunicação e estabelecerá mecanismos e alternativas 

técnicas que tornem acessíveis os sistemas de comunicação e sinalização às pessoas 

portadoras de deficiência sensorial e com dificuldade de comunicação, para garantir-

lhes o direito de acesso à informação, à comunicação, ao trabalho, à educação, ao 

transporte, á cultura, ao esporte e ao lazer. 

[...] Art. 10. [...]. § 2° Os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar 

alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus sítios oficiais 

na internet. (BRASIL, 2011). 

 

No que concerne à aplicação de accountability horizontal, “[...] para ser realizada, 

depende de agências autorizadas e dispostas a supervisionar, controlar, retificar ou punir as 

ações ilegais de outras autoridades” (OLIVEIRA; BODART, 2015, p. 19). 

Corroborando, O‟Donnell (1998), definiu a accountability horizontal sendo: 

 

A existência de agências estatais que tem o direito e o poder legal e que estão de fato 

dispostas e capacitadas para realizar ações, que vão desde a supervisão de rotina a 

sanções legais ou até o impeachment contra ações ou emissões de outros agentes ou 

agências do Estado que possam ser qualificadas como delituosas. (O‟DONNELL, 

1998, p. 40). 

 

Ainda referente à accountability horizontal, O‟Donnell (1998) entende que o seu 

dinamismo depende do trabalho em conjunto das agências, porque as decisões são atribuições 

dos tribunais ou em caso de impeachment, as decisões são tomadas pelo parlamento, ou seja, 

as agências não funcionam de forma isolada. Em síntese, para que a accountability horizontal 

seja efetiva, é imprescindível que uma rede agências esteja interligada aos tribunais, e que os 

mesmos atuando preventivamente, e comprometidos com esse controle, possam punir 

responsáveis por exercer abuso de sua autoridade ou infringir limites impostos (O‟Donnell, 

1998). 

 

2.2.1 O Brasil sob o olhar da accountability em gestão pública 

 

No Brasil a accountability horizontal entre os anos de 1967 a 1988, acontecia de modo 

que a fiscalização do Estado era realizada, predominantemente, cabe ressaltar, pelo Congresso 

Nacional e pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Com a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/1988) promulgada, novas perspectivas surgem quanto a 

uma administração pública mais eficiente e controlável (PINHO; SACRAMENTO, 2009). 
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Isso permitiu que outros mecanismos de controle pudessem se desenvolver, e 

consequentemente amplificando a accountability horizontal e a accountability vertical. 

Para Pinho e Sacramento (2009), a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) de 2000, 

“[...] impôs limites e condições para a gestão das receitas, despesas e quanto ao 

endividamento; exigiu transparência das contas públicas e o planejamento como rotina na 

administração fiscal, bem como a responsabilização pelo seu descumprimento” (PINHO; 

SACRAMENTO, 2009, p. 1359). Pode-se dizer que a LRF, contribuiu para a evolução da 

accountability no Brasil e através da internet, a Controladoria Geral da União (CGU) assegura 

o acesso a informações de repasse de recursos federais a outras instâncias, atuando como um 

canal de transparência, além de possuir outras atribuições administrativas, como de controle, 

de correção, de prevenção e ouvidoria (OLIVEIRA; BODART, 2015). 

Contudo, a dificuldade de impor mudanças no âmbito da transparência e de controle, 

contribuiu para que o Poder Judiciário criasse a Emenda Constitucional n° 45, em 31 de 

dezembro de 2004, instituindo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), órgão de atuação 

administrativa - financeira e controle do Poder Judiciário, exercendo o controle também, no 

exercício das funções dos juízes (PINHO; SACRAMENTO, 2009).  

Nos dizeres de Campos (1990), a dificuldade de alcançar a eficiência dos mecanismos 

de controle da accountability horizontal estaria relacionada a acontecimentos históricos, 

sociais, políticos e de participação social. A autora declarou que os mecanismos internos de 

controle não são suficientes para o desenvolvimento da accountability no Brasil, visto que 

esses estão ligados a mecanismos externos para que esta se desenvolva. 

No Brasil há uma duplicidade entre os pensamentos, antigo e moderno, e esses, 

contribuem para atrasos e avanços no exercício da democracia e a transparência na 

administração pública. De um lado, o jeitinho brasileiro, que denota uma maneira de 

improvisar soluções para lidar com situações inesperadas, difíceis e complexas e outros 

comportamentos semelhantes, reforçados por um Brasil clientelista, patrimonialista, 

personalista e hierárquico e, de outro lado um progresso quanto à diminuição desses valores 

arcaicos nas camadas com maior escolaridade (PINHO, 1998; PINHO; SACRAMENTO, 

2009; SACRAMENTO, 2004). Conforme Pinho e Sacramento (2009) há “uma história de 

acumulação de fenômenos, onde não ocorre ruptura, onde o novo se amolda ao velho e, 

dialeticamente o velho, se amolda ao novo”. Nessa mesma leitura, os mesmos autores ao 

estudarem sobre a accountability, identificaram que alguns aspectos relevantes, ainda estão 

presentes na realidade brasileira, apesar de, também concordarem, que os mesmos estão em 

processo de transformação. Destacam-se eles: 
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A sociedade passiva, nepotismo, favoritismo, privilégios para alguns/poucos, falta 

de participação da sociedade civil, autoritarismo, populismo, crise de credibilidade 

das instituições, principalmente do Congresso, o padrão casuístico dos partidos 

políticos, troca de votos por cargos públicos e um enorme etc. (PINHO; 

SACRAMENTO, 2009, p. 1364). 

 

Na visão de Campos (1990), o pessimismo está presente entre os cidadãos menos 

organizados quanto à perspectiva de mudanças, porque acreditam ser difícil mudar a cultura 

política antiga praticada pelos políticos baseada no clientelismo, ou seja, num sistema de troca 

de favores e benefícios. Somados a isso, características patrimonialistas presentes na política 

brasileira influenciam os brasileiros à tolerância a corrupção, falta de perspectiva em relação a 

um serviço público honesto, favorecendo a ausência da accountability (PINHO; 

SACRAMENTO, 2009). 

Dessa forma, autores como Oliveira e Bodart (2015), a respeito de accountability, 

também enfatizam que: 

 

Para funcionar no futuro seria necessário mudanças no modelo tradicional e 

ampliação da fiscalização que deve ser transparente para os cidadãos, além de, a 

população passar da condição de tutelada para tutora da situação e assumir o 

controle político do governo. (OLIVEIRA; BODART, 2015, p. 17). 

 

 

Campos (1990) ressaltou a importância da cobrança pela sociedade de uma devida 

abertura do governo para receber e apreciar as suas demandas, no tocante à efetiva 

participação popular na tomada de decisão. Na percepção de Campos (1990), a sociedade já 

estava aprendendo a se organizar de forma mais interessada e presente na esfera política e em 

assuntos de infraestrutura, serviços sociais e melhoria da qualidade de vida. Haja vista, que na 

década de 1990, através da criação de Conselhos Municipais, percebe-se investidas de 

controle social na aplicação dos recursos públicos, começando a despontar, como o 

Orçamento Participativo. Campos (1990) sinalizou que algumas ações estratégicas deveriam 

ser tomadas, bem como, o controle político do governo por cidadãos organizados; 

descentralização; transparência na gestão do governo; e troca de valores antigos, tradicionais, 

por valores sociais necessários para que a administração pública pudesse obter uma melhor 

eficiência democrática. 

Acrescenta-se que, já se percebe que algumas transformações estão ocorrendo no 

Brasil, inclusive após a criação do Estatuto das Cidades no caminho da descentralização 

política e entrada de participação social para a construção de um processo de mudança em 
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benefício de toda a sociedade. Neste contexto, a participação social torna-se um instrumento 

indispensável para o sucesso de um Estado Democrático. 

Essa abordagem permite ainda demonstrar, diversos regramentos e formas de controle 

para uma instrumentalização da ideia de responsabilização, no campo dos governantes e 

governados. Torna-se pertinente a exposição de alguns mecanismos institucionais.  

 

2.3 Formas e mecanismos de accountability 

 

De acordo com Abrucio e Loureiro (2005), Ceneviva (2006) e Ceneviva e Farah 

(2006), podemos destacar três formas de accountability:  

(i) regras estatais intertemporais, como as restrições legais impostas o que significa 

aos poderes dos gestores públicos, o exercício dos cargos administrativos pela via dos 

concursos, os instrumentos de contenção orçamentária, a segurança contratual 

individual e coletiva, a proteção de direitos intergeracionais, e os direitos e garantias 

individuais dos cidadãos;  

(ii) processo eleitoral, meio pelo qual se busca a efetividade e realização da soberania 

popular e também o controle sobre os governantes, pressupostos de governos 

democráticos. Fazem parte, o processo eleitoral e partidário, as normas de 

financiamento de campanhas eleitorais, a prestação de informações, e a influição da 

justiça eleitoral. Tem-se que as eleições, por si só, não garantem plenamente o controle 

sobre os governantes, no que importa a elaboração de formas de controle e de 

participação da população durante o mandato; 

(iii) controle institucional durante o mandato, que compreendem mecanismos de 

controle judicial, social, parlamentar, administrativo-financeiro e de resultados. 

A finalidade do controle judicial é assegurar os direitos fundamentais em cumprimento 

à lei, dos atos praticados pela administração pública. Não é à toa e imperativo que esse 

controle jurisdicional se de por um órgão autônomo, imparcial e independente. É 

determinante que o judiciário para o provimento de cargo, tome por base o mérito e a 

competência técnica, e que não fundamente em preferências pessoais, a escolha das pessoas, 

ou seja, que aplique a meritocracia. Os Tribunais verificam a legalidade dos atos públicos, e o 

Ministério Público, através de ações civis públicas, por exemplo, guarda para que as leis 

sejam acatadas. Além disso, necessário e importante se torna o controle político sobre os 

próprios intérpretes do judiciário, que poderá ser realizado através do controle do Executivo e 

Legislativo, através de agências de fiscalização da atividade administrativa do judiciário. 



 34 

No controle parlamentar, pode-se observar que o mesmo se dá, através da incidência 

de avaliação de desempenho de agências governamentais, da ocorrência de fiscalização 

orçamentária, d a promoção de audiências públicas, da instauração de comissão de inquérito 

para investigar prováveis atos de improbidade administrativa e enganos cometidos em 

políticas públicas, da arguição e aquiescência de dirigentes públicos. Importante destacar que 

para haver um controle eficiente do Legislativo, se faz necessário à valorização pela camada 

política do exercício de fiscalização desempenhado pelo parlamento, concomitantemente ao 

crescimento da cultura democrática, somados a determinação de competências legais, 

independência financeira e pessoal técnico qualificado. 

No que se refere ao controle administrativo-financeiro, primar-se- á pelo cumprimento 

das obrigações legais pelo gestor público no desempenho de suas atividades na administração 

pública, pautado na retidão, incluindo aqui, a verificação a obediência às regras e aos limites 

orçamentários em consonância com as despesas executadas pelo mesmo, e ainda para que não 

extrapole o orçamento e consequentemente não ultrapasse os limites de endividamento. Cabe 

dizer que o controle administrativo-financeiro é atribuição dos Tribunais de Contas, dos 

órgãos de controladoria interna e de auditorias independentes, com a finalidade de expurgar a 

corrupção e evitar o abuso do uso de recursos públicos. Para tanto, a sua atuação depende de 

regras que determinem procedimentos, limites orçamentários e sanções administrativas, no 

que couber. 

Já o controle de resultados, é realizado por órgãos governamentais, por agências 

independentes e por conselhos da administração pública. Tem como objetivo o 

acompanhamento no desenvolvimento dos programas de governo, na avaliação do 

cumprimento das metas, e na implantação de políticas públicas. Para que haja um bom 

desempenho e efetividade desse controle, tendo como fim a responsabilização, algumas 

condições se apresentam, como a fixação de metas e indicadores para inspecionar políticas 

públicas, a limpidez das ações do governo e o traçado formal dos sistemas de avaliação que 

estimulem a transparência das informações, a participação de diversos sujeitos e o debate de 

resultados. 

O controle social, um dos mecanismos da promoção da accountability democrática, de 

acordo com Abrucio e Loureiro (2005) é exercido pela população ou por usuários de serviços 

públicos, que se organiza através de conselhos consultivos e deliberativos, plebiscitos, e 

abertura dos espaços de diálogos pelo governo, como exemplo o orçamento participativo, 

conselhos de saúde, conselhos de segurança e de educação. 
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Esse controle destina-se a interesses de diversos setores da sociedade, com o propósito 

comum de aperfeiçoar a administração pública e contribuir para uma melhor qualidade no 

desenvolvimento das cidades e consequentemente provocar o avanço nas políticas públicas 

somadas à contribuição que se tem do aparelhamento técnico. 

Quanto às diversas formas de controle, ou mecanismos de accountability sendo 

estudadas, mas em especial, quando se tratar do bom desempenho do controle social, percebe-

se que há um entrelaçamento deste com os outros mecanismos de accountability para que seja 

efetivo na promoção da democracia. Todos compõem um sistema político-institucional, ou 

seja, dependentes entre eles no tocante as suas partes. Assim sinalizam Child e McGrath 

(2001), que para a compreensão de sistemas interdependentes, há que se considerar a função e 

estratégias a serem desempenhadas pelos integrantes de uma parte em relação a cada uma das 

demais partes envolvidas no processo. Desta forma, quanto mais interdependente um sistema, 

mais o desempenho de uma parte depende do desempenho da outra. 

É necessário para o sucesso desse controle, obter e divulgar informações públicas de 

forma transparente e autêntica, assim como existir uma imprensa livre e independente, 

respeito às leis e aos direitos dos cidadãos com abertura de espaços para discussões entre eles, 

dispositivos institucionalizados que promovam o acesso da sociedade na participação e 

controle sobre o poder público, como a provocação de entes de fiscalização para impor 

sanções. 

Embora o controle social durante o mandato não possua como característica a 

imposição direta de sanção aos governantes, ele ativa e impulsiona outros mecanismos 

institucionais de controle e de sanção durante o mandato, como o parlamentar, judicial, 

administrativo e de resultados, bem como demais formas de accountability, a exemplo o 

processo eleitoral. 

Importante dizer que a possibilidade de impor sanções ao gestor público é fundamental 

na opinião de Ceneviva (2006), e segundo Heidemann (2009) a sanção evita que a 

accountability esteja restrita à prestação de contas financeira, à transparência e ao 

cumprimento de procedimentos formais de controle burocrático. 

 

2.4 Responsividade do Estado na proteção ao meio ambiente 

 

Historicamente, o desenvolvimento do capitalismo levou o Estado a desempenhar um 

papel regulador. Num primeiro período, minimizou os ideais éticos – ordem a todo preço, 

ordem é ordem, lei é lei, dura lei é a lei. Este contexto gerou movimentos de reação contra o 
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capitalismo: greves, lutas políticas e questionamento do papel do Estado. Num segundo 

período, acontecem lutas e revoltas – revoluções de caráter transformador que querem 

seguridade para as massas e um novo papel para o Estado: provedor e distribuidor da riqueza. 

Em reação, o Estado capitalista desenvolve e recria o sistema tributário para lhe dar 

sustentação. Os tributos, porém, longe de serem distributivos, somente custeiam a 

infraestrutura e tornam mais forte o capitalismo. É o Estado Providência: o que dá tudo e 

desorganiza a formação interna da sociedade. O totalitarismo e as experiências socialistas 

também não deram a resposta esperada. Paralelamente, nesse momento os sindicatos vão 

perdendo o sentido e os partidos de esquerda vão se tornando social-democráticos e é como se 

o capitalismo tivesse vencido o socialismo. Há um paradoxo – não se tem como negociar e 

tem que haver uma flexibilidade. Esta situação perdura até a década de 70, quando a 

globalização leva a um desmantelamento do “welfare state” – um Estado “mais leve”, com 

um capitalismo sem fronteiras e com liberdade alfandegária. O capital e sua volatilidade 

desorganizam as estruturas até então conhecidas, e se torna cada vez mais forte. (Gontijo, 

2003) 

Contudo, a sociedade civil está aprendendo a se reorganizar e emancipar. Enquanto 

num primeiro momento o Paradigma Dominante sustenta e reforça a exploração desenfreada 

dos recursos naturais e do ambiente em prol do desenvolvimento do Estado capitalista, na 

atual ordem globalizada este entra em questionamento: o acesso mais rápido e democrático à 

informação e a consciência cada vez maior do esgotamento dos recursos naturais levam a uma 

crise no processo de desenvolvimento e no seu paradigma. 

É importante efetuar uma análise quanto à influência da economia e sua relação com o 

meio ambiente na vida das pessoas, tanto física como jurídica. Quando se trata dos recursos 

naturais não se pode deixar de ressaltar que as necessidades humanas são ilimitadas, fazendo 

com que estes recursos, no futuro, se tornem escassos. A economia trata da satisfação destas 

necessidades e de acordo com Fonseca (2014) os seres humanos não vivem somente pelos 

aspectos quantitativos, mas também pelos aspectos qualitativos.  

Como a economia moderna baseia-se na iniciativa do capitalismo, a ideia de dignidade 

à pessoa humana se estabelece com a ideia de economia de uma pessoa, e, portanto devemos 

introduzir a conservação dos recursos naturais no debate econômico. Assim, fica evidente a 

importância que o homem deve dar e agir no tocante a proteção da natureza, numa simbiose. 

Só que, “sob certas condições, os mercados competitivos geram uma alocação de recursos em 

que é impossível promover uma realocação desses recursos de tal forma que um indivíduo 

aumente o seu grau de satisfação sem que, ao mesmo tempo, outro piore” (LONGO; 
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TROSTER, 1996, p.32). 

Essa situação numa perspectiva de livre concorrência, na qual as atividades industriais 

operando em um livre mercado competitivo, o fazem maximizando seus lucros, podendo 

assim, atingir o ideal de eficiência buscando a concorrência perfeita. Isto ocorreria no caso de 

certas condições estarem presentes, como grande número de compradores e vendedores, a 

homogeneidade do produto, equivalência de mercado ou atomização, plena mobilidade das 

corporações, pleno acesso às informações dos agentes econômicos, ausência de escala e 

ausência de externalidades, seja positiva ou negativa. 

Pode-se dizer que essa externalidade é uma das falhas de mercado, e no que se refere a 

um dano ambiental , caso este ocorra, acarretará uma externalidade negativa, um custo social, 

pois a atividade econômica tem implicações ambientais porque a produção e o consumo 

geram poluição e contribuem para a diminuição dos recursos naturais existentes. Em síntese, 

danos causados por alguma atividade a terceiros (sem compensação), sem que esses sejam 

incorporados no sistema de preços, é o que a teoria econômica chamou de externalidade 

(ACSELRAD, 1998). Pertinente dizer que “embora o uso de recursos ambientais não tenha 

seu preço reconhecido no mercado, seu valor econômico existe na medida em que seu uso 

altera o nível de produção e consumo (bem-estar) da sociedade” (MOTTA, 1997, p.3). 

Tornam claro ainda Custódio e Oliveira (2015) referente à externalidade no sistema 

econômico que 

[...] as externalidades ambientais têm que ser internalizadas no planejamento das 

atividades econômicas, como custos ambientais, pois sem isto gera-se a apropriação 

privada do capital natural, gerando uma massa de excluídos, tanto nas presentes 

quanto nas futuras gerações, do uso dos bens ambientais que não são compensados 

pelos que se apropriam. (CUSTÓDIO; OLIVEIRA, 2015, p. 218). 

 

É preciso diferenciar dano ambiental de impacto ambiental. Conforme a Resolução 

Conama n.01, de 1986: 

Artigo 1º - Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental qualquer 

alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada 

por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, 

direta ou indiretamente, afetam:  
I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;  
II - as atividades sociais e econômicas;  
III - a biota;  
IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;  
V - a qualidade dos recursos ambientais. (BRASIL, 1986) 

 

Ressalta-se que o art. 6°, inciso II da mesma resolução diz que o impacto ambiental pode ser 

positivo, ou seja, trazer benefícios, ou negativo (adverso) proporcionando ônus aos benefícios 

sociais. Também pode ser direto ou indireto, reversível (permanente) ou irreversível. Já para o 
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que é dano ambiental não há previsão legal, apesar de haver punição pela sua incidência. De 

acordo com Steigleder (2004) 

 

A expressão „dano ambiental‟ tem conteúdo ambivalente e, conforme o ordenamento 

jurídico em que se insere, a norma é utilizada para designar tanto as alterações 

nocivas como efeitos que tal alteração provoca na saúde das pessoas e em seus 

interesses. (STEIGLEDER, 2004, p. 117). 

 

Dano ambiental é prejuízo, pois atinge o coletivo e decorre do confronto entre custo e 

benefício, indo além deste desequilíbrio pelo seu caráter meta individual, tutelados pelo 

direito ambiental e seus instrumentos. 

 

2.4.1 Responsabilidade civil 

 

Nos dizeres de Leite (2003, p.93), “dano, de acordo com a teoria do interesse, é a lesão 

de interesses juridicamente protegidos”, daí porque “o dano abrange qualquer diminuição ou 

alteração do bem destinado à satisfação de um interesse”. Ainda de acordo com autor, o dano 

ambiental “[...] constitui uma expressão ambivalente, que designa, certas vezes, alterações 

nocivas ao meio ambiente e outras, ainda, os efeitos que tal alteração provoca na saúde das 

pessoas e em seus interesses” (LEITE, 2003, p.94). 

A ocorrência de um dano ambiental em razão do exercício de uma atividade 

econômica, ainda que lícita e autorizada pelo Estado, gera para o empreendedor o dever de 

reparar o dano ou indenizar no sistema jurídico brasileiro, porque a responsabilidade civil por 

danos causados ao meio ambiente é objetiva, ou seja, não depende de culpa do agente. Isto 

está disposto no art. 225, §3º, da CRFB/88: “As condutas e atividades consideradas lesivas ao 

meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 

administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados” (BRASIL, 

1988). Pertinente dizer que o art. 225, § 3°, da CRFB/88 prevê o princípio do poluidor- 

pagador, cujo tema será alvo de estudo mais a frente. No mesmo sentido, o art. 14, §1º, da Lei 

6938/1981 da Política Nacional do Meio Ambiente elucida:  

Artigo 14 – Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual 

e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção 

dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental 

sujeitará os transgressores: 

(...) 

§ 1° - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor, 

obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos 

causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério 

Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de 

responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente. 
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Em termos de responsabilidade civil por danos ambientais, o legislador nacional 

adotou a teoria do risco integral, pela qual toda empresa possui riscos inerentes à sua 

atividade, devendo, por isso, assumir o dever de indenizar os prejuízos ao meio ambiente 

resultantes de sua operação. Se ficar comprovado o nexo de causalidade entre a ação e a 

omissão, segundo a teoria do risco integral, independente de culpa do agente, acarreta a 

responsabilidade. Ainda por esta teoria não se considera se a atividade era ou não autorizada, 

ou seja a sua licitude ou ilicitude, pois poderia o legislador, do contrário, se não conseguisse 

por acaso provar dolo ou culpa do empreendedor, inviabilizar a reparação por danos 

ambientais, bem como se estivesse amparada em licença administrativa a atividade poluidora. 

Alguns autores argumentam que a responsabilidade civil seria excluída quando da 

ocorrência de caso de força maior ou fortuito já que este romperia o nexo causal a atribuição 

do dano e a ação ou omissão ao agente. Isso não pode ser adotado quando se trata de 

responsabilidade civil que envolva danos ambientais em razão da teoria do risco integral da 

atividade, mas pode ser adotado em se tratando de responsabilidade civil fundamentada nas 

relações jurídicas regidas pelo Código Civil de 2002 (Lei n° 10.406) pois, “[...] o causador do 

dano é responsável em virtude de sua atividade potencialmente poluidora, sujeitando-se ao 

seu ônus, independente do exame da subjetividade do agente” (LEITE, 2003, p. 201). 

O sistema de responsabilidade civil ambiental é lastreado em princípios como o da 

reparação integral do dano ambiental, do poluidor-pagador e da precaução. Nesse sentido, 

Benjamim (1998) esclarece que: 

 

[...] pela adoção destes princípios, são vedadas todas as formas e fórmulas legais ou 

constitucionais de exclusão, modificação ou limitação da reparação ambiental, que 

deve ser sempre integral, assegurando a proteção efetiva do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. (BENJAMIN, 1998, p. 19). 

 

Para a caracterização do motivo de força maior,  no Código Civil de 2002 (Lei n° 

10.406), são requeridas a ocorrência de três fatores: imprevisibilidade, irresistibilidade e 

exterioridade. Quando isto ocorre, fica excluído o nexo causal entre o dano e a ação ou 

omissão do agente, ou seja, se o dano foi causado somente por força da natureza, sem a 

concorrência do agente, fica afastada a responsabilidade civil. Segundo Larcher (2012) 

 

Não obstante, em razão do regime especial de responsabilidade civil do degradador 

ambiental, não há possibilidade de estabelecer-se causas de exclusão da obrigação 

de reparação do dano ecológico, a exemplo do caso fortuito, força maior, licitude da 

atividade, culpa da vítima, etc.  

O agente poluidor deve responder integralmente por todos os riscos inerentes à sua 

atividade, pois a teoria do risco integral pelo dano ambiental fulcra-se no princípio 
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da equidade, uma vez que aquele que lucra com uma atividade deve igualmente 

responder pelo risco ou danos dela decorrente. Não se pode olvidar que o sistema de 

responsabilidade civil ambiental assenta-se em princípios tais como o do poluidor-

pagador, da precaução e da reparação integral do dano ambiental.  

Uma vez comprovado o nexo causal entre o evento danoso e a atividade econômica, 

responde o agente por sua reparação ou indenização, independente de culpa, não 

havendo possibilidade de afastar a responsabilidade civil em razão de caso fortuito 

ou força maior, por incompatibilidade com a teoria do risco integral e com os 

princípios do poluidor-pagador, da precaução e da reparação integral. Em última 

análise, a responsabilidade do empreendedor somente restaria afastada na hipótese 

em que provasse que o risco não foi criado, o dano não existiu ou não existe relação 

de causalidade entre o dano e a atividade. (p.50) 

 

Portanto, cabem as corporações o exercício da atividade econômica e ao Estado como 

agente normativo e regulador da atividade econômica e do uso adequado e responsável do 

meio ambiente, proporcionando o crescimento econômico e o desenvolvimento sustentável. 

Assim o Estado exerce a atividade empresarial submetendo-se às regras da livre concorrência. 

Por meio de normas, o Estado intervém para obter um novo equilíbrio diferente do equilíbrio 

natural, ou seja, interfere na realidade. Já as corporações podem influir nas condições e nos 

resultados econômicos do mercado, extraindo vantagens que as coloquem estrategicamente 

em posição de domínio e superioridade em relação às outras corporações. O Estado intervém, 

por exemplo, na concessão de subsídios para gerar externalidades positivas ou cobra multas e 

impostos para desestimular externalidades negativas. 

Desse modo, o Estado tem papel importante na proteção do meio ambiente. Essa 

modalidade de Estado, onde passamos de um Estado Liberal para o Estado Social e por sua 

vez, a um Estado Socioambiental, remete a um perfil modificado dos direitos sociais que 

exige ações compartilhadas de cidadania entre cidadãos e o Estado, onde ambos devem buscar 

a preservação ecológica. Para tanto, deve-se utilizar de mecanismos de precaução, 

preventivos, tanto de preservação como de responsabilização e reparação. (LEITE, 2002).  

Nesse ponto, Fensteiseifer (2008) diz que: 

 

[...] o processo histórico, cultural, econômico, político e social gestado ao longo 

século XX determinou o momento que se vivencia hoje no plano jurídico-

constitucional, marcando a passagem do Estado Liberal ao estado Social e 

chegando-se ao Estado Socioambiental (também Constitucional e Democrático), em 

vista do surgimento de direitos de natureza transindividuais e universal que têm na 

proteção do ambiente o seu exemplo, mais expressivo. (FENSTEISEIFER, 2008, 

p.96). 

 

O cerne da questão aqui apresentada é fazer com que a questão ambiental nas 

corporações ou atividades industriais seja vista por uma nova perspectiva, em que os cuidados 

ambientais deixam de ser obstáculo à atividade econômica das mesmas e tornam-se um 
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diferencial competitivo e estratégico para que elas se firmem no mercado, com maiores 

oportunidades de negócios, cabendo ao Estado afiançar, por meio dos órgãos públicos e 

através de políticas públicas, a proteção do meio ambiente e, consequentemente proporcionar 

o desenvolvimento sustentável. 

Com efeito, mediante o exposto Wolkmer e Paulitsch (2011), concluem: 

Necessita-se, portanto, do estabelecimento de uma economia ecológica, que utilize o 

potencial produtivo da natureza para fins de incrementar a biocapacidade do planeta 

e, assim, assegurar um maior bem-estar humano e uma distribuição equitativa da 

renda. (WOLKMER, PAULITSCH, 2011, p. 211-233). 

Nesse sentido, os desafios da sustentabilidade e a sua construção persistem cabendo ao 

Estado assegurar a proteção da natureza e gerenciamento dos recursos naturais. Para tanto, 

faz-se necessário à introdução de mecanismos de controle e de proteção ambiental que 

vislumbrem e contemplem as atividades econômicas. Cabe ressaltar que toda a busca pelo 

desenvolvimento sustentável deve ser pautada na sustentabilidade, e de acordo com Leite 

(2002) a solidariedade entre Estado e Coletividade é essencial para a efetiva proteção 

ambiental. Para este autor, 

 

[...] não há como negar que a conscientização global da crise ambiental exige uma 

cidadania participativa, que compreende uma ação conjunta do Estado e da 

coletividade na proteção ambiental. Não se pode adotar uma visão individualista 

sobre a proteção ambiental, sem solidariedade e desprovida de responsabilidades 

difusas globais a respeito da proteção ambiental. (LEITE, 2002, p. 33). 

 

Vale dizer que, “a accountability governamental tende a acompanhar o avanço dos 

valores democráticos, tais como igualdade, dignidade humana, participação, 

representatividade” (CAMPOS, 1990, p. 4). É numa democracia que toda a coletividade, 

igualmente, tem o mesmo direito de cobrar do governante responsabilização, e participar das 

decisões no âmbito da gestão pública do Estado. 

Em seguida, no capítulo três serão apresentadas algumas considerações sobre a 

democracia, visões e tipos. 
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3 DEMOCRACIA PARTICIPATIVA DELIBERATIVA 

 

3.1 Algumas visões sobre democracia 

 

 A etimologia palavra democracia tem sua origem no idioma grego, onde demokratía é 

composta por demos (que significa povo) e kratos (que significa poder) (GRAMÁTICA, 

2016). A ideia inicial é que seja um sistema onde o poder emana do povo e a ele se destina. 

Para Bobbio (2000), a democracia pode ser entendida como uma das várias formas de 

governo singularmente aquela em que o poder está na mão de todos ou da maior parte , 

contrapondo-se a monarquia e a oligarquia , vistas como formas autocráticas. 

 A doutrina descreve vários tipos de democracia, ou seja, são inúmeros os sistemas em 

que se busca o ideal de fazer coincidir os governantes e os governados no maior grau possível, 

com o objetivo de resguardar e permitir a liberdade do ser humano perante o Estado, porém 

sujeitando-se a um poder do qual ele também participa (FERREIRA FILHO, 2015).  

 Historicamente, a democracia tem seu surgimento no período antigo do apogeu grego, 

em Atenas, através das ideias de Sólon e do governo de Péricles, tendo depois se consolidado 

na maioria das cidades-estados gregas, (as Polis). Em seu início, pode-se inferir que o seu 

conceito não era totalmente aplicado, já que mesmo em Atenas, onde foi o seu berço, a 

maioria da população estava excluída do seu processo. Apenas os cidadãos (assim chamados 

porque poderiam participar da coisa pública) podiam exercer o direito do voto e da escolha. 

Clístenes, um ateniense reformador, foi o primeiro a tratar da isonomia (a igualdade dos 

cidadãos perante a lei) e também da isegoria (direitos iguais de todos falarem), ampliando o 

poder da assembleia popular e sendo por isto conhecido hoje como o pai da democracia. 

 Aristóteles (384 a.C. – 322 a.C.) em sua obra Política, classifica a democracia como 

um regime por oposição aos sistemas centralizados nas mãos de uma só pessoa (o monarca, 

no caso das monarquias) e aos sistemas concentrados nas mãos de um grupo de indivíduos (os 

oligarcas, no caso das oligarquias). As classificações de governo realizadas por Platão (428 

(27) a.C. – 348 (47) a.C.) e Aristóteles ainda se mantêm na sua essência. A monarquia é o 

governo de uma pessoa, ao passo que a democracia é a forma de governo “da multidão” 

(Platão) ou “dos mais” (Aristóteles). Assim, “as instituições de Atenas fixaram o primeiro 

grande modelo de democracia, modelo esse que, pelo menos até os fins do século XVIII, foi 

considerado o único verdadeiramente democrático. Estabeleceram o padrão da democracia 

dita direta da linguagem de hoje” (FERREIRA FILHO, 2015, p.79).  

 Bonavides (1996) tem o seguinte conceito a respeito de democracia: 
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„é aquela forma de exercício da função governativa em que a vontade soberana do 

povo decide, direta ou indiretamente, todas as questões do governo, de tal sorte que 

o povo seja sempre o titular e o objeto, a saber, o sujeito ativo e o sujeito passivo de 

todo poder legítimo‟. (BONAVIDES, 1996, p.17). 

 

 A ideia de democracia esteve adormecida e praticamente esquecida durante longo 

período no ocidente devido a sua possibilidade de degeneração demagógica (real ou temida) 

que se fizeram presentes em quase todas as experiências durante a antiguidade clássica. Neste 

sentido, afirma Bobbio (2007) que 

 
Os defeitos das assembleias populares são a incompetência, o domínio da eloquência 

(e portanto da demagogia), a formação de partidos que obstacularizam a formação 

de uma vontade coletiva e favorecem a rápida modificação das leis, a ausência de 

segredo. Os inconvenientes do poder quando exercido pelo povo consistem numa 

maior corrupção – pois numa democracia os cidadãos famélicos, que devem ser 

satisfeitos pelos dirigentes do povo, são em maior número – e numa menor 

segurança causada pela proteção que os demagogos são forçados a conceber a seus 

sustentadores maior corrupção e menor segurança estas que não são compensadas 

por uma maior liberdade. (BOBBIO, 2007, p.144). 

 

 Com o passar do tempo e com o desenvolvimento do iluminismo, principalmente a 

partir da idade moderna, o conceito de democracia foi evoluindo. Na Inglaterra, a partir de 

1688, a democracia era baseada na liberdade de discussão dentro do parlamento. A evolução 

da democracia de forma muito rápida ocorrida em alguns países, como no caso de Portugal e 

Espanha criou uma insegurança política. Por outro lado, uma evolução lenta da democracia, 

como na Inglaterra e na França teve como consequência o desenvolvimento de estruturas 

políticas mais estáveis. A partir do século XVIII, com as revoluções burguesas que 

derrubaram as monarquias absolutistas (as principais referências são a Revolução Americana 

de 1776 e Revolução Francesa de 1789), a democracia recuperou o princípio da cidadania: os 

homens deixaram de ser súditos (subordinados a um rei) para se transformar em cidadãos 

(VILANI, 2011). 

 De acordo com Moisés (2010), autores em variadas épocas e momentos definiram a 

democracia em termos de contestação pacífica do poder, competição e participação. Para o 

estabelecimento de um regime democrático, ainda segundo o autor, devem-se estabelecer 

condições mínimas que são: 

 

1) direito dos cidadãos escolherem governos por meio de eleições com a 

participação de todos os membros adultos da comunidade política; 2) eleições 

regulares, livres, competitivas, abertas e significativas; 3) garantia de direitos de 

expressão, reunião e organização, em especial, de partidos políticos para competir 

pelo poder; e 4) acesso a fontes alternativas de informação sobre a ação de governos 

e a política em geral. Essa definição deixa claro que qualquer sistema político que 

não se baseie em processos competitivos de escolha de autoridades públicas, capazes 

de torná-las dependentes do voto da massa de cidadãos, isto é, do mecanismo por 
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excelência de accountability vertical, não pode ser definido como uma democracia. 

(MOISÉS, 2010, p.277). 

 

 Atualmente, pode-se entender a democracia como um sistema político, onde o poder é 

exercido pelo povo através do sufrágio universal (direito de votar e ser votado). Neste regime 

de governo, estão nas mãos do povo todas as importantes decisões políticas, que podem 

decidir as questões por meio do voto da maioria ou eleger seus representantes também por 

meio do voto para que tomem as decisões públicas.  

 Segundo a Embaixada Norte Americana (2016), para Abraham Lincoln a democracia é 

o governo do povo, pelo povo e para o povo, e tem por princípios: 

 
 Democracia é o governo no qual o poder e a responsabilidade cívica são 

exercidos por todos os cidadãos, diretamente ou através dos seus representantes 

livremente eleitos. 

 Democracia é um conjunto de princípios e práticas que protegem a liberdade 

humana; é a institucionalização da liberdade. 

 A democracia baseia-se nos princípios do governo da maioria associados aos 

direitos individuais e das minorias. Todas as democracias, embora respeitem a 

vontade da maioria, protegem escrupulosamente os direitos fundamentais dos 

indivíduos e das minorias. 

 As democracias protegem de governos centrais muito poderosos e fazem a 

descentralização do governo a nível regional e local, entendendo que o governo local 

deve ser tão acessível e receptivo às pessoas quanto possível. 

 As democracias entendem que uma das suas principais funções é proteger 

direitos humanos fundamentais como a liberdade de expressão e de religião; o 

direito a proteção legal igual; e a oportunidade de organizar e participar plenamente 

na vida política, econômica e cultural da sociedade. 

 As democracias conduzem regularmente eleições livres e justas, abertas a 

todos os cidadãos. As eleições numa democracia não podem ser fachadas atrás das 

quais se escondem ditadores ou um partido único, mas verdadeiras competições pelo 

apoio do povo. 

 A democracia sujeita os governos ao Estado de Direito e assegura que todos 

os cidadãos recebam a mesma proteção legal e que os seus direitos sejam protegidos 

pelo sistema judiciário. 

 As democracias são diversificadas, refletindo a vida política, social e cultural 

de cada país. As democracias baseiam-se em princípios fundamentais e não em 

práticas uniformes. 

 Os cidadãos numa democracia não têm apenas direitos, têm o dever de 

participar no sistema político que, por seu lado, protege os seus direitos e as suas 

liberdades. 

 As sociedades democráticas estão empenhadas nos valores da tolerância, da 

cooperação e do compromisso. As democracias reconhecem que chegar a um 

consenso requer compromisso e que isto nem sempre é realizável. Nas palavras de 

Mahatma Gandhi, “a intolerância é em si uma forma de violência e um obstáculo ao 

desenvolvimento do verdadeiro espírito democrático”. (Embaixada Americana no 

Brasil, 2016, internet). 

 

A proteção dos direitos humanos fundamentais, como as liberdades de expressão, de 

religião, a proteção legal, e as oportunidades de participação na vida política, econômica, e 

cultural da sociedade é uma das principais funções da democracia. Os cidadãos têm os 
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deveres de participar no sistema político que vai proteger seus direitos e sua liberdade, e tem 

os direitos expressos. Para Moisés (2010), 

 

No caso da democracia, espera-se que esse regime seja capaz de satisfazer as 

expectativas dos cidadãos quanto à missão que eles atribuem aos governos 

(qualidade de resultados); confia-se que ele assegurará aos cidadãos e às suas 

associações o gozo de amplas liberdades e de igualdade políticas necessárias para 

que possam alcançar suas aspirações ou interesses (qualidade de conteúdo); e conta-

se que suas instituições permitirão, por meio de eleições e de mecanismos de checks 

and balances, que os cidadãos avaliem e julguem o desempenho de governos e de 

representantes (qualidade de procedimentos). Instituições e procedimentos são 

vistos, neste caso, como meios de realização de princípios, conteúdos e resultados 

esperados pela sociedade do processo político que envolve a governança 

democrática. (MOISÉS, 2010, p. 278). 
 

 Já para Lenza (2014), a democracia tornou-se hoje em dia não mais apenas um simples 

regime, mas um sistema político no qual o povo pode exercer de três formas a soberania 

popular que lhe é atribuída: a) democracia direta, quando o povo promulga, ele mesmo as leis 

(sem intermediários, sem representantes), toma as decisões importantes e escolhe os agentes 

de execução, geralmente revogáveis; b) democracia representativa, quando o povo elege os 

representantes (outorgando-lhes poderes), eleitos através do voto, por um mandato de duração 

limitada, e que devem representar os interesses da maioria; c) Semidireta ou participativa 

(democracia representativa com características da democracia direta), onde o povo é chamado 

a estabelecer algumas leis, através de referendos (que pode ser um referendo de iniciativa 

popular), ou também para impor um veto a um projeto de lei, ou ainda propor, ele mesmo, 

projetos de lei. 

Esta classificação dos regimes democráticos pode ser representada na Figura 1. 

 

Figura 1 - Espécies de regimes democráticos

 
Fonte: Lenza (2012, p. 1337). 
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 Ferreira Filho (2015) considera democracia direta aquela na qual as decisões 

fundamentais são feitas pelos cidadãos em assembleia. O autor, porém ressalta que esta é uma 

recordação vaga ou uma curiosidade quase que folclórica, já que é praticamente impossível 

qualquer Estado Moderno reunir milhões de pessoas diariamente para tratar de assuntos 

comuns. Junte-se a isto o aumento recorrente da complexidade das ações necessárias ao bom 

funcionamento dos Estados. Assim, as duas formas mais comuns de democracia na atualidade 

são a representativa e a participativa. Uma das formas de exercício da segunda, a democracia 

deliberativa. Faz-se necessário aprofundar a discussão destas. 

