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do República em 

São Miguel do Oeste 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE SÃO MIGUEL DO OESTE - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA CATARINA 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio de seus 

Procuradores da República signatários, vem perante Vossa Excelência, no uso de suas 

atribuições constitucionais (art. 127, "caput" e art. 129, III, ambos da Constituição 

Federal) e legais (5°, III, alínea "e, e art. 6°, VII, nb" ambos da Lei Complementar n. 

75/93 e arts. 1 0 , I, e 5°, caput, da Lei no 7.347/85) propor a presente 

ACÃO CIVIL PÚBLICA, com pedido de antecioacão de tutela, 

tendo por fundamento as razões de fato e de direito que passa a expor, 

contra o: 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEID AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, autarquia 

federal de regime especial, vinculada ao Ministério do Meio 

Ambiente, representado pela Procuradoria Federal Especializada, 

órgão jurídico da autarquia, podendo ser citado na pessoa de seu 

Procurador Federal, Rua Barão do Rio Branco, n. 268 - D, Centro, 

Chapecó/SC, CEP 89801-030. 
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I - OBJETO DA PRESENTE AÇÃO 

A presente ação visa a obter provimento judicial destinado a determinar 

que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) 

inclua no Termo de Referência da Usina Hidrelétrica 'tapiranga as alterações sugeridas 

pelos analistas periciais do Ministério Público Federal nos Pareceres Técnicos n. 

095/2011, n. 12/2012 e n. 27/2012, uma vez que a autarquia não acatou os termos da 

Recomendação PRM/SMO 035/2012, expedida por este parque. 

II - DA LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL 

A Constituição Federal de 1988 incumbiu o Ministério Público da defesa 

da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e Individuais 

indisponíveis, bem como outorgou-lhe a função prevista no inciso III do art. 129, de 

promover o Inquérito civil e a ação civil pública para a defesa do melo ambiente. 

Tal atribuição vem reafirmada no art. 6 0 , VII, b, da Lei Complementar n. 

75, de 1993, que dispõe que compete ao Ministério Público da União promover o 

inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, dg 

meio ambiente dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 

paisagístico 

A Lel Orgânica Nacional do Ministério Público, em seu art. 25, IV, a, 

também dispõe que incumbe ao Ministério Público promover o Inquérito civil e a ação civil 

pública, na forma da lei, para a proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao 

meio ambiente 

A Lei n. 7.347/85, que disciplina a ação civil pública, dispõe, por sua 

vez, que: 

Art. 1 0  Regem-se pelas disposições desta Lel, sem prejuízo da açào popular, as 
ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: 

- ao meio ambiente; 

Art.5 0  Têm legitimidade para OnlIXILialtrilasIgrifdlattlar: 
I - 

o 
 Ministério Público; 
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Evidente, pois, diante dos textos legais e constitucionais 

supramencionados, a legitimidade ativa do Ministério Público Federal para propor a 

presente ação civil pública, cujo objeto é, exatamente, a proteção do meio ambiente. 

III — DA LEGITIMIDADE PASSIVA E DA COMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA FEDERAL 

No que concerne à legitimidade passiva e à competência federal, há que 

se fazer análise, ainda que breve, a respeito da competência material para o processo de 

licenciamento ambientai do empreendimento objeto da presente ação. 

Neste aspecto, a Resolução do CONAMA n. 273/97 estabeleceu como 

critério de definição de competência para o licenciamento ambiental a abrangência do 

impacto ambiental. In verbis: 

Art. 4 - Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis - IBAMA, Órgão executor do SISNAMA, o licenciamento ambiental, a que 
se refere o art. 10 da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, de empreendimentos 
e atividades com significativo impacto ambiental de âmbito nacional ou regional, a 
Saber: 
1 - localizadas ou desenvolvidas conjuntamente no Brasil e em pais limítrofe; na 
plataforma continental; na zona económica exclusiva; em terras Indígenas ou em 
unidades de conservação do domínio da União. 
II - localizadas ou deeenvolvidas em dolo ou maio Estados. 
III - sugas impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territorial. 
do País ou de um ou mais Catado.. (g.n.) 

Oportuno destacar, neste aspecto, que a Usina Hidrelétrica de !tapiranga 

está prevista para ser construída no Rio Uruguai, que banha mais de um estado brasileiro 

(Rio Grande do Sul e Santa Catarina), bem como serve de limite com outro país 

(República Argentina), o que evidencia a competência do IBAMA para o licenciamento 

ambiental do referido empreendimento. 

Estabelecida essa premissa, e considerando-se que o artigo 109 da 

Constituição Federal dispõe que cabe à Justiça Federal processar e julgar "as causas em 

que a União, entidade autárquica, empresa pública federal forem Interessadas na 

condição de autoras rés, assistentes ou oponentes (...)", nenhuma dúvida resta a respeito 

da legitimidade ativa do parquet para a propositura da presente ação, bem como da 

competência da Justiça Federal para seu processo e julgamento, uma vez que o IBAMA, 

autarquia federal, Integra o polo passivo da presente demanda. 
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IV — DOS FATOS 

O Ministério Público Federal Instaurou, com base na representação 

protocolada nesta Procuradoria pelo Prefeito do Município de Mondai/SC, o Inquérito Civil 

n. 1.33.012.000160/2010-01 com o objetivo de fiscalizar e exigir o cumprimento das 

normas ambientais na construção da Usina Hidrelétrica Itapiranga. 

Juntamente com a representação, o Prefeito de Mondai/SC encaminhou 

cópia da Proposta de Termo de Referência elaborada pela empresa DESENVIX, 

responsável pelos estudos ambientais. 

Em consulta ao sitio do IBAMA, confirmou-se que o processo de 

licenciamento ambiental da mencionada usina encontrava-se em fase de elaboração do 

termo de referência. 

Desse modo, com o fim de evitar possíveis prejuízos ao meio ambiente e 

ao próprio empreendedor, que poderia dispender elevadas quantias para a realização de 

estudos que poderiam ser, ao depois, anulados em razão da inobservância de aspectos 

ambientais relevantes, o Ministério Público Federal recomendou ao IBAMA, por meio da 

Diretoria de Licenciamento Ambientai (DILIC) do IBAMA/Sede (Brasília-DF), que, após a 

análise do termo de referência e antes de sua aprovação, o processo de licenciamento 

ambiental fosse suspenso até que a perícia técnica do Ministério Publico Federal se 

manifestasse, a fim de que fossem sugeridas eventuais alterações visando a evitar 

possíveis demandas judiciais referentes ao processo de licenciamento. 

Em resposta, a Diretoria de Licenciamento Ambiental do IBAMA 

informou, apenas, que aguardava contribuições desta Procuradoria para incorporação ao 

termo de referência. 

A fim de contribuir com o processo de licenciamento ambiental, e após 

participar, por Intermédio de seus peritos, de audiência pública promovida pelo Município 

de Mondai/SC para discutir questões relacionadas à Usina Hidrelétrica de Itapiranga, o 

Ministério Publico Federal solicitou à perícia técnica do órgão que elaborasse parecer 

sobre a Proposta de Termo de Referência elaborada pelo empresa DESENVIX contendo as 

alterações que entendesse necessárias para que as normas ambientais fossem 

cumpridas, bem como para que os direitos das comunidades atingidas fossem 
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respeitados. Na elaboração dos pareceres, os analistas periciais identificaram algumas 

inconsistências e a ausência de alguns pontos importantes relativos ao meio físico e 

biótico. 

Diante disso, no mês de abril de 2011, os pareceres contendo sugestões 

de modificação da proposta de termo de referência em relação ao meio biótico foram 

encaminhados ao IBAMA. 

Contudo, no mês de setembro de 2011, o IBAMA consolidou o Termo de 

Referência (anexo 2) e encaminhou-o ao Diretor Superintendente da empresa DESENVIX 

para a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental - EIA e o respectivo RIMA - Relatório 

de Impacto Ambiental, sem antes encaminhar cópia a esta Procuradoria para que fosse 

efetuada análise técnica sobre as modificações até então sugeridas. Ou seja, o !DAMA 

não cumpriu os termos da recomendação expedida e deu continuidade ao 

procedimento de licenciamento. 

Diante do não acatamento da recomendação pelo IBAMA, este órgão 

ajuizou a Ação Civil Pública n. 5002038-63.2011.404.7210, a fim de obter provimento 

judicial destinado a suspender o processo de licenciamento ambientai da Usina 

Hidrelétrica 'tapiranga, em especial os efeitos do Termo de Referência emitido pelo 

IBAMA no mês de setembro de 2011, até que a perícia técnica do Ministério Público 

Federal se manifestasse sobre a regularidade do referido termo, uma vez que a autarquia 

não acatou, na integra, os termos da Recomendação PRM/SMO 002/2010, expedida pelo 

Ministério Público Federal. 

O MM. Juiz Federal deferiu o pedido de tutela antecipada formulado nos 

autos da referida ação civil pública, determinando ao réu que suspendesse o processo de 

licenciamento ambientai da Usina Hidrelétrica !tapiranga, bem como os efeitos do Termo 

de Referência, até que pevide técnica do Ministério Público Federal concluísse os estudos 

na região a ser atingida pela usina e apresentasse à autarquia ré suas conclusões sobre o 

Termo de Referência. 

Com o deferimento do pedido de tutela antecipada, os analistas periciais 

das Procuradorias da República do Rio Grande do Sul e Santa Catarina procederam à 

análise do Termo de Referência consolidado pelo IBAMA, além de realizarem uma vistoria 

na área de abrangência da Usina Hidrelétrica (tapiranga. 

Rua Sete de Setembro, 2.079, Centro - São Miguel do Oeste/SC - CEP 89.900-000 
Caixa Peitai 21 - Fone/Fax: (0/0019) 3531-2700/ 3531-2710 - e-maa: prmsmopprse.mptgov.br  



O M p F rz4 . . „.. ea, 
e~esse.~ me~ a• O•e• 

Em decorrência dessas diligências, os analistas emitiram os Pareceres 

Técnicos n. 095/2011, n. 12/2012 e n. 27/2012 (anexos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10) que 

foram conclusivos no sentido de serem necessárias alterações no Termo de Referênda 

para que os estudos de impacto ambiental possam atender à legislação ambiental e 

assegurar os direitos da população atingida. 