 

3.2 Democracia representativa 

 

Na democracia representativa, é delegado a um ou mais representantes pela sociedade 

o direito de representação e de tomada de decisão na esfera pública nas questões que 

impactem nas esferas sociais na forma que mais favoreça a população e que resguarde seus 

direitos e aspirações. Esta forma de democracia, para Bonavides (2012), tem como bases 

principais, 

 
[...] a soberania popular, [...]; o sufrágio universal, com pluralidade de candidatos e 

partidos; a observância constitucional do princípio da distinção de poderes,[...]; a 

igualdade de todos perante a lei; a manifesta adesão ao princípio da fraternidade 

social; a representação como base das instituições políticas; a limitação de 

prerrogativas dos governantes; o Estado de Direito, com a prática e proteção das 

liberdades públicas por parte do Estado e da ordem jurídica, abrangendo todas as 

manifestações de pensamento livre: liberdade de opinião, de reunião, de associação e 

de fé religiosa; a temporariedade dos mandatos eletivos; e, por fim, a existência 

plenamente garantida das minorias políticas, com direitos e possibilidades de 

representação, bem como das minorias nacionais, onde estas porventura existirem. 

(BONAVIDES, 2012, p. 295). 

 

 Assim, neste formato que é também conhecido como democracia indireta, são eleitos 

representantes pelos cidadãos e estes deverão formar e construir um conjunto de instituições 

políticas que possam gerir a coisa pública, estabelecendo e/ou executando leis que devem 

visar os interesses daqueles que os elegeram, ou seja, da população. Estas são denominadas de 

Poder Executivo e Poder Legislativo.  

 O mecanismo utilizado para a eleição dos representantes do povo é denominado 

sufrágio universal: o voto. Embora a sua denominação estabeleça uma correlação direta com a 

totalidade dos interessados (devido à universalidade), inicialmente o direito a eleger os 

representantes estava circunstanciado à pequena parcela da população dominante, sendo 

excluídos cidadãos por cor, condição social ou gênero. Com o estabelecimento de 
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movimentos contestadores pelos excluídos, estes foram pouco-a-pouco inseridos no processo 

e obtendo o direito de votar.  

 Conforme Sell (2006), 

 
O sufrágio universal e a igualdade perante a lei são os princípios estruturantes do 

sistema eleitoral democrático: um homem, um voto, um valor, constitui assim a 

expressão síntese e, simultaneamente, o teste efetivo da soberania popular. (SELL, 

2006, p. 87). 

 

 O sistema de democracia representativa através do sufrágio universal traz em seu 

âmago uma doutrina de duplicidade entre o eleitor e o eleito: o primeiro legitima o segundo 

como seu representante através do voto e o segundo obtém a confiança do povo para atuar em 

favor do mesmo, que segundo Bonavides (2012) são “duas vontades legítimas e distintas [...], 

sendo a vontade menor e fugaz do eleitor, restrita à operação eleitoral, e a vontade autônoma e 

politicamente criadora do eleito ou representante, oriunda aliás daquela operação” 

(BONAVIDES, 2012, p.223). 

 Talvez por esta dicotomia entre o interesse público e o privado presente nos cidadãos 

que são eleitos, o sistema de democracia representativa tem recebido diversas críticas ao 

longo do tempo. São inúmeros os casos de denúncias de administração do poder público 

agindo em benefício próprio ao invés de administrar em favor do povo. No caso do Brasil, um 

regime democrático jovem, isto não é diferente. Conforme atesta Manfredini (2008), 

 
o que tem se vivenciado no Brasil é a crise desse modelo. Os representantes já não 

representam o povo; este, por sua vez, já não se interessa pelos assuntos políticos. O 

número de partidos cresce, mas as ideologias continuam as mesmas, e, o poder 

legislativo ainda não logrou sua independência, continua a operar com 

preponderância do executivo. (MANFREDINI, 2008, p. 25). 

 

 Conforme atesta Lambertucci (2009), embora a forma representativa das instituições 

democráticas seja uma “necessidade das sociedades complexas, ela [...] carrega as limitações 

à expressão democrática direta dos cidadãos, o que é uma característica própria dos sistemas 

políticos por representação” (LAMBERTUCCI, 2009, p. 83). 

 Estudos recentes demonstram que o regime democrático representativo, embora em 

crise, é aceito e preferido pela maioria da população brasileira. De acordo com Moisés (2010): 

 

O significado desse fato para a história política contemporânea do país não pode, no 

entanto, ser bem compreendido se não se levar em conta que, em mais de um século 

de regime republicano, os brasileiros experimentaram as virtudes do regime 

democrático em apenas dois períodos de duas décadas cada, ou seja, entre 1946 e 

1964 e, mais recentemente, entre 1988 até o presente. Fora desses curtos períodos de 

tempo, predominaram no país, durante a maior parte do século XX, sistemas 

políticos oligárquicos, autoritários ou semi-liberais que, por definição, não 

http://www.portalconscienciapolitica.com.br/ci%c3%aancia-politica/poder-e-soberania/poder-legislativo/
http://www.portalconscienciapolitica.com.br/ci%c3%aancia-politica/poder-e-soberania/poder-legislativo/
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asseguravam as liberdades fundamentais, a competição política, a participação 

popular ou os direitos de cidadania. Em uma perspectiva temporal longa, portanto, a 

democracia é um fenômeno político relativamente novo no Brasil e, ao mesmo 

tempo, frágil e descontínuo na experiência política dos brasileiros. Por si só, esta é 

uma razão importante para se tentar avançar o conhecimento sobre o que os 

brasileiros pensam a respeito do regime democrático. (MOISÉS, 2010, p. 270). 

 

Uma das maiores críticas a democracia representativa vigente hoje no Brasil é a sua 

percepção pela população e o seu alcance enquanto regime político forte e sedimentado. A 

jovialidade da nação brasileira, aliada a contextualização econômica e ao acesso a educação 

formal e informação pela população tem reflexos nefastos neste sentido. Além disso, 

historicamente 

 

A dinâmica atual da democracia representativa em nosso país revela uma triste 

realidade, a parcela da população que se posiciona e questiona ativamente as 

irregularidades praticadas e a não representatividade dos partidos políticos e 

governantes do país é bastante reduzida. (FONSECA, 2009, p. 15). 

 

 Neste sentido, segundo Moisés (2010), pesquisas anteriores realizadas por ele em 2007 

 

mostraram que a percepção da democracia pelo público se desdobra em duas 

dimensões, uma baseada em valores e ideais, e outra apoiada em sua expressão 

prática; no primeiro caso, a dimensão da cultura e dos valores políticos é importante; 

no segundo, o papel das instituições e do seu desempenho é decisivo para definir 

como os cidadãos percebem o regime. (MOISÉS, 2010, p.291). 
 

 Assim, a definição de democracia no âmbito da percepção popular no Brasil 

ultrapassaria o seu conceito acadêmico tradicional. Em seu estudo, o autor conclui que: 

 

Em primeiro lugar, os dados mostram que, diferente do que pensam os céticos, a 

maior parte dos brasileiros é capaz de definir a democracia em termos que envolvem 

duas das mais importantes dimensões do conceito, isto é, por um lado, o princípio de 

liberdade e, por outro, os procedimentos e estruturas institucionais. Essas definições 

da democracia distinguem, claramente, este regime de suas alternativas 

concorrentes, ou seja, não são ideias vagas e imprecisas que, sob influência da 

difusão internacional, apenas reproduzem a imagem positiva adquirida pela 

democracia. Os testes mostram que as respostas majoritárias sobre a democracia, 

envolvendo as liberdades e os procedimentos do regime, são influenciadas pela 

atenção dos entrevistados às notícias políticas na TV, mas ao mesmo tempo, por 

valores políticos como a rejeição de alternativas autoritárias, o reconhecimento do 

papel das instituições de representação, o interesse pela vida pública e a participação 

política. (MOISÉS, 2010, p. 301-302). 

 

Destarte, a democracia representativa é uma forma de governo que visa atender as 

necessidades de uma grande maioria, e o seu caráter representativo é aquele cujo poder é 

delegado a um representante e este tem o papel de trabalhar em benéfico de toda a população. 
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Neste contexto, a mais importante ferramenta de participação popular, capaz de alterar a 

realidade social e política do país é o voto consciente. Os estudos de Moisés (2010) 

demonstraram que os brasileiros já possuem uma percepção razoavelmente sofisticada sobre 

democracia e que, juntamente com a preocupação com a corrupção pode servir de base para 

iniciativas de pressionar o sistema político no tocante a reforma das instituições de 

representação e no desempenho das instituições encarregadas de reponsabilização de políticos 

e de governos. 

 

3.3 – Democracia participativa 

 

 A Constituição Federal de 1988 (CRFB/1988) efetua uma combinação entre a 

democracia representativa e a democracia direta, tendendo à democracia participativa. Este 

fato pode ser consubstanciado no art. 1º, parágrafo único, e art. 14 que diz que todo poder 

emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos (democracia representativa) 

ou diretamente (democracia participativa) (LENZA, 2015, p. 1337-1338). Pode-se entender 

então que a democracia participativa é um regime onde se prevê a existência de mecanismos 

efetivos de controle da sociedade civil sob a administração pública, ampliando a democracia 

para a esfera social, não a reduzindo apenas ao voto. A legitimidade das decisões políticas 

repousa na sua discussão e na participação dos cidadãos livres em condições de igualdade, 

portanto, de inclusão, pluralismo, autonomia e justiça social, preconizando um reordenamento 

lógico no poder político tradicional. 

 Sell (2006) conceitua democracia participativa como 

 
[...] um conjunto de experiências e mecanismos que tem como finalidade estimular a 

participação direta dos cidadãos na vida política através de canais de discussão e 

decisão. A democracia participativa preserva a realidade do Estado (e a Democracia 

Representativa). Todavia, ela busca superar a dicotomia entre representantes e 

representados recuperando o velho ideal da democracia grega: a participação ativa e 

efetiva dos cidadãos na vida pública. (SELL, 2006, p. 93). 

 

 Contextualizando, conforme discutido anteriormente, há críticas severas ao processo 

de democracia representativa, principalmente advindas da dicotomia entre o interesse público 

e o pessoal dos representantes eleitos. Este paradoxo inerente ao processo representativo 

causa uma crise nesse modelo de democracia ao fim do século XX. Os representantes já não 

conseguem mais atender aos anseios e demandas das sociedades que os elegeram, e a 

população então reage se organizando em torno de variadas questões, buscando conquistar 

mais espaço público e cobrando maior efetividade de seus representantes. O aumento da 
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complexidade das exigências sociais leva a uma maior necessidade de participação conjunta 

entre representados e representantes. 

 Como a democracia direta tem uma impossibilidade de aplicação na atualidade e a 

democracia representativa, em crise, já não é mais capaz de responder as demandas da 

sociedade, há um novo direcionamento em sua trajetória. Emerge então o conceito de 

democracia participativa, que pode ser considerada semidireta, pois apesar de aproximar os 

representados na arena política, não desconsidera os seus representantes eleitos. Assim, a 

democracia participativa vai se configurar entre a direta e a representativa na visão de vários 

autores como contextualizado no trabalho de Avritzer, (2009). Neste, ao discutir a 

multiplicidade e complexidade dos sujeitos políticos na atualidade, Moroni (2009) chega a 

afirmar que “[...] a democracia representativa, via partidos e processo eleitoral [...] não é 

suficiente para a complexidade da sociedade moderna” (MORONI, 2009, p. 109) exigindo a 

criação de mecanismos que considerem a atual complexidade das relações sociais no mundo. 

Reforçando esta análise, Lambertucci (2009) afirma que: 

 
A participação social [...] amplia e fortalece a democracia, contribui para a cultura 

da paz, do diálogo e da coesão social e é a espinha dorsal do desenvolvimento social, 

da equidade e da justiça. Acreditamos que a democracia participativa revela-se um 

excelente método para enfrentar e resolver problemas fundamentais da sociedade 

brasileira. (LAMBERTUCCI, 2009, p. 71). 
 

 No Brasil, o processo constituinte instalado após o término do regime militar pode ser 

considerado um exemplo do poder de mobilização da sociedade em relação a questões de 

interesse coletivo. Foram coletadas doze milhões de assinaturas, efetuadas duas mil e 

quatrocentas sugestões e enviados quase 73 mil formulários, demonstrando a disposição da 

população em participar ativamente das decisões no país. O voto foi garantido a todos os 

cidadãos, porém uma participação maior que fosse além deste instrumento não foi 

contemplada, embora tenham sido estabelecidos mecanismos e normas para referendos, 

plebiscitos e projetos de lei de iniciativa popular. 

 Nesse sentido, mecanismos compostos por novos e modernos instrumentos de controle 

e participação no poder devem ser criados para complementar, e não reformular, as 

instituições representativas. Estes devem ser colocados permanentemente em prática 

democrática em junção com a sociedade atual. Devem também favorecer a prática 

democrática mais dinâmica, efetiva e real, englobando em sua dinâmica política a realidade de 

uma sociedade civil cada vez mais organizada em entidades e associações. 

 Essa participação direta do povo para legitimar questões de relevância para as 

comunidades pode se dar através de plebiscitos, referendos, iniciativas populares, audiências 



 51 

públicas, orçamento participativo, consultas ou por qualquer outra forma que manifeste a ação 

popular.  

 Desta forma, através desses modelos de maior participação democrática, tornam-se 

interlocutoras políticas legítimas e influentes as organizações da sociedade civil, adquirindo, 

sobretudo com o processo de democratização, uma maior visibilidade (AVRITZER, 1993; 

DAGNINO, 2002; REIS, 1995; COSTA, 1994, 1997). A democracia participativa pressupõe, 

porém, para a sua efetiva realização que um maior senso de coletividade sobrepuje ao 

individualismo. 

 De acordo com Viglio (2004), “quanto mais direto for o exercício do poder político, 

mais acentuada será a capacidade democrática das instituições políticas, cujas decisões 

estarão mais próximas de traduzir a genuína vontade popular” (VIGLIO, 2004, p. 18). Para 

obter-se uma democracia mais participativa, Fonseca (2009) destaca o papel das 

administrações municipais: 

 

Para que as experiências de democracia participativa obtenham êxito, as 

administrações municipais têm papel fundamental, através da criação de canais de 

interconexão que viabilizem a integração entre governo e dos diversos segmentos da 

sociedade, especialmente a população de menor renda. De tal maneira, que possam 

ser partícipes das diversas fases do processo de planejamento e de deliberação das 

Políticas Públicas a serem implementadas nas cidades. (FONSECA, 2009, p. 34). 
 

 Sabe-se, no entanto ser uma das maiores frustações em relação às possibilidades e 

alcance do regime democrático contemporâneo participativo é a real baixa representatividade 

e a apatia política da maior parte da população envolvida. Desde o início do século XX são 

levantadas dúvidas por muitos autores sobre a possibilidade de se colocar em prática, no 

sentido literal do termo (governo do povo por meio da máxima participação do povo), um 

regime democrático, segundo Pateman (1992). Já Bobbio (2009) indica pelo menos três 

dificultadores da concretização de projetos democráticos nas sociedades contemporâneas: a 

especialidade, a burocracia e a lentidão do processo. 

O primeiro obstáculo é o “governo dos técnicos”, que significa dizer que com o 

desenvolvimento nas áreas industrial, comercial e científica, urge a necessidade do aumento 

de competências técnicas, ou seja, surgem especialistas para a solução dos problemas dos 

Estados que passam a exercer variadas funções, sendo imprescindível o conhecimento técnico 

para a realização destas. Observa-se aqui a exclusão do cidadão comum, porque a  

 

Tecnocracia e democracia são antitéticas: se o protagonista da sociedade industrial é 

o especialista, impossível que venha a ser o cidadão qualquer. A democracia 

sustenta-se sobre a hipótese de que todos podem decidir a respeito de tudo. A 
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tecnocracia, ao contrário, pretende que sejam convocados para decidir apenas 

aqueles poucos que detêm conhecimentos específicos. (BOBBIO, 2009, p. 46). 

 

O segundo obstáculo refere-se ao “aumento do aparato”. O autor faz menção ao 

crescimento do poder da burocracia, que é um “aparato de poder ordenado hierarquicamente 

do vértice à base, e portanto diametralmente oposto ao sistema de poder democrático” 

(BOBBIO, 2009, p. 47). Percebe-se que o processo de desenvolvimento da burocracia, é em 

parte consequência do processo do desenvolvimento da democracia, dificultando uma maior 

participação de todos em relação aos assuntos públicos. 

Quanto ao terceiro obstáculo, o autor denominou de “baixo rendimento”, que se traduz 

num conflito intrínseco a própria democracia. A democratização em ascensão e consequente 

promoção da emancipação da sociedade civil aumentou a quantidade de demandas da 

população dirigidas ao Estado, que por sua vez não tem conseguido atender as reivindicações 

(melhor administração dos negócios públicos e ampliação dos espaços de decisão), no que 

resultam em descontentamento, além de que os processos de retorno do sistema políticos são 

lentos em relação à rapidez com que novas demandas são encaminhadas ao governo. 

(BOBBIO, 2009). 

A gestão democrática, por outro lado é vista como uma forma de capitalizar a 

participação de associações representativas da população e de suas comunidades nas políticas 

públicas, tanto na sua execução como no acompanhamento de programas e planos de 

implementação. Estas devem então ser elaboradas considerando a participação direta da 

sociedade civil conforme os preceitos da democracia participativa, não só na formulação, mas 

também nos atos da Administração Pública. 

 Assim, pode-se entender que a gestão democrática é uma relação estabelecida entre a 

sociedade e o governo, ou seja, entre a população e a Administração Pública referendada na 

cidadania e na democracia participativa, colocando em prática o princípio constitucional de 

soberania popular e basilar da democracia (governo do povo), assegurando o controle social e 

promovendo a horizontalização das relações de poder. 

Os estudos sobre a crise atual da democracia tem ampliado a percepção da importância 

da participação da sociedade civil em um projeto de manutenção e consolidação do Estado 

Democrático de Direito. Moroni (2009) aponta alguns mitos e desafios relacionados ao 

modelo de participação, conforme demonstrado no quadro 1 abaixo: 
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Quadro 1 – Mitos e Desafios ao Modelo de Democracia Participativa 

MITOS DESAFIOS 

a participação por si só muda a realidade fortalecer o papel político dos conselhos de 

políticas públicas e o papel de mobilização 

social das conferências 

a sociedade não está preparada para 

participar como protagonista das políticas 

públicas por falta de capacidade e habilidade 

técnica e política 

respeitar a multiplicidade dos sujeitos 

políticos  

a sociedade não pode compartilhar da 

governabilidade devendo restringir-se ao 

voto 

reconhecer outras formas de organização que 

possam contribuir com a participação social 

a sociedade é vista como elemento que 

dificulta a tomada de decisão, pela 

morosidade do processo 

recolocar a questão da Reforma do Estado 

dentro de um projeto maior de sociedade 

Fonte: Criado pela autora com dados extraídos de Moroni (2009, p.117-118, p.135-139). 

 

 O processo de planejamento participativo pode se consubstanciar como outra forma de 

pensar o modelo democrático: 

 
No planejamento participativo, cada participante traz uma nova contribuição para o 

processo de discussão. Neste sentido há uma grande diversidade de ideias, metas, 

tarefas, habilidades e representações (onde os participantes representam distintos 

setores da sociedade: público, privado, científico, etc.), o que possibilita que os 

problemas sejam analisados sob diferentes pontos de vista. Neste sistema podem-se 

observar as seguintes características: i) diversidade de participantes e interesses; ii) 

aumento na interação entre os participantes e entre eles e os instrumentos de suporte 

a decisão; iii) alteração no método e processo de planejamento, já que neste caso o 

processo de planejamento está intimamente associado ao contexto político da cidade. 

(MAGAGNIN, 2008, p. 18). 
 

 Um novo conceito de planejamento público, marcado por uma participação popular 

que exige e conclama a participação de movimentos sociais que desempenham um importante 

papel para a consolidação do Estado Democrático do Direito. 

 

Na Assembleia Nacional Constituinte, propostas de fortalecimento do poder de 

influência dos atores sociais foram apresentadas através das chamadas “iniciativas 

populares”, levando, com a sua aprovação, a um aumento da influência dos atores 

sociais em diversas instituições. (AVRITZER, 2002, p. 573). 

 

Ainda afirma Lambertucci (2009): 

 

Os espaços de participação constituem uma grande rede entre indivíduos, suas 

organizações, movimentos sociais e o Estado. É por meio delas que, em boa medida, os 

atores sociais formam opinião, se expressam, fazem sua vontade ganhar poder coletivo 

e, assim, interferem nos destinos do país. (LAMBERTUCCI, 2009, p. 82). 
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 A partir da aprovação da Constituição da República Federativa Brasileira (CRFB/ 

1988) o tema da participação da sociedade ganha novos contornos e dimensões na esfera 

pública, como asseveram Raichelis (1998), Cunha e Pinheiro (2009). 

Neste novo contexto pode-se afirmar que: “A constituição de 1988 abriu espaço, por 

meio de legislação específica, para práticas participativas nas áreas de políticas públicas, em 

particular na saúde, na assistência social, nas políticas urbanas e no meio ambiente” 

(AVRITZER, 2009, p. 29). A participação popular no exercício da soberania se 

instrumentaliza por meio, seja em âmbito federal e estadual na apresentação de projeto de lei 

à Câmara dos Deputados por iniciativa popular, por referendos e por plebiscitos, assim como 

pelo ajuizamento da ação popular (art. 14, incisos I, II e III; art. 27, § 4º; art. 29, incisos XII e 

XIII; art. 61, § 2°, da CRFB/1988); seja na participação na gestão das políticas de seguridade 

social (art. 194, parágrafo único, VII, da CRFB/1988); seja de assistência social (art. 204, 

inciso II, da CRFB/1988) ou dos programas de assistência à saúde da criança e do adolescente 

e do idoso (art. 227, parágrafo 1°, da CRFB/1988) (AVRITZER; CUNHA e CUNHA, 2004). 

 Embora também sejam institutos da democracia participativa a revogação popular dos 

mandatos eletivos (recall) e o veto popular, a Constituição da República Federativa Brasileira 

(CRFB/1988) traz, no seu art. 14, a previsão de apenas três instrumentos de democracia 

participativa: o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. 

O instituto da revogação de mandatos eletivos ou recall (Principalmente os Estados 

Unidos e Suiça o admitem), é um mecanismo por meio do qual os eleitores têm o poder de 

revogar o mandato de qualquer representante político (funcionário ou parlamentar) que não 

esteja correspondendo às expectativas do eleitorado. Há também , além do recall o 

Abberufungsrecht que é a forma de revogação coletiva ( Sete cantões na Suiça, e um 

semicantão, o admitem) (BONAVIDES, 2012, p. 313-316). 

O veto popular consiste em uma consulta ao eleitorado sobre uma lei existente, 

visando revogá-la. Nos dizeres de Lenza (2015, p. 1344), “veto popular [é] instrumento pelo 

qual o povo poderia vetar projetos de lei, podendo arquivá-los, mesmo contra a vontade do 

Parlamento.” Ainda no mesmo sentido, Bonavides (2012, p.316) descreve o veto como sendo: 

“Instrumento de participação popular no exercício do poder, o veto é a faculdade que permite 

ao povo manifestar-se contrário a uma medida ou lei, já devidamente elaborada pelos órgãos 

competentes, e em vias de ser posta em execução (BONAVIDES, 2012, 316). 

 

3.3.1 Os institutos da democracia participativa 
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Ressalta-se novamente que os institutos da democracia semidireta ou participativa, são 

estabelecidos no art. 14, da CRFB/1988, da seguinte forma: “A soberania popular será 

exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, 

nos termos da lei, mediante: I – plebiscito; II – referendo; III – iniciativa popular” 

(BRASIL/1988). 

No tocante ao conceito do plebiscito, referendo, iniciativa popular, é importante 

primeiramente destacar que, “[a] participação popular no poder por intermédio de um 

processo, no caso, o exercício da soberania [...]” (LENZA, 2015, p. 1338) dá-se por meio 

destes. 

O Plebiscito é uma consulta popular formulada anteriormente à edição de um ato 

legislativo ou administrativo, cabendo ao povo, pelo voto, aprovar ou denegar o que lhe foi 

submetido. Exemplo desse instrumento de democracia participativa é exigido no art. 18, §§3º 

e 4º da CRFB/1988, que prevê a aprovação da população diretamente interessada para que os 

estados e municípios incorporarem-se entre si, subdividam-se ou desmembrem-se para se 

anexarem a outros ou formarem novos estados ou municípios. Ainda como exemplo é 

possível citar que, em 21 de abril de 1993, foi realizado no Brasil um plebiscito para que a 

população deliberasse sobre o regime de governo – monarquia parlamentar ou república – e 

sobre o sistema de governo – parlamentarismo ou presidencialismo –, ocasião em que o povo 

brasileiro escolheu que o país seria um regime republicano com sistema presidencialista. 

 O Referendo também é um meio de consulta popular, só que formulada 

posteriormente à aprovação de projetos de lei pelo Legislativo, o que demonstra que, por meio 

dele, o povo apenas confirmará ou rejeitará o ato legislativo criado. Nas questões de 

competência da União, a autorização para a realização de referendo é exclusiva do Congresso 

Nacional, e a Constituição Federal não estabeleceu critérios para o seu exercício. Naquelas de 

competência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, o referendo (assim como o 

plebiscito) será convocado de conformidade com as constituições estaduais e com as leis 

orgânicas, respectivamente. No nível nacional, exemplo de utilização do referendo pode ser 

visto na votação realizada em 23 de outubro de 2005 sobre a proibição da comercialização de 

armas de fogo no Brasil – o chamado referendo do desarmamento, por meio qual o povo 

decidiu pela livre comercialização das armas. 

 Já a Iniciativa popular consiste na apresentação de um projeto de lei de iniciativa do 

povo ao Legislativo. Esse é um instrumento de participação popular que permite ao povo 

submeter para aprovação do Congresso Nacional textos de lei de grande importância para a 

sociedade. Conforme prevê a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 no art. 
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61, § 2º, para sua aceitação, é exigido que o “[...] projeto de lei [esteja] subscrito por, no 

mínimo, um por cento do eleitorado nacional , distribuído por, [pelo menos], cinco Estados, 

com não menos de três décimos por cento dos eleitores [...]” (BRASIL, 1988) em cada um 

desses Estados.  

 Percebe-se que os canais de discussão e participação são ampliados em um processo 

democrático, enquanto que a participação popular é quase nula em um processo de gestão 

autocrático e ditatorial. “O contato, que poderia ser apenas de caráter informativo, pode, em 

um governo participativo, permitir a partilha de decisões” (MAGAGNIN, 2008, p. 20). Na 

compreensão do autor, há uma regra da participação popular, como exemplo, no planejamento 

urbano associado à organização política, a qual pode ser representada, conforme o quadro 

abaixo: 

 

Quadro 2 - Regra da participação popular no planejamento urbano associado à 

organização política 

 
Fonte: Elaborado por Magagnin (2008, p. 20) com dados extraídos de Nobre (1999). 

 

Apesar de ser mais democrático, o planejamento participativo pode não ser o mais 

indicado para tratar de problemas públicos, já que leva um tempo maior de elaboração e 

implementação, sobretudo em caso de problemas técnicos mais complexos, devendo adotar 

um misto de planejamento tradicional e participativo: “o planejamento participativo é 

apropriado quando os problemas estão claramente definidos” (MAGAGNIN, 2008, p. 21).  

 O processo de um planejamento participativo pode ser dividido em três fases: o início, 

onde há o envolvimento dos diversos segmentos e definição das regras a serem adotadas; o 

planejamento, ou seja, o trabalho em conjunto para traçar as ações necessárias a fim de 

alcançar os objetivos propostos; e por fim a implementação e o monitoramento. Ele pode ser 

representado graficamente conforme a esquema 1 abaixo: 
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Esquema 1 - Fases de um processo de planejamento participativo

 
Fonte: Allen et al., 2002, s/p  

 
 

 Dependendo “do processo adotado pelos planejadores para a participação dos cidadãos 

no processo de tomada de decisão” (MAGAGNIN, 2008, p. 20) o processo de participação 

popular pode ser passivo ou ativo e as formas de participação popular partem de níveis de 

participação mais passiva ou manipulada (nível 1) para uma participação mais ativa ou com 

alto nível de mobilização (nível 7), conforme demonstrado no quadro 4. 

 

Quadro 3 - Grau de envolvimento popular no processo de tomada de decisão 

 
Fonte: Elaborado por Magagnin (2008, p. 21) com dados extraídos de Pretty (1995). 

 

 Hoje em dia a internet e as novas tecnologias de informação e comunicação tem 

facilitado a participação da sociedade na “res publica” (coisa pública), através da 

democratização do acesso a informação originado o conceito da Ciberdemocracia. Esta 

permite o acesso e divulgação de grande quantidade de dados nas mais diferentes esferas de 
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dados no âmbito dos três poderes: executivo, legislativo e judiciário em nível federal, estadual 

ou municipal. 

No Brasil, a internet poderia ser utilizada como ferramenta para ampliar o processo 

de planejamento participativo nos municípios. Outro elemento que poderia 

contribuir para a ampliação do processo participativo está associado à utilização de 

novas tecnologias. Se as prefeituras recorressem à utilização de novas ferramentas 

computacionais ao invés da prática atual de reuniões presenciais pré-agendadas, 

talvez um número maior de participantes contribuísse para o planejamento 

municipal. (MAGAGNIN, 2008, p. 31). 

 

3.4 – Democracia deliberativa 

 

 Democracia Deliberativa pode ser considerada como uma das formas de exercício da 

Democracia Participativa para enfatizar, durante a fase de deliberação, na tomada de decisão, 

os diferentes processos de participação pública. Parte-se do pressuposto que o exercício da 

cidadania transcende a simples participação no processo eleitoral e exige dos indivíduos, no 

tocante a esfera pública, uma participação mais direta. O papel como interlocutores as 

autoridades públicas é então representado pela sociedade civil organizada. 

 Um conceito fundamental para a democracia deliberativa é o da esfera pública, 

entendida como um local destinado à deliberação comunicativa, gerando uma rede de 

procedimentos comunicativos em um espaço onde os indivíduos interagem uns com os outros 

e debatem as decisões tomadas por autoridades políticas. 

 Considerando que em uma sociedade democrática a esfera pública, seja ela física ou 

virtual) é dominada pelo discurso e pela argumentação, devem ser objeto da apreciação de 

todos as questões sociais e coletivas. Aristóteles foi o precursor na defesa de um processo no 

qual os cidadãos pudessem justificar suas leis uns com os outros e discutir publicamente. 

Porém, a forma de deliberação preferida pelo filósofo era derivada da democracia, onde os 

deliberantes seriam mais competentes e as deliberações mais refinadas - a Aristocracia. 

 Neste contexto, segundo Marques (2010), surgiu de forma mais recente uma 

perspectiva nas teorias da democracia que "propõe atenuar um conjunto de dificuldades 

diagnosticadas naquilo que concerne ao funcionamento do regime democrático de governo, 

empregando, para isso, o debate e a razão pública" (MARQUES, p.53). 

 

John Stuart Mill, o defensor mais proeminente do século dezenove, do „governo pela 

discussão‟ é corretamente considerado como uma das fontes da democracia 

deliberativa. Mas ele também continuava a preferir que esta discussão fosse guiada 

pelos de maior educação [...] Mais que qualquer outro teórico, Jürgen Habermas é 

responsável por trazer de volta a ideia da deliberação aos nossos tempos, e por dar a 

ela uma base mais cuidadosamente democrática. (GUTMANN; THOMPSON, 2004, 

p. 25). 
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 A necessidade de justificar as decisões auferidas pelos cidadãos e seu representantes 

afirma a democracia deliberativa. Esta é a sua primeira e mais importante característica, pois 

os seus agentes devem saber justificar as leis sob as quais eles devem viver juntos. Segundo 

Marques (2010) 

 

Pode-se dizer que dois autores célebres da Filosofia Política, o alemão Jürgen 

Habermas e o norte-americano John Rawls, teceram contribuições essenciais ao 

deliberacionismo em sua faceta mais recente. Habermas (1995; 1997) propôs uma 

alternativa ao (1) modelo republicano de democracia (cujo mote se refere a exigir 

dos cidadãos engajamento e interações quase integrais e que defende uma concepção 

forte de soberania popular) e ao (2) modelo liberal (onde o indivíduo é visto de 

modo isolado das instituições do estado, devendo delas obter garantias de que não 

será perturbado no curso de sua vida e de que não sofrerá arbitrariedades que 

ponham em risco sua liberdade). Tal alternativa, o deliberacionismo, visa desviar a 

teoria e a prática da democracia de problemas inerentes a estas duas concepções. 

(MARQUES, 2010, p.54). 

 

 De acordo com Keane (1996): 

 

Hannah Arendt lamenta a perda moderna da 'vida pública', entendida como a 

capacidade dos cidadãos de falar e interagir com o propósito de definir e redefinir 

como desejam viver em comum; de acordo com Arendt, tal interação pública foi 

gradualmente corroída nos tempos modernos pelo ácido do consumismo pingando 

ao longo de uma sociedade de trabalhadores que ignoram a alegria e a liberdade que 

resulta da comunicação em público de assuntos de importância pública. (KEANE, 

1996, p. 8). 

 

 De acordo com os críticos do modelo republicano, um de seus problemas é que ele não 

reconhece como legítima a operação de interesses de grupo ou leva em conta os valores 

individuais. Habermas (1995) resume assim as dificuldades deste modelo: 

 

„em situações de pluralismo cultural e social, por trás das metas politicamente 

relevantes muitas vezes escondem-se interesses e orientações valorativas, que 

entram em conflito sem perspectiva de consenso, necessitam de um equilíbrio ou de 

um compromisso que não é possível alcançar-se mediante discursos éticos, ainda 

que os resultados se sujeitem à condição de não transgredir os valores básicos 

consensuais de uma cultura‟. (HABERMAS, 1995, p. 44). 

 

O autor, porém, critica também o liberalismo. Chega a afirmar que: 

 

„A teoria do discurso, que associa ao processo democrático conotações normativas 

mais fortes do que o modelo liberal, porém mais fracas do que o modelo 

republicano, toma elementos de ambos e os articula de uma forma nova e distinta. 

[...] A teoria do discurso não faz a realização de uma política deliberativa depender 

de uma cidadania coletivamente capaz de ação, mas sim da institucionalização dos 

correspondentes procedimentos e pressupostos comunicativos. [...] Ela tampouco 

localiza esse todo em um sistema de normas constitucionais que regulem o 

equilíbrio de poder e o compromisso de interesses de modo inconsciente e mais ou 
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menos automático, conforme o modelo da troca mercantil‟. (HABERMAS, 1995, p. 

47-48). 

 Segundo Luchmann (2002), Habermas inaugura uma concepção discursiva, 

comunicativa e deliberativa que se constitui num modelo cujas características são um 

conjunto de pressupostos teórico-normativos nos quais a participação da sociedade civil vai 

além da simples participação na hora de votar. A democracia deliberativa 

 

fundamentada nas ideias de Jurgen Habermas propugna que apenas o processo 

eleitoral não garante a legitimidade das ações e decisões públicas. Dentro de seu 

modelo de democracia, as decisões políticas serão legítimas se forem baseadas numa 

vontade pública concebida democraticamente em estruturas não regulamentadas e 

desprovidas de relações de poder, denominadas de “esfera pública”. Cabe a essas 

esferas públicas justamente influenciar o sistema político. (VIGLIO, 2004, p. 9). 

 

 A legitimidade das decisões políticas na democracia deliberativa resulta nos processos 

de discussão, orientados por alguns princípios que vão desde a inclusão até a igualdade de 

participação, destacadas a partir das ideias de autores como Habermas, Cohen, Sabel e 

Bohman (LUCHMANN, 2002). A ideia vem sendo discutida e debatida por diversos autores 

que, partindo do modelo deliberativo proposto por Habermas em sua teoria do agir 

comunicativo, vão em busca de um modelo do sistema democrático representativo 

(AVRITZER, 2000; LUBENOW, 2010; VIZEU; BIN, 2008; WERLE, 2013), Joshua Cohen 

ou James Bohman (FARIA, 2000). 

 Segundo Marques (2010) 

 

Os autores ligados ao modelo deliberacionista nem se contentam com a mera 

preservação de direitos individuais, tônica do modelo Liberal, nem consideram 

plausível a proposta republicana de cidadãos engajados integralmente em atividades 

políticas. Na verdade, estes dois modelos tradicionais, assumem os deliberacionistas, 

possuem pontos fortes, que precisam ser reformulados, e fracos, que devem ser 

descartados, para, finalmente, elaborar-se uma sistematização plausível em termos 

teóricos e empíricos (p. 67). 

 

 Habermas (1995) „propõe três princípios de uma ética do agir comunicativo‟: a) regra 

da inclusão (todo e qualquer sujeito capaz de agir e falar pode participar de discursos); b) 

regra da participação (todo e qualquer participante de um discurso pode problematizar 

qualquer afirmação, introduzir novas afirmações, exprimir suas necessidades, desejos e 

convicções); c) regra da comunicação livre de violência e coação (nenhum interlocutor pode 

ser impedido, por forças internas ou externas ao discurso, de fazer uso pleno de seus direitos, 

assegurados nas duas regras anteriores). 
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 Já Conhen (1996) propõe três princípios básicos para o estabelecimento de condições 

para a livre discussão racional entre cidadãos iguais, quais sejam: a) o princípio da inclusão 

deliberativa (todos são cidadãos com os mesmos direitos e por isso nenhum critério de ordem 

social, política, religiosa ou econômica pode ser usado para excluir qualquer indivíduo de um 

processo de deliberação pública); b) o princípio do bem comum (o debate deliberativo deve 

visar o acordo de prioridades sociais, tendo em vista a promoção de um bem comum, como a 

justiça social); c) o princípio da participação (acrescenta ao princípio da inclusão, que garante 

a participação de todos os integrantes em um debate, o direito de voto e argumentação). 

 A manutenção da possibilidade de um diálogo continuado é preconizada pelos 

entusiastas da democracia deliberativa, pois uma decisão deve ser sempre provisória no 

sentido de que deve estar aberta para ser questionada no futuro. Para Marques (2010): 

 

Nesse sentido, a intenção primordial dos estudiosos defensores da ideia de 

“democracia deliberativa” é corrigir determinadas insuficiências por eles apontadas 

no curso das práticas políticas argumentando, por exemplo, em favor da necessidade 

de discussão e de participação públicas para se garantir maior legitimidade quando 

do processo de produção da decisão política. Mais exatamente, na arquitetura 

deliberacionista, determinadas decisões devem ser moralmente aceitáveis por todos 

os cidadãos (mesmo aqueles que não possuem artifícios para se expressarem da 

melhor forma devem ter seus interesses levados em consideração e devem, ainda, 

desfrutar de mecanismos de inclusão política e social) e marcadas por um processo 

de reflexão e avaliação dos argumentos e razões em disputa, para, em momento 

oportuno, chegar-se, obedecendo a determinadas regras (que caracterizam o 

processo de escolha como justo), a uma decisão (afinal, problemas concretos exigem 

soluções concretas, para além de elucubrações). (MARQUES, 2010, p. 67). 

 

Para Costa, Reis e Oliveira (2016, p. 4), “outro item importante no pensamento de 

Habermas é a noção de uma linguagem ideal, em que os interlocutores devem ter pretensões 

de entendimento que podem ser aceitas ou recusadas”. E ainda nessa seara, os autores 

observam que [...] “os falantes e ouvintes não podem ser forçados por influências e coações 

externas” (COSTA, REIS, OLIVERIA, 2016, p. 4). 

Desta forma, para que a democracia deliberativa ocorra de forma efetiva e que 

estabeleça um processo de escolha justo, são necessários mecanismos de controle que 

promovam a equidade na discussão e participação pública. Dentro desse contexto, podemos 

inferir os princípios jurídicos da informação e da participação no contexto do Estado 

Democrático Constitucional de Direito. 
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4 PRINCÍPIOS JURÍDICOS DA INFORMAÇÃO E DA PARTICIPAÇÃO NO 

CONTEXTO DO ESTADO DEMOCRÁTICO CONSTITUCIONAL DE DIREITO  

De acordo com Machado (2006, p. 48) a democracia deliberativa trata todos os 

indivíduos como capazes de formarem seus juízos, a partir de suas percepções e da 

assimilação das informações. Ainda segundo o autor, o processo de deliberação é 

essencialmente aberto, onde quanto mais informações estiverem disponíveis aos indivíduos, 

maior possibilidade de mudarem seu ponto de vista. 

Nesse sentido, podemos destacar a informação como um dos elementos de direitos 

fundamentais. “Sem informação adequada não há democracia e não há Estado de Direito” 

(MACHADO, 2006, p. 49). Assim, a democracia possibilita o acesso à informação e a 

participação popular no governo da sociedade. Nesse contexto, Costa (2009, p. 158) assinala 

que “o cidadão precisa participar, mas precisa principalmente da informação para participar. 

No Brasil, ainda é embrionária a participação direta dos cidadãos nos órgãos públicos. Essa é 

a mudança necessária: participar para democratizar”. 

O que se necessita, portanto,  

 

não é a participação em nível geral ou da democracia representativa, nem mesmo a 

participação via instrumentos de defesa ao meio ambiente, como as ações coletivas, 

vale dizer, ação popular, ação civil pública, audiências públicas e Lei n° 9.605, 

denominada de Leis de Crimes Ambientais, de 1998, art. 70, § 2°, que são protetivas 

e participativas. (COSTA, 2009, p. 158-159). 

 

E, para autora,  

A participação que se almeja, principalmente quanto ao órgão ambiental de 

mineração, envolve a tomada de decisões quanto à concessão, ou seja, o 

consentimento para a lavra de jazidas e o monitoramento ambiental; enfim, a rotina 

do órgão que gerencia um dos maiores bens econômicos e ambientais do País. Mas a 

participação que o cidadão tem em mãos, quanto ao controle e à proteção do meio 

ambiente, por meio do acesso à justiça, ou seja, a participação “funcional”,é uma das 

formas de aplicação efetiva do Direito Ambiental quando o dano já ocorreu ou está 

na iminência de sua ocorrência. (COSTA, 2009, p. 159). 