Para melhor compreensão, transcrevem-se a seguir as alterações 

sugeridas pelos analistas periciais do Ministério Público Federal: 

- Parecer Técnico n. 095/2011 referente ao meio blótico, elaborado pelos 

analistas periciais da Procuradoria da República em Santa Catarina: 

"As deficiências indicadas nos Pareceres Técnicos n 912/2011 e 
25/2011 foram satisfatoriamente abordadas no TR em comento, com 
exceção de alguns aspectos que são explicitados a seguir, Juntamente com 
sugestbes complementares: 

• Enrtariarnntunta n 0  297. de 09 de aoostn de Pnin ~Ma. 
a referida Portaria estabelece diretrizes a serem observadas pelo MAMA 
no licenciaMento de empreendimentos hidrelétricos na bacia do médio e 
alto Rio Uruguai, ou seja, inclui a área pretendida para Instalação do AHE 
[tapiranga. Em vista disso, o IBAMA deverá observar o atendimento aos 
incisos II dos artigos 3 0  e 40 , os quais estabelecem os estudos adicionais 
e as medidas mitigadores e compensatórias que deverão ser exigidas para 
os empreendimentos hidrelétricos situados a jusante da UHE Foz do 
Chapecó. Dentre os aspectos mencionados por aquela Portaria, destaca-
se: "avaliação dos impactos sobre os peixes migradores e cadeia trefica 
associada, bem como sobre as comunidades de pescadores, Incluindo 
aspectos de qualidade da água, vazão ecoMplen, conectividade e 
extensão dos condores ecológicos". Cópia da Portaria consta em 
anexo. 

• Alternativas Inrarinnaiv no item 2.3.4, que trata das alternativas 
locacionais e tecnológicas, alguns aspectos já são abordados da seguinte 
forma: 

"Apresentar, para o sitio definido no inventário, alternativas de 
arranjo do empreendimento e Iocadonais de eixo, levancb em 
consideração tanto os aspectos relacionados à engenharia (fundação, 
volume de material, mecanismos de transposição e produção de energia) 
quanto aos fatores /sins, bláticos e humanos.' (pg. 11/74) 

Com Intuito de evitar que a definição dessas seja simplesmente 
para o cumprimento das exigências legais, sugere -se que a escolha das 
alternativas ainda contemple diferença significativa entre elas no que se 
refere aos seguintes aspectos: 

- sítios arqueológicos e históricos que serão afetados pela 
alternativa; 

 

- número de (entalas que dependem da produção agrícola familiar e 
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que necessitarão ser realocadas por ocasião da implantação da 
alternativa; 

comunidades indígenas e quilombolas existentes na área afetada 
pela alternativa; 

recursos ambientais impactados pela alternativa. 

Acrescentamos, ainda, que a tabela comparativa das alternativas 
locacionais e tecnológicas, sugeridas no item 2.3.4 do Termo de Referência 
em questão, também deverá contemplar todos os aspectos 
supramencionados. 

• Vazão ecológica: o Item que trata dessa questão (pg. 19/74), 
salvo melhor entendimento, determina que seja estabelecida a 
=tos!~ para determinação da vazão ecológica, sem, contudo, exigir 
que a mesma seja anlirarla na ocasião da elaboração do EIA/RIMA, 
conforme transcreve-se abaixo: 

"Deve ser proposta, com a devida fundamentação, metodologia a ser 
aplicada para definição de vazão ecológica para o trecho da 
bacia. As vazões remanescentes para atender as condições 
sanitárias e ecológicas mínimas deverão ser avaliadas considerando 
a fase de enchimento do reservatório e de operação, bem como se o 
arranjo das obras é com ou sem derivação (ANA, 2009). - 

A vazão ecológica, conforme definição apresentada pela instrução 
Normativa n°4, do MMA, de 21/06/2000, relativa aos procedimentos 
administrativos para a emissão de outorga de direito de uso de recursos 
hídricos, em corpos d'água de domínio da União, corresponde à "vazão 
mínima necessária para garantir a preservação do equilíbrio natural e a 
sustentabilidact dos ecossistemas aquáticos'. 

Dada sua relevincia e a determinação constante na Portaria 
Conjunta n0297/2010, acima citada, nao é aceitável que a quantificação 
dessa vazão seja postergada para etapas subsequentes no processo de 
licenciamento, visto que está diretamente relacionada aos Impactos 
potenciais da instalação e operação do empreendimento. 

Ademais, quanto ao método a ser empregado, sugere-se que esse 
envolva, o quanto for possível, características geomorfológicas, 
hidrológlcas, hidráulicas e biológicas do rio. 

• Áreas ttle Preservarão Permanente: no TR .  revisado, embora haja 
menção as Arcas de Preservação Permanente, não explicita o seu 
destaque, como preconiza, o art. 6 0 , 1, b. 

• filtomorauna: o TR informa que será estudado um grupo de 
entomofauna. Tal indefinição não atende o indicado nos pareceres 
precedentes desta Assessoria Pericial. Isto porque existem dois grupos de 
Insetos ameaçados de extinção, a saber: lepidópteros (borboletas e 
mariposas) e coleópteros (besouros). Logo, além de 'um' grupo, por sl só, 
ser insuficiente (existem dois ameaçados), a Indefinição possibilita que 
nem mesmo um destes seja estudado. Portanto, deve estar claro no TR 
que os coleópteros e lepidópteros sejam objetos de diagnóstico. 

• tincleinnem rnatematira• o TR indica (fis. 20/74) que os 
modelamentos matemáticos da qualidade da água deverão considerar, 
minimamente, os sistemas: reservatório 15  o trecho a 	 -  

L=1, 

Caso alguma das alternativas do arranjo do empreendimento 
preveja um trecho de vazão reduzida entre o bartemento e o canal de 
fuga, recomenda-se que esse trecho entre o barramento e a restituição da 
água ao rio também seja objeto de modelagem da qualidade da água. Tal 
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modelagem deverá considerar, ao menos, a simulação da vazão mínima 
prevista para aquele trecho. Além disso, sugere-se a simulação hidráulica 
ao longo do trecho de vazão reduzida, de forma que possa-se verificar os 
perfis de nível d'água nas seções topobatimétricas simuladas. 

A respeito das condições de qualidade da água no reservatório da 
UNE ]tapiranga, destaca-se a constatação apresentada no Relatório Final 
da 'Avaliação Ambiental Integrada dos Aproveitamentos Hidrelétricos da 
Bacia do Rio Uruguai" (2007): 

"As simulações também sugerem a ocorrência de anoxia em alguns 
reservatórios e em cenários distintos. Essa anoxia tende a resultar pelo 
consumo mais rápido de DOO em reservatórios mais profundos em relação 
à baixa Intensidade de reaeração nestes, sem se considerar a carga 
poluiriam que neles aflui. Considerando-se a frequência projetada de 
ocorrência de anoxia, pode-se verificar que os reservatórios mais 
problemáticos tendem a ser Quebra Queixo, São José e Passo de São 
João, Monjolinho e La2b2figa (sendo bastante afetado pelas descargas 
simuladas para Quebra Queixo)?(grifo nosso. MI Uruguai, pg. 374) 

• õegjingdgiggja: sugere-se para os Itens "e e "f" do item 5.1.9 a 
acresção do termo "ou seixos", quando se refere aos "bancos de areia, 
considerada a provável predominfincia desta fração granulométrica 
naquele trecho de rio. 

• Planos Municipais de Saneamentn• no item 5.3.1 "Aspectos 
Geopoliticos e Institucionais' (fls. 33/74), em que consta "Identificar os 
municípios que possuem Planos Diretores e, dentre estes, aqueles em que 
está prevista a obrigação de elaboração do Estudo de Impacto de 
Vizinhança (EN)", sugere-se que seja acrescentado ao texto: Identificar 
os municípios que possuem Planos Municipais de Saneamento e avaliar a 
relação entre o empreendimento e aqueles Planos na área de influência do 
projeto. 

• Erngnóstirn Ambiental Global: sugere-se que nos cenários 
elencados à fl. 44/74 (alíneas "a", 'V e "C), o texto "a implantação do 
onojefon seja substituído por -a implantação de cada uma das alternativas 
de projeto°, com vistas ao atendimento do Art. 6 0 , Inciso II da Resolução 
CONAMA n 001/86. 

3. Por fim, oportuno destacar algumas das conclusões apresentadas 
no Relatório Final da "Avaliação Ambiental Integrada da Bacia Hidrográfico 
do Rio Uruguai': datado em abril de 2007, o qual faz menção às 
implicações da Implantação da UHE !tapiranga. Vejamos: 

"O empreendimento Itapiranga pode ser considerado o mais preocupante, 
no que se refere á IctIofauna da região como um todo. Isto devido à sua 
localização (cerca de 50 km a montante do Salto Yucumã) e, também, 
pelo fato de Interceptar a rota dos peixes que atualmente se dirigem ao 
rio Chapecó que, conforme já mencionado, é importante para a 
manutenção desta fauna. 

Além do mais, este trecho do rio Uruguai encontra-se atualmente livre de 
bartamentos, o que provavelmente tem contribuído para a diversidade de 
espécies típicas de ambientes láticos. 

As mudanças nas propriedades fisicas da água (menos turvas) no trecho a 
Mente de Itapiranga poderão resultar numa maior predação de peixes, 
além de Interferências na composição do pilincton. Esses efeitos poderão, 
Inclusive, propagar-se para jusante, com reflexos na área do Parque do 
Turvo e, até mesmo, no segmento Inferior do setor Noroeste." (MI 
Uruguai, pg. 379) 

4. Há de se apontar também as considerações especificas tedd 
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pela Avaliação Ambiental Integrada da bacia do Rio Uruguai sobre a 
ictIorauna: 

. "Dada a Importância da ictio fauna neste setor [setor noroeste, no qual 
está Inserido o AFIE [tapiranga), recomenda-se a realização de estudos de 
avaliação genética das populações de peixes migradores antes do 
licendamento do empreendimento de !tapiranga. Igualmente importantes 
são os levantamentos de ictioplancton, Para  que as áreas de desova e de 
criadouros sejam identificadas e devidamente preservadas. " (MI 
Uruguai, pg. 424) 

"Os levantamentos Ictiofaunisticos deverão contemplar o segmento a 
jusante do reservatório de Iteplranga, especialmente no Parque do Turvo, 
para que a previsão de Impactos nesta localidade seja realista e, se 
possível, que estes impactos sejam mitigáveis." (MI Uruguai, pg. 424) 

"(...) recomenda-se que sejam realizados programas de inventário e 
monitoramento de longo prazo de flora aquática na área de influência 
desses empreendimentos, com ênfase em espécies reó fitas (Dycicia e 
espécies acompanhantes), durante as fases de pré e pós-enchimento." 
(MI Uruguai, pg. 425) 