 

Dessa maneira, podemos destacar que os princípios jurídicos da informação e da 

participação no âmbito do Estado Democrático Constitucional de Direito, têm papel 

fundamental na liberdade do indivíduo sendo fundamental para o Estado. Um dos 

mecanismos de tutelar o meio ambiente “é a participação popular em instituições públicas, ou 

seja, a participação do povo no Poder Público na forma de gerenciamento compartilhado e seu 

controle por meio de informações disponibilizadas pelos órgãos públicos” (COSTA, 2009, p. 

161). 
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Nesse diapasão, a respeito dos princípios, considerações devem ser feitas, já que o 

campo do Direito e a sua aplicação possui várias fontes como as leis, jurisprudência, 

doutrinas, costumes, convenções e, inclusive, princípios. Vale dizer que a aplicação do Direito 

“depende precisamente de processos discursivos e institucionais sem os quais ele não se torna 

realidade” (ÁVILA, 2006, p. 24) e para o autor, qualquer artigo e dispositivo legal devem ser 

interpretados em conjunto com o princípio da proporcionalidade e o princípio da 

razoabilidade. 

Segundo Padilha (2012):  

 

O estudo da Teoria dos Princípios nos revela a importância do lugar que ocupam os 

“princípios” no sistema jurídico moderno, enquanto normas de grande relevância 

que expressam ideais morais, compondo um modelo de sistema em que as normas 

jurídicas se expressam por meio de princípios e regras e se aplicam por meio de um 

procedimento. (PADILHA, 2012, p. 159). 

 

O art. 225, da CRFB/88, por exemplo, na defesa do direito difuso, propõe uma 

reflexão a respeito do conceito de Direito Ambiental entrelaçado a um conjunto de seus 

princípios, entendendo por princípio o alicerce do sistema jurídico. 

 

4.1 A distinção entre princípios e regras 

 

Princípios são mandamentos de otimização, ou seja, são normas que ordenam que algo 

seja realizado na maior medida possível (ALEXY, 1988). Isso remete dizer que, princípios 

são normas que podem ser realizadas em diferentes medidas e sua realização depende tanto de 

possibilidades fáticas quanto jurídicas. As possibilidades fáticas conduzem à reflexão sobre os 

princípios da adequação e da necessidade e as possibilidades jurídicas exige uma lei da 

ponderação, a qual diz que “quanto menor a medida de realização de um princípio, tanto 

maior tem que ser a importância de realização do outro” (ALEXY, 1988, p 147) De outro 

modo, para Alexy (1988) as regras são normas que se apresentam como mandamentos 

definitivos, podendo ser realizadas ou não. Dessa forma direitos podem ser restringidos 

quando entram em colisão. 

Para Alexy (1988), pode-se falar de colisão entre bens coletivos e direitos individuais 

na medida em que eles tenham caráter de princípios, ou seja, sejam mandamentos de 

otimização.  

A diferença entre a colisão de princípios e regras equivale dizer que: “enquanto o 

conflito de regras é levado à conclusão na dimensão da validade; a colisão de princípios se 
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resolve para além da dimensão de validade, na dimensão do peso” (ALEXY, 2002, p. 89). No 

primeiro caso, uma lei exclui a outra, já no segundo os princípios se mantêm íntegros, 

aplicando-se ao caso concreto a lei da ponderação. 

Silva (2007) assevera que, adotando essa posição, para Alexy (1997) quando bens 

coletivos não são guindados ao patamar de princípios ocorrerá uma pseudoponderação, o que 

isto quer dizer que, no caso de conflitos entre bens coletivos e direitos individuais, aplica-se a 

solução prática aplicada às regras, ou seja, exclusão. Isto decorre da “precedência prima facie 

em favor dos direitos individuais” (ALEXY, 1997, p. 207). Outra colocação é em relação ao 

direito de liberdade sobre os demais direitos individuais, aduzindo que para Alexy (1997) na 

hipótese de colisão entre princípios da classe dos direitos individuais a solução encontra-se 

nos termos do in dubio pro libertate. 

Neste sentido, Silva (2007, p. 170) conclui que: “A correta definição dos direitos 

individuais deve favorecer a compreensão de que, entre os direitos fundamentais, não existe 

“precedência prima facie”, já que, à primeira vista, uns não preferem aos outros”. Assim, para 

o autor, “Direito individual é direito de titularidade individual, é direito que o ordenamento 

reconhece como possível de integrar o patrimônio jurídico de um indivíduo, gerando, a partir 

daí, efeitos práticos” (SILVA, 2007, p.170-171). Não é a sua divisibilidade ou não, ou seu 

exercício que qualificam um direito como individual. 

 

4.1.1 Uma crítica à lei da Ponderação 

 

Não se devem considerar os direitos fundamentais de modo sucessivo e substituto, „a 

frente um do outro, nem de maneira incomunicável, ou seja, um ao lado do outro. 

 

a unidade dos direitos fundamentais se expressa numa coordenação interdependente 

de prerrogativas ligadas à pessoa humana em si mesma considerada, de 

prerrogativas ligadas, direta ou indiretamente, ao exercício da liberdade humana e de 

prerrogativas para além do exercício da liberdade humana. (SILVA, 2007, p. 176). 

 

Ainda segundo o autor, a unidade e interdependência interpreta os direitos fundamentais de 

acordo com a lógica de complementação e de delimitação recíproca. Já segundo a lógica de 

ponderação, os mesmos são interpretados de acordo com a lógica de colisão e de restrição. 

Também para Silva (2007) 

 

[...] o direito de liberdade, o direito que demanda prestação do Estado e o 

direito individual de conteúdo supra individual se complementam e se 
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delimitam reciprocamente, definindo os contornos de cada prerrogativa 

considerada essencial ao resguardo e à promoção da dignidade humana. 

(SILVA, p. 176-177). 

 

4.2 O Direito Ambiental: um conjunto de princípios 

 

A sustentabilidade como elemento central e estruturante das políticas públicas em 

favor do equilíbrio e proteção do meio ambiente, se torna imperativa no contexto do 

desenvolvimento da atividade econômica. A elaboração de leis, programas e metodologias 

capazes de integrar diversos atores (público e privado), quais sejam, governos, agentes 

econômicos, e as demais instituições não governamentais são crescentes neste contexto 

ambiental.  

A intenção de promover o desenvolvimento sustentável como um alicerce da tutela 

ambiental e para a efetividade de um Direito Ambiental exige grande parcela dos esforços do 

Estado e da sociedade civil, exigindo um novo modelo de desenvolvimento econômico que 

consiga articular e organizar uma estrutura legal que comporte uma atuação mais dinâmica na 

condução de todos os agentes envolvidos rumo à responsabilidade socioambiental e 

econômica.  

No que se refere ao desenvolvimento de uma atividade com sustentabilidade 

ambiental, pode se utilizar o Direito Ambiental como referência para melhor compreensão da 

questão ambiental. Neste sentido, cabe focar a proteção da natureza e o combate à poluição, 

esta amparada pelo Direito Ambiental, já que possui regras jurídicas destinadas para este fim. 

Insurge, então, a necessidade de buscar adjutório para a proteção do meio ambiente, tendo em 

vista que este se integra a fatos econômicos e modernos da sociedade, em relação às 

atividades humanas. 

O desenvolvimento econômico deve ocorrer em congraçamento com o 

desenvolvimento ambiental. O Direito Ambiental é um direito de gestão, pois deve decidir o 

risco de agressão ao meio ambiente. A questão ambiental não é só uma questão do Estado 

enquanto política, mas também uma questão da sociedade. O Estado aparece como extensão 

social, e os titulares dos direitos ambientais e culturais são os cidadãos. O Estado deve 

executar a lei e com base no ordenamento jurídico, pode-se explicitar o que vem a ser o 

Direito Ambiental, como, um: 

 

Conjunto de princípios e regras impostos, coercitivamente, pelo Poder Público 

competente, e disciplinadores de todas as atividades direta ou indiretamente 

relacionadas com o uso racional dos recursos naturais (ar, águas superficiais e 
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subterrâneas, águas continentais ou costeiras, solo, espaço aéreo e subsolo, espécies 

animais e vegetais). Alimentos e bebidas em geral, luz, energia, bem como a 

promoção e proteção dos bens culturais (de valor histórico, artístico, arquitetônico, 

urbanístico, monumental, paisagístico, turístico, arqueológico, paleontológico, 

ecológico, científico), tendo por objeto a defesa preservação do patrimônio 

ambiental (natural e cultural) e por finalidade e incolumidade da vida em geral, tanto 

a presente como a futura. (CUSTÓDIO, 1996, p. 58). 
 

Complementa o conceito, Silva (2011), afirmando que: 

 

O Direito ambiental é hoje um ramo do Direito Público, tal é a forte presença do 

Poder Público no controle da qualidade do meio ambiente, em função da qualidade 

de vida concebida como uma forma de direito fundamental da pessoa humana; 

especialmente o é o Direito Ambiental Constitucional. (SILVA, 2011, p. 43).  

 

Este se dá através de um complexo de princípios e normas coercitivas, que visam para 

presentes e futuras gerações, a sustentabilidade. No Brasil, podemos citar alguns avanços na 

tutela do meio ambiente, sendo a Lei n° 7347/1985 da Ação Civil Pública (ACP) como 

mecanismo processual de proteção do meio ambiente e a Lei n°9.6051/1998 intitulada como a 

Lei dos Crimes Ambientais, que trouxe avanços na defesa do meio ambiente ao tratar como 

sujeito ativo de crimes ambientais a pessoa jurídica. 

Dessa forma, uma das questões fundamentais para o Direito ambiental hoje se delineia 

em como harmonizar o desenvolvimento econômico com a proteção ao meio ambiente, 

colaborando com o crescimento econômico sem que para isto os recursos naturais ou 

ecológicos sejam colocados em risco.  

O Direito ambiental pressupõe melhorar e aperfeiçoar esta relação, já que está em 

constante evolução, desenvolvimento e em expansão. Nesse processo evolutivo, acrescenta-se 

que novos pensamentos acerca da proteção do meio ambiente foram surgindo ao longo do 

tempo, partindo de uma visão antropocêntrica do direito e a sua transição, para uma visão 

mais abrangente e holística, resultando no aparecimento de novos arcabouços legais. Neste 

sentido, a aplicação e o respeito aos princípios da informação e da participação no Direito 

Ambiental, objeto desse estudo, são de suma importância para a busca de uma nova ordem 

garantidora do Estado Democrático de Direito.  

Destaca-se a Declaração do Meio Ambiente em 1972, em Estocolmo, que contribuiu 

com a elaboração de 26 princípios de Direito Ambiental (CONFERÊNCIA MUNDIAL DO 

MEIO AMBIENTE, 1972, internet). Importante ressaltar que, posteriormente, evidenciam-se 

os reflexos que este evento teve, influenciando na concepção e elaboração do capítulo do 

meio ambiente na CRFB/1988 pelo poder constituinte. Neste sentido, a Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/1988) ressaltou de forma explícita que o meio 



 67 

ambiente está elevado a categoria de direito fundamental, promovendo uma nova ordem de 

proteção jurídica, consubstanciando críticas reflexivas na aplicação do desenvolvimento 

sustentável. 

Assim descreve Silva (2011): 

 

A Declaração de Estocolmo abriu caminho para que as Constituições supervenientes 

reconhecessem o meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito 

fundamental entre os direitos sociais do homem, com sua característica de direitos a 

serem realizados e direitos a não serem perturbados. (SILVA, 2011, p. 71-72). 

 

A percepção de que o meio ambiente é abrangente e compreende aspectos diversos, 

requer entender que o mesmo deva ser analisado a partir de uma ótica plural, e como bem 

jurídico e bem de uso comum do povo, promova o desenvolvimento equilibrado.  

Assim, pode descrever doutrinariamente alguns princípios do Direito Ambiental como 

elementos estruturantes e fundamentais na compreensão da sua autonomia, paralelamente em 

harmonia com outros princípios jurídicos positivados. De acordo com o exposto, abordar-se-á 

a importância dos princípios ambientais determinados por tratados internacionais.  

 

4.3 O direito ao meio ambiente: princípios norteadores e ambiguidades 

 

Diante dos problemas ambientais que assolam o planeta, se pergunta: “o que a 

comunidade internacional está tentando fazer para solucioná-los?” (WOLD, 2003, p. 6). 

Diversas são as medidas que vem sendo adotadas, tais como a celebração de tratados, quer 

seja, o Protocolo de Montreal, a Convenção Quadro da ONU, e o Protocolo de Kyoto; 

estratégias mais holísticas para a proteção do meio ambiente, como a Convenção da ONU 

sobre a Diversidade Biológica; a criação de princípios gerais de direito ambiental, pela 

comunidade internacional, “que se espera sejam implementados pelos Estados, seja por sua 

afirmação nas legislações domésticas, seja pela sua aplicação nos tribunais” (WOLD, 2003, p. 

6). 

Não são tecnicamente obrigatórios no plano internacional, contudo, exercem forte 

influência na estruturação do direito ambiental interno e por serem utilizados pelos 

formuladores de políticas ambientais internacionais; “possuem uma importância ímpar para a 

proteção do meio ambiente em âmbito local e internacional”. (WOLD, 2003, p. 6-7). 

Os princípios de direito ambiental remontam a 1972, na Declaração de Estocolmo, 

em que, a partir daí, começam a influenciar a estrutura de normas voltadas para a proteção 
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ambiental. Na Conferência da ONU no Rio de Janeiro, em 1992, buscou-se definir regras 

mais específicas para disciplinar as práticas ambientais internacionais. 

De Estocolmo até o Rio de Janeiro, percebe-se que os princípios de direito ambiental 

tornaram-se mais estruturados, e em formulações mais precisas e detalhadas, conforme se 

verifica. 

 

4.4. Breve descrição dos princípios de Direito Internacional do Meio Ambiente 

 

4.4.1 Princípio da soberania permanente sobre os recursos naturais 

 

Tal princípio surgiu da necessidade que os países em desenvolvimento, recentemente 

descolonizados, sentiram de afastar o poderio exploratório de empresas estrangeiras, sobre 

seus recursos naturais.  

No singelo sentido: como os recursos naturais se encontram em meu território, possuo 

a soberania sobre os mesmos e posso explorá-los como bem convier. Percebe-se uma 

evolução na aplicação deste princípio; primeiramente no aspecto interno e depois de cunho 

internacional, mas sempre com um cunho econômico. 

Amparado e afirmado numa abordagem mais econômica, com vistas ao 

desenvolvimento econômico, em especial nos países em desenvolvimento, o princípio em 

destaque ganha contornos na Declaração do Rio, a qual dispõe: “os Estados têm o direito 

soberano de explorar seus recursos naturais de acordo com suas próprias políticas nacionais” 

(WOLD, 2003, p. 10). 

A abordagem deste princípio se encerra aqui, contudo Wold (2003) traz um 

questionamento: um Estado renuncia sua soberania sobre seus recursos naturais quando 

concorda em regular a exploração desses recursos por intermédio de instrumentos de direito 

internacional? Não, pois ao permitir tal regulação o Estado estaria exercendo sua soberania 

para estabelecer regras sobre seus recursos naturais. 

 

4.4.1.1 Soberania nas relações ambientais 

 

No tocante aos impactos ambientais negativos causados pelos Estados, esses podem 

ser transfronteiriços, o que significa levar a discussão para outras esferas de proteção da 

natureza e dos seres humanos. Faz-se necessária a reflexão: de um lado, o princípio 2 da 

declaração do Rio de Janeiro, consagrador do direito soberano dos Estados para explorar os 



 69 

seus próprios recursos, desde que não danificando o ambiente de outros Estados. Do outro 

lado, o princípio 18, que explicita o dever do Estado de informar aos demais quando houver a 

possibilidade de evento danoso ambiental ou o risco de comprometimento da estabilidade e 

segurança ambiental, advindas de qualquer situação imprevista.  

Cabe ressaltar que a Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável não é cogente, devendo ser considerada internamente e não tem 

vínculo obrigatório, o que não significa que não seja importante, pois devido ao respeito à 

soberania interna, nenhum Estado é obrigado a aceitar tratados, declarações e convenções. 

Ainda prescreve o princípio 19, que cabem aos Estados à vigilância da informação preventiva 

aos outros Estados que, por consequência, estejam sujeitos aos efeitos transfronteiriços 

degradantes. Isto delineia uma possível união entre os Estados, apesar da preservação da 

soberania permaneça individualizada em cada um, incluindo, pelo contrário, a busca de uma 

maior efetividade nas atividades traçadas pelos programas instituídos, como exemplo a 

Agenda 21, e assim o alcance de melhor resultado na preservação e proteção das espécies 

vivas.  

Faz-se presente, então, traçar um comentário a respeito dos resultados dos acordos e 

negociações internacionais entre Estados e a efetividade do direito internacional ambiental. 

Ao prevalecer à soberania destes, segundo interesses particulares a preservação da 

biodiversidade interna, percebem-se as tomadas de decisões no tocante a um bem comum 

maior da humanidade, fica em segundo plano. Para tanto, vale aqui reforçar esta análise 

segundo Michel Bachelet (1998, p. 249), que diz: “Enquanto a soberania se opuser ao 

interesse da coletividade mundial, o princípio de patrimônio comum da humanidade 

susceptível de limitar os efeitos nocivos de privatizações nacionais exageradas, a proteção e a 

salvaguarda dos bens comuns continuará a ser um exercício de laboratório jurídico.” 

 Os elementos que delimitam o cumprimento das obrigações dos Estados que assim são 

assumidos como compromissos, apresentam-se pouco eficazes devido ao fato de que o acordo 

entre os Estados não se sobrepõe à soberania de cada um deles. Neste sentido corrobora o 

artigo 27 da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados (1969), que diz que “uma parte 

não pode invocar as disposições de seu direito interno para justificar o descumprimento de um 

tratado”. 

 Neste campo há uma flexibilização em cumprir ou não o acordo, mesmo após a 

ratificação, haja vista o interesse de cada Estado em prevalecer a sua soberania. Urge não 

apenas a necessidade de mudança no exercício do poder político e jurídico, mas também a 
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concepção de uma nova ordem ecológica internacional, no âmbito da soberania dos Estados, e 

consequente expansão do direito internacional, quer normativa ou jurisprudencial. 

 Há que compreender a tendência de uma confluência das Constituições em alguns 

países, perfazendo então a trajetória de que a ingerência está presente, de forma às vezes 

branda, mas necessária, como instrumento de dirimir possíveis conflitos e danos ambientais 

causados pelos Estados, em uma dimensão global de proteção ambiental.  

A presença do Estado sempre ocorreu nas relações econômicas e sociais seja ela 

interna ou externa. Devido aos interesses econômicos, e em nome dele, é que o meio ambiente 

vem sendo degradado e ignorado. “Diante de tal situação, bem como diante da ausência de 

uma instância judicial internacional, capaz de forçar os Estados a respeitarem os documentos 

internacionais de proteção do meio ambiente, um conceito impõe-se: o da ingerência 

ecológica” (SILVA, 2009, p.310). Desenvolvendo este pensamento cabe discutir o papel de 

cada ente soberano nas relações para a preservação ambiental num contexto globalizado e 

internacional. 

 

4.4.1.1.1 Ingerência ecológica?: inclusão nos debates de soberania estatal no enfrentamento 

dos danos ambientais 

 

Na concepção do direito internacional, há a previsão da ingerência nas questões 

humanitárias, mas pouco se tem avançado na real aplicabilidade deste instituto, seguramente 

nas questões internacionais do meio ambiente natural e humano. Aí se percebe que a tentativa 

de alcançar uma universalidade das ações dos Estados no tocante a respeitarem os 

documentos internacionais de proteção ambiental, encontra dificuldades em ultrapassar a 

barreira da soberania dos mesmos e suas diferenças, para que haja uma convivência 

harmônica e não pautada em guerras ambientais. Neste contexto, percebe-se que já existe um 

avanço na aplicabilidade da ingerência ecológica, pois neste caso trata-se da necessidade e 

interesse a uma proteção do meio ambiente por questões de sobrevivência da humanidade e da 

preservação e continuidade do Planeta. Frente aos riscos ambientais, que ora se apresentam é 

importante à administração dos recursos naturais. Logo, a ingerência torna-se mecanismo 

importante neste controle dos Estados pelo direito internacional, tendo em vista a necessidade 

de atender as necessidades humanas. 

 A percepção de que estamos vivendo de uma maneira em que os eventos climáticos, 

desastres, e poluições diversas se tornam presentes e crescentes e que apontam indicadores no 

geral, muito perturbadores, já nos traz uma indicação que é fundamental a reestruturação. Na 
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verdade, necessita-se de uma revolução. De acordo com Global Trends 2025 (2008) o 

crescimento econômico continuado e o crescimento populacional pressionarão as fontes de 

energia, alimentos e água, em um cenário global catatrófico em 2025. Contudo, não se trata de 

certezas absolutas, cabendo, segundo o relatório do Conselho Nacional de Inteligência dos 

EUA (2008), uma discussão no âmbito internacional para atender às necessidades humanas 

por intermédio da criação de um arcabouço normativo par a proteção do meio ambiente. 

 O principal objetivo não é simplesmente respeitar os direitos de diferentes pessoas 

que, com seus interesses, seu modo de vida, seus costumes, tradições e culturas, não percebam 

habitar em um único planeta. É o de fazer cumprir o dever de proteção a esta mesma Terra, 

pois neste segmento o homem  necessita entender se tratar de um espaço físico único, igual 

para todos, e com os mesmos anseios naturais, pela sua própria sobrevivência. 

 O que se discute não é se um Estado deve intervir ou não contra outro quanto a um 

direito ambiental ameaçado, mas se os Estados, coletivamente, devem atuar em uma relação 

de proteção conjunta para um alcance maior, que é salvar e preservar o Planeta. 

 O direito internacional defende o respeito à soberania e independência dos Estados, 

seguindo o princípio da autodeterminação por isso não pode e não reconhece a ingerência que 

se estabelece sem motivos plausíveis e repreende tal atitude. Os limites devem ser negociados 

e estabelecidos de forma cooperada, por exemplo, no tocante à ameaça em relação à 

coletividade internacional, desastres e impactos ambientais transfronteiriços, ameaças 

ecológicas que podem atingir vários Estados soberanos. Assim, o que deve ou não ser de 

interesse a intervenção dos Estados noutros Estados, tendo como princípio a paz mundial é 

publicamente aceitável mundialmente. Em síntese, sob a ameaça de ferir e fazer com que 

populações fiquem expostas a vários riscos, é que se permite a intervenção, não como uso de 

um direito, mas como medida que resta aos Estados na justificativa de que se faz uma 

intervenção, em defesa dos direitos humanos e em caráter de urgência.  

De fato um meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito necessário a 

qualidade de vida social, sendo um bem importante como próprio direito à vida. Neste 

discurso, cabe ressaltar que, quanto aos elementos que compõem o Estado, isto é, soberania, 

governo, território e povo, todos possuem pontos comuns e particularizados em cada 

sociedade. Em caráter ambiental, o que mais indica um olhar para a ingerência é o território, 

como exemplo, as extensões marítimas e atmosféricas, visto a possibilidade de se constatar ou 

admitir um risco ao meio ambiente. 

Mas, esta possibilidade de ingerência é combatida e dificilmente aceita pelos Estados, 

mormente porque afeta o poder do Estado. É que sendo “a soberania a maximização de poder 
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jurídico e político, fundado na autodeterminação e na autoconstituição, esse poder se dá pelo 

reconhecimento da capacidade de convencimento, de argumentação” (OLIVEIRA, 2015), 

objetivando atender aos interesses do capital e da economia mundial. Neste caso, fica claro 

que a ingerência pode afetar a autoridade do Estado. Sendo assim, podemos dizer que a 

soberania se enquadra na instância decisional do coletivo e na instância máxima de decisão, o 

que enfraquece a ingerência internacional. 

Mas, se por um lado os acontecimentos repudiáveis fizeram com que prosperasse a 

ingerência humanitária em nome da prevalência da paz e na solução de conflitos, apesar de 

comprovados riscos ambientais, os avanços são tímidos, no campo da ingerência ecológica. 

Contudo, de acordo com Bachelet (1998, p. 278-279) percebe-se que tanto no ambiente 

atmosférico quanto marítimo, a ingerência é um instrumento comum de proteção a esses 

patrimônios em uma atitude clara de intervenção nos casos de ameaça e danos com efeitos ao 

meio ambiente. 

Precisamente, o que normalmente ocorre é um acordo, uma cooperação entre Estados 

nas relações internacionais no tocante a intervenção de um Estado no território de outro, cuja 

não aceitação de uma ingerência ecológica se justifica pelo pedido de um Estado para que 

outro Estado faça ou deixe de fazer algo em benefício de algum interesse, utilizando=se da 

soberania interna. Nessa linha de pensamento o autor ainda afirma: 

 

Certamente, a maior parte das ingerências consiste em pressões mais ou menos 

morais ou de carácter económico visando influenciar o Estado que a sofre. Este tipo 

de ingerência é lícita desde que não leve à privação de um direito e não comporte 

qualquer intervenção materializada no território do Estado objecto da atenção de um 

ou vários dos seus parceiros no concerto assustadoramente cacofónico das nações. 

(BACHELET,1998,p.279). 

  

Assim, com efeito de tornar o ato legítimo, a ingerência limitada é verificada como 

instrumento em que o Estado se torna um ente importante. Por interesses muitas vezes 

econômicos, os Estados contribuem ou são omissos diante das possibilidades de degradação 

ambiental que venham a interferir em um ou noutro Estado. Nestes casos, o direito 

internacional ambiental insere-se aqui com suas regras, dando a entender que é possível 

sobrepor a soberania dos Estados. Aqui, não há sanção para o descumprimento, assim como 

não há obrigatoriedade para o cumprimento e respeito aos tratados e convenções, ou seja, às 

regras do direito internacional. Na defesa ao direito do ambiente pode ocorrer a ingerência 

ecológica. Esta discussão se dá tanto no âmbito da defesa aos direitos humanos e aos direitos 

ambientais naturais. No tocante à ocorrência de grandes catástrofes ambientais e ameaças à 
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vida, o direito internacional discute a tentativa da ingerência ecológica, desde que a mesma 

não ultrapasse os limites da soberania dos Estados. Porém, quando ela é requerida ou 

autorizada por um Estado em relação a outro, passa a ser considerada ajuda internacional e aí 

pode extrapolar, de forma justificada, os limites da soberania. Neste viés, ainda assim, 

observa-se no plano internacional uma dicotomia entre direito e soberania frente as normas e 

tratados internacionais de proteção aos direitos humanos e do meio ambiente. Entretanto, é 

necessário que os governos estatais ajam dentro de certos limites, pois a soberania pode-se 

configurar em um impedimento para o direito de ingerência, para que não incorra no risco de 

renuncia à soberania. 

 

4.4.2 Princípio do direito ao desenvolvimento 

 

O direito ao desenvolvimento articula-se como um direito fundamental que os Estados 

têm o dever de proteger (WOLD, 2003, p. 11). Quanto ao princípio do desenvolvimento 

sustentável, infere-se como ponto determinante a qualidade ambiental, o equilíbrio ambiental 

e a segurança ambiental, que passam a integrar o conjunto de condições materiais 

indispensáveis a uma vida digna, visto que a agressão à natureza é agressão à própria vida, e 

consequentemente coloca em risco a sobrevivência do homem.  

Nesse contexto, ressalta-se que o meio ambiente, como patrimônio das gerações atuais 

e futuras, requer um crescimento planejado e sustentável na busca pelos recursos ambientais, 

devido o crescimento econômico continuado que pressionará as fontes desses. O mencionado 

princípio, busca a equidade no campo do desenvolvimento econômico e socioambiental. 

Apresentam-se aqui dois fundamentos importantes. Primeiro, a reafirmação do 

princípio da soberania permanente dos Estados sobre seus recursos naturais, mas estendida a 

todas as áreas da economia, da política e das liberdades civis: afirma o direito dos Estados de 

formularem e implementarem suas políticas de proteção ao meio ambiente em consonância 

com a promoção dos direitos humanos. Segundo, todo homem tem o direito de contribuir para 

e participar do desenvolvimento cultural, social, econômico e político. 

Pretendeu-se utilizar este princípio como sendo um “componente de afirmação do 

direito de os Estados, sobretudo os países em desenvolvimento, afirmarem de forma 

independente seus objetivos econômicos, distanciando-se das políticas econômicas dos países 

desenvolvidos” (WOLD, 2003, p. 11). Contudo, a nova declaração da ONU, sobre o direito ao 

desenvolvimento, de 2001, substitui essa “doutrina pela doutrina da integração de todos os 

países na busca de objetivos comuns, a serem, contudo, perseguidos no marco do princípio da 
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soberania permanente sobre os recursos naturais e do direito dos Estados de elaborarem suas 

próprias políticas internas” (WOLD, 2003, p. 12). 

Este princípio “assume novas feições, calcada na ideia de cooperação entre os Estados 

para que o desenvolvimento seja alcançado e, simultaneamente, sejam garantidas as condições 

de afirmação dos direitos humanos fundamentais e de proteção do meio ambiente global” 

(WOLD, 2003, p. 12).  

 

4.4.3 Princípio do patrimônio comum da humanidade 

 

Este princípio se contrapõe ao princípio da soberania permanente sobre os recursos 

naturais, por afirmar que determinados recursos são comuns a toda a humanidade. A 

comunidalidade dos recursos ambientais no Direito Internacional ambiental é possível 

considerando que alguns recursos não se encontram sob a jurisdição de nenhum Estado e 

determinadas questões ambientais constituem preocupação comum da humanidade. “O 

conceito de patrimônio comum da humanidade foi construído como uma forma de se afirmar 

que nenhum Estado poderia reivindicar a propriedade dos recursos em consideração, o que, 

entretanto, não impedia a sua exploração de acordo com regras voltadas para assegurar o 

compartilhamento pela comunidade internacional dos benefícios obtidos” (WOLD, 2003, p. 

13). 

A isto se propõe um questionamento: como conciliar a aplicação desses princípios 

antagônicos? “Para Hunter, Salzman&Zaelke (1998b), o princípio do patrimônio comum da 

humanidade tem sua aplicação onde termina a aplicação do princípio da soberania sobre os 

recursos naturais comuns” (WOLD, 2003, p. 14). O princípio da soberania sobre os recursos 

naturais sugere que se pesquise de que forma os Estados consentiram perante a comunidade 

internacional que determinado conjunto de regras de direito internacional do meio ambiente 

viessem a interferir na exploração de seus recursos. Por outro lado, a incidência do princípio 

do patrimônio comum da humanidade subordina-se à adesão consentida dos Estados a regras 

que limitam sua soberania sobre determinados recursos naturais e submetem a exploração 

desses recursos a um regime internacional de gestão. 

 

4.4.4 Princípio da responsabilidade comum, mas diferenciada. 

 

“Devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de sua 

desigualdade”. Aristóteles 
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Fundamentalmente o princípio se compõe em quatro componentes fundamentais. O 

primeiro, “reconhece que as atividades econômicas dos países desenvolvidos causam 

impactos negativos sobre o meio ambiente de forma imensamente maior do que as atividades 

econômicas dos países em desenvolvimento” (WOLD, 2003, p. 15) e imputa o ônus pela 

solução de importantes problemas ambientais do planeta (depleção da camada de ozônio, 

aquecimento global e proteção da biodiversidade) aos países desenvolvidos. O segundo, 

“reconhece que os países desenvolvidos possuem recursos econômicos sensivelmente maiores 

em comparação aos países em desenvolvimento” (WOLD, 2003, p. 15). O terceiro 

componente, “constitui como regra de modelagem das obrigações internacionais dos Estados, 

segundo as variações encontradas nos ecossistemas do planeta” (WOLD, 2003, p. 16) e as 

obrigações impostas aos Estados levam em consideração o ecossistema ao qual este está 

inserido. Por fim, o quarto componente é “compreendido como uma ferramenta de negociação 

destinada a facilitar a obtenção de comprometimento e promover a cooperação entre os 

Estados na busca de soluções para os problemas ambientais globais” (WOLD, 2003, p. 16). 

Parte do sentido de que determinados países possuem maior responsabilidade na adoção de 

medidas mitigadoras ou eliminadoras dos problemas ambientais, pois são os maiores 

responsáveis por estes problemas. 

 

4.4.5 Princípio da precaução 

 

Embrionariamente previsto na Declaração do Rio, a qual dispõe que os Estados 

deverão aplicá-lo “quando haja perigo de dano grave e irreversível, a falta de certeza 

científica absoluta não deverá ser utilizada como razão para postergar a adoção de medidas 

eficazes para impedir a degradação do meio ambiente” (ONU, 1992). 

No âmbito internacional, o sentido deste princípio é alcançado quando se responde a 

um conjunto de questões fundamentais que circunscrevem sua aplicação. Quanto à construção 

do sentido de aplicação deste princípio, a primeira pergunta é: quando este princípio deve ser 

aplicado?“Quando houver incerteza científica sobre a plausividade da ocorrência de danos 

ambientais graves” (WOLD, 2003, p. 17). 

Por outro lado, surge outro questionamento: qual o grau de incerteza científica que 

tornará necessária a aplicação deste princípio? Pelos tribunais domésticos sua aplicação se dá 

em qualquer evidência objetiva que identifique a possibilidade de ocorrência de um dano ao 

meio ambiente. A ideia central do princípio é a falta de certeza científica, tal aplicação é bem 

restrita e poderá acarretar a perda de sentido de aplicação do princípio. 
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O dano ou impacto ambiental negativo a ser evitado deve ser considerado 

significativo. Este parâmetro varia de caso a caso a depender se a atividade é de significativo 

impacto ambiental ou não, o que implicará a construção do EIA. Os EIA possuem aspectos 

objetivos de avaliação o que facilita a aplicação deste princípio pelos tribunais.  

“A Declaração do Rio estabelece que as ações exigíveis em tais circunstâncias 

consistam em medidas economicamente viáveis para se prevenir ou mitigar os possíveis 

impactos negativos esperados” (WOLD, 2003, p. 19-20). Medidas variadas podem ser 

adotadas a depender se se trata de países em desenvolvimento ou de países desenvolvimentos, 

considerando o contexto socioeconômico. Coloca-se outra questão: qual a natureza dessas 

medidas economicamente viáveis? Trata-se de medidas preventivas ou reparatórias? Segundo 

Wold (2003), 

a formula empregada para se exprimir o princípio da precaução no Direito 

Internacional do Meio Ambiente não oferece uma resposta decisiva para o problema 

apontado, o qual, portanto, ainda se encontra em aberto, o que importa em dizer que 

a noção de medidas economicamente viáveis ainda depende de uma maior 

clarificação pelos tribunais. (WOLD, 2003, p. 21). 

 

 

A quem cabe o ônus de demonstrar se existe ou não certeza científica suficiente sobre 

o curso da ação a se adotado, se os impactos negativos a ele associados são considerados 

significativos e se as medidas de prevenção propostas são ou não economicamente viáveis? 

“os impactos ambientais negativos graves encontram-se inerentemente associados a muitos 

projetos e atividades de diferentes natureza e magnitude, razão pela qual o ônus da 

demonstração de sua viabilidade ambiental deve recair sobre aqueles que se beneficiarão de 

sua implantação, criando os riscos que devem ser evitados” (WOLD, 2003, p. 21). 

Em situações de incerteza e informações inconclusivas, em face de riscos hipotéticos, 

o princípio em tela preconiza a adoção de medidas tendentes a não gerar o dano; se aplica aos 

casos em que o risco depende do querer humano (e quando o caso fortuito ou a força maior 

forem decorrência do querer humano?); orienta a não execução de uma ação se ela apresenta 

um risco incerto de dano grave e irreversível, impondo àqueles que desejam empreende-la o 

ônus de provas-lhe o caráter não danoso. 

No que diz respeito ao princípio da precaução foram ressaltados como elemento da 

aplicação desse princípio a incidência da incerteza científica e controvérsias científicas com 

relação às consequências das ações de determinada atividade e seus efeitos nocivos sobre o 

ambiente. Nesse sentido, é certo de que não há de aceitar a dúvida para poluir, bastando como 

critério o risco e possíveis efeitos indesejáveis sobre o meio ambiente. 
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4.4.6 Princípio da prevenção 

 

Quanto ao primeiro: impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de agir de modo 

a prevenir e evitar a ocorrência de determinado dano ambiental, previamente conhecido 

(THOMÉ, 2013). Medidas preventivas devem ser adotadas visando à mitigação ou eliminação 

dos impactos e riscos ao meio ambiente, advindos de atividades degradadoras, cujos danos 

são de antemão conhecidos. 

Sobre o princípio da prevenção e sua aplicação, demonstrou-se que o fato gerador é a 

iminência de perigo. Urge a necessidade de atuação preventiva para evitar que danos 

ambientais ocorram, de certo que, uma vez constatada a degradação ao meio ambiente, a 

reparação é incerta. Além disso, através de medidas acautelatórias podem-se evitar 

degradações ambientais relevantes. 

 

4.4.7 Princípio do poluidor pagador 

 

Compreendido como um princípio de “alocação da responsabilidade pelos custos 

ambientais associados à atividade econômica” (WOLD, 2003, p. 23). Registra-se que o 

empreendedor não está autorizado a poluir quando da aplicação deste princípio. “Fornece o 

fundamento dos instrumentos de política ambiental de que os Estados lançam mão para 

promover a internalização dos custos ambientais vinculados à produção e comercialização de 

bens e serviços” (WOLD, 2003, p. 23). É utilizado pelos Estados como ferramenta para 

conduzir os atores econômicos a arcar com todos (?) os custos dos impactos negativos 

decorrentes da produção de bens e serviços, ou seja, internalização das externalidades 

negativas previamente ao dano. 

Entende-se que serão aplicados nos preços dos produtos e serviços os custos adicionais 

pela internalização dos custos ambientais, o que se mostra uma maneira se não justa, razoável, 

de se equalizar o problema da degradação ambiental, pois o ônus será suportado por aquele 

consumidor que demanda o produto ou serviço. 

Percebe-se a aplicação deste princípio em três vertentes: preventiva, de controle e 

reparatória. A preventiva, associada à adoção de medidas de prevenção dos impactos 

negativos decorrentes do desenvolvimento de determinada atividade econômica (WOLD, 

2003, p. 24); de controle: associada aos sistemas de controle e monitoramento ambiental cuja 

adoção é exigida como requisito para a implantação e operação de empreendimentos 

potencialmente poluidores (WOLD, 2003, p. 24-25); e reparatória: associada às medidas de 
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reparação ou recuperação ambiental, custos discutidos no âmbito da responsabilidade civil por 

danos ao meio ambiente (WOLD, 2003, p. 25). 

No que concerne ao princípio do poluidor-pagador faz-se evidenciada a posição de que 

não se deve trabalhar com o direito adquirido de poluir e degradar. Nesse contexto, o art. 4°, 

inciso VII, da Lei 6938/81 tem como finalidade “a imposição ao usuário da contribuição pela 

utilização dos recursos ambientais com fins econômicos e da imposição ao poluidor e ao 

predador da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados” (BRASIL, 1981). 

Acrescenta ainda, como já citado no capítulo dois, que o parágrafo 3°, art. 225, da CRFB/88, 

estatui que “as atividades e condutas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, 

pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas, independentemente da 

obrigação de reparar os danos causados” (BRASIL, 1988). Diante das exposições, predomina 

que o objetivo maior do princípio é evitar o dano ambiental. 

A defesa por um meio ambiente equilibrado para as presentes e futuras gerações se 

ampara no dever que tem o Poder Público e a coletividade de atuar em conjunto para essa 

proteção.  

 

4.4.8 Princípio do dever de não causar dano ambiental 

 

“Os Estados têm o dever de assegurar que as atividades desenvolvidas sob sua 

jurisdição ou controle não venham a causar danos ambientais em áreas que se encontram além 

dos limites de suas respectivas jurisdição nacional” (WOLD, 2003, p. 25). 

Princípio dirigido aos Estados para tratar de questões de danos ambientais 

transfronteiriços. O princípio da soberania sobre os recursos naturais sugere que a 

responsabilidade pelos danos decorrentes de uma empresa estrangeira em um determinado 

território seria do próprio Estado onde a empresa se instalou e utiliza de maneira inadequada 

os recursos naturais, causando danos transfronteiriços. Contudo, a comunidade internacional 

vem adotando o entendimento de que o país de origem da empresa estrangeira também deve 

adotar medidas adicionais para assegurar que suas empresas mantenham uma postura 

responsável em relação ao meio ambiente. 

O Direito Internacional permite que os Estados venham a disciplinar as atividades 

desenvolvidas por seus nacionais em outros Estados. Ex.: Lei da Austrália que proíbe a caça 

de baleias e golfinhos. 

Questiona-se: quais as medidas serão consideradas cabíveis no cumprimento do dever 

de não causar danos ambientais? Duo Diligence ou diligência devida, noção de que a 
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“responsabilidade fundamental dos Estados consiste em promover um conjunto de regras de 

controle que permita o desenvolvimento da atividade econômica de forma ambientalmente 

adequada” (WOLD, 2003, p. 28). Contudo, a aplicação desse princípio no âmbito do Direito 

Internacional somente vem sendo aplicado nos casos de reparação dos danos transfronteiriços. 

 

4.4.9 Princípio da responsabilidade estatal 

 

Este princípio complementa o princípio do dever de não causar danos ao meio 

ambiente. “Regula a responsabilidade dos Estados por descumprimento de suas obrigações 

ambientais internacionais”. (WOLD, 2003, p. 28). É dever geral dos Estados não usarem o seu 

território para causar danos a outros Estados e para a caracterização da responsabilidade de 

um Estado há que observar os seguintes elementos: (i) “necessidade de manifestação do 

exercício de jurisdição ou controle do Estado sobre seus nacionais, a qual deve traduzir-se em 

um dever específico que acaba por restar violado” (WOLD, 2003, p. 29); (ii) “nexo causal 

entre a violação do dever específico identificado e os danos causados a outro Estado”. 

(WOLD, 2003, p. 29) neste caso tem-se como exemplo a decisão da OMC sobre a importação 

de carne bovina oriunda dos Estados Unidos, e a União Europeia que não conseguiu 

demonstrar o nexo causal entre os hormônios do crescimento aplicados no gado e a incidência 

de câncer; (iii) “identificação de danos passíveis de individualização associados aos episódios 

de poluição ou aos problemas ambientais causados pela violação do dever estatal específico” 

(WOLD, 2003, p. 29). 