Também neste setor, aplicam-se as recomendações (...) referentes ao 
monitoramento de longo prazo de onça perda (Puma concolor). 
Adicionalmente, sugere-se que seja realizado monitoramento de longo 
prazo, através de radioteemetri a, de indivíduos de onça-pintada 
(Panthera anca) e de anta (TapiruS terrestres), bem como coleta de 
material genético para avaliação do grau de consangüinidade da 
População de diferentes Unidades de Conservação. (MI Uruguai, pg. 427) 

5. 	Ainda sobre a UHE [tapiranga, o Parecer Final emitido pelo MMA 
(Parecer n°017/2007/GAIA/DLAPJSMCQ) sobre a MI do Uruguai alerta 
para os seguintes aspectos: 
"Em que pese essa tendência de comprometimento acentuado dos setores 
Canoas e Inhandava, em função de suas fragilidades, deve-se ter especial 
atenção com o Setor Noroeste. visto, que para o mesmo, os impactos 
negativos têm maior expressão em função dos aspectos relacionados aos 
recursos hiddcos e aos ecossistemas aquáticos, que poderão sofrer 
significativas alterações ambientais em decorrência de uma possível 
implantação da tniF co ~rance com repercussões sobre o Parque do 
Turvo. Acrescente-se a isto as fragilidades ambientais do Setor. " (pg. 
102) 

"Sobre os Impactos cumulativos sinérgicos, com base nas conclusões do 
Estudo, além dos aspectos sociais evidenciados, que demonstrem a 
necessidade de se abordar melhor a temática, tendo em vista a 
recorrência de impactos sociais em áreas já afetadas, pode-se identificar 
uma situação de alerta para os Setores Canoas, Inhandava 
Noroeste, em função da passível implantação de novos 
empreendimentos hidrelétricos, destacando-se o comprometimento 
dos ecossistemas aquáticos e terrestres, de maneira irreversível, com 
conseqüências mais severas sobre o Setor Noroeste, com a Implantação 
da UNE de Itaprranga, no cenário de Medro Prazo(...)? (pg. 103) 

- Parecer Técnico n. 12/2012 - ASSPER PR/RS referente ao meio biótico, 

elaborado pelo analista de biologia da Procuradoria da República no Rio Grande 

do Sul, especialista em diversidade e conservação de fauna: 
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4. CONCLUSÕES 

As diretrizes para análise de viabilidade ambiental de hidrelétrica 
no rio Uruguai, embora Importantes, ainda são preliminares, podendo 
tornar-se mais restritivas com a finalização das etapas faltantes do Projeto 
Frag-Rio e terem efeito decisivo sobre o licenciamento prévio da UHE 
'tapiranga. 

Quanto ao TR elaborado pelo Ibama, o atendimento das diretrizes, 
tal como formuladas, resultará num EINRima tecnicamente deficiente -
no diagnóstico ambiental, na avaliação dos impactos e até na organização 
organização das Ideias no texto -, favorecendo a negligência a graves 
Impactos irreversíveis e prejudicando a escolha da melhor alternativa 
tecnológica e locacional. 

5. SUGESTÕES DE ENCAMINHAMENTO 

É recomendável que o Ibama corrija o TR (tanto seu conteúdo 
como a estrutura de títulos) de modo que incorpore os seguintes requisitos 
para O E1A/Rima: 

5.1. Realizar amostragem de campo para o componente biótico 
que permita a identificação de todas as espécies ameaçados de extinção 
constantes nas listas estaduais, nacional ou Internacional (IUCN) -
ocorrentes na área de influência da UHE 

5.2. Avaliar os Impactos ambientais da UHE e de cada alternativa 
tecnológica e locacional considerando os seguintes itens: 
a) o diagnóstico ambientai; 
b) os impactos sobre todas as espécies ameaçadas de extinção com 
distribuição (confirmada ou potencial) na área de Influência 
c) os resultados, análises e recomendações do Projeto Frag-Rio il 

 disponiveis na data de execução do EIA; 
d) os efeitos cumulativos e sinérgicos dos impactos sobre o meio biótico 
decorrentes de todos os tipos de empreendimentos situados (mesmo que 
em projeto) junto ao rio Uruguai na área de Influência e junto aos 
afluentes desse trecho do rio; 

5.3. Utilizar, no mínimo, todos os Itens acima para fundamentar a 
recomendação quanto à alternativa mais favorável e a conclusão acerca da 
viabilidade ambiental do projeto. 

- Laudo Técnico ASSPER PRRS/PRSC/PRR4 n. 27/2012, referente ao meio 

antrópico, elaborado pelos analistas de antropologia da Procuradoria da 

República em Santa Catarina, Procuradoria da República no Rio Grande do Sul e 

Procuradoria Regional da República no Rio Grande do Sul: 

2.3 ITENS NO TERMO DE REFERENCIA 

Este tópico trata dos aspectos que merecem apreciação por parte do 
órgão ambiental acerca do Termo de Referência. Serão respekados os itens 
adotados pelo órgão no TR. 

- B.c.a. Audiências Públicas 

Em relação às audiências públicas, partimos das recomendações do 
Relatório da Comissão Espadai "Atingidos por Barragens" (p.39-40), que 

19 "Desenvolvimento metodológico e tecnológico para avaliação ambientai Integrada aplicada ao 
processo de análise de viabilidade de hidrelétricas" 
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destaca o seguinte: 

que, ao mnduaren as audiências pudicas, os Órgãos ambientais assegurem 
igualdade de ccndições ate as empresas interessadas no licenciamento ou 
operação da barragem, de um lado, e cacifros, sodedade dvIl organizada e 
instituições cientificas independentes, de outro lado, contemplando distribuição 
equênime de tempo de exposição 
que estes orgia ambientais assegurem ampla participação do g(d7907  
interessado nas audiências, promovendtras em das e horários propícios, em 
ima acessíveis e com oferta de transporte gratuito; 
que, Obrigatdiamente, realizem-se as audiências necessárias para a assegurar a 
possibilidade de partiripapeo - acesso - a todos quantas sejam atingidos 
potenciais; 
Ode, no caso de projetos de interesse regional e nacional, seja assegurada a 
realização de audiências púdicas nas capitais estaduais ou no Distrito Federal, 
mediante o prévb requerimento de entidades de âmbito estadual ou nacional; 
que as regras de encaminhamento de cada audiência pública sejam objeto de 
acordo prévio can representantes da sociedade civil, esclarecidas e divulgadas 
no Inicio da respectiva audiência; 

Com foco nesses critérios de garantia da participaçao, que seja 
estabelecido um planejamento consistente para cada uma das audiências 
públicas a serem realizadas. O tempo e o espaço fisico que for consignado 
para a audiência tem que estar propordonalmente condizente com a 
apresentação do conteúdo completo do RIMA, bem como das demais etapas 
que incluem a Inteira panidpação do publico em audiência, de modo a 
garantir que seja alcançado o principal objetivo da realização de audiências 
públicas. Neste sentido, oportuno citar a recente audiência pública referente à 
Usina Hidrelétrica de Paiquerê, realizada em Porto Alegre, no dia 23/03/2012 
com inicio às 19hs e término em tomo das 3hs da madrugada. Essa condição 
de exposição e realização da audiência, seja por falta de tempo ou por 

exaustão dos participantes, é Inadequada para garantir o pleno andamento 
dos trabalhos. A falta das condições de assistênda e partidpação compromete 
sobremaneira o aspecto da efetividade da própria meta a ser alcançada, ou 
seja, garantir aos Interessados as Informações sobre o processo de 
licenciamento ambiental, a exposição do conteúdo completo do RIMA e a 
discussão participativa da audiência para dirimir dúvidas, apresentar criticas e 
sugestões. As condições que garantam a capacidade de recepção de todas as 
etapas e o atendimento ao objetivo final de audiências públicas consiste numa 
falta que deve ser sanada pelo planejamento que considere a especificidade 
de tratar-se de complexa atividade que envolve o licenciamento ambiental de 
uma Usina Hidrelétrica. 

Além disso, a realização de audiências públicas devem garantir ampla 
participação da sociedade como um todo, entre os quais os atingidos, as 
representações municipais e estaduais, os institutos e universidades de 
pesquisa, bem como dos órgão competentes responsáveis pelo 
acompanhamento e fiscalização do processo de licenciamento. A exigência de 
realização de audiências a todos os interessados se coaduna também com a 
exigibilidade de que sejam realizadas audiências também em localidades 
poios regionais nos estados correspondentes, por possibilitarem reunir os 
Interessados em todos os âmbitos de carapaça°, seja da comunidade em 
geral, seja da comunidade cientifica. 

- B.b.c Outros estudos e documentos a serem Observados 

Diante da fundamentação do Relatório da Corrissão Especial do 
Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, que identificou 16 
violações aos direitos humanos de atingidos por empreendimentos 
hidrelétricos já implantados, sugerimos que sejam observadas e tomadas 
como parâmetros no desenvolvimento do Estudo de Impacto Ambiental, 
também as recomendações expedidas enquanto resultado do documento 
aprovado em 2010. 
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- 4. Definição das áreas de influência 
Consta no TR (p.13-14) que a definição preliminar dos limites das 

três diferentes áreas de Influência - Área de Influência Indireta (AM, Área 
de Influência Direta (MD) e Área Diretamente Afetada (ADA) - precisa ser 
justificada. Nesta direção apontamos que a justificativa deverá ser 
apresentada também em função do critério de impacto social que foi 
conceituado no Relatório da Comissão Especial do Conselho de Defesa dos 
Diretos da Pessoa Humana, conforme o seguinte: 

Impactos e perdas podem incidir sobre indivíduos, famílias, comunidades, 
grupos sociais específicos, e podem interferir nos meios e modos de vida 
material. Também podem ser comprometidas tradições culturais, laços e 
redes sociais, locais de valor simbólico e relighoso,conformando um conjunto 
de perdas que se pode designar como perdas imateriais ou Intangíveis. A 
definição de impactos sociais deve pois incluir esta dimensão cultural ou 
simbólica da vida social. 'Por impactos sociais entende-se as consequências 
para populações humanas de qualquer ação pública ou privada que altera 
modos com que urna população vive, trabalha, diverte-se, relaciona-se com 
outras populações, organiza-se para atender suas necessidades e, de modo 
geral,. comporta-se como integrante da sociedade. O termo turbem inclui 
impactos culturais que envolvem mudanças de normas, valores e crenças 
que guiam e racionalizam seu reconhecimento de si mesmos e de sua 
sodedede1 (The Interovanizat)onal Commatee on Principies and Guklellnes 
for Social Impact Assessment u5 PrincideS and guidelines. Principies and 
guidelines for social Impact assessment In the LISA. In: Impact Assessment 
and ProJeCt Appralsal, volume 21, number 3, September 2003, pagos 231-
250, Beech Tree Publishing, 10 Watford Cose, Gulldtbrd, Surrey GU1 2EP, 
11K) (P30) 

Na Identifica* dos tipos de impactos, devem ser considerados, entre 
outros: a) o deslocamento compulsório (de proprietários e não 
proprietários): b) a perda da terra e outros bens; c) perda ou restrição de 
acesso a recursos necessários à reprodução do modo de vida; d) perda ou 
redução de fontes de ocupação, renda ou meios de sustento; e) ruptura de 
circuitos económicos.' (p.30) 

Em certas circunstâncias também devem ser consideradas como atingidas as 
comunidades e populações anfitnes, Isto é, que receberam reassentamentos 
de deslocados pelo empreendimento. (1).  30) 

- 5.3 Meio Socioeconómico 
Como a classificação em áreas (ADA, AID,AII) está servindo de 

base ao que deve constar na caracterização e diagnóstico do meio 
socioeconómico, deve-se considerar que esta distinção traz consequências 
para as comunidades, uma vez que não está garantido neste item que 
sejam consideradas as precauções aos atingidos, conforme salienta o 
Relatório da Comissão Especial do Conselho de Defesa dos Direitos da 
Pessoa Humana: 

Uma caracterização restritiva ou limitada do que sejam os atingidos, ou sela. 
do que sejam os prejuízos e os prejudicados pelo planejamento, implantação 
e operação da barragem acaba por desconhecer uma série de direitos, bem 
como desqualificar famfilas e grupos sociais que deveriam ser considerados 
elegíveis para algum tipo de reparação. Alguns dos casos eleitos pela 
Comissão para análise Ilustram que o conceito de atingido adotado tem 
propiciado e justificado a violação de direitos a uma justa reparação ou 
compensação, entre outros, de ocupantes e posseiros, pequenos 
comerciantes, garimpeiros artesanais, pescadores e outros grupos cuja 
sobrevivência depende do acesso a determinados recursos naturais (p.14). 

- Com o objetivo de respeitar a devida caracterização de atingido, 
na frase do TR (p. 32) "Para a AID realizar pesquisas com dados 
secundários acrescidos de Pesquisa Amostrai e Entrevistas Qualificadas, de 
maneira a caracterizar as atividades e relações socioeconamicas dos 
grupos domésticos presentes°, alterar para "Para a AID realizar pesquisas 
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com dados secundários acrescidos de Pesquisa Amostra!, com metodologia 
devidamente justificada, e Entrevistas Qualificadas, de maneira a 
caracterizar as atividades e relações socioeconômicas dos grupos 
domésticos presentes." 

Esta providência se reflete na necessária metodologia sobre a 
coleta dos dados pala as três áreas de Influência sem descartar o que 
pode assegurar a fundamentação em dados primários. Com  Isso, além de 
somente possibilitar o estabelecimento de tendências e cenários, a 
caracterização poderá trazer aspectos do meio socioeconômico em relação 
à ocupação territorial de grupos sociais na área atingida, bem corno dos 
princípios das organizações socioculturais comunitárias que podem apontar 
para diferentes tenitorlalidades. Sugerimos ainda que os estudos qualitativos 
sobre as territorialidades processadas no local englobem a apresentação de 
mapas etnográficos, Inclusive com relação a pesca, bem como de estudos de 
migração. 

O diagnóstico que considera diferentes aspectos dos atingidos nas 
áreas de influência corresponde à conclusão do próprio TR (p. 45), pois 
permite a avaliação do impacto global do empreendimento no que refere 
ao meio sodoeconômico. 

- 5.3.5 Caracterização Socioeconômica 

Na expressão do TR "Apresentar os critérios de Indenização à população 
atingida pelo empreendimento nos termos da legislação em vigor e 
procedimentos utilizados em outros empreendimentos do gênero", substituir 
por: "Apresentar os critérios de reparação, entre os quais de indenização, à 
população atingida pelo empreendimento nos termos da legislação em vigor 
e procedimentos utilizados em outros empreendimentos do gênero." Tal 
indicação decorre da recepção da recomendação realizada pela Comissão do 
Conselho de Defesa da Pessoa Humana: 

Ainda que, em vários casos, os reassentamentos demostrem desempenho 
Insuficiente, o que se verifica é que a aplicação de políticas estritamente 
Indenizatórias tende a levar a processos de empobrecimento e marginallzagáo 
ainda mais acentuados. 

(..) Indenizações muito raramente permitem aos atingidos - populees, grupos 
sociais, oxnunklales,.famillas ou kidtviduos - reoomporem suas vidas. Assim, 
roa exemplo, urna indenização a pescadores pela diminuição do potencial 
pesqueiro a jusante de barragem não morregille nem substitui o meto de 
subsistência anta existente: em consequência. após consumirem, literalmente. 
suas indentzaçaes, esta atingida se vêm atirados á miséria e margInalizarjo. 
(p.34) 

O mesmo se refere a frase subsequente (p. 38 do IR), que merece 
alteração para o seguinte: 'Apresentar a proposta metodológica, que evite 
que haja tratamento não isonfrmico, tanto para a qualificação de propriedades 
remanescentes viáveis, quanto para a proposta de negociação dos critérios de 
reparação (que Inclui a indenização) com a população atingida pelo 
empreendimento." 

Essa dimensão de reparação se estabelece também como uma 
precaução quanto à diferenciação que poderia ocorrer caso não haja uma 
equanimidade de tratamento aos atingidos em todas as áreas de influências. 

- 5.3.10 Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico 

Na Vistoria foram apresentadas demandas sobre garantir um 
conhecimento e avaliação prévia do patrimônio sociocultural e arqueológico 
ameaçado na região, inclusive mm referência aos vínculos comunitários ccm 
seus bens arqueológicos e históricos. Isto posto, Indica-se a necessidade da 
realização de estudos imediatos quanto ao património histórico, cultural e 
arqueológico ameaçado, mediante metodologia cientifica Que assegure tanto 
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uma perspectiva de interdisdphnariedade entre o conhecimento 
antropológico, histórico e arqueológico, quanto a confecção de cartas, mapas 
e outros Instrumentos de apresentação dos resultados. 

- 5.6 Medidas e programas ambientais 

Na página 44 do TR, que referenda a implementação das medidas, 
em especial àquelas vinculadas ao meio sodoeconamico, é apontado a 
necessdade da participação da "comunidade diretamente afetada". No 
entanto, para haver uma parddpação adequada será nerrrçsário retificar a 
expressão "comunidade diretamente afetada" para comunidade atingida 
conforme já explanamos no item 5.3 (sobre meio socioeconômico), em que 
apontamos ser fundamentai a consideração da caracterização de atingido. 
Ainda, como Implicação do uso da caracterização de atingido, em termos das 
medidas e programas, ternos a seguinte recomendação da Comissão Especial 
do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa humana: 

Assim; no presente trabalha por mitigação entende-se a minlmização do 
Impacto, dano ou das perdas deles decorrentes. uma vez imposta, 
voluntária ou involuntariamente, perda ou prejuízo, entende-se por 
reparação toda e qualquer forma de satisfação dada ao prejudicado/atingido. 
podendo acorrer sob várias formas, a saber: reposição, restituição ou 
recomposição, quando o bem ou infra-estrutura são destruidos, ou ainda a 
situação social prejudicada, são repostos ou reconstituídos; indenização, 
quando a reparação assume a forma monetária; compensação, quando se 
oferece outro bem ou outra situação que, embora não reponham o bem ou 
situação perdidos, são considerados como satisfatórios em termos materiais 
ou morais. (p.31-32) 

As perdas de natureza afeava, simbólica e cultural, imatedais e intangíveis, 
e por isso mesmo não passíveis de quantificação e, a tornar?, de 
monetarização, devem ser consideradas e objeto de ampla e aberta 
discussão e negociação. (o31) 

Perante essas recomendações indica-se que a expressão: "Com base 
na avaliação ambienta, deverão ser identificadas as medidas de controle e os 
programas ambientais que possam minimizar, compensar, e eventualmente, 
eliminar os impactos negativos da Implementação do empreendimento, bem 
como as medidas que possam maximizar os impactos benéficos do projetor, 
seja reavaliada no sentido de Incorporar as definições acima expostas , 
referente ao melo socloeconõmico, nas medidas de controle e nos programas 
ambientais propostos pelo empreendedor. 

3. CONCLUSÃO 

O trabalho de indicar as necessidades de retificação e aprimoramento 
do Termo de Referenda da Dana Hidrelétrica de 'tapiranga se completa a 
partir da nossa análise sobre um aspecto que indicamos fundamental à 
elaboração de um Termo de Referênda para empreendimentos de grande 
porte. 

Com base na vistoria realizada na região, observamos que a 
transmissão das informações a respeito dos aspectos de projeto e do 
processo de licencãmento não estava adequadamente conduzida. É 
exatamente neste ponto que a demanda local é para que haja uma real e 
concreta presença e acompanhamento dos órgãos públicos responsáveis, com 
atribuição na matéria. 

Na direção de implementar um processo democrático do direito 
informação e expressão, entre os estudos que consultamos temos a recente 
Tese de doutorado de Locatelli (2011). Em sua tese o autor alerta para a 
comunicação assimétrica, sobretudo entre estado e sociedade dvil, na 
construção do empreendimento hidrelétrico da Foz do Chapecó, no no 
Uruguai. Neste trabalho, o autor alerta para as diferentes visões de espaço e 

Rue Sete de setembro, 2.079, Centre - Soo Miguel do Oeste/SC - CEP 69.900-000 
Caixa Postal 21 - Parefiex: (0)1649) 301-2700d 3631-2710 - 	pernsmeOgrSe.M0.901'.1:4 



O MPF 
NUMISIMISS Meáml . "ral de ("8" 

Is 

território dos diferentes grupos envolvidos neste tipo de empreendimento. 

Essa constatação do referido autor, nos alerta sobre os cuidados e 
cautelas que precisamos garantir no sentido de assegurar uma comunicação 
suficiente em todas as etapas do processo. Face a esta consideração 
detectada ao caso concreto e em observância à complexidade do 
empreendimento, sugerimos que seja realizada a discussão do Terno de 
Referência no âmbito de aucliândas públicas devidas, de modo que o IBAMA e 
outros órgãos competentes transmitam as informações de que necessitam as 
comunidades, evitando uma ausência e mesmo deterioração em termos de 
um adequado processo de escuta e comunicação que esteja coadunado aos 
direitos fundamentais de toda população. 