 

4.5 Princípios da informação e da participação como instrumento ao desenvolvimento  

 

O estudo se dirige aqui, em especial, aos princípios da participação e informação, dado 

que a efetividade dos mesmos vem a ser um mecanismo importante na busca pelas soluções 

ambientais que se apresentam no contexto da sociedade e do exercício das atividades 

econômicas que geram impactos ambientais. A responsabilidade de preservar e proteger o 

meio ambiente são da sociedade, à medida que é de “todos” o direito ao meio ambiente 

equilibrado. Ressalta-se que as comunidades envolvidas e atingidas por atividade minerária, 

no tocante ao licenciamento ambiental (em geral, são atos administrativos de controle 

preventivo de atividades de particulares), são ouvidas e a estas são participadas no âmbito do 

projeto minerário das propostas de mitigação e compensação dos impactos ambientais 

negativos. 
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O constituinte brasileiro não explicitou nominalmente o princípio da participação no 

caput do art. 225 da CRFB/1988. Mas faz previsão há dois tipos de participação em políticas 

públicas, já mencionadas em outro capítulo: participação constitucional política (art. 14, da 

CRFB/1988), e participação constitucional administrativa geral (arts. 5°, inciso XXXIII, 10 e 

37, inciso XXII, § 3°, da CRFB/1988) e participação constitucional administrativa ambiental 

(arts. 14, 61, § 2°e 5°, inciso LXXIII, da CRFB/1988). Ainda em nível infraconstitucional, 

assevera Costa (2009, p. 165) que a participação se evidencia “com as leis que determinam a 

iniciativa da audiência pública, como Lei de Processo Administrativo, Lei n° 9.784, de 1999, 

arts. 32 e 34, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei n° 101, de 2000, art. 9°, e Lei de Licitação e 

Lei n° 8.666, de 1993, art.74, § 2°, e art. 31, § 3°.  

A Conferência Mundial do Meio Ambiente, de Estocolmo, de 1972, expressa em seu 

princípio 4, sobre a participação que diz: 

O homem tem a responsabilidade especial de preservar e administrar judiciosamente 

o patrimônio representado pela flora e fauna silvestres, bem assim o seu habitat, que 

se encontram atualmente em grave perigo, por uma combinação de fatores adversos. 

Em consequência ao planificar o desenvolvimento econômico, deve ser atribuída 

importância à conservação, incluídas a flora e a fauna silvestre. (CONFERÊNCIA 

MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE, 1972, internet). 

 

Para Costa (2009), significa dizer que a responsabilidade de preservar o meio 

ambiente, “não se refere explicitamente ao Poder Público, mas a qualquer e a toda pessoa 

humana” (COSTA, 2009, p. 161). [...] Nesse sentido a autora faz um questionamento: “E 

como se administra e protege sem ter acesso à informação?” (COSTA, 2009, p. 161) Nesse 

caso, o princípio 4 é uma junção do princípio da participação e do princípio da informação, 

como enfatiza Costa (2009). 

O princípio 10, previsto na Declaração do Rio de Janeiro, da Conferência das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, de 1992, traz que: 

 

A melhor maneira de tratar as questões ambientais é assegurar a participação, no 

nível apropriado, de todos os cidadãos interessados. No nível nacional, cada 

indivíduo terá acesso adequado às informações relativas ao meio ambiente de que 

disponham as autoridades públicas, inclusive informações acerca de materiais e 

atividades perigosas em suas comunidades, bem como a oportunidade de participar 

dos processos decisórios. Os Estados irão facilitar e estimular a conscientização e a 

participação popular, colocando as informações à disposição de todos. Será 

proporcionado o acesso efetivo a mecanismos judiciais e administrativos, inclusive 

no que se refere à compensação e reparação de danos. (CONFERÊNCIA DAS 

NAÇÕES UNIDAS SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1992, 

internet). 

 

Deve-se se destacar novamente que a participação sem informação não possui 
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efetividade, e sim concretude de mera formalidade e rito procedimental a ser cumprido. A 

informação deve ser transmitida de forma a desempenhar mudança no processo educacional 

da coletividade, e por seguinte, possibilitar que as mesmas venham a se pronunciar sobre a 

matéria apresentada como descreve o princípio 10 da Declaração do Rio de Janeiro de 1992. 

Logo, o direito e dever de participação da sociedade na tutela ambiental e o direito a 

informação, devem ser aplicados para que a coletividade tenha resguardado o direito 

fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Nesse sentido, o direito à vida 

está intimamente ligado ao meio ambiente sadio, como afirma Costa (2010): 

 

No Brasil, não há dúvida de que o meio ambiente é considerado um direito 

fundamental, porque, qualquer interpretação contrária não encontrará amparo. A 

própria Constituição Federal, em seu art. 225, dispõe que “todos têm o direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado”. Portanto, fala de „todos‟ e de cada 

„um‟. Sendo assim, o indivíduo tem o direto fundamental e subjetivo a um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. (COSTA, 2010, p. 76). 
 

Ante os aspectos abordados, se torna oportuno ajustar às atividades econômicas, 

consideradas essenciais à qualidade de vida, com o usufruto dos recursos naturais de forma 

equilibrada, sensata, e proteção ao meio ambiente, sem, contudo destruir a natureza, ou seja, 

obtendo a sustentabilidade.  

Os atuais modelos econômicos se mostram insustentáveis, sendo urgente desenvolver 

novos mecanismos e padrões que respondam com justiça aos desafios das desigualdades 

sociais, com harmonia nas relações entre as partes interessadas, pautadas na cooperação, 

transparência e na publicidade dos processos, que neste contexto é uma condição a ser 

buscada e resguardada, para que se construa uma sociedade mais equânime e sustentável. 

Torna-se pertinente abordar o licenciamento ambiental como instrumento de controle 

das atividades econômicas que possam causar danos ao meio ambiente, junto aos processos de 

exploração econômica utilitarista individual, em detrimento dos aspectos naturais; pontuando, 

notoriamente a participação social e o acesso à informação.  

O princípio da participação, vinculado ao princípio da informação, permite o acesso à 

implementação de uma política ambiental mais eficaz, que ultrapassa os direitos individuais 

ou coletivos, que para a autora se estende aos interesses metaindividuais, ou transindividuais, 

devido à solidariedade coletiva que se faz presente em momentos de grandes acidentes 

ambientais, em prol de um bem maior que é a vida. 

Dessa forma, se confirma a ideia de que para que haja a participação da sociedade, 

aspectos relevantes se evidenciam, os quais: a participação não oficial cuja representação se 
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dá por meio das ONGs; mobilização popular, e grupos de pressão; assim como a participação 

oficial, se dá através das áreas administrativas, legislativa e judiciária, declarada no art. 5° 

XXIV da CRFB/88. 

 

4.6 Participação social e acesso à informação nos licenciamentos ambientais 

 

O equilíbrio necessário e paradoxal entre o desenvolvimento econômico, as atividades 

de exploração econômica do meio ambiente e a sustentabilidade já não é mais uma utopia, se 

faz essencial para a manutenção e sobrevivência das sociedades humanas. A discussão que se 

apresenta se faz presente na teoria, e no processo administrativo ambiental como garantidor 

da justeza das relações econômicas. Muito mais do que a doutrina, a sua aplicabilidade e o 

estudo de seus ritos procedimentais são mecanismos efetivos para a manutenção dos direitos 

individuais, para a sobreposição do coletivo e do social ao meramente econômico. 

Para possibilitar a qualidade ambiental e a sustentabilidade por meio de um 

licenciamento ambiental, essas considerações visam implementar nas organizações modernas 

medidas e ações que resultem na inserção de mecanismos legais de utilização racional e 

equilibrada dos recursos naturais. Esse é um dos instrumentos de controle da Administração 

Pública sobre as atividades econômicas potencialmente degradantes. 

Para tanto, se faz necessária à participação e controle social dos agentes envolvidos - 

Estado e pessoas físicas e jurídicas, para que se garanta principalmente aos afetados, 

individualmente ou reunidos em grupos, os seus direitos básicos. Direitos estes, como por 

exemplo, o acesso à informação em matéria ambiental e seus mecanismos, tanto no tocante a 

viabilidade, autorização e instalação das atividades, como no seu processo de funcionamento 

e nos possíveis impactos ambientais e danos decorrentes das mesmas. 

Desse modo, cabe analisar se o licenciamento ambiental de controle prévio pode 

contribuir de forma efetiva para o exercício da participação social em relação ao meio 

ambiente. Portanto, se faz necessário evidenciar se o respeito aos dispositivos constitucionais 

de garantia de direitos, envolvendo o princípio da ampla informação e o princípio da 

participação popular, assim como as posições doutrinárias normativas, estão presentes 

enquanto controle da atividade econômica exercida sobre recursos naturais. 

O licenciamento ambiental foi instituído pela Política Nacional do Meio Ambiente, 

Lei n
o
 6.938/1981 no âmbito federal, sendo a mesma considerada como marco regulatório de 

proteção e preservação do meio ambiente. O licenciamento é importante instrumento da 
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Administração Pública no exercício e controle das atividades econômicas, assim como a 

avaliação de impactos ambientais. 

No que tange ao conceito do licenciamento ambiental, o art. 1º, inciso I, da Lei 

Complementar (LC) n
o
 140/2011, diz ser: “o procedimento administrativo destinado a 

licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou 

potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental” 

(BRASIL, 2011). 

Destaca-se que, como procedimento administrativo, o licenciamento ambiental é uma 

ferramenta fundamental de proteção ambiental e, portanto, para que a tutela ambiental ocorra, 

torna-se imperativo o acesso à informação e participação social nos processos administrativos 

de controle prévio, ou seja, “aqueles destinados ao controle prévio da atividade 

potencialmente degradante [...]” (NIEBUHR, 2014, p. 203). Portanto, deve o licenciamento 

ambiental ser publicitado para as atividades que causam ou não significativos impactos 

ambientais. 

A Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) n
o
 237/1997, em 

seu art. 3º, estabelece que:  

 

Art. 3º. 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 (EIA/RIMA), ao qual se dar-se-á publicidade, garantida a realização de 

audiências públicas, quando couber, de acordo com a regulamentação. 

Parágrafo único. O órgão ambiental competente, verificando que a atividade ou 

empreendimento não é potencialmente causador de significativa degradação do meio 

ambiente, definirá os estudos ambientais pertinentes ao respectivo processo de 

licenciamento (BRASIL, 1997). 

 

No tocante a definição de significativa degradação ambiental, percebe-se que não há 

um conceito legal, podendo sim dizer que se situa na esfera do indeterminado. O termo 

“significativo” é de grande subjetividade. Neste contexto, ainda é possível desenhar o que se 

denomina Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA). É um 

estudo detalhado e complexo, exigido para as atividades que sejam consideradas capazes de 

causar significativo impacto ambiental. Neste quesito as atividades que demandarem por 

licenciamento ambiental caso causem degradação ambiental e significativa degradação 

ambiental, estarão sujeitas a elaboração do EIA/RIMA, ou seja, nem todo licenciamento 

ambiental precisa de EIA/RIMA e às vezes o estudo a ser realizado poderia ser um plano de 

controle ambiental (PCA). Ao contrário, parece ser o que determina a Resolução CONAMA 

n
o
 001/1986, que estabelece as diretrizes gerais do instrumento de avaliação de impacto 
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ambiental, pois essa parece instruir e dar a impressão ser o EIA/RIMA o único tipo de 

licenciamento ambiental. 

Assim o art. 3° da Resolução CONAMA n
o
 237/1997 abarca um número 

exemplificativo de atividades que estão subjugadas ao licenciamento ambiental, porém não 

condiciona o licenciamento à realização do EIA/RIMA. Não se pode presumir que as 

atividades inseridas no Anexo I da referida norma trazem um caráter de potencialidade e 

significativa degradação ambiental. Porém, deve-se ter o cuidado de não interpretar 

erroneamente o art. 3º, parágrafo único, da Resolução CONAMA n
o
 237/1997. Poderá ser 

dispensado o EIA, desde que a atividade em análise não seja capaz de causar significativa 

degradação ambiental ficando o órgão ambiental competente, sujeito ao questionamento em 

juízo, pela tomada de decisão, podendo incidir sobre o mesmo a responsabilidade civil por 

omissão e o crime do art. 67 da Lei dos Crimes Ambientais, Lei n
o
 9.605/1998. 

Outro ponto a ser verificado é a observância do quesito da publicidade ser respeitado 

quanto ao conteúdo do EIA/RIMA. O que deve ser guardado é a transparência e não o sigilo, 

devendo estar acessível a todos que queiram e tenham interesse em seu conteúdo. É de 

fundamental importância na legislação ambiental o princípio a publicidade. Esta previsão se 

encontra de acordo com o art. 10, § 1º, da Lei n
o
 6938/1981, visto também de que a 

publicidade decorre da garantia constitucional do acesso à informação. 

O art. 225, § 1º, inciso IV, da CRFB/1988, determina ao Poder Público a obrigação de 

dar publicidade ao estudo prévio de impacto ambiental. Diante disso, o art. 3º da Resolução 

CONAMA n
o
 237/1997 dispõe que ao EIA/RIMA “[...] dar-se-á publicidade, garantida à 

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

(BRASIL, 1997) por meio das quais se busca “[...] expor aos interessados o conteúdo do 

produto em análise e do seu referido RIMA, dirimindo dúvidas e recolhendo dos presentes as 

críticas e sugestões a respeito” (BRASIL, 1987), como estabelece o art. 1º da Resolução 

CONAMA n
o
 009/1987, publicada no Diário Oficial da União em 5 de julho de 1990. 

Passa-se à análise da audiência pública que não é obrigatória, mas se determina a 

realização de audiência pública, nos casos exigidos por lei, com o propósito de dar 

publicidade ao projeto. O procedimento da audiência pública é tratado no art. 2º da Resolução 

CONAMA n
o
 009/1987 e reitera-se que o mesmo se dá com a participação pública na fase 

inicial. Interessante exemplificar que na Administração Pública do Município de Belo 

Horizonte, Minas Gerais, o entendimento é que, exigido o EIA/RIMA, há a obrigatoriedade 

de se realizar a audiência pública. De acordo com o art. 2º da Resolução CONAMA n
o
 

009/1987 o órgão ambiental realizará audiência pública quando avaliar necessário; por pedido 
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de entidade civil; requerimento por 50 ou mais cidadãos; por solicitação do Ministério 

Público. 

Nesse sentido, a finalidade da audiência pública passa pelo instituto da comunicação e 

diálogo que se faz entre os interessados a respeito da atividade econômica a ser licenciada, ou 

seja, a população, o empreendedor e a Administração Pública. A sociedade, então, tem o 

poder de opinar e influenciar no tocante a viabilidade do empreendimento com a sua 

participação, desde que com a informação adequada para que esta seja efetiva, e com o intuito 

de legalizar e legitimar o licenciamento ambiental. “Destaca-se que as decisões deverão ser 

realizadas considerando a isonomia entre os participantes” (CHRISTMANN, 2013, p. 119). 

Há que se observar que existe uma limitação no objetivo da audiência pública, pois 

quando da sua incidência percebe-se, na prática, que a mesma se tornou mero instrumento de 

transmissão de dados sobre a atividade a ser desenvolvida. Outro ponto que se evidencia é o 

resultado da audiência pública influenciar ou não a decisão da Administração Pública, já que a 

ata da reunião-audiência pública serve apenas de base, mais o RIMA, para a apreciação e 

anuência quanto à aprovação ou não do projeto, quando entender ser a mesma de caráter 

deliberativo e não consultivo. 

No entanto, vale dizer que os resultados da audiência pública devem ser considerados 

na motivação da Administração Pública, na tomada de decisão quanto à aprovação do 

empreendimento. Nesse sentido, Machado (2012) relata que “de nada adiantaria serem 

previstos comentários que não fossem suficientemente sopesados e respondidos” 

(MACHADO, 2012, p. 311). 

Contudo, há que se considerar que as audiências são custosas e podem ensejar no 

desvirtuamento das informações, tanto do empreendedor, quanto dos participantes afetados e 

contrários ao empreendimento. Assim, descreve Niebuhr (2014): 

 

[...] quando se está diante de um processo administrativo que tem justamente o 

propósito de avaliar os efeitos da atividade sobre o ecossistema para que a avaliação 

alcance os resultados pretendidos, é indispensável levar em consideração toda 

informação disponível sobre tal atividade. Reitera-se que não é suficiente a previsão 

de mecanismos de comando e controle para forçar do titular da pretensão a 

apresentar informações fidedignas da atividade. É necessário também criar um 

ambiente institucional que premie condutas cooperativas do titular da pretensão. 

 

[...] 

 

Ademais, a audiência pública é apenas uma dentre diversas ferramentas de 

participação popular. Ela sequer pode ser considerada a melhor e mais eficiente. 

Pelo contrário, são notórias as deficiências do instituto da audiência pública para 

realizar o propósito de informar e permitir a colaboração de particulares na execução 

de medidas de controle e prevenção ambiental. (NIEBUHR, 2014, p. 211). 
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Infere-se que os processos administrativos ambientais de controle prévio devem ser 

sustentados na base da cooperação e integração entre os interessados envolvidos. Isso requer 

que as propostas das atividades sejam analisadas sobre diferentes aspectos e critérios 

ambientais pelo empreendedor, pelo agente administrativo, e a coletividade. É o que propõe o 

modelo holandês, que tem a sua sustentação nos pilares da cooperação e negociação entre o 

Estado, e a sociedade civil, numa força tarefa conjunta de proteção ambiental e resolução de 

conflitos de interesses em favor do meio ambiente. Parte pela lógica de que os atores cada 

qual na sua esfera de atuação (regulamentação, fiscalização, tutela ambiental), seja esses 

privados e públicos são responsáveis pelas tomadas de decisões mais coerentes quando da 

aprovação de uma determinada atividade econômica. 

Importante ressaltar, que nem sempre a Administração Pública tem melhor 

conhecimento técnico sobre o desempenho de uma atividade e observância adequada a uma 

proteção ambiental, sendo necessário para a efetividade desta proteção mais do que fórmulas 

prontas e modelos prontos baseados em atividades já implementadas. Assim, podemos dizer 

que o modelo holandês prima por analisar a atividade no caso concreto, papel desempenhado 

tanto pelo ente público e privado em negociação, rumo as melhores soluções ambientais. 

Nesse sentido, Niebuhr (2014) destaca que “o que é mais importante, entretanto, é 

perceber que o pressuposto da cooperação atinente aos afetados vai muito além da 

participação em audiências públicas” (NIEBUHR, 2014, p. 209). 

Assim, o exercício da cidadania participativa, a fim de assegurar a preservação do 

meio ambiente, deve se embasar numa atuação preventiva e, portanto, em um efetivo controle 

social. Dessa forma, outros mecanismos de atuação participativa em atividades econômicas, 

além das audiências públicas, podem estar presentes, como exemplo a consulta pública via 

internet por qualquer pessoa aos processos administrativos ambientais, participação em fórum 

de debate online para discussões, input, reuniões, explicações e informações antecipadas 

quando houver dados técnicos para esclarecimento prévio dos interessados. Os registros de 

documentos e análises efetuadas devem ser abertos para todos na internet e a tomada de 

decisões de fórum público. Esses instrumentos propiciam a coletividade uma participação em 

momento real e instantâneo, tornando célere o procedimento.  

O que pode trazer uma reorganização de poder e autoridade são a informação e 

educação ambiental somada às políticas ambientais eficientes com acesso à participação e 

transparência na gestão dos problemas ambientais. Uma ética ecológica exige também uma 

mudança de atitude individual e na regulamentação legal. 
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4.6.1 A educação ambiental na construção da participação social 

 

É relevante a sensibilização humana no que se refere à consciência ambiental e a 

proteção do meio ambiente, visto que com a evolução da civilização, a natureza vem sendo 

explorada de forma insustentável, principalmente na era pós-industrialização. Sendo assim, a 

noção da importância da Educação Ambiental como instrumento de efetivação de uma 

educação transformadora fundamentam as investigações necessárias. 

Com efeito, a educação ambiental tem despertado uma visão crítica sobre as práticas 

educacionais e os modelos que a fundamentam, e remete a contextos político, social, 

econômico, cultural, científico e tecnológico (FERRAZ, 2014). 

Um dos objetivos da Política Nacional de Educação Ambiental explícito em seu art. 

5°, é “a garantia de democratização das informações ambientais” (BRASIL, 1999), assim 

como o “incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, na 

preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental 

como um valor inseparável do exercício da cidadania” (BRASIL,1999). 

A educação ambiental deve estar presente nos currículos de todos os níveis de ensino 

previsto na CRFB/1988. Os problemas ambientais, incluindo as degradações ambientais, estão 

vinculados às ações humanas. A natureza é entendida como patrimônio da sociedade e a 

educação ambiental vista como os processos no qual o indivíduo e a coletividade constroem 

mecanismos de proteção ao meio ambiente de acordo com a Lei n° 9795, de 1999, da Política 

Nacional da Educação Ambiental, regulamentada pelo Decreto nº 4.281, de 2002. 

Demonstrando a importância da educação ambiental como disciplina, Ferraz (2014) 

enfatiza o seu alcance aos contextos político, socioeconômico, cultural, histórico, científico e 

tecnológico na relação com o meio ambiente. Destaca-se que a educação ambiental possui 

características ser um processo dinâmico, integrativo, transformador, participativo, 

abrangente, globalizador, permanente, contextualizado e transversal. Assim, como forma de 

conscientização, infere-se que a implantação de programas educacionais ambientais na defesa 

do meio ambiente seja importante.  

O art. 225, § 1°, da CRFB/1988, faz alusão ao Poder Público a promover a educação 

ambiental em todos os níveis de ensino, mas foi com a publicação da Lei n° 9795/1999, que a 

educação ambiental passou a ser uma prática de ensino, em caráter formal e não formal.  

No que tange a definição, a educação ambiental só se concretiza por completo quando 

a pessoa passa a pensar por si próprio, a agir conforme seus princípios e a viver segundo seus 

critérios numa relação entre a sociedade e o ambiente de forma sustentável (FERRAZ, 2014).  
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Enfatizando a educação ambiental como um processo de efeito social e respeito ao meio 

ambiente, a autora faz alusão a alguns princípios gerais sendo: sensibilização; compreensão; 

responsabilidade; competência e cidadania. 

No campo da sensibilização das pessoas para as questões ambientais, conforme 

contexto histórico destacam os movimentos ambientalistas crescentes pós década de 60, 

vinculados a um período de uso indiscriminado e excessivo de produtos químicos e os efeitos 

dessa utilização sobre os recursos ambientais culminando no surgimento da Carta de Belgrado 

(1975) e da Declaração da Conferência Intergovernamental de Tbilisi sobre educação 

ambiental (1977). 

Nesse sentido, para a ocorrência de uma educação ambiental como processo contínuo 

e permanente, são requeridas práticas educativas reflexivas promovidas por instituições de 

ensino, perfazendo a comunidade escolar e consequentemente produzindo uma transformação 

na sociedade, objetivando a tutela ambiental. 

Oportuno dizer, que alguns elementos se evidenciam sobre uma perspectiva crítica em 

relação à educação, quais sejam, “um processo de implementação que não seja hierárquico, 

agressivo, competitivo e exclusivista” (FERRAZ, 2014, p. 63), mas fundamentalmente, 

cooperativo, participativo e dinâmico. 

Atinente ao dever da escola de formar pessoas aptas a dialogar com várias áreas do 

conhecimento destaca-se a necessidade de ações educacionais na seara da proteção ambiental, 

com interface ao currículo escolar interdisciplinar. Deve-se inserir neste, o projeto de 

educação ambiental, e resgatar a integração homem e natureza com a noção de pertencimento 

à mesma. Assim, “o sistema educativo fornece uma educação ambiental e o sistema jurídico 

cria um direito ambiental” (FERRAZ, 2014, p. 65). Dessa forma, propõe que se implante a 

educação ambiental no planejamento estratégico das instituições para que ocorra um 

desenvolvimento sustentável. 

No que concerne à educação ambiental, e seus aspectos, estes foram divididos em 

caráter formal, referente ao ensino institucionalizado nas escolas, em todos os graus; e não 

formal decorrente de processos e ações de educação fora do ambiente escolar (de forma 

permanente). 

No que alude a Política Nacional de Educação Ambiental, atribui-se que a mesma 

“institucionaliza a educação ambiental, legaliza seus princípios, a transforma em objeto de 

políticas públicas, além de fornecer à sociedade um instrumento de cobrança para a promoção 

da educação ambiental” (FERRAZ, 2014, p. 73), legalizando a forma transversal de trabalhá-

la conforme os Parâmetros e Diretrizes Curriculares Nacionais (PDCNs). 
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Relevante se torna a citação do art. 1° da Lei n° 9795/1999, da Política Nacional de 

Educação Ambiental reafirmando o exposto: 

 

Entendem-se por educação ambiental os processos por meios dos quais o indivíduo e 

a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do 

povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. (FERRAZ, 2014, p. 

77). 

 

Dessa maneira, vale destacar a importância da Lei Estadual n° 15441/2005, que 

regulamenta o art. 214, § 1°, inciso I, da Constituição do Estado de Minas Gerais, no 

cumprimento da educação ambiental de Minas Gerais, optando o Estado em defender a 

educação, não como disciplina específica, mas como prática educativa, e ainda a Lei Estadual 

n° 15476/2005 inserindo conteúdos que remetem a direitos civis e políticos dos indivíduos 

nos currículos das escolas de ensino fundamental e médio. 

No tocante à educação e aos problemas ambientais, políticas públicas são necessárias 

para que ocorram mudanças significativas na sociedade. A aplicação das leis é ignorada e a 

educação relegada. Na prática os resultados dos efeitos da inserção da educação ambiental nas 

escolas são insatisfatórios. Necessário se faz estabelecer condições de implantação eficaz da 

educação ambiental, incluindo a participação do Ministério Público na promoção da 

cidadania. Dessa forma, os profissionais de educação tem um papel importante, ao formar, 

orientar e conduzir o desenvolvimento das gerações. 

 

4.7 Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como princípio: prerrogativa 

fundamental humana 

 

4.7.1 Caracterização do meio ambiente 

 

A definição de meio ambiente, no Direito brasileiro foi estabelecida pela Lei n
o
 

6.938/1981 que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, que diz ser “o conjunto de 

condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, 

abriga e rege a vida em todas as suas formas” (BRASIL, 1981). Nota-se que este conceito não 

alcança todos os bens jurídicos protegidos. É imprescindível que esteja presente nesta 

concepção também os aspectos naturais, artificiais e humanos, assim como esses interferem 

na natureza e como a mesma funciona, já que tudo está inter-relacionado. Esclarecendo, “a 

definição despreocupa-se de rigores e eventuais controvérsias científicas para servir aos 
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objetivos da Lei: é a delimitação do conceito ao campo jurídico” (MILARÉ, 2011, p. 145). 

A CRFB/1988 explicita em seu art. 225, que o meio ambiente é “[...] 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 [...]” (BRASIL, 1988). Tendo em vista a 

amplitude do conceito de meio ambiente, vale ressaltar as afirmações trazidas por Miranda 

(2006) sobre o tema: 

 

Com efeito, hodiernamente torna-se cada vez mais difícil separar o natural do 

cultural, até mesmo porque é sabido que são pouquíssimos os lugares na Terra que 

têm escapado ao impacto da atividade humana. Desde os tempos pré-históricos até a 

época moderna, pouco resta da superfície da Terra que não tenha sido afetado pelas 

atividades humanas, razão pela qual a identificação de áreas absolutamente naturais 

está cada vez mais rara. 

 

[...] 

 

Por isso, para os fins protecionais, a noção de meio ambiente é muito ampla, 

abrangendo todos os bens naturais e culturais de valor juridicamente protegido, 

desde o solo, as águas, a flora, a fauna, as belezas naturais e artificiais, o ser 

humano, o patrimônio histórico, artístico, turístico, paisagístico, monumental, 

arqueológico, espeleológico, paleontológico além das disciplinas urbanísticas 

contemporâneas. (MIRANDA, 2006, p. 13). 

 

Nessa mesma trajetória vale ressaltar que o entendimento quanto à conceituação e 

caracterização do meio ambiente foi ampliado por ser complexo. Didaticamente, para fins de 

estudos do mesmo e de suas implicações com as atividades relacionadas, se têm a divisão do 

meio ambiente em: meio ambiente natural ou físico (art. 25, § 1º, da CRFB/1988), meio 

ambiente artificial (arts. 21, inciso XX, 182 e ss. e 225, da CRFB/1988), meio ambiente do 

trabalho (arts. 7°, inciso XXII; 200, inciso VIII, da CRFB/1988) e meio ambiente cultural 

(arts. 215 e 216 da CRFB/1988), definidos na CRFB/1988, segundo Fiorillo (2011, p. 72). 

Nesse contexto, o conceito evoluiu levando em consideração outros aspectos, como o 

histórico e o social, repercutindo no homem a necessidade de sobrevivência e garantia da sua 

existência e como esse se relaciona com a natureza na busca por um desenvolvimento 

econômico sustentável. Onde este desenvolvimento possa contribuir na construção de sua 

identidade, tanto no aspecto do indivíduo, quanto como parte de uma comunidade. Desta 

maneira, pretende-se alinhar o desenvolvimento econômico com a proteção do meio 

ambiente, como apregoam Leuzinger e Cureau (2013): 

 

[...] a CF/1988, tutelando um ambiente sadio, procura compatibilizar os ideais de 

desenvolvimento econômico com a necessidade de preservação da natureza. Desse 

modo, enquanto o desenvolvimento nacional constitui um objetivo fundamental da 

República Federativa do Brasil (art. 3º, II, CF/1988), a defesa do meio ambiente 
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elevou-se à categoria de princípio que deverá reger a atividade econômica, conforme 

dispõe o inciso VI do art. 170 da Constituição Federal. Além disso, no caput do art. 

225, determina ao Estado e à coletividade o dever de proteger e preservar o meio 

ambiente para as presentes e futuras gerações, conferindo, assim, a base 

constitucional à implementação da sustentabilidade, conceito ainda mais largo do 

que o de desenvolvimento sustentável. (LEUZINGER; CUREAU, 2013, p. 7-8). 

 

Salienta-se que a sustentabilidade requer um despertar e tomada de consciência, no 

âmbito das ações dos entes público e privado, no tempo presente, quanto no futuro. Para tanto, 

essas reflexões perpassam o campo do individual e se estendem ao coletivo, numa dimensão 

que vai além da social, econômica, ambiental e humana, pois considera também a perspectiva 

ética e filosófica da sustentabilidade.  

A desinformação, a falta de consciência dos riscos ambientais, e as frustrações devido 

à omissão do Poder Público tem ligação com determinantes socioeconômicas, políticas, 

educacionais e culturais. Oportuno dizer que se faz necessário a integração quanto às formas 

de atuação do Estado e da sociedade nos processos de desenvolvimento das atividades 

econômicas para que se obtenha a sustentabilidade. Corroborando, Milaré (2011) confirma: 

 

Com efeito, o crescimento ou desenvolvimento socioeconômico deve portar-se 

como um instrumento, um meio eficaz para subsidiar o objetivo social maior. Neste 

caso, as atividades econômicas não poderão, de forma alguma, gerar problemas que 

afetem a qualidade ambiental e impeçam o pleno atingimento dos escopos sociais 

(MILARÉ, 2011, p. 186). 

 

Assim, fica evidente a importância que o homem deve dar e agir no tocante a proteção 

do meio ambiente, numa harmonia. Os indivíduos não são donos da natureza, são partes dela 

e, portanto, coresponsáveis pela manutenção do equilíbrio ecológico. Cabe ressaltar que a 

defesa do meio ambiente não é apenas uma obrigação do Poder Público, mas de todo o 

indivíduo e portanto de toda uma coletividade. Para Romeu Thomé (2014, p. 46-53), entender 

o meio ambiente como direito fundamental vai mais além. Para ele esta classificação 

denomina a expressão “Estado Democrático Socioambiental de Direito”, reiterando a 

importância da proteção ambiental, após o advento da Constituição de 1988. Assim também 

apregoa Santilli (2007): 

[...] o socioambientalismo que permeia a Constituição brasileira privilegia e valoriza 

as dimensões materiais e imateriais dos bens e direitos socioambientais, a 

transversalidade das políticas públicas socioambientais e a consolidação de 

processos democráticos de participação social na gestão ambiental. (SANTILLI, 

2007, p. 21). 
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4.7.2 Definição e Reflexões necessárias acerca dos direitos fundamentais 

 

Considerando o meio ambiente como verdadeiro direito fundamental, é importante 

trazer alguns elementos de definição deste, para a sua efetividade. Para tanto, Silva (2007) nos 

indica que são quatro os elementos necessários, os quais se destacam: 

 

1. direitos fundamentais são direitos humanos; 2. direitos fundamentais são direitos 

considerados essenciais ao resguardo e à promoção da dignidade humana; 3. direitos 

fundamentais são direitos individuais; 4. direitos fundamentais são direitos sujeitos à 

funcionalidade social. (SILVA, 2007, p. 165). 

 

Os direitos fundamentais são direitos humanos sob a exigência de que o homem deve 

ser tratado como um fim em sim mesmo (e a isso nos remetemos a Kant: “sendo o sujeito um 

fim em si mesmo, é preciso que os fins de outrem sejam por mim considerados também como 

meus”) a dignidade se expressa mediante uma “pluralidade de valores que só se abre ao 

homem paulatinamente na história” (HARTMANN, 1986, p. 23). Assim, de acordo com Silva 

(2007), direitos fundamentais são condições necessárias para a emancipação do homem e para 

o combate a toda forma de opressão. 

Por conseguinte, os direitos fundamentais são direitos considerados essenciais ao 

resguardo e à promoção da dignidade humana visto que, “no amplo rol de direitos previstos 

no ordenamento jurídico, alguns visam à satisfação de interesses de menor envergadura 

[enquanto] outros de maior envergadura” (SILVA, 2007, p. 166). Assim, quando se consagra 

a dignidade, identifica-se que o ordenamento constitucional é um todo semântico 

comprometido com a emancipação do homem, rechaçando compreensões jurídicas que 

favoreçam qualquer forma de opressão. 

Os direitos fundamentais são direitos individuais, ou seja, são direitos de exclusiva 

titularidade dos indivíduos humanos (FREITAS, 2002). Torna-se pertinente, tecer um 

comentário a respeito da dicotomia, direitos individuais e bens coletivos traçadas na obra de 

Alexy (1997). A primeira crítica à doutrina de Alexy (1997), é que este traz como exemplo de 

bens coletivos a integridade ambiental e propõe um conceito de bem coletivo que se opõe ao 

conceito de direitos individuais afirmando que, um bem é um bem coletivo quando impossível 

sua divisão e outorga aos indivíduos. Já para Silva (2007), o fato de um determinado bem ser 

colocado como supra-individual, isto é, indivisível, como é o caso dos bens coletivos, não o 

exclui da definição de direitos individuais, e não o excluindo permite dizer tratar-se de um 

direito fundamental, desde que tenham prerrogativas imprescindíveis à emancipação do 
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homem. Isto porque nem todo direito individual possuí conteúdo individual, como é o caso do 

direito fundamental ao meio ambiente. Quanto à segunda crítica à doutrina de Alexy (1997), 

ela refere-se ao valor que o direito à liberdade assume em relação aos demais direitos 

individuais. Isto se evidencia quando o autor em comento discorre sobre a ponderação entre 

direitos individuais e bens coletivos e quando se propõe a não tratar da chamada precedência 

prima facie dentro da classe de direitos individuais. 

Silva (2007) prossegue pontuando que os direitos fundamentais são direitos subjetivos 

à funcionalidade social, o que requer dizer que todos os direitos possuem um fundamento 

social; e não são direitos individuais humanos isolados. Dessa forma, a “compreensão dos 

direitos fundamentais em toda a sua extensão e profundidade não prescinde da simultânea 

consideração dos deveres que lhes são inerentes. [...] os direitos fundamentais, [...], 

incorporam proibições de ordem pública e obrigações sociais”. (SILVA, 2007, p. 171). 

São condições necessárias pra a efetividade dos direitos fundamentais de acordo com 

Silva (2003), Mathieu (2004), Marcoux (1983) e Vasak (1983): 

(i) é preciso saber que a sociedade, na qual eles são reconhecidos, se organize sob a 

forma de Estado de Direito: Estado de direito é Estado compromissado com a justiça 

(1993); resguardo e promoção da dignidade humana; numa concepção de Estado de 

direito material, a qual se assenta na convicção de que Estado de direito é sinônimo de 

Estado de direitos fundamentais, se afirmando como condição necessária para a 

efetivação dos direitos fundamentais; 

(ii) é preciso que tais direitos estejam positivados na Constituição do respectivo Estado 

ou que sejam, ao menos, constitucionalizáveis: posto ser direitos fundamentais apenas 

aqueles direitos que são essenciais ao resguardo e promoção da dignidade humana, 

assevera-se que, “[...] nem todos os direitos fundamentais estão expressamente 

positivados na Constituição do respectivo Estado, assim como nem todos os direitos 

expressamente constitucionalizados são direitos fundamentais” (SILVA, 2007, p. 

174); 

(iii) é preciso que tais direitos sejam realmente considerados essenciais à existência e 

ao conteúdo dos demais direitos da mesma ordem jurídica positiva: isto decorre da 

função dos direitos fundamentais, a de resguardo e promoção da dignidade humana; “a 

dignidade humana é fundamento das liberdades e igualdades entre os homens, 

inclusive como prerrogativa de prestação, e do bem estar individual” (HESSE, 2001, 

p. 89); a essencialidade destes direitos deve ser expressa como prioridade estatal no 



 94 

momento de definição das receitas orçamentárias. Remete-se aqui que todo direito 

demanda uma prestação estatal. 

(iv) é preciso que o exercício de tais direitos seja acompanhado de garantias jurídicas 

precisas: “[...] pode realizar-se tanto através de proteção genérica, como a previsão 

constitucional do amplo acesso ao Poder Judiciário, quanto através de proteções 

específicas, como a previsão constitucional das garantias fundamentais” (SILVA, 

2007, p. 175). 

Quanto à classificação analítico-fundamental do direito fundamental proposta por 

Silva (2007), no que concerne a sua diferenciação em três dimensões, o autor enfatiza que o 

critério de identidade para esta classificação é o conteúdo do direito fundamental, enquanto 

prerrogativa capaz de assegurar a emancipação do homem. Logo, os três conteúdos de direitos 

fundamentais devem ser identificados os quais abrangem seis distintas categorias. São elas os 

direitos fundamentalíssimos, os direitos fundamentais de escolha, os direitos fundamentais de 

participação, os direitos fundamentais de proteção, os direitos fundamentais de prestação e os 

direitos fundamentais de consagramento. Esta classificação pressupõe diferenças de conteúdo 

e possuem justificativas fortes apresentadas pelo autor. A classificação analítico-fundamental 

e suas categorias estão representadas no Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Classificação analítico-fundamental 

DIREITOS CONTEÚDO JUSTIFICATIVA EXEMPLO 

Fundamentalíssimos 
Prerrogativas ligadas à 

pessoa humana em si 

mesma considerada. 

Substrato 

verdadeiramente humano 

para o desdobrar-se da 

dignidade;  

suas prerrogativas 

integram um núcleo 

intangível. 

a vida; 

a integridade física e 

psíquica; 

a honra; 

a imagem; 

a identidade 

Fundamentais de 

escolha 

Prerrogativas ligadas, 

diretamente, ao exercício 

da liberdade humana. 

Prerrogativa do homem 

de escolher seu próprio 

destino e o emprego de 

seus bens, respeitados as 

condicionantes 

existentes. 

de propriedade; 

de privacidade; 

de ir, vir e permanecer; 

de manifestação; 

de associação (supra 

individual) 

Fundamentais de 

participação 

Prerrogativas ligadas, 

diretamente, ao exercício 

da liberdade humana. 

Participação da maior 

parte dos indivíduos 

humanos no poder 

político [...] 

de voto; 

a elegibilidade; 

o referendo; 

o plebiscito; 

a iniciativa popular. 

Fundamentais de 

proteção 

Prerrogativas ligadas, 

indiretamente, ao exercício 

da liberdade humana. 

Vulnerabilidade dos 

indivíduos; 

Reflexão sobre a 

dimensão horizontal dos 

DF, reconhecendo que 

além do Estado, os 

o salário mínimo; 

a jornada de trabalho; 

o descanso; 

as férias. 
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indivíduos também 

possuem deveres um em 

relação aos outros. 

 

Fundamentais de 

prestação 

Prerrogativas ligadas, 

indiretamente, ao exercício 

da liberdade humana. 

Igualdade de 

oportunidades; 

Efetiva prestação de 

serviços públicos, 

visando assegurar 

condições materiais 

indispensáveis ao 

exercício das liberdades 

de agir e querer e no 

gozo dos direitos 

fundamentalíssimos. 

à saúde; 

à educação; 

à previdência social; 

à moradia; 

à renda mínima. 

 

Fundamentais de 

consagramento 

Prerrogativas para além do 

exercício da liberdade 

humana. 

Direitos de fraternidade e 

de conteúdo supra 

individual; 

Visam garantir as 

condições naturais e 

culturais imprescindíveis 

ao desenvolvimento das 

potencialidades 

individuais. 

ao meio ambiente 

natural; 

ao patrimônio histórico, 

estético e artístico; 

ao desenvolvimento; 

à paz. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos de Silva (2007, p. 177-180). 

 

Com essas considerações, passamos a análise do direito fundamental ao ambiente 

natural. Trata-se de um direito fundamental, prima facie, o qual atinge seus contornos 

definitivos na relação reciprocidade com as demais categorias de direitos fundamentais. 

Assim, ao mesmo tempo em que o direito fundamental ao ambiente natural assume sua 

dimensão sociocultural, os demais direitos fundamentais assumem sua condicionalidade 

ambiental. Reforça que o art. 225, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988, já dito anteriormente, prescreve que é dever do Poder Público e da coletividade o 

defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras 

gerações. 