Essa proposta vai ao encontro também das recomendações já 
realizadas pela Comissão Especial do Conselho de Defesa dos Direitos da 
Pessoa Humana (p. 39): 

No que diz respeito ao acesso à Informação: 
2. que os órgãos ambientais de amber federal (IBAMA) ou estadual 
acompanhem, fiscalizem e, sempre que necessário, Intervenham 
diretamente no processo de comunicação social, de maneira a assegurar o 
seu caráter público; 
No que diz respeito às audiências públicas e aos iicenciamentos: 
1.. que o Conselho Nacional de Meio Ambiente estabeleça normativa corre 
procedimentos determinando que todos os órgãos responsáveis pelo 
licenciamento adotem mecanismos de participação democrática em todas as 
etapas do licenciamento do projeto, incluindo aquelas consagradas à 
elaboração de tenros de referências, concessão de licenças de instalação e 
opera ção; 

Além do aspecto de comunicação e esdaredmentos à oknuridade, a realização 
de uma audiênde pública nesse momento é também um meio de promover a 
participação da comunidade na elaboração do Sermo de Referência, podendo 
agregar novos elementos ainda não contemplados na análise Essa abordagem 
garantiria que não se incorresse somente em visões unilaterais, Incorporando a 
visão da comunidade no debate acerca da propriedade do Termo de Referência. 
Providêndas de realização de audlêndas e reunléeS PrevlaMente à realização do 
EIA-RIMA já foram asseguradas em outros processos de fiscalização e 
acompanhamento de licenciamento ambiertal de grandes projetos'. 

Diante das Inconsistências apontadas pelos analistas periciais em 

relação ao Termo de Referência, o MPF requereu, nos autos da ação civil pública acima 

mencionada, fosse designada audiência conciliatória, a fim de buscar acordo no sentido 

de incluir no TR as sugestões constantes das estudos técnicos acima trazidos, o que foi 

deferido pelo MM. Juiz Federal. 

Todavia o IBAMA peticionou nos autos requerendo o cancelamento da 

audiência, sob a alegação de que não pretendia realizar acordo, porquanto considerava 

que o objeto da referida ação era uma Interferência abusiva do Ministério Público Federal 

no processo administrativo de licenciamento ambiental. 

Considerando a negativa do acordo, bem como que os laudos e estudos 

apontaram a necessidade de compiementação e alteração de alguns pontos do Termo de 

e A exemplo do acompanhamento realizado pelo Ministério Público Federal referente ao projeto da UNE Tijuco 
Alto, em São Paulo. PA nv 1.34,012.000268/2003-20 

\r-'‘ çie 
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Referência elaborado pelo IBAMA, este parquet expediu a Recomendação PRM/SMO 

035/2012 (anexo 11), conforMe abaixo, para que o IBAMA adotasse as medidas 

necessárias a flm de inserir integralmente, no Termo de Referência para os estudos do 

empreendimento em questão, as considerações técnicas constantes do Laudo Técnico 

PRRS/PRSC/PRR4 n. 27/2012, do Parecer Técnico n. 12/2012 - ASSPER PR/RS e do 

Parecer Técnico ASSPER/SC n. 095/2011, subscritos pelos analistas periciais do 

Ministério Público Federal: 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, por 

intermédio de sua Procuradora da República signatária, no exercrcio das atribuições 

que lhe são conferidas pelo artigo 127, caput, e artigo 129, incisos 11, VI e IX da 

Constituição Federal; artigo 5°, Incisos I e III, alinea "e"; artigo 6°, Incisos VII, 

alínea e inciso XX, todos da Lel Complementar n. 75/93; artigo 40, inciso IV e 

artigo 23, ambos da . Resolução 87/2006, do CSMPF, e artigo 15, caput da Resolução 

n. 23 do CNMP e demais dispositivos pertinentes 13 espécie; e 

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é instituição permanente, 

essencial à função jurisdicional do Estado, Incumbindo-lhe a defesa da ordem 

Iuridica, do regime democrático e dos Interesses sociais e individuais Indisponiveis; 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público Federal promover o inquérito civil 

e a ação civil pública para a proteção do património público e social, do meio 

ambiente, dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico. turístico e 

paisagístico, nos termos do artigo 6°, inciso VII, alínea "b", da Lei Complementar 

n. 75/93; 

CONSIDERANDO que o artigo 225 da Constituição Federai impõem ao Poder 

Público e à coletividade o dever de proteger e preservar o melo ambiente para as 

presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO o principio da precaução no Direito Ambiental, segundo o qual 

"quando houver ameaça de danos graves ou irreversivels, a ausência de certeza 

cientifica absoluta não será utilizada como razão para o adiamento de medidas 

economicamente viáveis para prevenir a degradação ambientar (Princípio 15 da 

Declaração do Rio - Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento); 

CONSIDERANDO a iminente construção da Usina Hidrelétrica !tapiranga, no Rio 

Uruguai, entre os MunicIplos de Pinheirinho do Vale/RS e Itapiranga/SC; 

CONSIDERANDO que o lago da barragem Inundará cerca de 2.840 ha (dois mil 

oitocentos e quarenta hectares) de terras e atingirá diretamente sete municiPios, 

Quais sejam: (tapiranga/SC, São João do Oeste/SC, Mondai/SC, Pinhelrinho do 

Vale/R5, Caiçara/RS, Vicente Dutra/SC e Vista Alegre/RS, entre outros 

Indiretamente; 

CONSIDERANDO que tramita perante o Instituto Brasileiro do Melo Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA o Processo n. 02001.000173/2008-17, 

que visa ao licenciamento ambientai do empreendimento Usina Hidrelétrica 

/tapiranga; 

Rua Sete de Setembro, 2.079, Centro - 55o Miguel o Oeste/SC - CEP 89.900-000 
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CONSIDERANDO a ReSOlução CONAMA 237/97, que regulamenta o processo de 

licenciamento ambiental, definindo-o como sendo o procedimento administrativo 

pelo qual o Órgão ambiental licencia a localização, instalação, ampliação e a 

operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, 

consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer 

forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e 

regulamentares e as normas aplicáveis ao caso; 

CONSIDERANDO a 	instauração 	do 	Inquérito 	Civli 	Público 	n. 

1.33.012.000160/2010-01, cujo objetivo é fiscalizar e exigir o cumprimento das 

normas ambientais na construção da Usina Hidrelétrica (tapiranga; 

CONSIDERANDO a expedição da Recomendação PRM/SMO n. 001/2010, que 

detarMinou ao [RAMA que, após a análise do termo de referindo e antes de sua 

aprovação, procedesse à suspensão do processo de licenciamento ambientai da 

Usina [tapiranga até que a acida técnica do Ministério Público Federal se 

manifestasse, a fim de que fossem sugeridas eventuais alterações visando a evitar 

possíveis demandas judiciais referentes ao processo de licenciamento; 

CONSIDERANDO que, diante do não acatamento pelo IBAMA dos termos da 

referida recomendação, este órgão ajuizou a Ação Civil Pública n. 5002038-

63.2011.404.7210, a fim de obter provimento Judicial a suspender o processo de 

licenciamento ambientai da Usina Hidrelétrica Itaplranga, em especial os efeitos do 

Terrn0 de Referência emitido pelo 'RAMA no mês de setembro de 2011, até que a 

perícia técnica do Ministério Público Federal se manifestasse sobre a regularidade; 

CONSIDERANDO que a MM. Juíza Federal deferiu o pedido de tutela antecipada, 

Para determinar ao IBAMA que suspendesse o processo de licenciamento ambiental 

da Usina Hidrelétrica [tapiranga, bem como os efeitos do Termo de Referência, até 

que a perícia técnica do Ministério Público Federal concluisse os estudos na região a 

ser atingida pela usina e apresentasse à autarquia ré suas conclusões sobre o 

termo de referênda; 

CONSIDERANDO a análise técnica realizada pelos analistas periciais da 

Procuradoria da República em Santa Catarina, da Procuradoria da República no Rb 

Grande do Sul e da Procuradoria Regional da República no Rio Grande do Sul, que 

culminou no Laudo TEMI° PRRS/PRSC/PRR4 n. 27/2012, no Parecer Técnico n. 

12/2012 - ASSPER PR/RS e no Parecer Técnico ASSPERJSC n. 095/2011. 

CONSIDERANDO que os mencionados laudos técnicos apontaram a necessidade 

de complementação e modificação de alguns pontos do Termo de Referencia 

elaborado pelo (DAMA, a fim de melhor atendera legislação ambiental e aos 

Interesses da população atingida; 

CONSIDERANDO que o IBAMA não demonstrou interesse ne realização de um 

acordo nos autos da ação civil pública supramencionada; 

E, por tem, CONSIDERANDO e prerrogativa conferida ao Ministério Público 

para expedir RFCOMFNIIAN(IFS  aos órgãos públicos, no exercício da defesa dos 

valores, interesses e direitos da coletividade, visando é melhoria dos serviços 

PúblICOS e de releváncia publica, bem como ao respeito e aos Interesses, direitos e 

bens cuja defesa lhe Cabe promover, fixando prazo razoável para a adoças) das 

PrOvidêncies cabíveis (art. 6°, inc. XX da LC no 75/93) 
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RESOLVE: 

RECOMENDAR ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Retino, 

NARRAM Renováveis - !BANA, na pessoa do Superintendente do 1BAMA em 

Santa Catarina, que adote as medidas necessárias a fim de Inserir Integralmente às 

considerações téalicas constantes do Laudo Técnico PRRS/PRSC/PRR4 n. 27/2012, 

do Parecer Técnico n. 12/2012 - ASSPER PR/RS e do Parecer Técnico ASSPER/SC 

n. 095/2011 (cópia anexa), subscritos pelos analistas periciais do Ministério Público 

Federal, no Termo de Referência. 

RECOMENDAR, ainda, ao MAMA que, após a Inserção das considerações técnicas 

no Termo de Referência, mas antes da sua publicação, encaminhe cópia do referido 

termo a esta Procuradoria, a firn de que os analistas periciais do Ministério Público 

Federal efetuem uma nova análise do seu conteúdo, especialmente para verificar se 

as considerações técnicas constantes dos laudos foram integralmente Incorporadas 

ao texto do termo. 

Fica assinalado o prazo de 	a contar do recebimento, para que o 

destinatário informe se acatou a presente Recomendação e relacione as medidas 

adotadas para seu fiel cumprimento. A meteria de remnnea Dose oram seré 

lataramtadasztanesatiashatataraeotoslansornendatio 
Esta Recomendação constitui o destinatário em mora e, se não acatada, implicará 

na adoção das medidas administrativas e Judiciais Inseridas nas atribuições do 

Ministério Público Federal. Encaminhe-se, por meio eletránko, cópia da presente 

encomendação à 48  Camara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 

Federal, bem como à Assessoria de Comunicação - ASSCOM da Procuradoria da 

República em Santa Catarina. 