Em suma: o direito fundamental ao meio ambiente somente assume contornos 

definitivos no caso concreto; imperativo se torna o reconhecimento da fundamentalidade do 

ambiente natural para o resguardo e a promoção da dignidade humana; o desenvolvimento 

humano ocorre ambientalmente; e o ambiente natural é prerrogativa humana individual, não 

obstante seu caráter de indivisibilidade, já que o ser humano na sua individualidade depende 

de sua qualidade como garantia para o desenvolvimento das próprias potencialidades (SILVA, 

2007).  
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5 ESTUDO DE CASO 

 

A mineração é uma atividade que causa impactos ambientais, não apenas no sentido 

do ambiente ecológico, ou seja, no ambiente físico ou natural, mas também no ambiente 

artificial, no ambiente cultural e do trabalho, além de interferir nas características do solo, 

supressão da vegetação e gerar rejeitos. Outro fator determinante da exploração da atividade 

minerária com o meio ambiente é a rigidez locacional, que pressupõe “a exauribilidade da 

jazida, a singularidade das minas, a dinâmica do projeto mineiro” (FIGUEIREDO, 2013, 

p.455). Além da rigidez locacional, vale considerar que aspectos como o quantitativo 

populacional na área da atividade minerária, assim como a condição socioeconômica, 

educacional e cultural da população envolvida influenciam na tomada de decisão quanto à 

viabilidade do empreendimento, no sentido de sua aprovação ou rejeição. 

No âmbito da população diretamente afetada e interessada pelo empreendimento da 

mineração, salienta Yuri Jordy Figueiredo (2013): 

 

Nos casos de projetos de mineração, por conta da característica da rigidez 

locacional, as populações mais afastadas, atingidas pela mineração, raramente têm 

conhecimento sobre os riscos gerados ou por gerar pelo empreendimento, sendo, por 

isso, mais facilmente seduzidas pelo “escambo” propostos no processo de 

licenciamento. Este cenário representa a histórica estrutura excludente do processo 

de decisão da gestão do meio ambiente. Estrutura esta que tem relação com as 

origens coloniais do desenvolvimento brasileiro e precisam ser corrigidas. 

(FIGUEIREDO, 2013, p. 461). 

 

Passa-se a análise do caso do acidente da mineradora Rio Pomba Cataguases no intuito 

de confirmar as hipóteses levantadas nesse trabalho, como forma de apurar se o princípio da 

informação e princípio da participação estiveram presentes no caso e se os mesmos exercem 

papel fundamental para a efetividade da prevenção e mitigação dos acidentes ambientais, ou 

se há desvirtuamento da sua eficácia. 

 

5.1 Caracterização da Empresa 

 

A Mineração Rio Pomba Cataguases Ltda. era uma empresa de serviços de mineração 

de metais não metálicos, localizada no Estado de Minas Gerais. A empresa de capital privado 

foi fundada no ano de 2003. À época a organização empregava 146 pessoas, dos quais 80, 

trabalhavam neste empreendimento. 
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5.2 Rompimento de barragem da Mineradora Rio Pomba Cataguases Ltda. 

 

O rompimento de uma das barragens da mineradora Rio Pomba Cataguases, 

instalada no município de Miraí (MG), em 10 de janeiro de 2007, espalhou cerca de 

2 milhões de m³ de bauxita pela cidade e por outros quatro municípios: Muriaé e 

Patrocínio de Muriaé, também na Zona da Mata mineira, Laje de Muriaé e 

Itaperuna, no Rio de Janeiro. (CETEM, 2012, p. 1). 

 

 

A atuação do Ministério Público no caso do acidente em Miraí foi selecionada pelo 

“Movimento Ministério Público Democrático” como um dos vinte casos emblemáticos de 

atuação do Ministério Público Brasileiro e constou da publicação “20 anos da Constituição do 

Brasil – Ministério Público & Cidadania”, publicado pela Imprensa Oficial do Estado de São 

Paulo em 2008. 

 

5.2.1 Histórico do acidente 

 

A Resolução n° 144, de 10 de julho de 2012, em seu art. 2º, inciso II, estabelece o 

conceito de acidente sendo o “comprometimento da integridade estrutural com liberação 

incontrolável do conteúdo de um reservatório ocasionado pelo colapso parcial ou total da 

barragem ou estrutura anexa” (BRASIL, 2012). 

No dia 10 de janeiro de 2007, rompeu-se a barragem de rejeitos da empresa 

Mineradora Rio Pomba Cataguases Ltda., situada na Fazenda São Francisco, na zona rural do 

Município de Miraí (MG), causando graves danos ambientais nos Municípios de Muriaé, 

Patrocínio do Muriaé, e Miraí, ambos localizados no Estado de Minas Gerais e também nos 

Municípios de Italva, Cardoso Moreira, Itaperuna e Lage do Muriaé situados no Estado do 

Rio de Janeiro. Dado o evento, foram designados pelo então Procurador de Justiça de Minas 

Gerais, Jarbas Soares Júnior, para atuação no caso, um grupo de promotores de Justiça. 

Os municípios de Miraí (com área da unidade territorial em 2015 de 320,695 km² e 

população estimada em 2016 de 14.852 habitantes) (IBGE, 2016), Muriaé (com área da 

unidade territorial de 841, 693 km² em 2015 e 107.916 habitantes, em 2016) (IBGE, 2016) e 

Patrocínio do Muriaé (com área da unidade territorial de 108, 245 km² em 2015 e 5.649 

habitantes em 2016) (IBGE, 2016), na Zona da Mata mineira; Laje do Muriaé (área da 

unidade territorial de 249,974 km² em 2015 e 7.257 habitantes em 2016) (IBGE, 2016), e 

Itaperuna (1.105,341 km² em 2015 e 99.504 habitantes em 2016) (IBGE, 2016), no Rio de 



 98 

Janeiro, foram os mais atingidos pelo rompimento da barragem de rejeitos de lavras de 

bauxita da empresa Mineração Rio Pomba Cataguases (ACAYABA, 2007; SÁ, 2007). 

A bauxita, é a principal fonte mundial de alumina, é um minério de coloração 

avermelhada, que é extraído para a produção de alumínio (SAMPAIO; NEVES, 2002). A 

bauxita extraída pela Rio Pomba era encaminhada para o município de Cataguases, distante 

aproximadamente 30 km de Miraí e, juntamente com o ácido sulfúrico vindo de outra empresa 

da cidade de Juiz de Fora (MG), servia como matéria prima para a produção de cerca de 80% 

do sulfato de alumínio do Brasil (DNPM, 2007). 

Os impactos ambientais que podem ser gerados por uma lavra de bauxita são vários, 

como emissão de gases dos motores, alteração do lençol freático, geração de material 

particulado que pode poluir o ar e as drenagens do entorno, poluição sonora pela 

movimentação de máquinas, geração de estéril (material não mineralizado associado ao 

minério), dentre outros (CHAVES, 2006). 

A utilização de soda cáustica em seu beneficiamento gera resíduos e poluentes 

atmosféricos (CHAVES, 2006) além de rejeitos bastante corrosivos e tóxicos conhecidos 

como „lama vermelha‟ (ALMEIDA, 2009). Tirando a inevitável geração de estéril e de 

rejeito, podem ser minimizados todos estes impactos. Os chamados depósitos de „bota-fora‟, 

que ocupam áreas extensas do terreno ou são devolvidos para a cava exaurida, são resultados 

da colocação do estéril. Já os rejeitos são geralmente depositados em barragens (CHAVES, 

2006), como no caso da Mineradora Rio Pomba Cataguazes Ltda. 

Com as fortes chuvas que caíram sobre a região em janeiro de 2007, cerca de 2 

milhões de m³ de lama vazaram, contendo água e argila, já que barragem da Fazenda São 

Francisco encontrava-se no seu limite (SÁ, 2007), chegando aos rios Fubá (situado na zona 

rural de Miraí) “(...) destruindo por completo a ictiofauna do curso d‟água citado, elevando o 

nível de turbidez da água e determinando a suspensão de seu abastecimento (LARCHER, 

2012)” e Muriaé, atingindo, assim, outras cidades mineiras e fluminenses (G1, 2007) além de 

invadir as cidades de Miraí e Muriaé. “Além disso, a violenta onda de lama causou enormes 

processos erosivos nas margens do rio Fubá, criando áreas de risco nas propriedades rurais 

situadas ao longo das margens do curso d‟água” (LARCHER, 2012), provocando perda total 

das plantações e interdição das estradas. Foi o segundo acidente envolvendo a mesma 

barragem em menos de um ano, já que o primeiro rompimento aconteceu em março de 2006 

(PESSOA, 2008). 
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5.2.1.1 Outros rompimentos de barragens em Minas Gerais 

 

O registro mais antigo que se tem de rompimento da barragem de rejeitos em Minas 

Gerais é o da Mina de Fernandinho, em Itabirito, região Central, ocorrido em 1986, e 

infelizmente sete pessoas morreram (OTEMPO, 2015). Em 2001 a “barragem da Mineração 

Rio Verde situada em Macacos, distrito de Nova Lima, na região metropolitana de Belo 

Horizonte se rompeu. Cinco operários morrem neste acidente que atingiu ainda 43 hectares e 

assoreou 6,4 Km do leito do córrego Taquaras (OTEMPO, 2015). 

Outro desastre ambiental significativo atingiu a Zona da Mata mineira em 29 de março 

2003, devido ao rompimento da barragem B (Indústria Cataguases de Papel Ltda., pertencente 

ao grupo IBERPAR.), localizada na Fazenda Bom Destino, da IBERPAR Empreendimentos e 

Participações, proprietária da Florestal Cataguases Ltda. (empresa do ramo de silvicultura-

monocultura de eucalipto). Uma mancha tóxica formada por 1,2 bilhão de litros de sobra 

industrial da produção de celulose (lixívia) se espalhou por quase 100 km dos rios Pomba e 

Paraíba do Sul. O acidente deixou mais de 600 mil pessoas sem água, causando grandes 

estragos na região e teve uma grande repercussão nacional (BRAGA, 2011).  

Este processo alertou a população e chamou a atenção para que fossem alvo de 

atuação preventiva do Ministério Público de Minas Gerais outras barragens existentes em 

Minas Gerais, abandonadas ou em atividade. A elaboração de um diagnóstico pelo centro de 

Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente – Caoma -, em 

parceria com a Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam) da situação das barragens 

localizadas no território mineiro foi iniciada. 

Três anos depois, em março de 2006, o primeiro rompimento da barragem da 

Mineradora Rio Pomba Cataguases Ltda. provocou, no noroeste e no norte fluminenses,  a 

interrupção na captação de água. Cerca de 400 milhões de litros de lama de argila misturada 

com óxido de ferro e sulfato de alumínio vazaram para o Rio Fubá, que deságua no Rio 

Muriaé, um dos afluentes do Paraíba do Sul, na ocasião (BALBI, 2007). A inutilização de 

áreas agriculturáveis e pastagens e a grande mortandade de peixes foram os principais 

impactos da mancha de lama (MASSOTE, 2007). 

 

5.2.2 O segundo acidente em janeiro de 2007: objeto de estudo 

 

No segundo acidente, com a Rio Pomba, em 10 de janeiro de 2007, desalojou mais de 

2 mil moradores das cidades de Miraí e Patrocínio do Muriaé. A lama atingiu 1.200 casas só 
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em Muriaé (G1, 2007). O município fluminense de Laje do Muriaé, em função de sua 

proximidade com Miraí, também foi um dos mais atingidos nos dois acidentes. A Prefeitura 

de Laje do Muriaé decretou “estado de emergência” devido à situação de calamidade pública 

que se estabeleceu com a chegada da mancha de sedimentos na área urbana do município. O 

acidente teve outros efeitos imediatos, além da falta de água potável: o processo de 

assoreamento dos cursos d´água, favorecendo a ocorrência de inundações foi intensificado 

com  a deposição de argila no leito dos rios (SÁ, 2007). 

Supermercados, Lojas, postos de gasolina, casas e igrejas ficaram fechados por causa 

da sujeira em Miraí. A zona urbana da cidade foi invadida pela lama durante a madrugada 

causando prejuízos financeiros graves. Parte dos medicamentos distribuídos gratuitamente à 

população foi perdida em uma policlínica foi invadida pelo barro (G1, 2007). A prefeitura da 

cidade resolveu vacinar emergencialmente em massa a população contra hepatite A e tétano 

devido aos riscos de doenças (GIUDICE, 2007). O rio Muriaé transbordou e alagou os centros 

urbanos, devido à enchente dos cursos d‟água afluentes do rio Fubá, causando sérios prejuízos 

morais e materiais às populações e ocasionando a suspensão do abastecimento público de 

água. (Feam, 2008, p. 17). Foi preciso o fornecimento de água potável às vítimas atingidas 

pela empresa responsável pela barragem. A foto a seguir ilustra alguns dos impactos 

ambientais negativos, e sociais causados pelo rompimento da barragem São Francisco da 

Mineração Rio Pomba Cataguases Ltda. 

 

Foto 1 - Rio Muriaé inundou ruas das cidades por onde passou com lama 

Fonte: Cordeiro (2007) 
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A primeira medida emergencial proposta pela empresa, que se mostrou inviável pelo 

excesso de chuvas na região, foi à construção de pequenos diques de segurança a jusante. 

Tornou-se então prioridade de acordo com a empresa e as entidades envolvidas na gestão a 

limpeza das ruas e residências de Miraí e o auxílio à população atingida, além do 

monitoramento da qualidade das águas e cursos afetados (Feam, 2008, p. 19). 

 

Os danos poderiam ser ainda maiores, mas 

 

“Felizmente não ocorreram perdas de vidas humanas, especialmente porque o vigia 

da barragem, percebendo que o rompimento era iminente, ainda durante a 

madrugada acionou o destacamento da Polícia Militar local, que passou a percorrer 

as ruas da cidade de Miraí, orientando os moradores a saírem de suas casas”. 

(LARCHER, 2012, p. 47). 

 

No mesmo sentido, também descreve à Feam (2008): 

 

Dois funcionários responsáveis pela vigilância da estrutura, ao tomarem 

conhecimento do problema, adotaram imediatamente as medidas emergenciais 

preventivas para a retirada de mais de 2000 pessoas residentes na área a jusante da 

barragem, no Município de Miraí, que seriam atingidas pelo vazamento de material. 

Esta providência e a pronta atuação da Prefeitura Municipal em conjunto com 

Polícia Militar foram fundamentais para evitar a ocorrência de vítimas fatais. 

(FEAM, 2008, p. 17). 

 

Segundo informações do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam, 2007), a lama 

que atingiu os municípios era formada por água com grande quantidade de argila, não 

contendo material tóxico (Feam, 2007). Mesmo assim, a Companhia Estadual de Águas e 

Esgotos (CEDAE) do Rio de Janeiro entrou com ação indenizatória de perdas e danos na 

justiça contra o grupo controlador da Mineradora Rio Pomba Cataguases (GANDRA, 2007), 

alegando que o acidente lhe causou gastos com o envio de pessoal para controlar a situação da 

água imprópria para consumo e outros danos financeiros. Apesar de não ter sido comprovada 

toxidade, segundo a extinta Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA), 

a água se apresentava muito densa impossibilitando o seu tratamento (ÚLTIMO SEGUNDO, 

2007). 

Ressalta e chama a atenção Larcher (2012) para um dado importante que antecede o 

segundo acidente: 

Em atendimento à solicitação do promotor de Justiça de Miraí, técnicos do 

Ministério Público já haviam realizado vistorias e emitido os respectivos laudos. 

Identificaram, entre outros problemas, processos erosivos instalados em uma das 

ombreiras da barragem e em sua base, com recomendação para adoção das 

providências cabíveis para sanar o problema, sob supervisão e orientação de 
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profissional técnico habilitado, com anotação de responsabilidade técnica. Na última 

vistoria, realizada pouco mais de 2 meses antes do segundo rompimento, constatou-

se um alteamento não autorizado da barragem para aumentar sua vida útil, 

verificando os técnicos do MP mineiro que o vertedouro da barragem ficou em nível 

mais alto que a própria barragem. Foi sugerido pelos técnicos do MP que a empresa 

apresentasse ao órgão ambiental um projeto “as built” das intervenções realizadas, 

bem como adotasse as providências cabíveis para aumentar o nível de segurança da 

barragem até níveis aceitáveis. Infelizmente, poucos dias antes de uma nova vistoria 

para apurar-se o cumprimento das determinações, precisamente na madrugada do dia 

10 de janeiro de 2007, durante fortes chuvas que atingiram a região, a barragem se 

rompeu, causando os danos já narrados. (LARCHER, 2012, p. 49). 

 

Ainda nesse sentido, a autora relata: 

 

O laudo técnico do Caoma, elaborado cerca de 60 (sessenta) dias antes do 

rompimento da barragem, já apontava o risco de colapso da estrutura em razão de 

processos erosivos constatados na ombreira, bem como pelo alteamento não 

autorizado, que comprometeu a estabilidade da estrutura devido ao aumento da 

capacidade de armazenamento de rejeitos. (LARCHER, 2012, p. 49). 

 

A Mineração Rio Pomba Cataguases Ltda. no  primeiro instante atribuiu o 

rompimento da barragem ao volume excepcional das chuvas. De acordo com Larcher (2012, 

p. 49), vale destacar que  “a empresa em nenhum momento esquivou-se de adotar as 

providências que lhe eram indicadas pelos órgãos públicos envolvidos no socorro às 

populações atingidas ou cumprir as obrigações assumidas nos termos de ajustamento 

firmados”. A autora afirma ainda que: “É certo que o rompimento foi precipitado pelo enorme 

volume de chuvas que caiu sobre a cidade de Miraí nas horas imediatamente anteriores ao 

acidente ambiental” (LARCHER, 2012, p. 49). “Os registros meteorológicos confirmaram 

que na madrugada do dia do acidente ocorreu uma precipitação de 121,3 mm, concentrada em 

cerca de 4 horas, que corresponde a um tempo de recorrência de 180 anos” (Feam, 2008, p. 

17). 

 

5.2.3 Investigações necessárias sobre o acidente 

 

No dia 12 de janeiro, sobrevoou a área da barragem de rejeitos e verificou a extensão 

dos danos ambientais uma equipe de promotores de Justiça mineiros. No mesmo dia, essa 

equipe reuniu-se com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, com o Corpo de Bombeiros 

Militar de Minas Gerais, com a Fundação Estadual de Meio Ambiente – Feam -, com o 

Instituto de Gestão de Águas de Minas Gerais – Igam -, com o Instituto Estadual de Florestas 

– IEF -, com os Prefeitos Municipais e representantes da empresa Mineração Rio Pomba 

Cataguases Ltda. em Miraí, atuando no caso. 
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Foi firmado um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) preliminar entre a empresa 

e o Ministério Público de Minas Gerais, com a participação dos demais órgãos públicos supra 

citados, no qual  

a empresa comprometeu-se a garantir o abastecimento de água potável às 

populações atingidas, em Minas e no Rio de Janeiro, bem como contribuir 

financeiramente com as administrações públicas dos Municípios afetados para 

garantir abrigo, alimentação e vestuário aos desabrigados. Estabeleceu-se também a 

obrigação de a empresa compromissária adotar mecanismos, sob supervisão de um 

profissional legalmente habilitado, e com anotação de responsabilidade técnica, para 

diminuir a velocidade da lama e do carreamento de sedimentos para o rio Fubá e 

várzeas a jusante do barramento. (LARCHER, 2012, p. 47). 

 

Técnicos do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) constataram em 

vistoria no local que a barragem de rejeitos media aproximadamente 35 m de altura e que 

cerca de 70% do material antes retido acabara vazando. O percentual do material que havia 

sobrado, caso a chuva continuasse forte, poderia também transbordar. Os técnicos registraram 

também que estavam erguendo uma barreira de contenção da lama vermelha remanescente no 

barramento, a empresa e a Defesa Civil. Os técnicos do DNPM ordenaram a paralisação 

imediata das atividades de mineração da empresa diante do flagrante de acidente ambiental e 

poluição das águas (DNPM, 2007). Percebe-se aqui o caráter reativo e não proativo na 

fiscalização do empreendimento e nenhuma participação popular envolvida no processo de 

tomada de decisão da paralisação das atividades da empresa. Dessa forma, Costa (2009) 

acentua que 

Para alcançar o nível de participação dos cidadãos e também de instituições ligadas 

ao meio ambiente, modificações drásticas terão que acontecer no Departamento 

Nacional de Produção Mineral. As autoridades nacionais deverão adequar-se aos 

princípios constitucionais do século XXI e abandonar interpretações retrógradas e 

desconectadas com a Constituição, que expõe em seu arcabouço a sustentável 

democracia participativa. A sociedade deve trabalhar conjuntamente com o Poder 

Público em prol de sua qualidade de vida e da geração futura em decisões que 

afetam profundamente a vida econômica, social e ambiental brasileiras. (COSTA, 

2009, p. 155). 

 

Outro Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) foi firmado pelos Ministérios 

Públicos Federal (MPF) e dos estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais (compromitentes), 

com a Mineradora Rio Pomba Cataguases Ltda., seus sócios, pessoas físicas e jurídicas 

(compromissários) em 19 de janeiro de 2007, com a interveniência dos órgãos ambientais 

mineiros (Igam, Feam, IEF). O encerramento imediato das atividades de exploração e 

beneficiamento de bauxita na Fazenda São Francisco foi um dos compromissos assumidos, 

devendo os compromissários apresentarem à Feam o plano de encerramento dentro de um 

período de 180 dias, o qual deveria ser cumprido na forma e prazos aprovados pela mesma, 
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sendo eles autorizados a retirar e transportar as máquinas e equipamentos, bem como o 

minério já beneficiado (MPF, 2007). 

Ficou estabelecido que os compromissários solidariamente deveriam, como medidas 

emergenciais para minimizar os danos e os riscos ao meio ambiente e à população decorrentes 

do rompimento da barragem: 

 

a) identificar de imediato as áreas de risco decorrentes do deslizamento de lama, 

comunicando por escrito, e no prazo de 5 dias úteis, os proprietários, detentores ou 

posseiros, sobre os riscos detectados, tomando as medidas necessárias para saná-los. 

No prazo de 30 dias, os compromissários deveriam apresentar diagnóstico e plano de 

recuperação das propriedades rurais afetadas, contendo cronograma para as ações 

propostas; 

b) monitorar diariamente, e pelo período de 90 noventa dias, a qualidade das águas 

em pontos definidos pelo Igam, com remessa dos laudos respectivos ao citado órgão 

ambiental; 

c) realizar semanalmente, e pelo período de 90 (noventa) dias, nos mesmos pontos 

do item anterior, a análise e avaliação dos contaminantes tóxicos, com remessa dos 

laudos ao Igam; 

d) realizar análise quantitativa e qualitativa de contaminantes tóxicos nos sedimentos 

remanescentes na barragem, com determinação dos metais totais e dissolvidos, no 

prazo de 20 (vinte) dias, encaminhando o relatório igualmente ao Igam; 

e) apresentar ao Sistema Estadual de Meio Ambiente – Sisema –, no prazo de 150 

(cento e cinquenta) dias diagnóstico ambiental, com detalhamento dos danos 

ambientais decorrentes do evento; 

f) apresentar ao Sisema, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o plano de 

recuperação da área degradada – PRAD –, contemplando o plano de reabilitação dos 

cursos d‟água afetados e das áreas de preservação permanente, com o respectivo 

cronograma, devendo executar o plano na forma e prazos aprovados pelos órgãos 

ambientais; 

g) elaborar, no prazo de 20 (vinte) dias, e executar, imediatamente após a aprovação 

dos órgãos competentes, plano de comunicação social, a fim de informar as 

populações atingidas sobre os riscos e as medidas que já foram e ainda seriam 

tomados pelos compromissários; 

h) ressarcir, na forma do artigo 17 c/c 95 do Código de Defesa do Consumidor, os 

danos materiais e morais causados às vítimas do evento, que poderiam habilitar-se a 

qualquer tempo para o recebimento, em escritórios instalados pelos 

compromissários, no prazo máximo de 10 (dez) dias, em cada um dos Municípios 

afetados, podendo as vítimas valerem-se do auxílio técnico da Empresa de 

Assistência Técnica e Extensão Rural – Emater – e da Defensoria Pública de Minas 

Gerais, em caso de hipossuficiência; 

i) publicar, no prazo de 4 dias, em jornal de grande circulação nos Estados atingidos 

e nos jornais locais dos Municípios atingidos, no primeiro caderno, extrato do termo 

de ajuste de conduta para dar conhecimento aos interessados e comunidade em 

geral; 

j) dar, em garantia ao cumprimento das obrigações assumidas, no prazo de 30 

(trinta) dias, caução em dinheiro ou fidejussória bancária, no valor de 

R$2.000.000,00 (dois) milhões de reais. (LARCHER, 2012, p. 48). 

 

A Mineradora Rio Pomba Cataguases, como forma de ressarcir os danos materiais e 

morais impostos às vítimas do desastre, se comprometeu a instalar uma representação em 

cada município atingido. Para garantir a segurança da população local em curto prazo, o 

termo de ajustamento de conduta foi assinado e previu a desconsideração da personalidade 
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jurídica da empresa, visto que a mineradora firmou o acordo na condição de coobrigados 

solidários na figura de seus sócios, pessoas físicas e jurídicas, ou seja, respondendo com seus 

patrimônios pessoais pelo cumprimento das obrigações (MPF, 2007).  

 

“Foi estabelecida multa diária de R$100.000,00 em caso de descumprimento total ou 

parcial de qualquer das obrigações assumidas, sem prejuízo das demais sanções 

penais, civis e administrativas cabíveis” (LARCHER, 2012, p. 48).  

 

Foi deliberado e acordado pelas partes envolvidas a fixação de medidas 

compensatórias e indenizações financeiras por eventuais danos ambientais irreversíveis em 

momento posterior. Desta forma, descreve Larcher (2012) que: 

 

O termo de ajustamento de conduta foi regularmente cumprido pelos 

compromissários, mediante acompanhamento, no âmbito do Ministério Público de 

Minas Gerais, da Promotoria de Justiça de Defesa do meio Ambiente de Belo 

Horizonte, nas pessoas das promotoras de Justiça Shirley Fenzi Bertão e Marta 

Alves Larcher. Cerca de um ano depois do acidente, o meio ambiente, em especial 

os cursos d‟água e as áreas de preservação permanente, já estavam quase que 

integralmente recuperados. É certo que cerca de 98% (noventa e oito) por cento dos 

atingidos, quer moradores das áreas rural ou urbana dos Municípios atingidos, foram 

ressarcidos pelos compromissários através de acordos extrajudiciais orientados pela 

Emater, Promotorias de Justiça e Defensorias Públicas Locais. (LARCHER, 2012, p. 

48). 

 

Já que sua causa foi uma falha na estrutura da barragem não corrigida pela Rio Pomba,  

a mineradora foi responsabilizada pelo acidente em relatório da Fundação Estadual do Meio 

Ambiente (Feam) divulgado em março de 2007. O documento aponta a ocorrência de um 

desnível na parte superior da barragem, onde existia uma escada de acesso ao local. Também 

foi notado que não contava com o revestimento adequado à passagem do fluxo de água o 

vertedouro (dispositivo que serve para escoar o excesso de água que chega ao reservatório 

durante o período de chuvas) de emergência, localizado à direita da barragem. Essa foi a razão 

da barragem não ter resistido às chuvas intensas da época (PESSOA, 2008). No levantamento 

intitulado Gestão de barragens de rejeitos e resíduos em Minas Gerais: histórico, requisitos 

legais e resultados, de 2008, realizado e publicado pela Fundação Estadual de Meio Ambiente 

(Feam, 2008), novamente a mesma relata que  

 

contratou especialista em segurança de barragens, cujo laudo técnico concluiu que o 

nível de água do reservatório não atingiu a sua cota máxima e a ruptura da barragem 

ocorreu por erosão do solo, pois o vertedouro de emergência existente na ombreira 

direita não possuía um revestimento adequado à passagem do fluxo de água. 

Ressalta-se que o novo vertedouro de superfície, construído após o primeiro 

acidente, não chegou a ser acionado. (FEAM, 2008, p. 19). 
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A empresa propôs R$ 5 mil de indenização aos moradores da cidade, mas a proposta 

foi recusada (MAPA DA INJUSTIÇA AMBIENTAL E SAÚDE NO BRASIL, 2009). A 

mineradora foi interditada no dia 12 de janeiro de 2007 (G1, 2007) e uma nova multa lhe foi 

aplicada, R$ 75 milhões, desta vez num valor bem acima da primeira.Este foi aplicado em 

função da regulamentação pelo governo de Minas Gerais, em junho de 2006, da Lei 15.972, a 

qual estabelece que, em acidentes de grandes proporções, como o ocorrido em Miraí, as 

despesas por parte do poder público sejam ressarcidas ao estado pela empresa infratora em um 

novo valor, mil vezes maior do que o fixado pela legislação anterior (ÚLTIMO SEGUNDO, 

2007). O valor da multa era cabível porque, dentre outros fatores, a empresa era reincidente 

de acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas 

(Semad) (BALBI, 2007). 

O Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam) consentiu em suspender o 

embargo à Rio Pomba Cataguases e deu o seu aval para a construção de uma nova barragem 

(Bom Jardim) em junho de 2007, usada para estocar os rejeitos da extração e lavagem de 

bauxita no mesmo curso d‟água da represa que havia rompido naquele ano. Principalmente 

por ainda não haver recebido qualquer indenização pelo acidente, a população ficou 

profundamente descontente com a decisão (MAPA DA INJUSTIÇA AMBIENTAL E 

SAÚDE NO BRASIL, 2009). 

A empresa entrou com recurso  e até março de 2011 a maior multa já estipulada pelo 

governo de Minas na área ambiental ainda não havia sido paga. O processo, desde então,  está 

em análise na Câmara Normativa Recursal do Conselho Estadual de Política Ambiental do 

Copam (ANDRADE, 2010; BRAGA, 2011). 

Em agosto de 2011, representantes da Rio Pomba Cataguases Ltda. e do poder público 

de Minas começaram a discutir os termos para o fechamento da mina da Rio Pomba em 

Cataguases. A empresa redigiu o Plano de Fechamento de Mina (Pafem), documento técnico 

elaborado pelo empreendedor e apresentado aos órgãos ambientais competentes, dois anos 

antes do fechamento da mina. O Pafem contém um cronograma de ações que devem ser 

perpetuadas para reabilitação e monitoramento ambiental da área e deve apresentar também 

alternativas socioeconômicas para a região (DUQUE, 2011). 
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5.3 A Percepção da população após 12 anos do acidente da barragem B da Florestal 

Cataguases Ltda. em 2003 

Os prejuízos sociais e ambientais já se encontram minimizados após mais de uma 

década do acidente. José de Alencar Pinto Farage, o gestor da área ambiental da Indústria 

Cataguases de Papel Ltda. na época do acidente, engenheiro agrícola e mestre em recursos 

hídricos e ambientais formado na Universidade Federal de Viçosa (UFV), disse ao G1 (2015) 

que a cidade se recuperou do desastre ambiental. 

Não houve muitos danos ambientais no Rio Pomba, pois o rio absorveu bem o 

efluente que atingiu as águas na zona rural da cidade. Os danos foram sociais devido 

à grande repercussão que tomou o caso. Na época, a distribuição de água foi parada 

para prevenir algum problema, mas em menos de um mês já estava normalizada. 

Hoje, a população sofre pouco com o desastre ambiental, o que continua é a 

recuperação do passivo ambiental. (Entrevista: Engenheiro agrícola e mestre em 

recursos hídricos e ambientais formado na UFV, 2015). 

Esta informação foi também confirmada pelo gerente operacional de um hotel da 

cidade, Marcelo Nascimento Gomes, de 34 anos. Segundo ele, nem se comenta mais sobre o 

acidente no município hoje em dia. 

Na época do acidente, em 2003, eu lembro que teve uma repercussão muito grande. 

Trabalho em um hotel há 15 anos e no ano do rompimento da barragem a cidade 

ficou cheia e o hotel o lotado de diretores da Cataguases de Papel e imprensa. 

Atualmente, poucos falam desse ocorrido, como ninguém mais vê o licor preto nas 

águas do Rio Pomba, acaba que esquecemos. Não sabemos se a qualidade da água 

foi afetada, mas acredito que não, pois mal ouço as pessoas conversarem sobre isso. 
(Entrevista: Gerente Operacional de Hotel, 2015). 

Já a comerciante Maria Joana de Oliveira, de 56 anos, contou que o acidente em 

Mariana a fez se lembrar do que aconteceu em Cataguases: "Muito se falou do que aconteceu 

aqui e todos tinham medo do tal líquido negro que se espalhou no rio. Já os mais novos pouco 

sabem do acidente. Mas ainda bem que não temos mais barragem aqui,” (Entrevista: 

Comerciante, 2015). 

5.4 A Percepção da população após 9 anos do acidente da barragem São Francisco 

O G1 (2015) ouviu Prefeitura, pesquisador, Defesa Civil e ambientalista quase nove 

anos depois dos acidentes  para analisar a situação. A empresa Bauminas Mineração, antiga 

Mineração Rio Pomba Cataguases, responsável pela barragem em Miraí, garantiu em nota que 

cumpriu tudo o que foi solicitado após os acidentes. Sebastião Soares Andrade, o atual 
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coordenador de Defesa Civil de Miraí, disse que na época não estava no cargo, mas 

acompanhou os problemas porque trabalhou como voluntário para ajudar os atingidos. 

Tivemos muitas perdas ambientais e materiais. Graças a Deus ninguém morreu. Mas 

cerca de duas mil pessoas foram afetadas de alguma forma. Atualmente está sob 

controle. A barragem mudou de local, foi construída uma nova com mais segurança. 

A fiscalização na barragem é anual e a deste ano já foi feita e está tudo certo. A 

maior parte dos danos foi recuperada. O impacto na natureza, com a erosão e 

mudanças de rio, leva mais tempo. (Entrevista: Coordenador de Defesa Civil de 

Miraí, 2015). 

 

A técnica de Meio Ambiente da Prefeitura de Miraí, Sisuê de Oliveira Amaral, 

ressaltou que o impacto foi além dos danos materiais e ambientais. “Afetou o psicológico das 

pessoas. Elas perderam a história delas, fotos, objetos, casas. Até hoje, quando há qualquer 

evidência de barro no rio, os moradores pensam que há algum problema”, comentou. Ela 

confirmou que a nova barragem continua na zona rural, é menor e mais afastada do que o 

local original. 

A técnica ambiental trabalhava para a antiga Mineração Rio Pomba Cataguases na 

época do acidente. Ela destacou que a natureza precisou de cinco anos para começar a se 

recuperar.  

Na época, a água do Rio Fubá e do Córrego Bom Jardim ficou suja por causa do 

barro, que não tinha produtos químicos. A força do volume que vazou mudou o 

curso d‟água em alguns pontos e causou erosão. Só recentemente o meio ambiente 

começou a reagir. Os peixes voltaram há pouco tempo. Quatro anos após o acidente, 

foi feito o primeiro trabalho de desassoreamento para a limpeza dos rejeitos. A 

segunda fase foi feita em 2014 para eliminar de vez. (Entrevista:Técnica de Meio 

Ambiente da Prefeitura de Miraí, 2015). 

 

O atual coordenador municipal de Proteção e Defesa Civil de Muriaé, Felipe Perdigão, 

chegou à cidade em 2009, após o acidente. Sobre a situação atual da cidade, ele disse que não 

existe dano algum, mas que o trabalho dos órgãos competentes mudou bastante. 

 

Temos um monitoramento muito bom com relação às questões de chuva, não só pelo 

rompimento da barragem, mas por outros desastres ocorridos na cidade. Posso dizer 

que a parte técnica se estruturou, começamos a emitir boletins meteorológicos 

diariamente, estreitamos contato com a população em áreas de risco e, em 2011, 

tivemos uma campanha para mapear todas essas áreas e alocar investimentos para 

estes locais. (Entrevista: Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil de 

Muriaé, 2015). 

 

O professor do Departamento de Solos da UFV, Walter Antônio Pereira Abrahão, que 

trabalhou na recuperação da área da barragem de Miraí, contou como o trabalho foi feito na 

região. 
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Nós tivemos que fazer um remodelamento topográfico do terreno, o 

redirecionamento das águas, capeamento e um trabalho de corte de enxurrada. O 

local passou por todo o processo de solo, adubação e plantio de várias espécies para 

vegetação da área ciliar. Foi uma ação muito custosa durante um ano que quase não 

choveu. (Entrevista: Professor do Departamento de Solos da UFV, 2015). 

 

A demora para iniciar os trabalhos no local, que é equivalente a 50 campos de futebol 

foi uma das principais dificuldades lembradas pelo professor: “As máquinas só tiveram 

condições de entrar na área meses depois do acidente. Uma barragem de rejeito não dá a 

menor possibilidade de mobilidade. Todos os veículos atolavam na lama” (Entrevista: 

Professor do departamento de Solos da UFV, 2015), explicou. 

O professor também afirmou que não há possibilidade de resquício no solo da região, 

já que muitos anos se passaram desde o acidente e o material não era tóxico. 

 

Consideramos um trabalho de sucesso. Seis meses depois, já tinha repovoamento 

das sementes que plantamos. Foi mais fácil de fazer, embora muito caro. Como não 

existia toxidade no material, é seguro dizer que não há mais interferência. Foi 

preciso apenas a criação da primeira camada do solo e, no início de 2008, já 

tínhamos um bom resultado. Cinco ou seis anos depois, já havia um novo horizonte. 

(Entrevista: Professor do Departamento de Solos da UFV, 2015). 

 

O ambientalista Renato Sigiliano, que estuda o Rio Muriaé, contou ao G1 que, em 

termos de impacto ambiental, o município não se recuperou totalmente até hoje. 

 

O Rio Muriaé assoreou. Há 25 anos, seu leito tinha quatro metros e hoje tem 50 

centímetros. Toda aquela lama que desceu da barragem em 2007 decantou no fundo 

do rio e continua lá até hoje.O barro é mais pesado do que a água e vai acomodando 

no fundo do rio e o modificando. Até hoje não tiraram essa argila, que já está 

sedimentada ali.(Entrevista: Ambientalista, 2015). 

 

Ainda de acordo com Sigiliano, a mineração é apenas um dos itens impactantes. "Uma 

área de agricultura e pecuária mal planejada, a desertificação e falta de mata ciliar e, 

principalmente, continuação da destruição próxima ao rio interferem” (Entrevista: 

Ambientalista, 2015), explicou. 

A empresa Bauminas Mineração, responsável pela barragem em Miraí, informou que, 

com relação ao incidente ocorrido na barragem em 2007, não houve nenhuma vítima fatal. 

Com relação aos dois acidentes, a empresa disse que todos os danos ambientais foram 

mitigados e que os materiais foram reparados de acordo com as exigências dos órgãos 

competentes. A empresa não repassou informações sobre a nova barragem (Bom Jardim) 

construída na região. 
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Além da barragem da Bauminas Mineração, existe outra na divisa entre Miraí, Muriaé 

e São Sebastião da Vargem Alegre, administrada pela Votorantim Metais. “Na área de 

monitoramento, temos um contato muito bom com a empresa. Eles realizam vários projetos 

sociais e educativos na região e nós sabemos que a barragem é muito segura”, afirmou o 

coordenador de Proteção e Defesa Civil de Muriaé, Felipe Perdigão. 
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6 CONCLUSÃO 

Muito se tem falado sobre a questão do desenvolvimento econômico e suas 

implicações com o desenvolvimento social e seus impactos no meio-ambiente. Existe, 

sempre, uma tese e uma antítese, e neste caso não é diferente. Por um lado, há uma crença 

geral entre os radicais que o importante é buscar o desenvolvimento econômico a qualquer 

custo, sob o risco do empobrecimento e esfacelamento da sociedade humana. Ë necessário 

progredir sempre, a que custo for. Por outro lado, há uma legião de adeptos do reencontro do 

equilíbrio inicial homem-natureza, mesmo que para isso tenha-se que ressuscitar ideologias 

hoje já ultrapassadas, como o movimento hippie, mas nem por isso historicamente sem 

importância. Numa visão hegeliana de síntese, temos a vertente do terceiro setor não desta 

atualmente propalada nova orientação econômica - mas sim de uma síntese que leve ao 

desenvolvimento econômico sustentável e responsável. 

No caso analisado, ressalta-se que as hipóteses desenvolvidas neste trabalho não 

puderam de todo ser testadas, apesar das discussões e relatos apresentados na súmula da 29
a
. 

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

de Política Ambiental – COPAM em 26/02/2007, na sua página 2, item 5 e na ata da 30 

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

de Política Ambiental – COPAM em 26/03/2007 no seu excerto da página um a página vinte e 

dois (Anexos 1 e 2). Isto se deu basicamente porque não foram disponibilizados e nem 

estavam de fácil acesso as informações sobre o que aconteceu antes do acidente – onde 

encontrou-se o dado no Laudo Técnico referente ao Parecer Único n
o
  1040173/2014 sobre a 

Descrição do Fato: Análise Técnica referente à solicitação de Reavaliação da Licença de 

Operação do empreendimento Barragem de Contenção de Rejeitos Bom Jardim – Bauminas 

Mineração Ltda., Miraí-MG, IP196.2014 do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, 

Procuradoria Geral de Justiça, CEAT – Central de Apoio Técnico, Parceria Institucional de 

CEAT – Instituto Pristino, de 06/11/2014, (Anexo 2) em seu Item 2 – Histórico de 

regularização do empreendimento em sua página 02 diz que: 

Em consulta ao SIAM, não consta na lista de documentos apresentados na fase de 

licença prévia (LP) da atividade de lavra, o Estudo do Impacto Ambiental e o 

Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), conforme estabelece a resolução 

CONAMA n.o 01/1986.  
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Assim se pode confirmar a hipótese A – ou seja, que os princípios da informação e da 

participação não foram devidamente observados nos processos desenvolvidos pelos agentes 

envolvidos antes do acidente ambiental causado pelo rompimento da barragem São Francisco 

de contenção de rejeitos da Mineradora Rio Pomba Cataguases Ltda., em Miraí, Minas 

Gerais. A falta dos estudos denota a não observância dos ditames e ritos previstos na época 

em resolução do órgão responsável no Estado e hoje preconizados no artigo 4° da Lei 12334, 

de 20.9.2010, da Política Nacional de Segurança de Barragens. Também se confirmam por 

dedução os seus desdobramentos A1 – que esta ocorrência resultou em possíveis aumentos de 

danos e de prejuízos nos direitos dos agentes envolvidos e A2 – que se os princípios fossem 

observados devidamente nas ações desenvolvidas antes e após a ocorrência do acidente, 

poder-se-ia diminuir os prejuízos incorridos e se resguardar os direitos dos agentes 

envolvidos, em detrimento às ações de gerenciamento de crises e aos interesses econômicos, 

além de garantir a ação pública em prol de controle social. 