O IBAMA, porém, deixou transcorrer o prazo de 10 (dias) assinalado na 

recomendação sem encaminhar a esta Procuradoria informações sobre o acatamento ou 

não dos seus termos (anexo 11 ). 

Desse modo, diante da negativa do IBAMA até mesmo em comparecer à 

audiência para tentativa de conciliação e da necessidade de assegurar o cumprimento 

das normas ambientais, em especial para garantir a inclusão no Termo de Referência de 

aspectos relevantes e fundamentais para a proteção do meio ambiente, não houve 

alternativa a este parquet, senão o ajulzamento da presente demanda. 

Cabe registrar que, como já dito na exordial da ação civil pública acima 

mencionada, o que se busca com a presente é evitar que a empresa responsável inicie o 

processo de estudos de Impacto ambiental com base em um documento que poderá 

sofrer alterações, causando, desse modo, prejuízos para a empresa, para o IBAMA e, 

Principalmente, ao melo ambiente. 
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Além disso, objetiva-se evitar o ajuizamento de ações relativas aos 

estudos e demais procedimentos referentes ao licenciamento ambiental quando esses já 

se encontrar em fase adiantada ou até mesmo com obras já iniciadas. 

O acolhimento do presente feito evitará, portanto, não só eventuais 

demandas para anulação de fases do processo de licenciamento, mas, também, 

dispêndio de tempo e dinheiro do próprio empreendedor, que não precisará alterar a 

estrutura do empreendimento para se adequar a exigências posteriores, bem como ao 

meio ambiente, que, desde o inicio, será tratado de forma adequada. 

✓ — DO DIREITO 

O direito fundamental ao ambiente ecologicamente equilibrado, 

constitucionalmente assegurado, demanda tutela jurídica especial em razão de suas 

especificidades. Trata-se de bem difuso, pertencente a toda a coletividade, Indisponível, 

indivisível, insuscetível de apropriação, cujos danos são de difícil ou Impossível 

reparação. Dispõe o art. 225, da Carta Magna de 1988: 

Todos têm direito ao melo ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial á sadia qualidade de vida, Impondo-se ao Poder Público 
e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações. 

O texto constitucional impõe a todos (órgãos públicos e coletividade) o 

dever de preservar e defender o melo ambiente, evitando-se sua deterioração, em 

conformidade com os princípios da precaução e da prevenção. 

Em relação ao principio da precaução, a Declaração Rlo sobre meio 

ambiente e desenvolvimento dispõe, no seu principio de número 15: 

Com a finalidade de proteger o melo ambiente, os Estados deverão aplicar 
amplamente o critério de precaução conforme suas capacidades. Quando houver 
perigo de dano grave ou Irreversível, a falta de certeza dentifica absoluta não 
deverá ser utilizada como razão para que seja adiada a adoção de medidas eficazes 
em função dos custos para Impedir a degradação ambiental. 

Ainda sobre o referido princípio, a doutrina estabelece o seguinte: 

A Implementação do Ondeie da precaução não tem por finalidade imobilizar as 
atividades humanas. Não se trata da precaução que tudo impende o que em tudo 
vê catástrofe ou males. O principio da precaução visa & durabilidade da sadia 
qualidade de vida das gerações humanas e à continuidade da natureza existente no 
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planeta,' 

Nesse contexto, cumpre destacar que o estudn de Imnacto ambiental é 

um dos principais instrumentos de proteção do melo ambiente. A propósito, com a 

Constituição Federal de 1988, passou ele a ser uma condicionante para a instalação de 

obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do melo 

ambiente (CF, art. 225, IV). 

Nesse sentido, Celso Antônio Pacheco Florillo: 

Evidenciada sua existência no principio da prevenção do dano ambiental, o 
EIA/RIMA constitui um dos mais Importantes Instrumentos de proteção do meio 
ambiente. A sua essência é preventiva e pode compor uma das etapas do 
licenciamento ambiental.' 

Não é demais lembrar que o cerne da presente demanda é, exatamente, 

a fase que antecede e, mais que isto, orienta a elaboração do Estudo de Impacto 

Ambiental: o termo de referéacia, que constitui uma das principais etapas do 

licenciamento ambiental e contém as diretrizes de como referido estudo será realizado. 

Daí porque a Importância de que sejam realizadas as alterações no 

Termo de Referencia elaborado pelo IBAMA. Trata-se, pois, de garantir a realização do 

estudo de impacto ambiental de forma criteriosa e segura, tanto para o melo ambiente 

como para o próprio empreendedor, que não se aventurará na realização de estudos que 

poderão, ao depois, ser anulados por inobservância de aspectos fundamentais à proteção 

ambiental. 

É a garantia, tanto para o melo ambiente como para o empreendedor e 

1 até mesmo para o próprio IBAMA, que esta etapa será superada com segurança, sem 

riscos de posteriores retrocessos no processo de licenciamento. 

E Isto só se conseguirá poós  a Inclusio das alterações propostas 

pelos analistas do Ministério Público Federal, que, integrando uma equipe 

multidisciptinar, realizaram, durante cinco dias, estudos minuciosos no local do 

empreendimento e entrevistaram a população atingida para, em seguida, com 

fundamentos técnicos e cientificas embasados nas pesquisas de campo que levaram a 

1 MACHADO, Paulo Manso Lira. Direito Ambiental Brasileiro. I2 edição. São Paulo: MetheWoe, 2004. p.56. 

2 FIORILLO, Celso António Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro, 6a ed., São Paulo: Saraiva, 2005, o. " 
85. 
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efeito, sugerir as devidas alterações no Termo de Referência elaborado pelo IBAMA, a fim 

de que se garantisse, na implantação do empreendimento UHE de Itapiranga, a máxima 

proteção do melo ambiente em todos os seus aspectos. 

V - DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

Acerca dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, pertinentes 

as palavras de Alexandre Câmara': 

Em primeiro lugar, fala a lei em 'prova inequívoca',  que convença o juiz da 
'verossimilhança da alegação'. As duas expressões sio, ao menos aparentemente, 
antagônicas. Isto porque a prova inequívoca seria aquela indene de dúvidas, ou 
seja, a capaz de formar no julgador um juizo de certeza. De outro lado, porém, 
afirma o texto legal bastar a verossimilhança da alegação, ou seja, bastaria que a 
alegação parecesse verdadeira (já que verossimilhança, como se sabe, é a mera 
aparência de verdade). A certeza, como examinado em passagem anterior desta 
obra, é obtida através de cognição exaudente, enquanto a verossimilhança é 
alcançada na cognição rarefeita. Parece-nos, pois, que ao unir estes dois conceitos 
radicalmente opostos, pretende a lei a afirmação de um conceito que se coloque em 
posição Intermediária entre aqueles dois: a cognição aunada, a qual leva 
formai° de juízos de probabilidade (no mesmo sentido do texto, Dinamarca, A 
Reforma do Cedia de Processo Civil, p. 145). Assim sendo, conclui-se que o 
Primeiro requisito para a concessão da tutela antecipatána é a probabilidade de 
existência do direito afirmado pelo demandante. 

A prova Inequívoca da verossimilhança das alegações para a concessão 

da antecipação de tutela no presente caso encontra-se suficientemente demonstrada, em 

especial pelos estudos realizados pelos peritos que atestam a necessidade de alterações 

no termo de referência para que se garanta a proteção ambiental na Implantação do 

empreendimento em questão, tudo nos termos Já acima trazidos. 

Além disso, o mero risco do dano, tendo em mente os princípios da 

prevenção, da precaução e do desenvolvimento sustentável, que orientam o Direito 

Ambiental, Já autoriza o deferimento da medida de urgência, já que, conforme Edis 

Miare, a dúvida milita em favor do melo ambiente: 

(...) a aUSêncla de certeza científica absoluta não deve servir de pretexto para 
procrastinar a adoção de medidas efetivas visando a evitar a degrada00 da meio 
ambiente. Vale dizer, a incerteza cientifica milita em favor do ambiente, carregando-
se ao interessado o ânus de provar que as intervençôes pretendidas não traio 
conseq0énclas indesejadas ao melo considerado. o motivo para a adoção de um 
posicionamento dessa natureza é simples: em muitas situações, torna-se 

3 Lições de Direito Processual Civil, Vol. 1, Ba ed., Rio de Janeiro: Lumen Mis, 2003, p. 449/450. 
4 Direito do Ambiente: doutrina, prática, jurisprudência, glosario. 2 ed., São Paulo: RT, 2001, p. 119. 
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verdadeiramente imperativa a cessação de atividades potencialmente degfadadoras 
do melo ambiente, mesmo diante de controvérsias científicas em relação aos seus 
efeitos nocivos. 

Destaca-se, ainda, que a plausibilidade do direito aqui invocado baseia-

se na aplicação do Princípio da Precaução (Principio 15 da Declaração do Rio de 

Janeiro/92 e art. 2° da Lei no 6.938/81), bem como no comprovado não atendimento da 

recomendação expedida, além das inconsistências apontadas pelos analistas periciais 

deste Órgão Ministerial em relação ao Termo de Referência. 

Reforça-se, por outro lado, que o perigo da demora de uma decisão 

favorável encontra-se amplamente comprovado, uma vez que o prosseguimento do 

processo de licenciamento ambiental sem as alterações apontadas pelos analistas 

periciais do Ministério Público Federal orientará de forma errônea a elaboração do estudo 

de impacto ambiental, prejudicando e invalidando todas as demais fases do 

procedimento de licenciamento. 

Esta Situação causa graves prejuízos não só ao meio ambiente, que será 

colocado em risco caso o licenciamento siga suas ulteriores fases, mas também ao 

próprio equilíbrio econômico-financeiro do empreendedor, que terá que refazer os 

estudos realizados com base em termo de referência precário, que poderá ser anulado. 

São razões mais que suficientes, s.m.j., para que se antecipem os 

efeitos da tutela, a fim de suspender o procedimento de licenciamento ambiental da 

Usina Hidrelétrica de 'tapiranga e determinar ao IBAMA que Inclua, no termo de 

referência que orienta a elaboração dos estudos e respectivo relatório de impacto 

ambiental do empreendimento citado, as considerações constantes dos estudos técnicos 

elaborados pelos peritos do Ministério Público Federal. 