Verificada a Hipótese A e seus desdobramentos A1 e A2 ficam, por consequência, não 

verificadas a Hipótese B e seu desdobramento B1 (excludentes), resultando que os objetivos 

deste estudo foram alcançados em sua totalidade. Deve-se, porém, estudar os fatos já 

acontecidos e tentar aprender com os erros, onde quem já possui saídas paliativas possa 

orientar, financiar e promover ações profiláticas que ataquem as causas, não apenas os efeitos. 

As áreas mais sujeitas aos agravos ambientais são aquelas onde a população é mais precária 

tendo um baixo poder aquisitivo e o não acesso aos serviços públicos, muitas vezes morando 

em áreas consideradas de risco ambiental. 

Sustentabilidade requer inter-relação entre justiça social, qualidade de vida, equilíbrio 

ambiental e desenvolvimento com suporte. Dificuldades na gestão dos acidentes com 

barragens de rejeitos da mineração, são problemas ambientais comuns na sociedade brasileira. 

A questão ambiental e a sua integração com o desenvolvimento econômico da 

sociedade humana deixam de ser vistos como opostos ou como excludentes e passam a ter um 

caráter sistêmico de interdependência. Se não houver uma preocupação constante não só com 

o desenvolvimento, mas também com a sua sustentabilidade, corre-se o risco de um 

comprometimento inexorável de um em relação ao outro, onde todas as mudanças e avanços 

tecnológicos da humanidade ficarão completamente comprometidos pela escassez de recursos 

naturais ou com a transformação do meio ambiente em algo inóspito à vida humana. 

No Brasil, isto não é diferente e devido às políticas de desenvolvimento historicamente 

adotadas, onde se relegou a sustentabilidade em prol de um crescimento mais rápido e 

dinâmico, os efeitos podem ser mais catastróficos. Não se deve, porém, fazer a apologia do 
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preservacionismo sem desenvolvimento econômico, como se o país, devido às suas ainda 

existentes e grandes riquezas ambientais, pudesse pagar a conta dos erros históricos ocorridos 

em outras nações, deixando de crescer em detrimento a uma falácia de preservação que nem 

sempre é real. Preservar o nosso quintal e destruir o do vizinho é interessante, porém 

eticamente inaceitável.  

Chega-se a conclusão que o desafio ambiental está em criar acesso a consciência 

ambiental dos cidadãos com um árduo trabalho de educação. Uma política atuante na 

educação ambiental pode ser um instrumento de conscientização, pois abrange os setores 

público, privado e moradores em geral que vivenciam de perto o problema do acidente, 

criando soluções e ampliando o acesso às informações e com isso despertando a sensibilidade. 

para enfrentar os condicionantes socioculturais. 

Ao se questionar sobre as interfaces entre meio ambiente e o homem, na exploração de 

recursos naturais, deve-se incluir neste processo um posicionamento e desenvolvimento de 

novas ações que permitam a melhoria desta relação. O modelo atual de desenvolvimento não 

responde favoravelmente às críticas que a este se faz, gerando um conflito social.  

Limites impostos devem ser observados para conter os anseios desenfreados em busca 

de um crescimento econômico inexorável que não recrie alternativas de construção de um 

novo modelo de desenvolvimento que possibilite o equilíbrio sustentável do planeta. Urge 

então a necessidade de atuação do Poder Público como agente importante para conciliar os 

interesses de vários atores, quer no campo social, econômico e ambiental, principalmente no 

desenvolvimento de um novo modelo econômico que leve em consideração o equilíbrio da 

natureza e o homem. 

No contexto dos processos administrativos ambientais de controle prévio, a discussão 

perpassa necessariamente pelo respeito e manutenção dos princípios da participação e da 

informação em todas as suas esferas, seja no pedido inicial de licenciamento até a licença ou 

autorização final dos direitos de exploração. Assim, estes princípios poderão auxiliar 

efetivamente na mitigação dos impactos ambientais negativos de forma preventiva e 

resolutiva, visando inclusive diminuir as desigualdades sociais. Este objetivo, porém, não é 

alcançado apenas com a utilização dos ritos tradicionais, como as audiências públicas, mas 

sim com a incorporação de novas tecnologias de comunicação que o viabilizem. Como os 

procedimentos não são céleres e o seu acesso não é facilitado a todos, percebe-se que a 

obediência aos princípios supracitados se reduz apenas ao cumprimento de normas que não se 

tornam eficazes por não serem totalmente cumpridas pela Administração Pública, devido à 

ausência de vontade política, de fiscalização e sanção efetiva. 
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Tal objetivo abrange não só a utilização destes mecanismos como também pela 

institucionalização do pressuposto da cooperação, negociação e consensualidade entre os 

atores envolvidos, como nos moldes do modelo holandês, bem como pela busca e garantia de 

uma educação ambiental que crie um ambiente propício ao raciocínio discricionário, 

informativo e transformador que permita a garantia dos direitos. 

Um fator importante na superação dos conflitos entre os atores envolvidos na 

aplicação do Direito ambiental que hora se apresentam é o despertar de uma consciência 

ambiental, pressuposto básico para a criação e o desenvolvimento, nas novas gerações, de 

princípios e valores que possam nortear o comportamento dos indivíduos e de suas 

sociedades, no intuito de solucionar problemas socioambientais e construir um caminho para 

o desenvolvimento sustentável. 

A mineração terá que se reinventar, pois não dá para continuar com processos 

tecnológicos atrasados e inseguros, que a sociedade tem que ser ouvida e que ela não quer 

mais compactuar com a negligência, a insegurança a perda de vidas humanas de moradores e 

trabalhadores e com a destruição ambiental. 

 Por fim, efetua-se algumas sugestões para que os princípios aqui tratados sejam 

efetivamente observados e que se possa assim facilitar e garantir uma estrutura mais 

democrática e participativa nos processos de licenciamento ambiental, atuando para evitar 

e/ou diminuir e mitigar os impactos causados pelos acidentes ambientais: 

- Adoção de uma fiscalização mais efetiva, constante e de periodicidade menor de todas as 

barragens de Minas Gerais para publicização da situação das barragens no Estado a toda a 

população interessada; 

- Transparência de informações por parte dos órgãos do governo do Estado sobre danos 

ambientais, sociais, econômicos; 

- Utilização das mais variadas tecnologias de informação, incluindo as mais modernas e 

acessíveis, na comunicação das informações sobre os riscos de empreendimentos de 

mineração e barragens de contenção de rejeitos para as populações interessadas, respeitadas as 

suas características individuais, necessidades e restrições (adequação do formato, meios, 

linguagens e conteúdos); 

- Que o Estado assuma um papel de gestor da crise e não de mero regulador/expectador; 

- Rediscussão do modelo de mineração no Estado de Minas Gerais e da legislação no tocante 

ao licenciamento ambiental; 
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- Que todas as medidas tomadas sejam feitas com a participação da sociedade civil, obtida 

através das ações de comunicação, educação e esclarecimento que podem levar ao inexorável 

interesse. 

 Com a adoção destas medidas espera-se que a justiça e seja cada vez mais acessível, 

democrática e igualitária.  

 O acidente da barragem de rejeitos São Francisco é anterior a Lei n° 12.334 de 20 de 

setembro, de 2010 da Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB). Ora, cabe uma 

indagação: após a incidência de outros acidentes, já relatados, que também antecederam a 

referida Lei, percebe-se que há entre a proposta de segurança instituída na lei e a realidade 

encontrada hoje, um antagonismo, pois em novembro de 2015, um acidente de enormes 

proporções novamente aconteceu na cidade de Mariana, em Minas Gerais, onde ocorreu o 

rompimento da barragem de Fundão, de rejeitos de minério, situada no Distrito de Bento 

Rodrigues, causando danos ambientais, prejuízos econômicos e sociais, de grande proporção 

às populações de vários municípios. Não é objeto deste estudo o caso de Mariana, da 

mineradora Samarco, mas pode-se constatar que a gestão das atividades da mineração, tanto 

pública quanto privada, necessita ser reavaliada, principalmente no tocante ao fato de 

“impedir” e não de “reduzir” a ocorrência de acidente e suas consequências, como institui o 

art. 3°, inciso I, da Lei n° 12.334, da PNSB. Assim, prevê o art. 4°, inciso II que “a população 

deve ser informada e estimulada a participar, direta ou indiretamente, das ações preventivas e 

emergenciais [bem como] “a promoção de mecanismos de participação e controle social” 

(BRASIL,2010). O art. 9°, § 1° , diz que “a inspeção de segurança regular será efetuada pela 

própria equipe de segurança da barragem, devendo o relatório resultante estar disponível ao 

órgão fiscalizador e à sociedade civil” (BRASIL, 2010), e por fim o art. 14, inciso III, afirma 

que “são princípios básicos para o funcionamento do SNISB [Sistema Nacional de 

Informações sobre Segurança de Barragens]: acesso a dados e informações garantido a toda a 

sociedade (BRASIL, 2012). 

Quanto ao direito a informação, será que a participação realmente, dá dimensão da 

informação sem a devida transparência? 
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ANEXO 1 – Súmula 

 

 1

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM 

 

Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM 
SÚMULA da 29ª Reunião Ordinária da UNIDADE REGIONAL COLEGIADA ZONA DA MATA 

Data: 26 de fevereiro de 2007, às 13:00 horas. 
Local: Sindicato Rural de Ubá, Rua Peixoto Filho, nº 122 - Centro - Ubá - MG. 
 
1. Execução do Hino Nacional - Abertura efetiva às 13:30, pelo suplente “ad hoc”, Superintendente 
da SPA, Rogério Noce Rocha, na qualidade de Presidente da sessão, com a presença de 11 
conselheiros, posteriormente ampliada para 15 ao longo de sua realização.   

 

2. Abertura pelo Secretário-Adjunto de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Presidente 
da URC / COPAM  Zona da M ata, Dr. Shelley de Souza Carneiro. 
Palavras iniciais pelo suplente “ad hoc”, Rogério Noce Rocha, na qualidade de Presidente da sessão, 
sobre as revisões promovidas para mudança dos planos de governabilidade em Minas Gerais, 
inclusive na área ambiental, que tem como foco o GOVERNO DE RESULTADO, com a ativação 
do choque de gestão, estabelecendo a Lei Delegada nº 112 os resultados que o Governo do Estado 
deseja alcançar. O Presidente teceu comentários sobre algumas mudanças, como a implantação do 
Sistema Integrado de Meio Ambiente – SIAM, a criação de novas Unidades Regionais Colegiadas, 
que deverão chegar ao número de treze, e sobre o término dos mandatos dos conselheiros da URC 
Zona da Mata, que ocorrerá em 31/05/2007. O Presidente esclareceu, ainda, que as Câmaras 
Especializadas do COPAM serão substituídas por Câmaras Temáticas, não deliberativas, mas 
propositivas, havendo uma Câmara Superior, em que terão assento os Secretários de Estado. 
 

3. Comunicado dos Conselheiros. 
O Conselheiro Galba Rodrigues Ferraz, representante do COMDEMA / Cataguases, encaminhou 
ao Presidente da sessão uma solicitação para que a próxima reunião, no mês de março, seja 
realizada no município de I tamarati de Minas, que possui a maior reserva de bauxita da região. 
O conselheiro Robin Le Breton, que representa a ONG Sociedade Amigos de Iracambi, informou 
que no dia 09/02/2007 foi concedida uma liminar pela Juíza da comarca de Muriaé, determinando a 
paralisação dos processos de licenciamento ambiental dos empreendimentos situados no Parque 
Estadual da Serra do Brigadeiro, bem como a paralisação das atividades mineradoras no local, 
tendo em vista que as licenças foram emitidas sem a autorização do IEF. 
O Conselheiro Gumercindo Sousa Lima, representante da UFV, teceu críticas ao FCE, 
argumentando que o pedido apenas indaga se o empreendimento está em Área de Conservação, 
quando o correto seria indagar também se está situado em Zona de Amortecimento. Desculpou-se 
por ter enviado e-mail aos demais Conselheiros por ocasião da última reunião, afirmando que 
cometeu um exagero, mas que entende que poderia haver prejuízos pela falta de reuniões no final 
do ano de 2006, devido ao treinamento realizado com os novos servidores, tendo em vista que foram 
concedidas licenças “ad referendum” aos empreendimentos. 
O Conselheiro Edson Teixeira Filho, representante da FEDERAMINAS, dissertou sobre a 
dificuldade de acesso dos produtores rurais ao processo de licenciamento ambiental, informando 
que uma equipe multifuncional denominada “Sol do Campo”, composta por voluntários que atuam 
no Sindicato Rural de Ubá, vem auxiliando os produtores rurais e pequenas empresas na 
regularização de sua situação ambiental. 
4. Exame das atas das 27ª e 28ª Reunião Ordinária, realizada em 25/09/2006 e 07/12/2006.  
Aprovadas, sem discussão, pela maioria. 
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5. Palestra: Acidente Ambiental na M ineração Rio Pomba - Município de Miraí - Apresentação: 
FEAM / Dra. Zuleika Torquetti. 
A Dra. Zuleika Torquetti realizou palestra, com a apresentação de imagens e informações sobre os 
acidentes ocorridos na Barragem de São Francisco em 01/03/06 e 10/01/07, prestando 
esclarecimentos sobre a localização do empreendimento, suas atividades e potencialidade dos danos. 
Detalhou os acidentes, as conseqüências dos mesmos, as ações emergenciais e ações subseqüentes, 
visando a reparação dos danos. 
Alguns conselheiros fizeram questionamentos sobre eventual omissão dos órgãos ambientais no 
tocante à fiscalização e sobre a situação dos moradores da região, que ainda não receberam 
indenização, ressaltando o aspecto humano do acidente. Ressaltaram, ainda, a necessidade de que 
ocorram Audiências Públicas antes da instalação de empreendimentos de tal porte, a fim de que a 
população fique ciente dos riscos gerados para a região. 
O Conselheiro Gumercindo Sousa Lima, representante da UFV, leu uma moção para ser 
encaminhada à CPA, que foi aprovada pelos conselheiros presentes. 
 
6. Processo Administrativo para exame de Licença Prévia e de Instalação concomitantes “Ad 
Referendum” : 
 
6.1. Investpark Empreendimentos e Serviços Ltda. – Postos revendedores, postos de abastecimento, 
instalação de sistemas retalhistas e postos flutuantes de combustíveis – Matias Barbosa / MG – PA / 
Nº 01784 / 2005 / 001 / 2005. Apresentação: SUPRAM Zona da Mata. Aprovado, sem discussão, 
pela maioria. 
 

7. Processos Administrativos para exame de Licença Prévia e de Instalação concomitantes: 
 
7.1. Serviço Autônomo Municipal de Limpeza Urbana – SAMAL – Tratamento e / ou disposição 
final de resíduos sólidos urbanos – M anhuaçu / M G – PA / Nº 01369 / 2003 / 003 / 2005. 
Apresentação: FEAM. Ampla discussão acerca da localização do empreendimento, que fica 
próximo a área urbana. O representante do empreendedor solicitou a retirada do processo de 
pauta, a fim de que fossem sanadas algumas irregularidades, concedendo-se um prazo de 120 dias, 
o que foi indeferido pelo Conselho. Foi decidido, pela maioria, que o processo fosse baixado em 
diligência para realização de novo estudo técnico, devido às divergências apresentadas no parecer 
elaborado por técnico da FEAM, que não estava presente à reunião para prestar os esclarecimentos 
necessários. 
 
7.2. S.R. M ineração Ltda. – Extração de água mineral ou potável de mesa – Chácara / M G – PA / 
Nº 04016 / 2005 / 001 / 2006. Apresentação: SUPRAM Zona da Mata. Houve indagação se o 
empreendimento atinge o Aqüífero Guarani, tendo sido afirmado pelo representante do 
empreendimento que o DNPM fez testes de bombeamento, tendo o procedimento sido aprovado por 
aquele órgão. Houve questionamentos sobre o tipo de vegetação existente no entorno do 
empreendimento, cuja predominância é de pastagens, e sobre o registro da reserva legal, que se 
encontra averbada. Esclarecidos os pontos, foi adicionada nova condicionante, determinando o 
reflorestamento da APP / área de topo de morro, em área mínima de dois para um da área do 
empreendimento, tendo sido aprovado pela maioria.   
 
8. Processos Administrativos para exame de Licença de Operação: 
Aviso de colocação da discussão dos três processos do item em regime de bloco, cabendo aos 
conselheiros destacar os pontos a serem objeto de discussão à parte. 
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8.1. Adriano Ladeira e Irmão Ltda. – Fabricação de couro por processo completo, a partir de peles 
até o couro acabado, com curtimento exclusivamente ao tanino vegetal – Dores de Campo / MG – 
PA / Nº 00204 / 1994 / 006 / 2006. Apresentação: SUPRAM Zona da Mata. Aprovado, sem 
discussão, pela maioria. 
 
8.2. Quartzito do Brasil Ltda. – Lavra a céu aberto com ou sem tratamento – rochas ornamentais e 
de revestimento (granitos, mármores, ardósias, quartzitos e outras) – Mariana / MG – PA / Nº 
00364 / 1999 / 004 / 2005. Apresentação: SUPRAM Zona da Mata. Aprovado, sem discussão, pela 
maioria. 
 

9. Processos Administrativos para exame de Licença de Operação Corretiva: 
Aviso de colocação da discussão dos três processos do item em regime de bloco, cabendo aos 
conselheiros destacar os pontos a serem objeto de discussão à parte. 
 
9.1. Posto Canaã Ltda. – Postos revendedores, postos de abastecimento, instalações de sistemas 
retalhistas e postos flutuantes de combustíveis – Viçosa / MG – PA / Nº 03210 / 2001 / 001 / 2001. 
Apresentação: FEAM. Aprovado, sem discussão, pela maioria. 
 
9.2. CAT-Leo Construções, Indústria e Serviços de Energia S.A. / Ex-CAT-Leo CISE S.A. – 
Reciclagem ou regeneração de produtos químicos e usinagem – Cataguases / MG – PA / Nº 12293 / 
2005 / 001 / 2006. Apresentação: SUPRAM Zona da Mata. Houve indagação sobre o motivo pelo 
qual o empreendimento não foi autuado por operar sem licença, tendo sido explicado aos 
conselheiros que o empreendimento teve o benefício da denúncia espontânea, previsto em lei. Após 
ampla discussão, ficou comprovado que o empreendimento não causou qualquer tipo de poluição 
ou degradação ambiental. Aprovado, com a abstenção do Conselheiro Gumercindo Sousa Lima. 
 
9.3. Pavel Pavimentadora Vertentes Ltda. – Usina de produção de concreto asfáltico – Alfredo 
Vasconcelos / MG – PA / Nº 07285 / 2005 / 001 / 2006. Apresentação: SUPRAM Zona da M ata. 
Aprovado, sem discussão, pela maioria. 
 
9.4. Amaury Valle Ribeiro – Postos revendedores, postos de abastecimento, instalações de sistemas 
retalhistas e postos flutuantes de combustíveis – Muriaé / MG – PA / Nº 03207 / 2001 / 001 / 2001. 
Apresentação: SUPRAM Zona da Mata. Aprovado, sem discussão, pela maioria. 
 
9.5. Auto Posto Seminário Ltda. – Postos revendedores, postos de abastecimento, instalações de 
sistemas retalhistas e postos flutuantes de combustíveis – Ubá / MG – PA / Nº 03649 / 2001 / 001 / 
2001. Apresentação: SUPRAM Zona da Mata. Aprovado, sem discussão, pela maioria. 
 
9.6. Chuveirão Combustíveis e Lubrificantes Ltda. – Postos revendedores, postos de abastecimento, 
instalações de sistemas retalhistas e postos flutuantes de combustíveis – Ubá / MG – PA / Nº 03575 / 
2001 / 001 / 2005. Apresentação: SUPRAM Zona da Mata. Aprovado, sem discussão, pela maioria. 
 
9.7. Móveis Novo Horizonte Indústria e Transporte Ltda. – Fabricação de móveis de madeira com 
pintura e / ou verniz – Ubá / MG – PA / Nº 16624 / 2005 / 001 / 2006. Apresentação: SUPRAM Zona 
da Mata. Aprovado, sem discussão, pela maioria. 
 
9.8. V Menezes ME – Reciclagem ou regeneração de produtos químicos – Ubá / MG – PA / Nº 19071 
/ 2005 / 001 / 2006. Apresentação: SUPRAM Zona da Mata. Aprovado, sem discussão, pela maioria. 
 
10. Processo Administrativo para exame de Revalidação de Licença de Operação: 
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10.1. Têxtil Goitacaz Ltda. – Fiação de algodão, seda animal, lá, fibras duras e fibras artificiais sem 
acabamento – Cataguases / MG – PA / Nº 00418 / 1997 / 004 / 2005. Apresentação: SUPRAM Zona 
da Mata. Aprovado, sem discussão, pela maioria. 
 
11. Processos Administrativos para exame de Autos de Infração: 
 
11.1. Auto Posto Jequeri Ltda. – Jequeri / MG – Postos revendedores, postos de abastecimento, 
instalações de sistemas retalhistas e postos flutuantes de combustíveis – AI  / Nº 00185 / 2002 / 002 / 
2006. Apresentação: FEAM. Ampla discussão sobre a nulidade do processo, sendo esclarecido aos 
conselheiros que a votação seria para descaracterização do auto de infração, por caber ao Conselho 
declarar sua nulidade. Após várias manifestações contrárias e muitos esclarecimentos, o processo 
foi aprovado, pela maioria. 
 
11.2. – Cooperativa Agropecuária Realeza Ltda. – M anhuaçu / MG – Preparação do leite e 
fabricação de produtos de laticínio – AI  / Nº 00099 / 1988 / 005 / 2005. Apresentação: FEAM. 
Aprovado, sem discussão, pela maioria. 
 
11.3. Destilaria Junivan S/A – Senhora de Oliveira / M G – Destilação de álcool – AI  / Nº 00107 / 
1981 / 007 / 2005. Apresentação: SUPRAM Zona da Mata. Aprovado, sem discussão, pela maioria. 
 
11.4. José Olavo Carneiro Mol / José Olavo Carneiro Mol – Ponte Nova / MG – Fabricação de 
aguardente – AI  / Nº 00221 / 1990 / 003 / 2005. Apresentação: SUPRAM Zona da M ata. Aprovado, 
sem discussão, pela maioria. 
 
11.5. Indústria e Comércio de Embalagens Guarany Ltda. – Guarani / M G – Fábrica de papelão, 
fabricação de artigos e artefatos de papelão, cartolina e cartão impressos, simples ou plastificados – 
AI  / Nº 00117 / 2004 / 002 / 2005. Apresentação: SUPRAM Zona da Mata. Ampla discussão sobre o 
motivo da autuação, que ocorreu devido ao funcionamento do empreendimento sem o devido 
licenciamento ambiental e o fato da legislação da época da autuação não prever o benefício da 
denúncia espontânea. Foi pedido vistas do processo pelo Conselheiro Nelson Fontes, o que foi 
deferido.  
 
12. Processo Administrativo para exame de Pedido de Reconsideração em Auto de 

Infração 

 
 

12.1. – Vereda Alimentos Ltda. – Guarará / M G – Preparação do leite e fabricação de produtos de 
laticínio – AI  / Nº 01643 / 2003 / 002 / 2004. Apresentação: SUPRAM Zona da Mata. Ampla 
discussão acerca de ser a autuação justa ou injusta, tendo em vista que o empreendedor se 
autodenunciou, não sendo previsto na legislação da época, porém, o benefício da denúncia 
espontânea. Foi colocado por alguns conselheiros que o empreendimento funcionou sem o devido 
licenciamento ambiental durante dezoito anos, já tendo sido colocado em discussão nas duas 
últimas reuniões, quando foi pedido vistas por dois conselheiros. Aprovado, pela maioria. 
 

 
13. Processo Administrativo para para prorrogação de prazo das condicionantes da Licença 
de Instalação: 
 
13.1. Prefeitura Municipal de Ubá / Aterro Sanitário de Ubá – Tratamento e / ou disposição final de 
resíduos sólidos urbanos – Ubá / MG – PA / Nº 00081 / 1992 / 003 / 2005. Apresentação: SUPRAM 
Zona da Mata. Ampla discussão acerca do processo. O Conselheiro Gumercindo Sousa Lima 
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criticou o trabalho realizado pela Prefeitura Municipal de Ubá, com relação ao relatório ambiental 
apresentado, que contém dados incorretos. Aprovado, pela maioria.  
  
 
14. Assuntos Gerais. 
O Conselheiro Guilherme Viana de Alencar solicitou a disponibilização das pautas das reuniões 
com antecedência mínima de 20 dias. 
O Presidente da sessão, Rogério Noce Rocha, informou que o prazo regulamentar para a 
disponibilização da pauta é de 10 dias. 
O Conselheiro Vanderley Antônio Chilese perguntou se será disponibilizado um calendário das 
reuniões do corrente ano. 
Rogério Noce Rocha esclareceu que já foi divulgado o calendário anual de datas, faltando apenas a 
definição dos locais de realização das reuniões, que em breve serão divulgados. 
O Conselheiro Robin Le Breton disse que necessita da divulgação das pautas com maior 
antecedência, tendo em vista que precisa passá-las a outras pessoas. 
O Superintendente da SUPRAM Zona da Mata, Célio Lessa, informou que realizou vistorias em 
três empreendimentos, conforme solicitado pelo Conselheiro Marcos Magalhães na última Reunião 
Ordinária, realizada em 25/09/06. Esclareceu que os empreendimentos situados em Rio Casca, uma 
suinocultura e uma unidade recicladora de plástico, firmaram Termo de Ajuste de Conduta com o 
Ministério Público. Quanto ao abatedouro localizado na cidade de Ubá, no Bairro Ponte Preta, foi o 
processo encaminhado à DIALE, tendo em vista ser o empreendimento da Classe 05. 
 
15. Encerramento. 
Término realizado às 18 horas e 40 minutos. 
 

 

 

Shelley de Souza Carneiro 
Secretário-Adjunto de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e 

Presidente da URC / COPAM Zona da Mata 
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM 

 

 
Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM  – Ata da 30ª (trigésima) Reunião 

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

Ambiental – COPAM. Realizada em 26/03/2007 (vinte e seis de março de dois mil e sete), às 

treze horas, no Centro de Referência da Criança e do Adolescente – Av. Cel. Araújo Porto, s/nº – 

Centro – Itamarati de Minas – Minas Gerais. Presidente: Superintendente de Política 

Ambiental, Dr. Rogério Noce Rocha. Assessor Jurídico: Dr. Danilo Vieira Júnior. 
Conselheiros presentes: Aurélio Augusto de Souza Filho, Edson Teixeira Filho, Fernando 
Antônio de Andrade, Galba Rodrigues Ferraz, Gumercindo Sousa Lima, Herly Carlos 
Teixeira Dias, Jésus Lopes Machado Filho, João Gomes Júnior, Major PM – Nelcimar 
Breder Rodrigues, Marcelo Caio Libâneo Teixeira, Marcos Alves de Magalhães, Nelson 
Roberto Loureiro Fontes, Raul Cardoso da Silva, Robin Le Breton, Vanderley Antônio 
Chilese.  
  
Rogério Noce Rocha – Superintendente de Política Ambiental – Pediria aos senhores 1 

conselheiros para sentarem, pra fazer a contagem normal. Nós já temos número de quorum 2 

suficiente. Gostaria de me apresentar, meu nome é Rogério Noce Rocha, eu sou Superintendente 3 
de Política Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, nesse ato, nessa nossa reunião 4 

aqui, na trigésima reunião ordinária da Unidade Regional Colegiada da Zona da Mata, estou aqui 5 
representando o Dr. Shelley de Souza Carneiro, que é o nosso Secretário-Adjunto, Presidente 6 

dessa unidade, como das demais existentes no Estado de Minas Gerais. Havendo quorum 7 

regimental, a gente vai dar início à reunião. Para iniciar a reunião nós vamos ouvir o Hino 8 

Nacional Brasileiro. (Execução do Hino Nacional). Abrindo a nossa sessão, a nossa Trigésima 9 
Reunião Ordinária da URC Zona da Mata, que se realiza hoje na cidade de Itamarati de Minas, 10 

nós temos agora ao nosso lado aqui o Prefeito Erivelto Zanela, né, desde já agradecendo por todo 11 
apoio que foi dado à nossa reunião. Nossa reunião se inicia às 13:52, é regime específico agora 12 

de anunciar o início da reunião. A gente tem por norma também não prosseguir a reunião por 13 

mais que o estabelecido com relação às quatro horas normais de reunião, ou seja, o teto máximo, 14 

o limite máximo da reunião nossa não pode ultrapassar dezoito horas. Se assim o fizer, a gente 15 
suspende os trabalhos e transfere os processos que estão sendo ou ficaram de pautar para a sessão 16 

seguinte. Isso é uma norma pra não prejudicar o retorno das pessoas do interior, que não só elas, 17 
e as reuniões também não se realizam nas sedes e os conselheiros não são da sede e desenvolvem 18 

seus trabalhos em outros locais da própria região e normalmente têm que retornar e as estradas 19 

não são essas coisas que a gente tem de bom, né, em Minas Gerais. Nós temos agora a presença 20 

de doze conselheiros, para anunciar em registro, e nós vamos passar ao segundo ponto da pauta, 21 

que é abertura, em que normalmente o Secretário dá informações do que vem ocorrendo no 22 

âmbito da Secretaria. Gostaria só de fazer uma alusão, em complemento ao que foi estabelecido 23 

e que eu apresentei na reunião passada, realizada na cidade de Ubá, no dia vinte e seis de 24 

fevereiro. A gente pensava que houvesse uma evolução mais rápida em relação às mudanças que 25 

estão ocorrendo dentro do Estado, mas desde o final de fevereiro agora houve uma alteração 26 

interessante e significativa, eu gostaria de comunicar aos senhores que logo no início de março, 27 

além das Leis Delegadas que eu já teci os comentários na reunião passada, o Governo também 28 

ANEXO 2 - Ata 
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acenou pra uma mudança estrutural na forma de construir um modelo de organização do Estado. 29 

O modelo de organização do Estado agora está sendo feito a partir de uma reconstrução e a partir 30 

do lema do Governo. Como eu falei em Ubá, o lema do Governo, está certo, continua sendo “Um 31 

Melhor Estado Para Se Viver”. Ele está calcado, nesse segundo mandato do Governador Aécio 32 

Neves, no chamado “Programa Estado Para Resultado”. E o “Programa Estado Para Resultado”, 33 

a forma de se construir, orientado pela nossa Secretaria de Estado de Planejamento, que 34 

encabeça, né, esse processo, junto com um grupo seleto, que configura, através do próprio Vice-35 

Governador, o Professor Anastasia, um grupo de comando para que esses objetivos sejam 36 

alcançados através desse programa. E esse programa agora determinou e informa e orienta a 37 

todos os segmentos do Estado, que a construção desse modelo está sendo feita de um modo 38 

criterioso, mantida a situação que eu já falei, que é um seleto grupo de pessoas que têm acesso a 39 

essas informações que paulatinamente são dadas a público em relação à própria publicação no 40 

jornal Minas Gerais. Então, a partir dessa construção que foi realizada no meio do mês de 41 

fevereiro, né, o Governo estabeleceu que a construção desse modelo vai se fazer através do 42 

“Programa Estado Para Resultado”, em aspecto de pacto mútuo entre o agente, tá certo, e aquele 43 

que executa, tá certo, a função. Essa situação de execução do modelo, os processos de toda a 44 
construção desses Decretos regulamentadores, estão sendo feitos durante esse mês de março, 45 

através da convocação da equipe técnica e das equipes disponíveis em toda a situação do Estado, 46 

seja ela na Secretaria de Estado de Meio Ambiente como nas demais Secretarias. E logicamente 47 

não só as Secretarias, mas nos seus órgãos vinculados, né, autarquias e fundações, para que esses 48 
mesmos órgãos também façam a construção desse modelo. E por que eu falo isso? Porque o 49 

modelo agora ele não será um modelo simplesmente daquilo que nós todos conhecíamos, que era 50 
o passado. Todas as pessoas que vinham ao Governo, que tomavam posse, né, assumiam seus 51 

cargos, eles eram conduzidos através de um Decreto que foi elaborado, era elaborado, vinha 52 

sendo elaborado de uma maneira não totalmente vinculada aos compromissos daquela atividade. 53 

Então isso redundava em que ao final de um determinado período, na avaliação de resultados, 54 
podemos dizer isso, né, a gente verificava que as competências ali colocadas, elas se realizavam 55 

num item de dez, quinze, vinte, até cinqüenta por cento, mas nunca na plenitude, ou seja, as 56 
competências colocadas nos Decretos, elas não refletiam a realidade objetiva daquela atividade 57 

ou daquela instituição. Agora não, agora, no “Programa Estado Para Resultado”, está se 58 

procurando colocar nas definições transversas, que não é somente daquela determinada 59 

Secretaria ou mesmo daquela determinada entidade vinculada à Secretaria, as autonomias que 60 

existiam no passado. Agora, esse processo que nós estamos inclusive na Secretaria de Estado de 61 

Meio Ambiente mergulhados, né, a equipe trabalhando coesamente, nós estamos estabelecendo 62 

um trabalho coeso de definição dessas competências, para que as competências traduzam, dentro 63 

do Decreto, a realidade de cumprimento para que se alcance objetivos, eu seja, nós seremos 64 

cobrados por isso. O “Estado Para Resultado” cobrará efetivamente esse tipo de trabalho. E essa 65 

construção, agora ela é feita em novos moldes. Os novos moldes, é aquela mesma situação que 66 

eu falei anteriormente em Ubá, hoje não temos ninguém praticamente, dentro do Estado, 67 

nomeado. Por quê? Porque exatamente essa construção está sendo feita de modo a definir quais 68 

são as responsabilidades que as pessoas, ao assumir aquela determinada função, receberão. E 69 

mais ainda, de que modo essas pessoas, ao receberem essa tutela e esse comando irão responder 70 

por ela. Essa resposta ela vai ser cobrada no sentido de que, ao assumir determinado cargo, a 71 

pessoa pactuará com essa equipe de Governo, com o “Programa Estado Para Resultado”, os 72 

objetivos colocados no seu grau de competência. Sem esse cumprimento, tá certo, a pessoa está 73 

automaticamente alijada do sistema, ou seja, não é uma pessoa para, o cargo não será um cargo 74 

para empreguismo. O trabalho vai ser eficientemente avaliado, permanentemente avaliado, para 75 
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que o Estado venha a alcançar os seus objetivos. Para isso existe a pactuação de metas e as metas 76 

serão perseguidas tenazmente, algumas de modo mais rápido, algumas de médio prazo e outras 77 

de longo prazo, todas elas interconexas, todas elas ajustadas num princípio básico da própria 78 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente, como das demais Secretarias de Estado, de modo 79 

transversal, para que haja harmonia com relação à governança estadual, para que a gente possa 80 

realmente, né, através de um aspecto sistêmico, ter a governabilidade aplicada, né, e os 81 

resultados aplicados. Essa é a essência do “Programa Estado Para Resultado”, essa é a essência 82 

básica que norteia toda essa construção, que se ela não está completa hoje, ela não está 83 

exatamente em função disso que eu aqui falei. Porque ela não está completa, ela não está 84 

completa em termos de construção. A gente crê que ao final desse mês e início do mês que vem, 85 

o Estado estará começando a divulgar esse enorme cabedal de Decretos regulamentadores na 86 

nossa esfera, né, pros nossos órgãos, SEMAD, IEF, FEAM, IGAM, do próprio CGFAE e 87 

principalmente do nosso COPAM que nós atuamos aqui. O COPAM, como eu já falei pros 88 

senhores, houve uma profunda reformulação na sua estrutura, e ela se constitui hoje na pedra 89 

angular básica dos trabalhos para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente. E ela é fundamental, 90 

porque a partir da situação do COPAM é que se vai construir os modelos sistêmicos de atuação 91 
do gerenciamento, né, ambiental do Estado através do SISEMA, né. Então isso é o que importa e 92 

é isso que estará sendo construído e a gente crê que até a próxima nossa reunião, em abril 93 

próximo, a gente possa estar divulgando essas condições e essas premissas, né, estabelecidas 94 

como, aí sim, força de trabalho e cobrança do que nós estamos realizando. Até lá então nós 95 
devemos estar também com nosso COPAM na situação de definição. Estaremos entrando no 96 

próprio mês, que são os meses de abril e maio, os meses que nós realizaremos a situação de 97 
readequação das estruturas do COPAM e logicamente das unidades regionais colegiadas. 98 

Estaremos fazendo as indicações, eleições, pra que a gente possa compor até o final de maio o 99 

novo Conselho, o novo COPAM, com toda a nova estrutura, plenário, a nova câmara normativa e 100 

recursal, as novas câmaras temáticas em Belo Horizonte e a nossa estrutura das regionais, que 101 
não se muda, porque essa foi a mudança mais radical que se introduziu. Mas também nós 102 

teremos em Belo Horizonte, né, a nova SUPRAM Central Metropolitana, que terá com ela a 103 
criação, né, de duas novas unidades regionais colegiadas, que é a do Vale do Rio das Velhas e 104 

Vale do Paraopeba, totalizando, então, uma ação executiva por parte do Estado de dez unidades 105 

executivas. Serão essas dez unidades executivas que, a partir de então, serão aquelas onde as 106 

decisões de caráter normativo, deliberações para proposição normativa e deliberações em caráter 107 

executivo, sob a forma de licenciamento, ou mesmo, ainda, em julgamento a auto de infração, 108 

repousarão. Haverá nesse interregno desse ano de 2007, esperamos que não mais que 2007, um 109 

período chamado de transição, no qual aquelas câmaras especializadas, que hoje existem em 110 

Belo Horizonte e muitos dos senhores conhecem, que são as câmaras administradas, né, e 111 

supervisionadas pela FEAM e pelo IEF, a CAP, a CMI, CID e CIF, continuarão realizando, né, e 112 

acabando de concluir os processos que estão dentro do passivo, né, elaborado por essas duas 113 

entidades, FEAM e IEF. Mas ela terá um finito, as novas definições de processos, né, inclusive 114 

os novos, chamados de maior impacto, chamados classe 05 e 06, já estarão sendo direcionados 115 

para as unidades regionais. Essas unidades regionais serão dotadas de capacitação, fundamental 116 

para a realização dessas atividades, e os aspectos de processos anteriores serão ainda trabalhados, 117 

nessa transitoriedade, por essas câmaras especializadas. Tão logo se encerrem essas discussões 118 

por parte dessas câmaras especializadas, as câmaras especializadas em Belo Horizonte, se 119 

extinguirá esse modelo e só as unidades regionais colegiadas serão as detentoras, né, da 120 

elaboração. Isso é uma reivindicação antiga, desde a primeira hora, desses Conselhos, em que se 121 

fazia necessário, né, a discussão, dentro da amplitude regional, dos processos, não somente de 122 
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médio impacto, mas também de grande impacto. Agora isso se tornou realidade, já é traduzido na 123 

própria Lei Delegada, né, e também o será através do Decreto. Então eu gostaria de trazer essas 124 

informações, a nível sempre de informações que subsidiam, né, o conhecimento dos senhores, 125 

tanto na forma de conselheiros, como dos nossos técnicos aqui presentes e mesmo do público 126 

que vem aqui à nossa reunião, aqui na cidade de Itamarati, para conhecimento desse momento 127 

atual da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, né, que, junto com o Governo do Estado, 128 

implementa no Estado de Minas Gerais, pra fazer uma revisão mais adequada, né, para um 129 

Estado melhor pra se viver. Feitas as minhas considerações, eu gostaria então de passar a palavra 130 

ao Prefeito Erivelto Zanela, desde já agradecendo outra vez o empenho da Prefeitura, juntamente 131 

com nosso conselheiro Galba, né, de trazer a nossa reunião para a cidade de Itamarati. 132 

Agradecemos também a presença, né, do Geraldo Gonçalves, que é o Presidente da Câmara de 133 

Vereadores e o Vereador Laércio, que é o antigo Prefeito dessa cidade, que se encontram aqui 134 

presentes. Com a palavra o Dr. Erivelto. 135 

Erivelto Zanela – Prefeito Municipal de Itamarati de Minas – Boa tarde a todos. Eu gostaria de 136 

fazer um agradecimento, em nome do itamaratiense, de ter tido a honra do nosso conselheiro 137 

Galba, como filho dessa terra, ter tido a oportunidade de dar a Itamarati essa condição de ter essa 138 
assembléia hoje aqui. Então, é motivo de alegria e eu deixo, o município é de vocês hoje esse 139 

resto da tarde. Eu agradeço e muito obrigado, que se sintam à vontade. 140 

Rogério Noce Rocha – Superintendente de Política Ambiental – Obrigado Erivelto. Eu passo 141 

então ao ponto seguinte da pauta, que é o Comunicado dos Conselheiros, o qual eu solicito aos 142 
conselheiros a manifestação de eventos que vêm ocorrendo nas suas respectivas áreas de atuação, 143 

para efeito de informação ao público e a nós mesmos. Com a palavra aberta aos conselheiros. 144 
Galba Rodrigues Ferraz – COMDEMA Cataguases – Dr. Danilo, Sr. Presidente da Câmara 145 

Municipal, Vereador Geraldo, e demais autoridades presentes, senhores membros do COPAM 146 

estadual. Eu quero comunicar aos conselheiros que em Itamarati de Minas realizamos o Dia 147 

Mundial da Água, no dia vinte e um de março em Itamarati, e dia vinte e dois, que foram as duas 148 
comemorações, em Itamarati e Cataguases. No dia vinte e um, na Escola Professora Isa Moraes, 149 

foi realizada palestra pelo Dr. Nivaldo Caetano da Cunha, engenheiro florestal e técnico do 150 
Ministério Público de Minas Gerais, e também a Professora Marta Comelo Miranda, geóloga, 151 

mestra também do Conselho Estadual de Minas Gerais, da FEAM, e membro do Conselho do 152 

Ministério Público. Esses dois eventos, Sr. Presidente, foram realizados contando com a 153 

colaboração do Sr. Prefeito Municipal de Itamarati de Minas, o Presidente da Câmara Municipal 154 

desta cidade, e em Cataguases, contando com a colaboração da presidência do Instituto Francisca 155 

de Souza Peixoto, sobre o tema “Conservação de Recursos Naturais”. Sr. Presidente, eu vou ser 156 

rápido, apenas fazer uma comunicação, que se entende que estamos vivendo num município que 157 

constitui a segunda reserva mineradora de bauxita do Brasil, porque a primeira é Trombetas, no 158 

Pará, a segunda é a usina Miraí, que ainda não entrou em operação e a terceira vai ser Itamarati 159 

de Minas, na ordem que eu estou avançando um pouco. Mas eu visitei, Sr. Presidente, 160 

recentemente, a cidade de São Paulo, aonde fica a sede da Votorantim e do Grupo Antônio 161 

Ermírio de Moraes. Então, eu quero dizer que Minas Gerais é o Estado que mais produz minério 162 

no Brasil. A bauxita é destaque em Itamarati de Minas, Descoberto, Miraí, Muriaé, numa faixa 163 

de 160 quilômetros de extensão por trinta metros de largura, estendendo-se de Juiz de Fora ou 164 

São João Nepomuceno, a Carangola, com maiores concentrações nos municípios de Descoberto, 165 

Itamarati de Minas, Miraí e Muriaé. É claro, Sr. Presidente, para antecipar, é claro que 166 

reconhecemos ser o empresário Antônio Ermírio de Moraes o maior destaque no cenário 167 

nacional, visão extraordinária, honrando as tradições cívicas e sociais, marcando sempre a sua 168 

trajetória empresarial no caminho da responsabilidade social em todos os empreendimentos. As 169 
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empresas de mineração, Sr. Presidente, possuem a responsabilidade social de ajudarem as 170 

cidades onde elas atuam para a construção de novas gerações, que terão com o que sobreviver 171 

sem a presença, aliás, que não terão como sobreviver sem a presença das empresas, quando o 172 

minério acabar. Nós temos que entender e compreender que as leis da natureza são pensamentos 173 

matemáticos de Deus. Temos de solucionar todos os nossos problemas terrenos, econômicos, 174 

culturais, pensando no amanhã das gerações que virão. As cidades que hoje são completamente 175 

dependentes das atividades mineradoras, principalmente da bauxita, podem sofrer um baque 176 

econômico, social, cultural e não conseguirem se reerguer. Sr. Presidente, é lógico que 177 

precisamos da compensação financeira pela exploração mineral, o CFEM, que é a contribuição 178 

financeira que as mineradoras pagam ao Poder Público. Esse dinheiro deve ser aplicado em 179 

projetos ambientais, Sr. Prefeito, devem ser aprovados em desenvolvimento e diversificação 180 

econômica e social. A nossa cidade é carente, nossas reservas ambientais clamando por 181 

conservação e preservação. As nossas principais reservas ambientais, no entorno da nossa 182 

cidade, o esgoto, nós não temos tratamento de esgoto e o esgoto em Itamarati de Minas e 183 

Cataguases são esgotos a céu aberto, o tratamento de água em nossa cidade é precário, não temos 184 

plano diretor municipal, nossa infra-estrutura urbana exigindo uma revitalização total e o sistema 185 
viário precaríssimo, ressaltando o sistema educacional bem aparelhado em nossa cidade e com 186 

muito boa qualidade. A grande preocupação é que a empresa mineradora, Sr. Presidente, atue 187 

sempre na forma sustentável na nossa região, com visão no futuro, promovendo o 188 

reaproveitamento das áreas, principalmente as áreas florestais. E enquanto atuarem no nosso 189 
município, que façam investimentos em pareceria com o Poder Público municipal, com a 190 

Câmara Municipal, qualifiquem a mão-de-obra, atraem novos investimentos e formem uma 191 
cadeia de produtos e insumos e serviços. A responsabilidade é também do Poder Público 192 

municipal, mas cada administração é temporária, o Prefeito administra apenas quatro anos, 193 

enquanto uma mineradora pode permanecer em uma cidade por mais de seis ou sete décadas. 194 

Elas podem fazer um diagnóstico econômico de cada município e propor às Prefeituras ações de 195 
médio prazo para transformar esse diagnóstico em realidade. A população de Itamarati de Minas 196 

precisa sentir os benefícios de morar em uma cidade explorada por uma mineradora, explorada 197 
aqui no bom sentido. A lucratividade de hoje, resultante da exploração do minério, deve gerar 198 

benefícios também para o amanhã da nossa juventude. Nós defendemos a ecologia na região de 199 

Itamarati de Minas e demais municípios da Bacia do Rio Pomba e seus afluentes, até Cambuci, 200 

no Rio Paraíba do Sul. Sr. Presidente, esse é o meu pronunciamento, fazendo um apelo aos 201 

senhores membros da CBA aqui presentes, que transmitam ao Sr. Antônio Ermírio de Moraes 202 

que nós nos sentimos orgulhosos de tê-los presentes aqui na exploração de bauxita em Itamarati 203 

de Minas. Comunico a vocês da mineradora, que eu nasci a dois quilômetros praticamente dessa 204 

reserva de bauxita aqui do município de Itamarati de Minas, lá nos caramonãs. Então, meus 205 

senhores, membros do Conselho aqui presentes, fazer um apelo à CBA, no sentido de que faça 206 

uma fiscalização presente em todas as bacias dos nossos rios e córregos existentes aqui na Zona 207 

da Mata. Nós temos aí o exemplo de Cataguases, o exemplo de Miraí. O exemplo de Cataguases, 208 

que jogou a cidade em todos os estados do país e em todas as cidades e no mundo inteiro, que foi 209 

o desastre da fábrica de papel de Cataguases. E agora tivemos o caso de Miraí, em março do ano 210 

passado, e sabemos que o COPAM esteve presente numa reunião, em que nós levamos vaia lá da 211 

uma hora até as cinco horas da manhã. Então, Sr. Presidente, nós precisamos que a FEAM e os 212 

órgãos ambientais do município, do estado e da nação, como o IBAMA, a FEAM, e no 213 

município os órgãos ambientais, sejam vigilantes, atentos na fiscalização das nossas represas, de 214 

todo o ambiente que venha a degradar o ambiente ambiental. Sr. Presidente, muito obrigado pela 215 

sua atenção, comunicamos a nossa satisfação, a nossa gratidão de saúda-lo, porque a FEAM, 216 
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fazendo essa reunião em Itamarati, é um exemplo para um município pequeno, que emancipou-217 

se em 1891 como distrito de Cataguases. Muito obrigado. 218 

Rogério Noce Rocha – Superintendente de Política Ambiental – Obrigado Galba. A palavra 219 

continua aberta aos conselheiros. Robin. 220 

Robin Le Breton – Sociedade Amigos de Iracambi – Sr. Presidente, não sei se isso é questão de 221 

ordem, cabe ou não, mas seguindo a fala do Dr. Galba, é preocupante ouvir o que ele nos falou, 222 

que depois de trinta anos ou mais que essa empresa de mineração opera nessa cidade, ainda tem 223 

carência desse tipo. E nós, que moramos na zona onde vai ter a mineração, estamos ficando 224 

agora cada vez mais preocupados, sabendo ainda que o valor. 225 

Galba Rodrigues Ferraz – COMDEMA Cataguases – Sr. Presidente, é só lembrar o 226 

companheiro que a CBA está aqui praticamente há dez anos. 227 

Robin Le Breton – Sociedade Amigos de Iracambi – Ainda que o valor, segundo o relator do 228 

próprio consultor da mineradora, do produto na área que vai ser explorado, é mais de um bilhão 229 

ou dois bilhões de dólares. Então, eu quero aproveitar a presença do Prefeito, perguntar se essa 230 

mineradora tem trazido muitos benefícios para o município, para que possamos preparar-nos 231 

para o futuro. 232 
Rogério Noce Rocha – Superintendente de Política Ambiental – Eu passo aqui para o Erivelto, 233 

porque eu acho que é pertinente, eu acho que é interessante, é comunicação do conselheiro, é 234 

pertinente, embora os assuntos sejam muito colocados do ponto de vista de assuntos gerais, mas 235 

eu acho que o foco básico de nós trazermos a reunião para Itamarati de Minas foi, realmente, 236 
também, não só prestigiar a cidade, mas também o foco de que aqui também temos uma unidade 237 

importantíssima da CBA, na produção de bauxita, beneficiamento de bauxita, como tem também 238 
aquela situação emergente lá na região de Miraí, conforme o conselheiro Robin colocou. Eu acho 239 

que é um processo interessante, porque o Prefeito e a municipalidade, essa adaptação em relação 240 

ao ambiente em que se situa o empreendimento e a própria, e o próprio município, é de interesse 241 

a gente desenvolver. Erivelto. 242 
Erivelto Zanela – Prefeito Municipal de Itamarati de Minas – Olha, foi bem levantado pelo 243 

Galba, é uma satisfação tê-los conosco e a mineração, ela nos traz, em proporção até bastante 244 
grande em relação ao bem estar e ao crescimento, mas paralelo a isso nós temos a preocupação 245 

que é realmente minerar com qualidade. Eu tenho até acompanhado de perto e o grupo que está 246 

conosco, a CBA, ela tem também essa preocupação de fazê-lo com qualidade, fazer com 247 

prudência. Então, tudo isso que hoje está acontecendo não foi uma coisa proposta para a CBA, 248 

mas tudo aquilo que se prevê é interessante, porque nós tivemos agora recente, na cidade de 249 

Miraí, que preocupou não só a Zona da Mata, como preocupou também o Estado vizinho nosso, 250 

que é o Rio de Janeiro. Então, eu acho que hoje, aqui, será julgado e aprovado talvez tantas 251 

outras coisas que estão na pauta, que irá dar de grande valia para essa região da Mata. A pauta 252 

hoje não é tão extensa, mas vai dar para a gente analisar e refletir bem o trabalho da FEAM, do 253 

COPAM e órgãos que aqui, hoje, estão juntos. Muito obrigado. 254 

Vanderley Antônio Chilese – FETAEMG – Boa tarde a todos os membros do Conselho, boa 255 

tarde ao plenário. A pedido nosso, nós entramos com pedido de solicitação, está sendo marcado 256 

para o dia onze de abril, na Comissão de Mineração, na Câmara da Assembléia de Minas, uma 257 

audiência pública para se tratar do assunto na questão de Miraí. Então, está sendo agendado para 258 

o dia 11/04, se não mudar, às dez horas da manhã. Passamos esse comunicado para que os nossos 259 

conselheiros, se puderem, participar. Com certeza seria muito importante. Eu acho que um 260 

desastre como esse, nós, da região, a gente tem que ter uma preocupação a mais e nós estamos 261 

também, isso foi um pedido feito, então, assim, se não mudar, será dia onze de abril, né. Está 262 

protocolado o pedido para o onze de abril às dez horas. Então, os conselheiros ficam todos 263 
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convidados a participar e nos ajudar. Eu acho que nós, membros conselheiros aqui da Zona da 264 

Mata, nós temos uma responsabilidade a mais. A outra questão, nós entramos com pedido 265 

também para que pudesse incluir nas indenizações, né, na última audiência com o Dr. José 266 

Carlos Carvalho e a promotora Shirley, acatou naquele termo de ajuste de conduta, para que os 267 

pequenos proprietários rurais sejam indenizados também. Então, agora temos que cobrar do 268 

Ministério Público para que execute essa ação, mas já está determinado pela Promotora, eu tenho 269 

até um xerox aqui do fax já, né, que eu recebi essa semana, que a gente possa fazer essa... Então 270 

essas são duas atividades que nós, da Federação, estamos fazendo com os demais parceiros. 271 

Aproveitando o momento também, Presidente, quero deixar aqui uma cópia do laudo, já que é do 272 

conhecimento do senhor, mas talvez os nossos companheiros, uma matéria do Estado de Minas 273 

Gerais do dia vinte, falando sobre o laudo que culpa a mineradora de suas responsabilidades. 274 

Então, se tiver algum dos conselheiros que queira ficar com a cópia, pode passar para a frente. E, 275 

aproveitando o momento, já que falou em Miraí, se me permitisse, no início da reunião, eu queria 276 

solicitar, eu posso? Queria pedir a esse Conselho que fosse agendado, Dr. Rogério, uma reunião 277 

nossa, do Conselho, extraordinária, se for possível, para que nós pudéssemos tratar com mais 278 

tempo a questão do desastre em Miraí, né, e que é baseado agora, nesses dois laudos. Tem um 279 
laudo do Ministério e tem um laudo da FEAM, né, e nós, como conselheiros, acho que tem mais 280 

do que justo que nós conheçamos, de fato, como está esse processo, né. Além disso, tem o termo 281 

de ajuste de conduta, que nós não sabemos com está sendo ainda, se está sendo cumprido, né. 282 

Então, assim, eu acho que a nossa região merece o respeito para que a população saiba como está 283 
esse trabalho. E aí, então, eu acho que o momento, se nós conselheiros reuníssemos uma, né, em 284 

Miraí, e a gente passasse para a comunidade como que está. E, também, até passar essa 285 
responsabilidade, porque, por exemplo, o Dr. Galba colocou realmente, eu estava presente aquele 286 

dia na reunião, né, o quanto a população estava contra nós, e aí, já tinha sido, infelizmente, 287 

registro novamente, já tinha sido comunicado que iria acontecer algum desastre. E nós, na visita 288 

a Miraí, poderíamos aproveitar e descer um pouco ali à margem, em sentido a Muriaé, porque 289 
hoje eu passo ali novamente e nós não temos rio ali mais, num trecho. E aí eu queria saber como 290 

que nós vamos fazer com aquilo, né. Então, assim, já no momento registro aqui, e aí gostaria de 291 
contar com essa solicitação aos demais conselheiros. Obrigado.  292 

Rogério Noce Rocha – Superintendente de Política Ambiental – Ok, Vanderley. A primeira 293 

reunião que você está falando é na Assembléia em Belo Horizonte, né? Essa reunião é em Belo 294 

Horizonte. Dez horas em Belo Horizonte, no dia onze, né? Na Comissão, lá da Assembléia, né? 295 

Ok. Ficou caracterizado, só queria reforçar essa posição. Continua aberta a palavra. Gumercindo. 296 

Gumercindo Sousa Lima – Universidade Federal de Viçosa – Em primeiro lugar, gostaria de 297 

agradecer ao Prefeito a acolhida. A reunião está sendo realizada aqui por ação do grande 298 

embaixador da cidade, né, Dr. Galba, e pra nós é um prazer muito grande, é uma oportunidade 299 

pra que nós possamos conhecer a cidade de Itamarati de Minas. Rogério, você disse que eu ia 300 

fazer um comunicado, mas, em função das falas, eu vou fazer um pronunciamento e um 301 

comunicado, com um pedido. Primeiro, com relação a essa questão que surgiu agora de Miraí. 302 

Nós tivemos, na reunião passada, um relatório, apresentado por uma técnica da FEAM, sobre a 303 

questão de Miraí. Foi um relatório muito questionado, né, não tinha muitas informações, eu 304 

mesmo questionei bastante muitas coisas que ali estavam. Se aguardava ainda esse laudo que a 305 

FEAM contratou, a FEAM já contratou o laudo. Então, eu acho que a proposta do Vanderley é 306 

muito interessante. Eu acho que nós deveríamos aprovar aqui, que antes da próxima reunião 307 

ordinária, que tivesse uma reunião extraordinária e que ela fosse realizada em Miraí, porque isso 308 

não pode ficar sem resposta. Você está dizendo que o Governador elegeu como lema para o 309 

Estado de Minas Gerais que Minas tem que ser o melhor lugar pra se viver no Brasil, mas não 310 
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pode ser embaixo desse mar de lama que se transformou o Estado de Minas Gerais. Porque desde 311 

que houve aquele rompimento de barragem na região metropolitana, em Macacos, o Estado de 312 

Minas anunciou que estava fazendo um levantamento de todas as barragens em perigo e que isso 313 

não aconteceria mais. Aí aconteceu o episódio da Cataguases. O Governo do Estado fez 314 

novamente essa bravata de que isso não aconteceria mais, que esse relatório, o estudo das 315 

barragens em perigo seriam levantadas e aí vem a de Miraí. E eu pergunto, o quê que nós 316 

estamos esperando? Que uma próxima barragem também venha a romper? Tomara, né, Prefeito, 317 

que não seja em Itamarati de Minas, tomara que não seja em cidade nenhuma do Estado de 318 

Minas Gerais. Mas o Estado de Minas está virando um mar de lamas, mas um mar de lama vindo 319 

da mineração. E isso é uma coisa que a gente pode trabalhar no sentido de tentar evitar. Na vinda 320 

pra cá eu estava conversando com um conselheiro e perguntando pra ele: Será que o nosso papel 321 

no COPAM, a gente tem dado alguma contribuição significativa para o meio ambiente? Ou será 322 

que nós estamos fazendo o papel burocrático, cartorial de ir, votar, comparecer e voltar? Será que 323 

a gente está deixando alguma coisa de importante? Nós precisamos fazer isso. Eu acho que nós 324 

temos que cobrar mais, nós temos que ter mais respostas. Nós aprovamos muitas coisas aqui, 325 

depois nós não temos o retorno disso. Vários processos passam aqui com muitas condicionantes, 326 
nunca há um retorno pra gente se essas condicionantes foram cumpridas na totalidade ou 327 

parcialmente. Então tem uma série de coisas que a gente precisa avançar, porque se nós não 328 

avançarmos viraremos um cartório, e Minas não vai ser o melhor lugar pra morar no Brasil. 329 

Infelizmente, isso só vai acontecer na prática, né, no discurso, infelizmente, nosso governador 330 
não é milagroso né, não adianta ele falar, insistir, porque com palavras só ele não vai conseguir 331 

transformar Minas no melhor lugar para se viver, vai conseguir isso é com a prática. E eu apoio a 332 
proposta do conselheiro Vanderley, acho que deveríamos tirar isso aqui como uma aprovação, 333 

até para a gente dar uma resposta, a gente ter alguma resposta para a sociedade. Queremos 334 

conhecer o laudo, está na nossa região, está na Zona da Mata, e darmos uma satisfação à 335 

comunidade de Miraí que, desde que aconteceu o fato, não tem nenhum retorno e continua 336 
apreensiva a respeito do cumprimento desse termo de ajustamento de conduta. Mas eu gostaria 337 

de fazer um comunicado. Eu estive essa semana passada no município de Espera Feliz, aqui 338 
próximo à região do Caparaó, no parque do Caparaó, e lá eu vi muitas áreas que foram 339 

degradadas pela Klabim. A Klabim atuou ali na região, fez algumas minerações ali no passado. 340 

Hoje a Klabim nem está trabalhando mais nessa área, aqui na região, mas deixou um passivo 341 

ambiental enorme, muitas áreas degradadas, os agricultores muito apreensivos, porque eles 342 

perderam, as áreas de baixadas não são mais produtivas, as margens dos rios estão todas cobertas 343 

de areia e as áreas que, segundo os agricultores, moradores locais, havia um acordo da Klabim 344 

com o Estado de Minas Gerais de fazer a recuperação da área, nunca fez. Na verdade, eles 345 

escolheram uma área piloto. Então há cerca de dez anos, fazendo assim à conta gota, alguma 346 

recuperação. Então, eu gostaria de fazer esse comunicado, porque eu presenciei essa situação, 347 

uma situação lastimável e gostaria de que a Secretaria de Meio Ambiente pudesse trazer em 348 

algum momento uma resposta sobre essa degradação promovida pela Klabim e qual é o acordo 349 

que existe entre a Klabim e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para a recuperação dessas 350 

áreas. É um pedido, como conselheiro. 351 

Rogério Noce Rocha – Superintendente de Política Ambiental – Ok. Bem, eu gostaria só de 352 

colocar sobre esse ponto que o Vanderley colocou e por último, o conselheiro Gumercindo 353 

colocou, partindo exatamente da premissa do próprio conselheiro Robin e Dr. Galba que aqui 354 

colocou dois pontos. Bom, com relação ao empreendimento de Miraí, para efeito assim que o 355 

próprio conselheiro Gumercindo colocou, que foi apresentado na reunião passada, o relatório era 356 

um relatório preliminar, era um relatório de informação. Foi dado pela professora Zuleika, né, 357 
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Dra. Regina, que aqui estiveram para apresentar. Ela não foi conclusiva, mesmo porque foi só 358 

agora que foram estabelecidos, que foram concluídos os trabalhos. Eu acho que nós teremos 359 

aqui, por parte da nossa reunião, por isso é que estamos aqui em Itamarati, né, nós temos em 360 

seguida, no ponto número cinco, uma palestra sobre o problema do aspecto turístico da região, 361 

né, da Prefeitura, mas eu solicitei e teve a inclusão, que não está na pauta, que logo após, então, 362 

vai ter também uma apresentação, que eu acho de interesse, até para efeito de informação 363 

daquilo que o próprio conselheiro Robin colocou, a CBA fará uma exposição de dez a quinze 364 

minutos sobre os aspectos do monitoramento da barragem existente nessa operação, no 365 

empreendimento aqui em Miraí, e a análise de segurança para efeito de conhecimento dos 366 

senhores, que vai ser apresentado pelo técnico deles aqui, Dr. Jonas. Mas eu acho que essa 367 

posição que o Vanderley colocou, eu vou levar ao próprio Secretário, José Carlos Carvalho, não 368 

sei exatamente a partir de agora, porque nós temos, logo no começo do mês, a Semana Santa. No 369 

dia onze, que é uma data oportuna, ela está muito em cima, mas vai ter esse encontro de Belo 370 

Horizonte e nós temos nossa próxima reunião, que vai ocorrer no dia vinte e três do mês, é no 371 

final de mês de abril. Mas eu vou verificar com o Dr. Shelley, para encaminhar ao Dr. José 372 

Carlos dessa oportunidade de uma reunião, aí seria uma reunião especial mesmo, é uma reunião 373 
especial motivada exatamente em função desse relatório a ser apresentado pela situação da 374 

própria FEAM, com a participação também do Ministério Público, em forma de discussão e para 375 

conduzir as conseqüências básicas dos compromissos assumidos em relação ao termo de 376 

ajustamento de conduta, ao que está sendo procedido, quais os aspectos de informação do ponto 377 
de vista de atendimento ao que o próprio Vanderley colocou, nas atenções para o público, porque 378 

as pessoas não podem esperar esse mensurado ao longo do tempo, ad eternum. Isso aí tem que 379 
ser motivado para que as coisas não fiquem inconseqüentes. Vou levar isso ao Secretário e a 380 

gente vai ver como se faz e pauta essa reunião. Seria uma reunião especial. E verificar, nesse 381 

aspecto da agenda, como é que a gente pode colocar, e aí sim, eu transmitirei aos senhores. A 382 

reunião, forçosamente, tem que colocar no cenário, no palco iluminado, que é o problema de 383 
Miraí. E, para efeito até de atenção, o Conselho presente vai verificar, in loco, as conseqüências, 384 

não da barragem, mas as conseqüências dentro do município, ao longo da baixada, que vai até 385 
Muriaé, para conhecimento. Ainda que a conseqüência da reunião seja num prazo, que não seja, 386 

por exemplo, trinta dias, mas eu acho que as conseqüências estão lá para qualquer um ver. Isso 387 

não vai apagar facilmente não. Então, eu vou levar. Outro ponto que o próprio conselheiro 388 

Gumercindo colocou, em relação ao passivo, eu acho que aí a questão está no próprio cerne do 389 

que nós estamos hoje elaborando dentro da situação de revisão do modelo, porque esse modelo, 390 

ele vai ter uma situação muito clara com relação a esse problema dos passivos. A FEAM sempre 391 

foi preocupada e não agora, não somente nesse aspecto, mas de outros, inclusive com relação a 392 

passivos, inclusive de resíduos perigosos, esse aí é um resíduo que pode não ser perigoso porque 393 

ele é inerte, mas ele ocorre e impacta, principalmente em relação aos aspectos de baixada, como 394 

você mesmo falou. Mas nós temos dentro da parte da FEAM, agora, uma situação temática, que 395 

a própria FEAM, juntamente com as nossas novas Câmara Temáticas, trabalharão intensamente 396 

nos trabalhos de resolver esse problema, antecipando os trabalhos que são, inclusive, né, serão 397 

coordenados pelo nosso GCFAE, que elaborará todo um trabalho de diligência, de fiscalização, 398 

né, que, não somente nos aspectos de denúncias, mas também de fiscalização em relação a esse 399 

passivo. E a gente crê que exatamente durante esse ano já, nós já teremos uma detecção muito 400 

grande desses pontos, para que a gente possa trabalhar eficientemente e buscar soluções. Dr. José 401 

Carlos, é mais que notório, ele tem procurado casar a situação de compromisso do que fala, para 402 

que a gente não fique, realmente, nessa chamada, desculpe a palavra, lenga lenga, da gente ouvir 403 

e passar um tempo, passar um tempo e não ter resposta. E por último, Gumercindo, é que a nova 404 
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situação que vai ser definida no Conselho, ou seja, logo que renovar os mandatos, é aquele 405 

compromisso que nós aqui colocamos. Nós, a própria equipe técnica vai se desdobrar, nós temos 406 

um compromisso estreito perante aos Conselhos e não é somente aqui, na Zona da Mata, como 407 

de resto, de todos os outros, em relação aos compromissos de avaliação e apresentação das 408 

condicionantes, para que a gente não seja cutucado. A reunião nossa vai ser reunião deliberativa, 409 

expositiva, discursiva e gerencial, também na forma de apresentação. Os nossos 410 

Superintendentes, a sua equipe técnica, fará colocação específica, né, num determinado 411 

momento, que normalmente é nos assuntos gerais, apresentando não somente a situação das 412 

moções, mas também a situação daquilo que mais temos em relação à situação de condicionante. 413 

E mais ainda, porque essas informações de condicionante, se temos ainda dentro do setor das 414 

informações ambientais, que é o nosso SIAM, ela está sendo cobrada amplamente, para que a 415 

gente apresente, para que a gente busque essas informações, traga essas informações no grau de 416 

relatório para os senhores, né, de modo que todos os senhores, de modo transparente, possam ser 417 

os nossos auditores específicos, não somente trabalhem como conselheiros, mas sejam os 418 

auditores efetivos do nosso trabalho. Porque, se falhas existem, a gente tem que detectar e muito 419 

antes da coisa acontecer. Porque as coisas às vezes acontecem sob a ótica da denúncia, mas nós 420 
temos que ver esse processo para dar transparência ao determinado, todos os setores envolvidos 421 

nas caracterizações regionais e a gente possa, efetivamente, trabalhar na solução dos problemas e 422 

não deixar, simplesmente, engavetado. Então, isso é um compromisso, viu Gumercindo, um 423 

compromisso efetivo do desdobramento que está sendo feito agora, nessa segunda etapa, nesse 424 
aprimoramento e na capacitação das nossas Unidades Regionais das SUPRAMs e na capacitação 425 

dos nossos técnicos. Nossos técnicos vão ser trabalhados para isso, né, nós vamos trabalhar nessa 426 
solução. É um levantamento que nós estamos cobrando exatamente das nossas equipes técnicas, 427 

avaliação dessa situação de condicionante, para que a gente possa, realmente, trazer. Que não 428 

fique só na palavra, fica na apresentação de relatório. Isso é um compromisso efetivo. Ao fazer, 429 

por exemplo, a nossa, o nosso novo trabalho de apresentação dos senhores conselheiros, quando 430 
houver situação de um workshop de re-treinamento, né, porque a gente não sabe se muitos 431 

conselheiros vão ser renovados ou alguns vão ser modificados, não sei, essa situação carece 432 
exatamente da gente fazer uma avaliação que vai ocorrer no mês de maio, quando a gente fizer 433 

com cada Conselho novo esse novo treinamento, nesse caso, ali será apresentado detalhadamente 434 

a situação do nosso SIAM. Vão ser os senhores conselheiros capacitados a entender o quê que é 435 

essa sigla, SIAM, como é que ela atua, né. O próprio treinamento do workshop vai ser um 436 

treinamento diferenciado, no primeiro workshop vocês não foram treinados com a própria equipe 437 

técnica que assessora as nossas SUPRAMs, não as tínhamos na época, agora nós temos lá uma 438 

equipe operativa, né, que vai interagir com os conselheiros na forma de haver uma maior 439 

dinâmica deste tipo de trabalho. E isso é que modifica, isso é que evolui e é isso que interessa e a 440 

gente vai trazer essa interação muito grande. É um novo momento, uma nova forma de conduzir, 441 

trazer o quê? Esse resultado, que o próprio Gumercindo colocou. É resultado mesmo. Nós temos 442 

que traduzir resultado é isso que importa. Ok? Vou passar primeiro para o Marcelo, para depois 443 

passar para o conselheiro. Herly. Ok.  444 

Herly Carlos Teixeira Dias – SIF / Sociedade de Investigações Florestais – Boa tarde a todos 445 

aqui presentes. Eu gostaria de fazer dois comunicados. O primeiro deles é que eu tive a 446 

felicidade de participar, na semana passada, na sexta-feira, de uma defesa de tese na escola de 447 

Minas, na Universidade Federal de Ouro Preto. Felicidade porque pude, por ocasião desse 448 

evento, aprender muita coisa, mas fiquei abismado, pasmo de ver o resultado dessa dissertação. 449 

Tratou-se do levantamento do estado da arte do fechamento de minas em Minas Gerais. 450 

Resultado catastrófico, né. A candidata ao mestrado pelo menos tentou fazer um levantamento 451 
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das minas em processo de fechamento e pouquíssima informação ela obteve nos órgão 452 

competentes sobre o estado da arte sobre o fechamento dessas minas. E o pouco de informação 453 

que ela obteve, foi indo diretamente ao empreendedor, mesmo assim, com informações 454 

limitadas, né. Para quem não sabe, o plano de fechamento de minas, da mina, é uma obrigação da 455 

empresa, isso está registrado. No entanto, não se obtém nenhuma informação sobre isso. Ela 456 

encontrou, no universo de minas, no Estado de Minas, oito em processo de fechamento, oito 457 

minas. Mina de ouro, mina de bauxita, mina de carvão. E foi lamentável o que a gente viu como 458 

resultado, né, a falta de informação, o descaso, porque isso envolve compromisso sério. É o tipo 459 

da coisa que só é percebida no momento do fechamento da mina, até então ninguém dá muito 460 

valor a isso, mas quando a mina vai se fechar, tem problemas sociais, onde aqueles funcionários, 461 

aquelas pessoas residentes, ali da região, acostumados àquele movimento financeiro, a emprego, 462 

a condições de vida, de repente a mina fecha e vai embora. E aí? Então tem a questão, a própria 463 

questão econômica, e pior ainda, o destino que se vai dar às minas. Isso é previsto uma série de 464 

relatórios e planos, mas no plano de fechamento de mina, isso está muito pouco informado. Eu 465 

acho que a gente participa aqui, como o professor Gumercindo falou, a gente está aqui. Mas qual 466 

é o nosso papel aqui? Então, uma das coisas que eu queria trazer é essa preocupação para os 467 
conselheiros, que a gente deveria ficar mais atento a esse plano de fechamento de minas. Um 468 

outro comunicado que eu gostaria de fazer é sobre um evento que vai estar acontecendo dia vinte 469 

e oito, daqui a dois dias, né, dessa semana. O segundo dia de campo da Fazenda Dona Judite. É 470 

uma fazenda lá, é um sítio na verdade, em Canaã, aqui na Zona da Mata, onde vai estar sendo 471 
apresentado algumas informações técnicas sobre conservação de solo e água. Então, na ocasião 472 

vai ser discutida a questão do uso racional de herbicidas, plantio direto, maquinários para plantio 473 
direto, conservação de nascentes e uma apresentação do irrigômetro, um aparelho que está sendo 474 

desenvolvido na UFV para racionalizar a questão da irrigação. Então, esses temas vão estar 475 

sendo apresentados na forma de palestras. Estão sendo esperados trezentos empreendedores 476 

rurais da região, do Estado, tem gente até de região bem distante que já confirmou presença. 477 
Então, a gente acredita que vai estar contribuindo aí um pouco mais com essa questão ambiental 478 

do Estado. Só isso. 479 
Rogério Noce Rocha – Superintendente de Política Ambiental – Obrigado Herly. Marcelo.   480 

Marcelo Caio Libâneo Teixeira – EMATER – Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de estar 481 

reforçando o que Vanderley e o Gumercindo falaram em relação à questão de Miraí, 482 

especificamente, mas solicitar que a abordagem não fosse feita exclusivamente no desastre, mas 483 

na APA Miraí. A APA Miraí está sendo degradada. Onde a mineradora se encontra, onde a 484 

barragem se encontra, aonde estão as nascentes do rio Muriaé. E as pessoas que moram no lugar 485 

têm reclamado da falta de fiscalização, do desmatamento arbitrário. Quer dizer, não é só a 486 

mineradora que está avassalando a região, mas a ação antrópica e a falta de fiscalização dessa 487 

ação antrópica. Então, há um desmatamento crescente na APA Miraí, que vem somar com a 488 

questão da mineradora. Eu acho que ela tem que ser observada como um todo. Então, nessa ação 489 

que o Vanderley propõe, que o Gumercindo endossou, eu gostaria de estar solicitando. Já no 490 

primeiro vazamento que aconteceu em Miraí, no estudo que foi apresentado aqui, a gente 491 

mostrou a reserva da biosfera que passa dentro da APA Miraí, localizamos o desastre dentro da 492 

APA Miraí e estamos chamando atenção para a importância dela, como área de preservação que, 493 

pelo visto, a mineradora pretende concentrar suas ações no que é barragem, no que é lavagem de 494 

bauxita e no que são as atividades dela, mas o olhar tem que ser outro. Eu acho que nós, como 495 

conselheiros, devemos estar lutando para que esse olhar seja um pouco mais ampliado do que a 496 

barragem, o desastre simplesmente, mas a ocupação que está sendo feita e os efeitos dessa 497 

ocupação sobre a qualidade de vida da bacia do Muriaé. Uma outra solicitação que já foi feita, 498 
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não nessa reunião passada, mas na outra referente à questão do zoneamento econômico ecológico 499 

ou ecológico econômico. Nós solicitamos da vez passada que o zoneamento, ele tivesse, é 500 

porque foi discutida a questão de se liberar aquele conjunto de informações espetaculares, que é 501 

o zoneamento ecológico econômico, sem que estivesse aliado a ele um plano de 502 

desenvolvimento que permitisse à população ser protagonista do processo que aquelas 503 

informações permitiriam. Então, quer dizer, liberar as informações, alguém da FEAM alegou que 504 

nós não estamos mais no período de ditadura, não é? Então, como não estamos no período da 505 

ditadura, toda informação deveria ser liberada. É ou deveria ser, desde que os atores que 506 

necessitam de apropriar dessa informação pudessem fazê-lo. Só que o agricultor rural, o produtor 507 

rural que está lá e que são oitenta e cinco por cento das propriedades da Zona da Mata ou de 508 

outros, vamos falar da Zona da Mata especificamente, eles não têm acesso ao computador, não 509 

sabem o que é zoneamento ecológico econômico e estão desamparados ao que se refere a um 510 

plano de desenvolvimento, onde Mata Atlântica e a proteção dela, os minifúndios que se 511 

formaram nessa região, que são oitenta e cinco por cento da estrutura fundiária dessa região, 512 

pudessem então estar protagonizando um processo de desenvolvimento baseados nessas 513 

características, que são peculiares à Zona da Mata. Então, quando a gente abre lá o zoneamento 514 
ecológico econômico, a gente vê que a região está toda, as área de mineração estão todas já 515 

marcadas. É só abrir, a gente vê que a Zona da Mata tem como perspectiva de desenvolvimento 516 

de exploração mineral e, não necessariamente, o desenvolvimento humano, já que nós vimos lá, 517 

no mesmo estudo, que o potencial institucional é fraquíssimo. Nos cento e vinte e cinco 518 
municípios da região, o potencial humano está muito abaixo do que deveria em relação a outras 519 

regiões. Por quê? Porque a qualidade de ensino é ruim, porque não há preocupação com o 520 
desenvolvimento local. Então, a Zona da Mata hoje encontra-se equiparada às zonas do Mucuri, 521 

do Vale do Jequitinhonha e do Norte de Minas. E achar que mineração vai resolver o problema 522 

dessa população é uma grande ingenuidade. E isso está nos mapas referentes à mineração na 523 

Zona da Mata mineira. Então, eu acho que é uma preocupação sim, a gente está solicitando ao 524 
Governo do Estado a liberação das informações e um plano de desenvolvimento que possa 525 

alavancar a região. Não é trazer ambulância não, porque trazer ambulância, né, cem mil reais 526 
paga uma ambulância. É um plano de desenvolvimento, é bilhão, é mais atenção à região. É um 527 

plano de educação, um plano de proteção à Mata Atlântica, não é de desenvolvimento das 528 

pequenas propriedades dessa região. Então, eu acho que é preciso da gente solicitar que aquilo 529 

que, aquele compromisso que foi feito naquela reunião em Ubá, referente a esse plano de 530 

desenvolvimento, ele fosse cumprido de alguma forma. Nós fomos a única região que questionou 531 

o zoneamento econômico ecológico no Estado de Minas Gerais, então esse questionamento 532 

precisa ser levado a sério, a gente gostaria de ver como é que isso está sendo trabalhado. 533 

Obrigado. 534 

Nelson Roberto Loureiro Fontes – Prefeitura Municipal de Barbacena – Eu tenho dois 535 

informes para fazer, Sr. Presidente. Primeiro é informar que semana passada, entre segunda e 536 

sexta-feira, o nosso município realizou a terceira Semana das Águas com a participação de 537 

muitos segmentos da sociedade civil, os órgãos ambientais que estão presentes em nossa região. 538 

E cada vez que passa a gente tem percebido que a participação da comunidade tem sido mais 539 

intensa. A gente teve uma série de cursos, capacitação técnica, uma série de programas de 540 

educação ambiental, recuperação de algumas nascentes, ainda que algumas em situação 541 

simbólica, mata ciliar, enfim, foram eventos de bastante sucesso, pela terceira vez a gente teve 542 

esse evento lá. Outra questão é informar aos caros conselheiros e aos demais componentes aqui 543 

dessa reunião, que a semana passada a gente também teve oportunidade de participar do VI 544 

Fórum das Águas para o Desenvolvimento de Minas Gerais, promovido pela Assembléia 545 
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Legislativa. Nesse evento, com a participação do IEF, Polícia, EMATER e vários outros órgãos 546 

de Meio Ambiente, inclusive muitas ONGs. Interessante é, por ter sido na Assembléia 547 

Legislativa, a gente teve a participação intensa de uma série de deputados. Então, tivemos, 548 

também, uma série de cursos muito interessantes voltados à questão de recuperação de bacias 549 

hidrográficas, planejamento de áreas verdes, plano diretor, enfim, foi um evento bastante 550 

interessante que, infelizmente, a gente não teve como ter a participação de todos nós 551 

conselheiros, né, mas foi bem interessante. E uma informação é que todo o conteúdo desse VI 552 

Fórum está disponível no site da Assembléia Legislativa. Então, se alguém tiver a oportunidade 553 

de ver, foi um evento político e técnico ao mesmo tempo. 554 

Rogério Noce Rocha – Superintendente de Política Ambiental – Obrigado Nelson. Major 555 

Breder.         556 

Major PM – Nelcimar Breder Rodrigues – Polícia Militar do Estado de Minas Gerais – Na 557 

condição de representante da Polícia Militar, embora esse fato já tenha se tornado público através 558 

de jornal e em face de comentários surgidos sobre o desastre ambiental que aconteceu em Miraí e 559 

que teve conseqüências em vários municípios e em todo fato que acontece dessa natureza há uma 560 

participação da Polícia Militar na atividade de defesa civil, comunicar então aos senhores que na 561 
cidade de Muriaé está sendo criado, aliás, a Companhia Especial de Polícia Militar de Muriaé 562 

está sendo elevada à condição de Batalhão. Nessa condição, a curto prazo isso significa a 563 

independência da unidade, né, uma independência administrativa e também operacional. A 564 

médio prazo, o aumento da capacidade de atendimento da Polícia Militar no município de 565 
Muriaé e em todos os municípios que estarão sob a responsabilidade dessa nova unidade. 566 

Obrigado. 567 
Rogério Noce Rocha – Superintendente de Política Ambiental – Obrigado Major Breder, pela 568 

comunicação. Continua aberta. Marcos. 569 

Marcos Magalhães – Ambiente Brasil Centro de Estudos – Boa tarde a todos e a todas. 570 

Comunicar que a Ambiente Brasil se fez presente num evento no município de Três Marias. 571 
Estudantes da UFV e integrantes da ONG da qual eu participo, a Ambiente Brasil, participaram 572 

no dia 19 de março da campanha de educação ambiental em defesa do São Francisco, no 573 
município de Três Marias. A iniciativa que antecedeu o dia mundial da água, que foi dia 22 de 574 

março, distribuiu em toda a zona urbana 30 mil exemplares da cartilha “O Velho Chico, a Voz 575 

do Rio”. O objetivo da campanha foi ampliar o conhecimento da população sobre a Bacia 576 

Hidrográfica do Rio São Francisco, para que se desenvolvam ações de preservação. Para isso, a 577 

cartilha abordou o percurso do rio e sua ectiofauna, destacou leis que ajudam a protegê-la e 578 

divulgou endereços úteis para sugestões e críticas e denúncias relacionadas ao Rio São 579 