VI - DOS PEDIDOS 

Assim sendo, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer a 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA,  com fundamento no art. 12 da Lei no 

7.347/85 c/c arts. 273 e 461, § 3° do CPC, a fim de que seja determinado ao réu IBAMA 

que, sob pena de multa diária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 
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Parecer Técnico n. 095/2011: 

• Portaria Conlunta no 297. de 09 de aaoçto de 2010 (MMA/IRAMAl• 
a referida Portaria estabelece diretrizes a serem observadas pelo IFIAMA 
no licenciamento de empreendimentos hidrelétricos na bacia do médio e 
alto Rio Uruguai, ou seja, inclui a área pretendida para Instalação do AHE 
[tapiranga. Em vista disso, o IBAMA deverá observar o atendimento aos 
indsos Il dos artigos 30  e 40 , os quais estabelecem os estudos adicionais 
e as medidas mitigadores e compensatórias que deverão ser exigidas para 
os empreendimentos hidrelétricos situados a jusante da UHE Foz do 
Chapecó. Dentre os aspectos mencionados por aquela Portaria, destaca-
se: 'avaliação dos impactos sobre os peixes migradores e cadela tronca 
associada, bem como sobre as comunidades de pescadores, incluindo 
aspectos de qualidade da água, vazão ecológica, conecthrldade e 
extensão dos corredores ecológicos". Cópia da Portaria consta em 
anexo. 

Alternativas Incacinnain:  no nem 2.3.4, que trata das alternativas 
locacionais e tecnológicas, alguns aspectos já são abordados da seguinte 
forma: 

"Apresentar, para o sítio definido no Inventário, alternativas de 
arranjo do empreendimento e locacionais de eixo, levando em 
consideração tanto os aspectos relacionados á engenharia (fundação, 
volume de material, mecanismos de transposição e produção de energia) 
quanto aos fatores Ifslcos, bióticos e humanos.' (pg. 11/74) 

Com intuito de evitar que a definição dessas seja simplesmente para o 
cumprimento das exigências legais, sugere-se que a escolha das 
alternativas ainda contemple diferença significativa entre elas no que se 
refere aos seguintes aspectos: 

- sítios arqueológicos e históricos que serão afetados pela 
alternativa; 

- número de famílias que dependem da produção agrícola familiar e 
que necessitarão ser realocadas por ocasião da implantação da 
alternativa; 

- comunidades indigenas e quilombolas existentes na área afetada 
pela alternativa; 

- recursos ambientais impactados pela alternativa. 

Acrescentamos, ainda, que a tabela comparativa das alternativas 
locadonals e tecnológicas, sugeridas no item 2.3.4 do Termo de Referência 
em questão, também deverá contemplar todos os aspectos 
supramencionados. 

Vazão ernieraira:  o nem que trata dessa questão (pg. 19/74), 
salvo melhor entendimento, determina que seja estabelecida a 
ategdologia para determinação da vazão ecológica, sem, contudo, exigir 
que a mesma seja aplicada  na ocasião da elaboração do EIA/RIMA, 
conforme transcreve-se abaixo: 

^Deve ser proposta, com a devida fundamentação, metodologia a ser 
aplicada para definição de vazão ecológica para o trecho da 
bacia. As vazões remanescentes para atender as condições 
sanitárias e ecológicas mínimas deverão ser avaliadas considerando 
a fase de enchimento do reservatório e de operação, bem como se o • 
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arranjo das obras é com ou sem derivação (ANA, 2009):' 

A vazão ecológica, COnforme definição apresentada pela instrução 
Normativa n94, do MMA, de 21/06/2000, relativa aos procedimentos 
administrativos para a emissão de outorga de direito de uso de recursos 
hídricos, em corpos d'água de domínio da União, corresponde à "vazão 
mínima necessária para garantir a preservação do equilibrio natural e a 
sustenta bilidade dos ecossistemas aquáticos'. 

Dada sua relevância e a determinação constante na Portaria 
Conjunta na 297/2010, acima citada, não é aceitável que a quantificação 
dessa vazão seja postergada para etapas subsequentes no processo de 
licenciamento, visto que está diretamente reladonada aos impactos 
potenciais da Instalação e operação do empreendimento. 

Ademais, quanto ao método a ser empregado, sugere-se que esse 
envolva, o quanto for possível, características geomorfológicas, 
hidrológicas, hidráulicas e biológicas do rio. 

• Áreas ife Preservarão Permanente: no TR revisado, embora haja 
menção as Áreas de Preservação Permanente, não explicita o seu 
destaque, corno preconiza, o art. 6°, I, b. 

• Fntnmnfauna: o TR Informa que será estudado um grupo de 
entomofauna. Tal indefinição não atende o indicado nos pareceres 
precedentes desta Assessoria Pericial. Isto porque existem dois grupos de 
insetos ameaçados de extinção, a saber: lepidópteros (borboletas e 
mariposas) e coleópteros (besouros). Logo, além de "um' grupo, por si só, 
ser insuficiente (existem dois ameaçados), a indefinição possibilita que 
nem mesmo um destes seja estudado. Portanto, deve estar claro no TR 
que os coleópteros e lepidopteros sejam objetos de diagnóstico. 

• Mndelaoem matemática' o TR indica (fls. 20/74) que os 
modelarnentos matemáticos da qualidade da água deverão considerar, 
MIDIMRMPPIP, os sistemas: reservatório e n trerho a Inennte da rua de 

tatt. 

Caso alguma das alternativas do arranjo do empreendimento 
preveja um trecho de vazão reduzida entre o barramento e o canal de 
fuga, recomenda-se que esse trecho entre o barramento e a restituição da 
água ao rio também seja objeto de modelagem da qualidade da água. Tal 
modelagem deverá considerar, ao menos, a simulação da vazão mínima 
prevista para aquele trecho. Além disso, sugere-se a simulação hidráulica 
ao longo do trecho de vazão reduzida, de forma que possa-se verificar os 
perfis de nível d'água nas seções topobatimétricas simuladas. 

A respeito das condições de qualidade da água no reservatório da 
UHE 'tapiranga, destaca-se a constatação apresentada no Relatório Final 
da "Avaliação Ambiental Integrada dos Aproveitamentos Hidrelétricos da 
Bacia do Rio Uruguai' (2007): 

"As simulagies também sugerem a ocorrência de anoxia em alguns 
reservatórios e em cenários distintos. Essa anoxia tende a resultar pelo 
consumo mais rápido de 080 em reservatórios mais profundos em relação 
á baixa Intensidade de reaeraçâo nestes, sem se considerar a  carga 
poluídora que neles aflui. Considerando-se a freqüência projetada de 
ocorrência de anoxia, pode-se verificar que os reservatórios mais 
problemáticos tendem a ser Quebra Queixo, São José e Passo de São 
João, afonjognho e ItanbaRe73  (sendo bastante afetado pelas descargas 
simuladas para Quebra Queixo). (grifo nosso. MI Uruguai, pg. 374) 

• SndimentoIntliat  sugere-se para os itens "c" e "f" do item 5.1.9 a 
acresça° do termo 'ou seixos", quando se refere aos "bancos de areia', 
considerada a provável predominância desta fração granuiométrica 
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naquele trecho de rio. 

• Planos Munirioaic de Saneamento,.  no item 5.3.1 "Aspectos 
Geopolíticos e Institucionais" (fls. 33/74), em que consta Identificar os 
municípios que possuem Planos Diretores e, dentre estes, aqueles em que 
está prevista a obrigação de elaboração do Estudo de Impacto de 
Vizinhança (EM', sugere-se que seja acrescentado ao texto: Identificar 
os munidplos que possuem Planos Municipais de Saneamento e avaliar a 
relação entre o empreendimento e aqueles Planos na área de influência do 
Projeto. 

• Progrnstirn Ambiental Gintral:  sugere-se que nos cenários 
elencados à fl. 44/74 (alíneas "a; "b" e 'C), a texto "a Implantação do 
projeto" seja substituido por "a implantação de cada urna das alternativas 
de projeto", com vistas ao atendimento do Art. 60, Inciso II da Resolução 
CONAMA n°01/86. 

6. Por fim, oportuno destacar algumas das conclusões apresentadas 
no Relatório Final da 'Avaliação Ambientai Integrada da Bada Hidrográfico 
do Rio Uruguai", datado em abril de 2007, o qual faz menção às 
Implicações da implantação da UHE !tapiranga. Vejamos: 

"O empreendimento 'tapiranga pode ser considerado o mais preocupaste, 
no que se refere à ictiolauna da região como um todo. Isto devido à sua 
localização (cerca de 50 km a montante do Salto Yucumã) e, também, 
pelo fato de interceptar a rota dos peixes que atualmente se dirigem ao 
rio Chapecó que, conforme já mencionado, é importante para a 
manutenção desta fauna. 

Além do mais, este trecho do rio Uruguai encontra-se atualmente livre de 
barramentos, o que provavelmente tem contribuído para a diversidade de 
espécies típicas de ambientes /óticos. 

As mudanças nas propriedades fisicas da água (menos turvas) no trecho a 
jusante de 'tapiranga poderão resultar numa maior predação de peixes, 
além de interferências na composição do pláncton. Esses efeitos poderão, 
Inclusive, propagar-se para jusante, com reflexos na área do Parque do 
Turvo e, até mesmo, no segmento inferior do setor Noroeste." (AM 
Uruguai, pg. 379) 

7. Há de se apontar também as considerações especificas tecidas 
pela Avaliação Ambiental Integrada da Bacia do Rio Uruguai sobre a 
Ictiofauna: 
"Dada a Importância da IcUofauna neste setor [setor noroeste, no qual 
está inserido o ME Itapiranga], recomenda-se a realização de estudos de 
avaliação genética das populações de peixes migradores antes do 
licenciamento do empreendimento de 'tapiranga. Igualmente importantes 
são os levantamentos de Ictloplancton, para que as áreas de desova e de 
casadouros sejam Identificadas e devidamente preservadas, " (AA! 
Uruguai, pg. 424) 

"Os levantamentos ictiofaunísticos deverão contemplar o segmento a 
jusante do reservatório de Itapiranga, especialmente no Parque do Turvo, 
para que a previsão de Impactos nesta localidade seja realista e, se 
Possível, que estes impactos sejam mttlgávels."(AAI Uruguai, pg. 424) 

"(...) recomenda-se que sejam realizados programas de inventário e 
monitoramento de longo prazo de flora aquática na área de influência 
desses empreendimentos, com ênfase em espécies reófitas (Dyokia e 
espécies acompanhantes), durante as fases de pré e pós-enchimento." 
(AAI Uruguai, pg. 425) 

Também neste setor, aplicam-se as recomendações (...) referentes ao 	-- 
monitoramento de tango prazo de onça parda (Puma ~color). 