Francisco. Essa cartilha foi produzida por nós, da Ambiente Brasil, em parceria com o Ministério 580 

Público de Minas Gerais. A cartilha é resultado do termo de ajustamento de conduta, ou seja, do 581 

TAC, assinado em fevereiro de 2006 entre nós e a Votorantim Metais. O TAC foi firmado depois 582 

da empresa ser responsabilizada pela mortandade de peixes no rio. Para reparar os danos, a 583 

Votorantim comprometeu-se, entre outras coisas, a desenvolver diferentes ações de proteção e 584 

educação ambiental. A cartilha está, portanto, entre as ações educativas propostas no TAC. Ela 585 

foi distribuída por profissionais da nossa ONG e estagiários da UFV, que durante sete dias 586 

visitaram escolas, residências, comércio, igrejas e órgãos públicos de Três Marias, além de 587 

pescadores ribeirinhos, para divulgar a campanha. Também foi encenada uma peça de teatro, em 588 

que cinco alunos personalizaram a figura do velho Chico, vestindo as camisetas representativas 589 

dos Estados por onde ele passa, respectivamente, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e 590 

Sergipe. E usaram máscaras especiais confeccionadas pelo artista plástico paulistano Maurício 591 

Fidelis. O trabalho de distribuição de cartilhas foi organizado pelo professor do Departamento de 592 
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Solos, o professor Luiz Fontes, que é um dos fundadores da nossa ONG, e contou com a 593 

coordenação da Promotoria Pública de Justiça de Defesa do Rio São Francisco, que durante todo 594 

o dia vinte e um estiveram representados na cidade de Três Marias pelos Promotores Marco 595 

Paulo de Souza Miranda e Carlos Eduardo Ferreira Pinto. Então, foi uma participação bastante 596 

interessante, a comunidade respondeu positivamente e mostra que há uma carência muito grande 597 

de ações efetivas, em que nós saiamos do discurso e possamos efetivamente partir para a prática. 598 

Então, quando as ações efetivamente ocorrem, a comunidade responde e responde muito 599 

positivamente. Então foi a nossa participação, da Ambiente Brasil, durante o evento das águas, 600 

na cidade de Três Marias, às margens do Rio São Francisco. Muito obrigado. 601 

Rogério Noce Rocha – Superintendente de Política Ambiental – Obrigado pelo comunicado 602 

Marcos. Ok. Eu acho que é interessante exatamente pra informar inclusive também que nesse 603 

momento nós temos dezesseis conselheiros, né, é um número expressivo, né, de presença que nós 604 

temos aqui na cidade de Itamarati. Prefeito, temos dezesseis num total de vinte conselheiros, para 605 

o senhor ver a importância do pessoal prestigiando aqui na cidade de Itamarati. É que o nosso 606 

comunicado dos conselheiros ele representa isso, ou seja, o Dr. Shelley sempre falou, quando 607 

presidiu essa reunião, que esse é um espaço rico de informação e um debate público aqui, de se 608 
fazer as apresentações e se mostrar a faceta ambiental dos municípios que integram essa região, 609 

não somente por parte do município, mas também das empresas e entidades que participam aqui 610 

conosco, que trazem muitas e ricas informações, né, e que permitem com a gente interagir, né, 611 

saber do que está ocorrendo, né, e participar efetivamente dessas ações ambientais. Eu fico feliz 612 
pela contribuição que foi dada nesse espaço, né, de comunicado dos conselheiros. Vencido então 613 

esse prazo, na parte do item três, comunicado dos conselheiros, eu dou prosseguimento à nossa 614 
reunião, o item quatro. Coloco agora o exame da ata da vigésima nona reunião ordinária, 615 

realizada no dia vinte e seis de fevereiro. Coloco em discussão a ata. Não havendo manifestação, 616 

eu coloco em votação a ata da vigésima nona reunião ordinária, realizada no dia vinte e seis de 617 

fevereiro. Os conselheiros que aprovarem permaneçam como estão ou declarem voto contrário. 618 
Aprovado pela maioria. Nós temos em seguida na pauta uma palestra sobre os “Circuitos 619 

Turísticos Serras e Cachoeiras”, que será apresentada pela Prefeitura Municipal de Itamarati, 620 
pelo Sr. Eder Alves Duarte. E inseriremos em seguida a essa palestra, também, aquele ponto que 621 

eu coloquei no início, né, para apresentação também de uma palestra em espaço curto, né, pela 622 

CBA, aqui da região, a Companhia Brasileira de Alumínio, né, intitulada “Monitoramento das 623 

Barragens e Aspectos de Segurança”, a ser apresentada pelo engenheiro Jonas. Então eu 624 

convoco, né, a Prefeitura Municipal pra fazer a primeira apresentação “Circuitos Turísticos 625 

Serras e Cachoeiras”. 626 

Eder Alves Duarte – Prefeitura Municipal de Itamarati – Boa tarde Presidente, plenário. A 627 

gente, pra iniciar, gostaríamos de agradecer. Primeiramente, meu nome é Eder, eu sou chefe de 628 

gabinete da Prefeitura de Itamarati de Minas. A gente queria iniciar agradecendo primeiramente 629 

à coordenação aqui do projeto, o Centro de Convivência da Criança e do Adolescente. Pra quem 630 

não conhece, esse galpão aqui e essas casas é um projeto em parceria da Prefeitura com o 631 

Instituto Votorantim CBA, um projeto que hoje atende quinhentas crianças carentes do 632 

município. Dentro desse espaço aqui, acontecem oficinas de artesanato, dança, violão, música, 633 

natação, Karatê, teatro, várias atividades, que são oferecidas nessa parceria Votorantim / 634 

Prefeitura de Itamarati. E a gente agradece por ceder o espaço pra gente estar fazendo essa 635 

reunião aqui hoje. E nós não vamos fazer uma palestra, a gente vai fazer apenas uma pequena 636 

apresentação sobre o que é o município de Itamarati de Minas. Muitas pessoas talvez não 637 

conhecem, a gente tem um clipe, porque a cidade foi certificada no ano passado pelo Ministério 638 

do Turismo, como cidade turística do Circuito Serras e Cachoeiras. Nós temos um clipe que a 639 
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gente vai estar exibindo agora e nesse clipe vai resumir um pouquinho sobre o que é Itamarati e o 640 

que Itamarati oferece. Vamos acompanhar. (Apresentação do Vídeo). Bem, esse é um pequeno 641 

clipe, mostrando um pouquinho sobre o que a cidade oferece no turismo rural e nas coisas de 642 

riquezas que o nosso município tem. Pra gente encerrar, nós vamos encerrar com um poema de 643 

uma poeta aqui da região, Camila Mendes Elias, um poema sobre o município. “Itamarati de 644 

Minas, terra boa e de gente boa, onde a manhã tem cheiro de orvalho na grama e a noite é clara, 645 

iluminada pela luz da lua. Nossos olhos se perdem nas curvas dos rios e por um instante nos 646 

dispersamos do mundo, sendo levados para um lugar desconhecido. Lugar tranqüilo, onde a paz 647 

não é um desejo e sim uma realidade e essa maravilha se dá ao poder de Deus. Talvez seja por 648 

isso que apesar de tão simples, Itamarati seja tão especial”. A gente deseja a todos vocês uma 649 

boa acolhida e que vocês possam aproveitar a estadia aqui no nosso município. 650 

Rogério Noce Rocha – Superintendente de Política Ambiental – Obrigado Eder. Obrigado pela 651 

apresentação. Foi de muita valia, né, todos nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouco, 652 

viu Prefeito, do espaço que você administra, né, e da riqueza que a gente tem aqui na Zona da 653 

Mata, que é o foco maior do nosso trabalho. A gente quer que coisas como esta se repitam e que 654 

a gente possa mostrar mais e mais e usufruir desse convívio. Vou passar então em seguida à 655 
outra apresentação, convidando o engenheiro Jonas para proferir a sua palestra referente a 656 

monitoramento da barragem. 657 

Jonas Machado – Engenheiro Florestal da CBA – Boa tarde a todos, boa tarde à mesa, eu 658 

gostaria de me apresentar, meu nome é Jonas Machado, sou engenheiro florestal, mestre em 659 
Ciência Florestal pela Universidade Federal de Viçosa, coordenador de meio ambiente da 660 

unidade do departamento de Itamarati de Minas da CBA. Eu gostaria de agradecer o convite, né, 661 
do COPAM regional, através da sua secretária, pra fazer essa pequena explanação, rápida, 662 

simples, sobre monitoramento das barragens que a CBA tem aqui na região, no Estado, e sobre 663 

alguns aspectos de segurança. Pode passar. Então está aí o título, né, “Monitoramento de 664 

Barragens e Aspectos de Segurança”, um caso de estudo de casos e experiências da CBA. A 665 
mineração da CBA em Minas Gerais está localizada, nós temos a unidade em Poços de Caldas, 666 

temos essa aqui, instalada em Itamarati de Minas. Estamos em fase de conclusão, né da 667 
implantação da barragem de Miraí, localizadas, a unidade de Poços está localizada no Sul de 668 

Minas e a unidade de Itamarati e a futura unidade de Miraí, localizada na Zona da Mata. A 669 

unidade de Miraí está próxima ao Distrito de Pirapanema, para quem não sabe, né. Por favor. 670 

Falar um pouco de conceitos né, eu busquei um conceito no comitê de barragens de São Paulo, 671 

né. Barragem de capitação seria uma estrutura construída ao longo de um curso d’água, para 672 

elevação do seu nível, para que possa o abastecimento, no nosso caso, para abastecimento da 673 

planta de beneficiamento. Tem a barragem de rejeito, é uma estrutura construída para reter os 674 

rejeitos ou materiais estéreis, oriundo da mineração ou de atividades industriais. No nosso caso, a 675 

barragem de rejeito deposita água e argila no processo de beneficiamento do minério. Atendendo 676 

às premissas das autoridades mineiras, né, a CBA, ela compõe o cadastro de barragens da 677 

Fundação Estadual de Meio Ambiente. A FEAM, no último levantamento, ela registrou 678 

quatrocentas e sessenta barragens no Estado, sendo que duzentas e oitenta e oito estavam ligadas 679 

à Mineração. Aqui, volta por favor. A unidade de Itamarati de Minas, já foi mostrado, vou 680 

mostrar aqui um pouco, tem a barragem de capitação, barragem de água limpa. Nós temos o 681 

departamento, a área administrativa, o almoxarifado, ali mais à frente. Aqui, nós temos a oficina 682 

industrial de autos. Abaixo nós temos a entrada, onde tem a guarita dos guardas, temos aqui 683 

banheiros e uma sala de aula, de tele curso, além do ambulatório. Temos o refeitório e lá, mais 684 

adiante, o laboratório. Aqui, isso aqui, a pilha de minério beneficiado e ali a planta de 685 

beneficiamento, onde o minério, ele é moído, né, em diferentes espessuras e lavado. Por favor. 686 
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Então, em Itamarati, nós temos duas barragens, que é a barragem de capacitação, não é? Ela foi 687 

construída em 1991. É uma barragem de concreto, né, com dimensão de onze metros de altura 688 

por cento e quarenta metros de extensão, considerando a crista de um lado a outro, da ponta da 689 

crista. Uma capacidade de armazenar aproximadamente de cento e oitenta e duzentos e dez mil 690 

metros cúbicos de água, com sangradouro ou vertedouro, localizado na parte central da estrutura, 691 

com a capacidade de descarga de quinhentos e dois metros cúbicos por segundo. É uma 692 

estrutura, né, baseado, considerando uma cheia decamilenar, uma estrutura de segurança. Por 693 

favor. E ela armazena água, utilizando um processo de beneficiamento do minério. Aí está a 694 

barragem. Aqui, a estrutura, o sangradouro ou vertedouro da barragem, ela é construída em 695 

concreto sobre rocha, ela foi instalada sobre rocha. Por favor. Barragem de rejeito, também 696 

construída, conclusão da construção foi em 1991. Ela tem trinta e oito metros de altura por 697 

quatrocentos e vinte e um metros de comprimento e o reservatório dessa barragem tem a 698 

capacidade de quinze milhões de metros cúbicos de armazenamento de efluentes. Podemos 699 

observar que ele foi, quer dizer, já tem dezesseis anos de construção sem problema algum. Nós 700 

temos o sangradouro com a descarga de cento e cinqüenta e oito metros cúbicos por segundo, é 701 

na parte lateral esquerda. Pode ir, por favor. Aqui, a barragem nossa de rejeito, nós temos aqui, 702 
aqui o vertedouro ou sangradouro na parte externa, vou falar um pouco mais depois. Aqui, a 703 

estrutura, a torre, a estrutura de controle de níveis. Quer dizer, a água, quando ela atinge um 704 

determinado nível e quando ela está nas condições adequadas estabelecidas pela FEAM, ela 705 

passa para a estrutura de níveis e descarrega aqui, seguindo o curso normal do Ribeirão São 706 
Lourenço. A água, nós temos também a estação de tratamento, eu vou mostrar um pouco à 707 

frente, né, a água tratada na estação de tratamento desce, também por esse vertedouro aqui, esse 708 
sangradouro. A função dela é reter os resíduos do beneficiamento da argila, né, água e argila. A 709 

empresa controla os níveis de turbidez, a fim de mantê-los dentro dos padrões estabelecidos, 710 

igual, eu já havia comentado antes, estabelecido pela FEAM. Mensalmente são enviados 711 

relatórios físico-químicos, periodicamente esses relatórios pentônicos da análise da nossa água, 712 
enviados para a FEAM, com relatórios trimestrais, apresentando a qualidade da água. Aqui, 713 

mostrando uma figura, o rejeito já acumulado, o resíduo é inerte, não apresenta contaminante, 714 
sendo ação restrita apenas alteração dos níveis de turbidez. Nós temos um processo que parte da 715 

água, mais de cinqüenta por cento, quem olhou, observou a última foto, mais de cinqüenta por 716 

cento é reutilizado no processo. Então, parte da água que é jogada na barragem de rejeito, ela 717 

retorna ao sistema, à planta de beneficiamento e volta a fazer parte do processo de lavagem do 718 

minério. Aqui, a estação de recirculação, onde nós temos a estação elétrica. Aqui é um conjunto 719 

moto-bomba e tem uma tubulação, que não é visível aqui, de aproximadamente quinhentos 720 

metros de distância, onde essa água é bombeada, voltando para o sistema. Então, toda água que 721 

passa através do maciço, tem o sistema, isso foi parte da construção, tem um tapete de areia que 722 

faz a filtragem dessa água, evitando possíveis infiltrações de água superficial. Unidade de Miraí, 723 

né, aqui está a barragem de Miraí, uma visão de montante, ainda está em construção, faltando a 724 

instalação de instrumentação, faltando a construção do dique um, dique dois e o sistema de 725 

monitoramento será um pouco diferenciado, aproveitando tecnologia nova, né. é uma barragem 726 

recente e durante a construção. Uma coisa que eu gostaria de destacar aqui é o seguinte, a 727 

empresa escolheu o melhor projeto, pagou pelo projeto e, durante o monitoramento do trabalho 728 

de implantação de construção da barragem, tem uma equipe à parte, que tem a função de 729 

fiscalizar o trabalho. Lá foi montado um laboratório que faz análise de materiais e análise 730 

geotécnica que, quando você vai jogar, vai injetar cimento em algum local, essa mistura é 731 

avaliada anteriormente. Quando foi feito o trabalho de compactação, o material depois é 732 

coletado, ele é mostrado para ver se ele está com a consistência, com a umidade adequada. Eu vi 733 
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casos de um lançamento fora da especificação, de ter sido retirado para evitar qualquer problema 734 

futuro. Por favor. Então, a barragem de contenção, o resíduo inerte fica condicionado no 735 

reservatório. O sistema de Miraí vai ser um pouco diferente, é um sistema estanque, não existe 736 

lançamento à jusante, tá. Toda água vai ficar condicionada ali. A água será reutilizada durante a 737 

lavagem da bauxita e reaproveitada através de processo de recirculação. A única perda será 738 

refere-se à evaporação. Então, o sistema é estanque. Dimensão, cinqüenta e dois metros de altura 739 

por quatrocentos e trinta e cinco metros de comprimento, com capacidade de vinte e oito milhões 740 

de metros cúbicos de efluentes. A vista, a imagem ficou meio clara, meio escura para vocês, aqui 741 

a vista, uma visão de à jusante da barragem. Você observa que aqui tem, parece um terraço, né. 742 

Aqui tem estruturas, tem canaletas impermeáveis, que toda água que escorre, elas são 743 

direcionadas para essas canaletas que, automaticamente, vão para as canaletas laterais a ser 744 

jogadas na estrada de acesso, captadas na estrada de acesso. Segurança das barragens, a gente faz 745 

a correção imediata de qualquer deficiência constatada, operação segura, continuada, 746 

manutenção e inspeção. Para aí. A CBA, ela tem uma equipe, que faz uma inspeção periódica 747 

das barragens. A gente tem um formulário, ele vai caminhando ao longo da barragem, 748 

observando aquela inspeção visual. Observa-se se precisa de dar uma limpeza na canaleta, se está 749 
empoçando água em algum local, se tem. Até aquela observação se a vegetação está mais verde 750 

aqui ou ali é uma informação importante para estar avaliando qualquer tipo de infiltração. Por 751 

favor. E é continuada, né. Há uma preparação adequada para as emergências, vou explicar um 752 

pouco mais à frente. Por favor. As barragens passam por auditorias técnicas anuais, segundo, 753 
conforme a DN 62, alterado pela DN 87. E como a barragem da CBA é classe três tem que ter 754 

uma vistoria por técnicos externos, anualmente, encaminhado essa auditoria para FEAM, que o 755 
prazo, inclusive, é trinta e um de março, por ano, todo trinta e um de março, né. Além disso, são 756 

enviados relatórios semestrais para a FEAM sobre as condições da barragem, é uma exigência da 757 

FEAM. E a gente é vistoriado pela FEAM e por outros órgãos ambientais aí, rotineiramente. 758 

Outra forma de inspeção, de preocupação com o aspecto de segurança, nós temos os 759 
piezômetros, são equipamentos instalados ao longo da barragem, em pontos estratégicos, que são 760 

monitorados. Qualquer infiltração, não que eu não consiga ver externamente, porém, lá, 761 
internamente, é detectado pelos piezômetros, né, que medem a pressão ou infiltração de água na 762 

barragem. Na barragem nossa de Itamarati, nós temos, se não me engano, nós temos oito 763 

piezômetros, dois na montante da barragem e seis jusantes em pontos estratégicos. São instalados 764 

por técnicos qualificados que fazem aquela análise de qual distância deve ser instalado e tudo 765 

mais. Por favor. Então, periodicamente, um técnico da CBA faz a leitura do piezômetro, lança 766 

numa planilha. Com relação a Itamarati, esse levantamento é manual. Para Miraí, vão ser 767 

instalados piezômetros pneumáticos, onde a informação virá automática para o computador, 768 

layout da tela. A intenção, então, aqueles dados alimentam uma planilha. Eu tenho uma tabela 769 

para avaliar as condições desses piezômetros, se está havendo ou não uma infiltração que seja 770 

relevante. Aqui, nível normal, atenção e alerta. Quando o nível chega à atenção, não ocorreu 771 

ainda, tem um sistema, tem uma rotina no sistema, tem um plano de emergência que o técnico da 772 

estação de tratamento comunica imediatamente à coordenação de Meio Ambiente que vai entrar 773 

em contato com o consultor, manda os dados para o consultor e, se houver necessidade, ele vem 774 

fazer a vistoria e avaliação do problema, se houver. O plano está escrito, o plano é treinado 775 

porque a gente tem a certificação da ex 141.001, tem o simulado de plano de emergência e, 776 

graças a Deus, não precisou ser utilizado. Nós temos a estrutura de controle de nível, né, pra 777 

evitar que o nível se eleve. Foi aquela torre que eu mostrei. Quem lembra? Aquela torre que eu 778 

mostrei na figura anterior, ela, quando o nível da barragem está com os índices, a turbidez 779 

normal, dentro dos parâmetros, passa pela estrutura de controle de níveis. Se ele estiver fora dos 780 
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parâmetros, essa estrutura de controle de níveis, ela é fechada. Nós temos a tubulação de desvio. 781 

Antes de ter a estação de tratamento de efluentes, a CBA fazia isso, quando eu fechava o nível de 782 

controle de nível, eu utilizava a tubulação de desvio para garantir a água que vem da capitação 783 

passando diretamente pela barragem, sem se misturar com a água da barragem, pela tubulação, 784 

sendo jogada diretamente à jusante, garantindo a vazão e a qualidade da água para as 785 

comunidades abaixo da barragem. Aqui, essa parte aqui, né, ampliada, não sei se está dando para 786 

ver direito, aqui passa a tubulação de desvio. E aqui nós temos, aqui é a entrada da galeria, tem 787 

uma galeria submersa, passa por baixo da barragem, que também é vistoriada periodicamente, 788 

pelo menos uma vez por semana. A gente consegue entrar aqui e sair aqui na torre. Essa torre foi 789 

instalada em concreto sobre rocha sã. Próxima. E nós temos, também, estação de tratamento que, 790 

quando foi construída, foi construída para garantir a vazão necessária de água limpa né, quando 791 

os parâmetros não permitirem o descarte pela estrutura de controle de níveis e aí, também, sem 792 

utilizar o canal de desvio. Aqui a extração, né, a gente faz o tratamento padrão como se fosse um 793 

tratamento de água, a água sai dentro dos parâmetros permitidos, estabelecidos pela norma da 794 

FEAM, né, e é um sistema de tratamento é um sistema físico químico e a água retorna ao 795 

sistema, ao curso normal do Ribeirão São Lourenço. A capacidade dela é de tratar mil metros 796 
cúbicos por hora, garantindo, então, a vazão mínima à jusante. Sistemas de drenagem internos. É 797 

uma preocupação. Eu estou mostrando aqui porque as águas pluviais que escorrem sobre a 798 

barragem são capitadas. Não sei se está dando para ver, vocês estão longe aí. Então, aqui é 799 

gramado. Os taludes são gramados, são divididos em bernas, são essas estruturas intermediárias, 800 
parecendo um terraço. Nessa, intermediariamente, aqui, tem canaletas, né, impermeáveis, que 801 

toda água que escorre superficial, que escorrer sobre o gramado do talude vem pelas canaletas 802 
que são direcionadas pra lateral, tudo impermeável e joga no curso normal, em alteração. 803 

Fazendo o monitoramento constante, assegura o bom funcionamento das barragens. E 804 

terminando aí, eu gostaria de falar que um bom projeto e bem dimensionado, que considera 805 

possibilidades remotas e que possui acompanhamento eficiente no seu desempenho, é um 806 
empreendimento seguro. Agradeço a todos, está aqui o telefone de contato, CBA, Itamaraty de 807 

Minas, estamos abertos para quem quiser nos visitar, telefonar, obrigado. 808 
Rogério Noce Rocha – Superintendente de Política Ambiental – Obrigado Jonas. Nesse caso, 809 

especificamente, a outra primeira palestra é uma palestra mais expositiva, em se tratando 810 

exatamente de exposição que é foco exatamente. Alguns tipos de preocupações por parte dos 811 

senhores conselheiros, eu até falei para o conselheiro, engenheiro Jonas, é importante que a gente 812 

possa trocar experiências, informações a esse respeito. Jonas, eu deixaria aberta a palavra aos 813 

conselheiros, que gostariam de perguntar alguma coisa. Ok, pois não. 814 

Galba Rodrigues Ferraz – COMDEMA Cataguases –Eu gostaria de uma complementação 815 

sobre a recomposição da cobertura vegetal, o assoreamento possível dos córregos e rios na área e 816 

a fauna terrestre, se ele pudesse dar um esclarecimento, para conhecimento.             817 

Jonas Machado – Engenheiro Florestal da CBA – Repete, por favor, eu não entendi. Fauna? 818 

Galba Rodrigues Ferraz – COMDEMA Cataguases – A recomposição da cobertura vegetal, a 819 

parte das áreas exploradas. Segundo, se há possibilidade de assoreamento dos rios, córregos na 820 

área. E terceiro, o problema da fauna terrestre, como é que está se tratando desse assunto. 821 

Jonas Machado – Engenheiro Florestal da CBA – Tá, tá, vou, está entendido. Eu não estava 822 

preparado não, mas está entendido. A CBA, talvez, é isso que eu entendi, né, ela antes de entrar 823 

em qualquer área, que se vá minerar, ela entra com um processo junto aos órgãos ambientais, 824 

especificamente IEF, quando há supressão de vegetação é encaminhado para o IBAMA. Nesse 825 

projeto técnico que é o PTRF, é colocado as medidas mitigadoras e as medidas compensatórias 826 

que serão feitas. Então, a gente faz o acompanhamento da fuga da fauna durante, mesmo em 827 
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áreas antropizadas, muito antropizadas, quando ocorre, a gente busca avaliar isso. Onde há 828 

fragmentos florestais, eu posso falar que você mostrou uma área muito boa, muito bem 829 

conservada, mas as áreas que a gente tem entrado, estão bem deterioradas, bem degradadas, 830 

apesar de ter fragmentos florestais, né, pequena, uma ou outra árvore. A gente acompanha o 831 

deslocamento da fauna, a gente faz coleta de sementes, que por ventura essas sementes são 832 

trazidas para o nosso viveiro e aí nós produzimos a muda com essas sementes e outras trazidas 833 

da região e aí retornamos às áreas onde houve o desmate, onde houve a exploração e a gente faz 834 

toda a reabilitação da área, a gente faz a re-conformação topográfica. Antes, a gente faz a elação, 835 

que seria a subsolagem para melhor infiltração da água e, durante o momento da exploração, no 836 

momento da exploração, a gente trabalha transversal relevo para evitar o assoreamento, né, o 837 

carregamento de partículas para os cursos d’água. Nas estradas e alguns pontos estratégicos do 838 

relevo, onde está ocorrendo a exploração, onde vai ocorrer a exploração, são instalados bacias de 839 

contenção, que são periodicamente limpas para evitar esse carregamento para os cursos d’água. 840 

Respondeu ou faltou alguma coisa aí? 841 

Galba Rodrigues Ferraz – COMDEMA Cataguases – Está Ok. Obrigado. 842 

Gumercindo Sousa Lima – Universidade Federal de Viçosa – Primeiro, Jonas, dizer que é uma 843 
satisfação pra gente ver os ex-alunos da Universidade de Viçosa, da Engenharia Florestal, 844 

trabalhando e fazendo este tipo de apresentação, mas eu gostaria de fazer duas perguntas, porque, 845 

recentemente, com esse episódio que teve da Rio Pomba, se não me engano a Votorantin é uma 846 

acionária da Rio Pomba mineração. Não é não?  847 
Jonas Machado – Engenheiro Florestal da CBA – Não. 848 

Gumercindo Sousa Lima – Universidade Federal de Viçosa – Mas eu gostaria de fazer duas 849 
perguntas, porque antes de ocorrer qualquer acidente, todas as empresas têm todos os cuidados, 850 

tomam todos os cuidados, né, eu vi que a sua apresentação mostra ali uma série de cuidados para 851 

que não ocorra um acidente dessa forma e quando ocorreu o acidente da Rio Pomba, a alegação 852 

da empresa foi de que choveu muito, isso nós sabemos que não é desculpa, né. Que você tem que 853 
projetar todos os trabalhos para maior cheia possível que possa ocorrer. Então, eu queria lhe 854 

fazer duas perguntas. A primeira, qual é o revestimento do vertedouro? Tanto do fundo, quanto 855 
das paredes laterais? Do fundo parece que é rocha, né?  856 

Jonas Machado – Engenheiro Florestal da CBA – É rocha. 857 

Gumercindo Sousa Lima – Universidade Federal de Viçosa – E as paredes laterais? 858 

Jonas Machado – Engenheiro Florestal da CBA – Foi um corte em rocha e uma parte mais 859 

acima, eu acho que o Adalberto pode me corrigir se não for isso, rocha, praticamente rocha, com 860 

a parte de baixo concretado, mas basicamente rocha, é um corte de rocha ali. 861 

Gumercindo Sousa Lima – Universidade Federal de Viçosa – Rocha e terra? 862 

Jonas Machado – Engenheiro Florestal da CBA – Rocha, só rocha. 863 

Gumercindo Sousa Lima – Universidade Federal de Viçosa – O relevo ali, o desenho parecia 864 

que mostrava a rocha um pouco mais abaixo, o afloramento da rocha parecia mais abaixo, dava 865 

impressão que o revestimento lateral era terra, não é. 866 

Jonas Machado – Engenheiro Florestal da CBA – Não. Uma parte lateral pequena. 867 

Gumercindo Sousa Lima – Universidade Federal de Viçosa – Esta foi a causa do acidente da 868 

barragem de Miraí. Foi o revestimento lateral ser de terra e não ter suportado o volume de água. 869 

Foi rompimento lateral. 870 

Jonas Machado – Engenheiro Florestal da CBA – O piso embaixo é rocha, uma parte pequena 871 

da lateral tem concreto, mas uma parte pequena, porque não precisou, tá. 872 
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Gumercindo Sousa Lima – Universidade Federal de Viçosa – Ok. E a outra pergunta é quando 873 

se deu as duas últimas fiscalizações da FEAM. Não precisa ser a data exata não, 874 

aproximadamente. 875 

Jonas Machado – Engenheiro Florestal da CBA – Foi, não, tem duas semanas. 876 

Gumercindo Sousa Lima – Universidade Federal de Viçosa – Uma ou duas semanas atrás. E a 877 

outra? 878 

Jonas Machado – Engenheiro Florestal da CBA – Em janeiro nós tivemos outra. 879 

Gumercindo Sousa Lima – Universidade Federal de Viçosa – E antes do acidente de Miraí? 880 

Jonas Machado – Engenheiro Florestal da CBA – Logo do acidente. 881 

Gumercindo Sousa Lima – Universidade Federal de Viçosa – Antes do acidente de Miraí, 882 

recebiam também com freqüência? 883 

Jonas Machado – Engenheiro Florestal da CBA – Recebia, principalmente o Ministério Público. 884 

Os técnicos do Ministério Público também visitaram a gente várias vezes. A Marta, o Nivaldo, 885 

conforme foi falado aqui. 886 

Gumercindo Sousa Lima – Universidade Federal de Viçosa – Tá bom para mim. Obrigado. 887 

Rogério Noce Rocha – Superintendente de Política Ambiental – Obrigado Gumercindo. Robin. 888 
Robin Le Breton – Sociedade Amigos de Iracambi – Engenheiro, gostaria, se o senhor pudesse 889 

explicar um pouco, eu não entendi muito bem. A represa, quando termina a mineração, daqui a 890 

trinta anos, eu não vou estar aqui, mas o Dr. Galba, com certeza, vai estar. Vai ficar, se eu 891 

entendi bem, vinte e oito milhões de metros cúbicos de barro lá em cima de Miraí. É isso 892 
mesmo? 893 

Jonas Machado – Engenheiro Florestal da CBA – Sim. É isso mesmo. Eu posso, eu citei Poços 894 
de Caldas ali. Poços de Caldas, atualmente, não lava seu minério, pela sua especificação, pela 895 

qualidade do minério, não tem necessidade de lavar o minério. No passado, Poços de Caldas 896 

lavou o minério e nós temos lá, para quem quiser visitar, o bosque sobre aonde foi, tinha uma 897 

represa de minério, foi plantado um bosque, em Poços de Caldas. 898 
Robin Le Breton – Sociedade Amigos de Iracambi – Isso aí, terminando, então, a 899 

responsabilidade da empresa, deixando vinte e oito milhões de metros cúbicos suspenso, acima 900 
da cidade de Muriaé, por exemplo, não representa nenhum perigo para os habitantes que moram 901 

lá embaixo?  902 

Jonas Machado – Engenheiro Florestal da CBA – A empresa tem um plano de 903 

descomissionamento. Está montando, tá, está em fase de conclusão, só que o material, depois de 904 

algum tempo, vai ser um material sólido, tá. Eu teria que ter, eu não tenho assim muito, eu não 905 

saberia lhe explicar, com mais detalhes, com mais ênfase. Existem técnicos mais qualificados 906 

para poder falar isso. Mas ela tem um programa de descomissionamento. 907 

Rogério Noce Rocha – Superintendente de Política Ambiental – Ok Robin? Marcelo. 908 

Marcelo Teixeira – EMATER – Boa tarde. Eu gostei muito do seu enfoque técnico, achei 909 

interessante, eu acho que parece que a empresa está tomando os cuidados técnicos necessários à 910 

proteção. A gente tem visto o seguinte, a Votorantin, lá em Três Marias, distribuiu cartilha 911 

depois de um grande acidente e eu não percebi na sua apresentação, necessariamente, o 912 

envolvimento com a comunidade. O quê que eles pensam dessa mineração lá, qual a atuação de 913 

vocês na APA Miraí, o quê que vocês pretendem, além dos interesses econômicos que vocês 914 

representam? O quê que vocês pensam da comunidade, como é que vocês pretendem atuar junto 915 

a ela, qual a ação de vocês junto à APA Miraí? A gente tem visto muito, assim, na hora do 916 

desastre aparece assim fazendo palestra em escola, que são ações muitas vezes até contidas no 917 

TAC, mas que representam muito pouco em relação a essas questões. Então, o ser humano que 918 

está ali, no entorno dessa barragem, né, a biodiversidade que aquela área representa para a 919 
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reserva da biosfera, eu acho que na sua apresentação nada disso foi enfocado. Isso, para mim, é 920 

segurança também. É segurança da humanidade, em relação à mega diversidade que se encontra 921 

naquela região. É segurança, também, em relação a todas as nascentes do Muriaé, que se 922 

encontram naquela região. Eu não vi você citar em nenhum minuto as pessoas que ali estão e 923 

nem atenção à mega diversidade que se encontra no entorno da mineração. Gostaria que você 924 

pudesse estar enfocando um pouco esse fato. 925 

Jonas Machado – Engenheiro Florestal da CBA – Pelo enfoque tá, pelo enfoque da palestra que 926 

me foi passado, eu acho que não buscando para esse lado, faltou. A Lílian é assistente de 927 

comunicação, poderá explicar melhor sobre os trabalhos, né, sócio-ambientais que tem 928 

programado para a região. 929 

Lílian Santana – Assistente de comunicação da CBA – Boa tarde a todos. Quando convidaram a 930 

empresa para falar, nos deram apenas quinze minutos e pediram para a gente tirar algumas 931 

dúvidas que porventura existissem à respeito do monitoramento da barragem. Então, a gente foi 932 

muito específico, até em função do tempo, né, mas a gente gostaria de aproveitar essa 933 

oportunidade, porque até responder aqui, eu acho que eu não conseguirei atender a todas essas 934 

suas perguntas, nós vamos então estar convidando vocês para fazer uma visita, tanto na nossa 935 
unidade em Itamarati, quanto em Miraí, para que a gente pudesse realmente estar apresentando a 936 

empresa, apresentando os nossos projetos, porque atualmente nós temos assim vários projetos em 937 

desenvolvimento, talvez, alguns de vocês já conheçam uma parte deles, mas realmente seria 938 

interessante vocês todos, que são conselheiros, conhecerem o todo, conhecerem a empresa, né, e 939 
a gente poderia estar então agendando uma visita, eu não sei se posso fazer esse convite assim, se 940 

a gente formaliza isso, mas para estar respondendo isso, né. Os nossos programas que estão, né, 941 
que estão, por exemplo, estamos nas escolas, realmente é uma verdade, a gente tem o programa 942 

de Educação Ambiental, que é desenvolvido permanentemente, tanto aqui no nosso centro 943 

quanto na região de Miraí também, onde a gente está ainda em fase de implantação, né, mas já 944 

temos algumas coisas em desenvolvimento e tem todo esse processo de estar conversando com a 945 
comunidade, que é uma coisa que a gente está iniciando um processo. Como foi falado, a 946 

empresa está aqui na região há algum tempo, mas até então não se tinha essa questão da 947 
preocupação, porque todo mundo era muito próximo, você conseguia falar com o proprietário, 948 

porque as terras que a gente minera são sempre propriedades particulares, então tem essa 949 

conversa direta com o proprietário e tudo. Mas essa questão da comunidade como um todo e 950 

como você mesmo colocou, né, não é uma mineradora que vai resolver o problema de uma 951 

região, mas nós somos uma mineradora que estamos numa região e que pensamos a região como 952 

um todo. Então, todas essas coisas, nós podemos, inclusive, ter assim uma contribuição muito 953 

grande de vocês, que representam vários segmentos, né, para estar apresentando esse projeto. 954 

Então, faço esse convite no segundo momento. 955 

Rogério Noce Rocha – Superintendente de Política Ambiental – Ok. Eu até agradeço essa 956 

posição, viu Marcelo, no momento que o próprio Vanderley falou a respeito dessa reunião 957 

especial, eu acho que é um momento oportuno, porque no momento que foi feita a apresentação 958 

lá em Ubá, a respeito exatamente dos impactos, foi levantada essa questão, com relação a 959 

barragem de Miraí, não é? Da CBA. Eu acho que é um momento oportuno, porque essa condição 960 

ainda está sob o aspecto de licenciamento de instalação, é o momento oportuno de dialogar os 961 

aspectos daquilo que foi colocado dos riscos e até fazer uma avaliação, quer dizer, momento de 962 

se preparar essa reunião especial, que não tem caráter deliberativo, mas tem o caráter de mostrar 963 

essa situação do que houve e do que a gente vai entrar, talvez, com a CBA. Eu acho que o Jonas 964 

e toda equipe da CBA está disponível, exatamente porque, mostrando essa faceta sócio-965 

ambiental dessa parcela que eu acho que é importante é ter isso, até como condição específica 966 
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para o caso do que houve em relação à comunidade de Miraí, né, a comunidade de Miraí, ela fica 967 

realmente, foi falado aqui, ela fica assustada em relação ao empreendimento, da forma como foi 968 

colocado o aspecto da do Rio Pomba e principalmente em relação ao outro empreendimento que 969 

está sendo instalado, uma vez que o empreendimento da do Rio Pomba, como se diz, ela está, ela 970 

tem o viés de entrar no processo de desativação, que já foi determinado, não só pelo aspecto 971 

ambiental, mas pelo Ministério Público, né. Quer dizer, é outro aspecto e a mineração, no caso 972 

da CBA, ela está encaminhando para um processo de instalação final, né, pra entrar em operação. 973 

Então, a gente aproveitaria o momento oportuno, tão logo que tenha confirmação em relação ao 974 

espaço, tempo, vou levar ao Secretário, entrar em contato, né, e aí nós faríamos um aspecto de 975 

uma reunião calcada com uma outra, né que seria levada essa situação da visualização desse 976 

aspecto. Aí, a gente entraria em contato com a CBA para preparar essa visita no caso. Ok? 977 

Jonas Machado – Engenheiro Florestal da CBA – Ok. Estamos à disposição lá. 978 

Rogério Noce Rocha – Superintendente de Política Ambiental – Herly. Falar o Herly, depois o 979 

Robin. 980 

Herly Carlos Teixeira Dias – SIF / Sociedade de Investigações Florestais – Obrigado. Eu fui o 981 

segundo a me inscrever, mas só agora fui chamado, tudo bem. Eu tenho três perguntas a fazer, 982 
Jonas. Você já defendeu tese, mas passa por outra bateria aí. No ano hidrológico 2005/2006 983 

houve foi enchente, assoreamento do curso d’água que passa por Descoberto. Naquela ocasião, o 984 

comentário que chegou é que foi material drenado lá da mina da CBA. Você poderia esclarecer 985 

isso melhor? Você tem alguma informação? 986 
Jonas Machado – Engenheiro Florestal da CBA – O Rodrigo acompanhou de perto esse 987 

processo aí, pode falar com mais propriedade. 988 
Rodrigo Monteiro – Advogado da CBA – Boa tarde, sou advogado da companhia, aqui no 989 

departamento de Itamarati e eu acompanhei muito de perto o processo, no caso, o inquérito civil 990 

que correu na Promotoria de Justiça da comarca de São João de Nepomuceno. Foi justamente 991 

para apurar uma denúncia nesse sentido. Se não me engano, naquela ocasião teve uma chuva 992 
muito forte e morreram até algumas pessoas na cidade de Descoberto. Então, a primeira coisa 993 

que disseram é que a culpa era da CBA, por causa de uma mina que existia em Descoberto. 994 
Então foi instaurado um inquérito civil e no ano passado, finalmente, foi fechado o laudo que 995 

apurou não haver nenhuma responsabilidade da Companhia com relação a esse acidente. Então, 996 

inclusive foi vistoriado pelo Ministério Público e pela própria FEAM e o laudo tanto da FEAM 997 

quanto o Ministério Público foi no sentido que não tinha nada de errado naquela mina e, 998 

conseqüentemente, a CBA não teria nenhum motivo especial a ver com aquele acidente em 999 

Descoberto. 1000 

Herly Carlos Teixeira Dias – SIF / Sociedade de Investigações Florestais – Obrigado. Eu 1001 

perguntei justamente porque foram comentários e a gente não sabia ao certo o que havia 1002 

acontecido. Bom, a segunda pergunta que eu ia fazer, o Robin até já chegou a mencionar, você já 1003 

falou, Jonas, sobre o descomissionamento da mina, né. Esse descomissionamento, ele faz parte 1004 

do plano de fechamento, né, é uma das fases. Depois, tem também a fase de sócio-econômico, 1005 

fase, a reabilitação da área, o destino final da área. Você já mencionou isso, está sendo 1006 

elaborado. Você tem um prazo para apresentar isso? Como é essa questão? 1007 

Jonas Machado – Engenheiro Florestal da CBA – Tem um prazo. Não sei lhe determinar qual 1008 

esse prazo que está previsto aí não. 1009 

Herly Carlos Teixeira Dias – SIF / Sociedade de Investigações Florestais – Isso é direcionado 1010 

para a FEAM? 1011 

 Jonas Machado – Engenheiro Florestal da CBA – É. Eu posso até, voltando um pouco aí, a 1012 

gente, a CBA de Itamarati, é certificada pela 141.001 e ela tem feito estudos alternativos de 1013 
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ANEXO 4 – Relatório Técnico 
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ANEXO 5 – Relatório Técnico 
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