 

Rua Sete de setembro, 2 .079, Centre - Sap legue' do Oeste/SC - CEP 89.90040D 
Caixa Postai 21- Fone/Fax: (0)0(49) 3631-2700/ 3631-2710 - e-mell: prnismollprite.mer.9 0ebr 



II 	leMedarb mp F lie ZepOhlka ene 

111~~••••• gi" Mieliel 40 0•9" 

	
28 

Adicionalmente, sugere-se que seja realizado monitoramento de longo 
prazo, através de radiotelemetria, de indivíduos de onça-pintada 
(Panthera anca) e de anta (rapina terrestris), bem como coleta de 
material genético para avaliação do grau de consanguinidade da 
população de diferentes Unidades de Conservação. (MI Uruguai, pg. 427) 

8. 	Ainda sobre a UHE 'tapiranga, o Parecer Final emitido pelo MMA 
(Parecer no017/2007/GAIA/DIAA/SMCQ) sobre a MI do Uruguai alerta 
para os seguintes aspectos: 
"Em que pese essa tendência de comprometimento acentuado dos setores 
Canoas e Inhandava, em função de suas fragilidades, deve-se ter especial 
atenção com o Setor Noroeste,  visto, que para o mesmo, os impactos 
negativos tem maior expressão em função dos aspectos relacionados aos 
recursos hídricos e aos ecossistemas aquáticos, que poderão sofrer 
significativas alteraçr3es ambientais em decorrência de uma possível 
implantação da yfigdegapjranga, com repercussões sobre o Parque do 
Turvo. Acrescente-se a isto as fragilidades ambientais do Setor. " (pg. 
102) 

"Sobre os impactos cumulativos sinérgicos, com base nas conclusões do 
Estudo, além dos aspectos sociais evidenciados, que demonstram a 
necessidade de se abordar melhor a temática, tendo em vista a 
recorrência de impactos sociais em áreas já afetadas, pode-se identificar 
uma situação de alerta para os Setores Canoas, Inhandava e 
Nomeste, em função da possível implantação de novos 
empreendimentos hidrelétricos, destacando-se o comprometimento 
dos ecossistemas aquáticos e terrestres, de maneira irreversível, com 
conseqüências mais severas sobre o Setor Noroeste, com a implantação 
da UHE de !tapiranga, no cenário de Media Prazo(...).' (pg. 103) 

Parecer Técnico n. 12/2012 — ASSPER PR/RS: 

É recomendável que o Ibama corrija o TR (tanto seu conteúdo como a 
estrutura de títulos) de modo que Incorpore os seguintes requisitos para o 
EIA/Rima: 
5.1. Realizar amostragem de campo para o componente biótico que 
permita a identificação de todas as espécies ameaçados de extinção 
constantes nas listas estaduais, nacional ou Internacional (IUCN) -
acorrentes na área de influência da UNE 
5.2. Avaliar os Impactos ambientais da UNE e de cada alternativa 
tecnológica e locaclonal considerando os seguintes itens: 
a) o diagnóstico ambiental; 
b) os impactos sobre todas as espécies ameaçadas de extinção com 
distribuição (confirmada ou potencial) na área de Influência; 
c) os resultados, análises e recomendações do Projeto Frag-Rio" 
disponíveis na data de execução do EIA; 
d) os efeitos cumulativos e sinérgicos dos impactos sobre o melo biótico 
decorrentes de todos os tipos de empreendimentos situados (mesmo que 
em projeto) Junto ao rio Uruguai na área de Influência e junto aos 
afluentes desse trecho do rio; 
5.3. Utilizar, no mínimo, todos os itens acima para fundamentar a 
recomendação quanto à alternativa mais favorável e a conclusão acerca da 
viabilidade ambiental do projeto. 

- G - 
Processo de análise de viabilidade de hidrelétricas" 
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2.3 ITENS NO TERMO DE REFERÊNCIA 

Este tópico trata dos aspectos que merecem apreciação por parte do 
órgão ambiental acerca do Termo de Referência. Serão respeitados os Itens 
adotados pelo órgão no 1R. 

- B.ca. Audiências Públicas 

Em relação às audiências públicas, partimos das recomendações do 
Relatório da Comissão Especial 'Atingidos por Barragens" (p.39-40), que 
destaca o seguinte: 

que, ao conduzirem as audiências públicas, os órgãos ambientais assegurem 
igualdade de condições entre as empresas interessadas no licenciamento ou 
operação da barragem, de URI lado, e cidadãos, sociedade civil organizada e 
instituições denteais independentes, de acaro lado, contemplando distribuição 
equinirne de tempo de exposição. 
queestes Órgãos aMblentaiS assegurem ampla parlictecão do Público 
Interessado nas aucilênnias, promovendo-as em datas e horários propicies, em 
bois acessíveis e com oferta de transporte gratuito; 
que, obrigatoriamente, realizem-se as audiências necessárias para a assegurar 
a possibilidade de parddpação - acesso - a todos quantos sejam aungidos 
potenciais; 
que, no Caso de projete de Interesse regional e nacional, seja assegurada a 
realizado de audiências públicas nas opilais estaduais ou no Distrito Federal, 
mediante o prévio requerimento de entidades de ambito estadual ou nacional; 
que as regras de encaminhamento de Cada audiência púdica sejam objeto de 
acordo prévio com representantes da sociedade civil, esclarecidas e divulgadas 
no inicio da respectiva audiência; 

Com foco nesses critérios de garanta da participação, que seja 
estabelecido um planejamento consistente para cada urna das audiências 
públicas a serem realizadas. O tempo e o espaço fisico que for consignado 
para a audiência tem que estar proporcionalmente condizente com a 
apresentação do conteúdo completo do RIMA, bem como das demais etapas 
que incluem a inteira participação do público em audiência, de modo a 
garantir que seja alcançado o principal objetivo da realização de audiências 
públicas. Neste sentido, oportuno citar a recente audiência pública referente 
à Usina Hidrelétrica de Paiquerê, realizada em Porto Alegre, no dia 
23/03/2012 com Inicio às 19hs e término em tomo das 3hs da madrugada. 
Essa condição de exposição e realização da audiência, seja por falta de 
tempo ou por exaustão dos participantes, é inadequada para garantir o pleno 
andamento dos trabalhos. A falta das condições de assistência e participação 
compromete sobremaneira o aspecto da efetividade da própria meta a ser 
&dançada, ou seja, garantir aos interessados as Informações sobre o 
processo de licenciamento ambiental, a exposição do conteúdo completo do 
RIMA e a discussão participativa da audiência para dirimir dúvidas, 
apresentar criticas e sugestões. As condições que garantam a capacidade de 
recepção de todas as etapas e o atendimento ao objetivo final de audiências 
públicas consiste numa falta que deve ser sanada pelo planejamento que 
considere a especificidade de tratar-se de complexa atividade que envolve o 
licenciamento ambiental de uma Usina Hidrelétrica. 

Além disso, a realização de audiências públicas devem garantir ampla 
participação da sociedade corno um todo, entre os quais os atingidos, as 
representações municipais e estaduais, os institutos e universidades de 
pesquisa, bem corno dos órgão competentes responsáveis pelo 
acompanhamento e fiscalização do processo de licenciamento. A exigência de 
realização de audiências a todos os Interessados se coaduna também com a 
exigibilidade de que sejam realizadas audiências também em localidades 
poios regionais nos estados correspondentes, por possibilitarem reunir os 
interessados em todos os âmbitos de participação, seja da comunidade em. 
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geral, seja da comunidade científica. 

• B.b.c Outros estudos e documentos a serem observados 

Diante da fundamentação do Relatório da Comissão Especial do 
Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, que identificou 16 
violações aos direitos humanos de atingidos por empreendimentos 
hidrelétricos já implantados, sugerimos que sejam observadas e tomadas 
como parâmetros no desenvolvimento do Estudo de Impacto Ambiental, 
também as recomendações expedidas enquanto resultado do documento 
aprovado em 2010. 

- 4. Definição das áreas de Influência 
Consta no TR (p.13-14) que a definição preliminar dos limites das 

Pios diferentes áreas de infiuênda - Área de Influência Indireta (A11), Área 
de Influência Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA) - precisa ser 
justificada. Nesta direção apontaMos que a Justificativa deverá ser 
apresentada também em função do critério de impacto social que foi 
conceituado no Relatório da Comissão Espedal da Conselho de Defesa dos 
Diretos da Pessoa Humana, conforme o seguinte: 

Impactos e perdas podem incidir sobre Indivíduos, females, comunidades, 
grupos sociais especificas, e podem interferir nos meios e modos de vida 
material. lambem podem ser comprometidas tradições culturais, laços e 
redes sociais, locais de valor simbólico e religloso,conformando um 
conjunto de perdas que se pode designar como perdas imateriais ou 
intangíveis. A definida de impactos sociais deve, pois, incluir esta 
dimensão cultural ou simbólica da vida social. 'Por impactos sociais 
entende-se as conseguem:Ias para populações humanas de qualquer ação 
pública ou privada que altera modos com que uno população vive, 
trabalha, diverte-se, reladona-se com outras populações, organiza-se para 
atender suas necessidades e, de modo geral, comporta-se corno integrante 
da 'sociedade. O termo também inclui impactos culturais que envolvem 
mudanças de normas, valores e crenças que guiam e racionalizam seu 
reconhecimento de si mesmos e de sua sociedade: (me 
InterorganizatIonal Committee on Principies and Guidelines for Social 
Impact Assewnent ES principies and guldelines. Principies and guldelines 
for social Impact assessment In the USA. In: Impact ASsenstnent and 
Project Appraisal, volume 21, number 3, Sente/neer 2003, pages 231  - 
25o, 13eecn Tree Pubkshing, 10 Watford Glose, Guildford, Sunny GU1 2EP, 
UR) (030) 
Na Identificação dos tipos de impactos, devem ser considerados, entre 
outros: a) o deslocamento compulsório (de proprietários e não 
proprietários); b) a perda da terra e outros bens; c) perda ou restrição de 
acesso a recursos necessários b reprodução do modo de vida; 0) perda ou 
redução de fontes de ocupação, renda ou meios de sustento; e) ruptura de 
Circuitas econónIces,' (p.30) 
Em certas circunstâncias também devem ser consideradas como atingidas 
as comunidades e populações anfitriãs, isto é, que receberam 
reassentamentos de deslocados pelo empreendimento. (p. 30) 

- 5.3 Meio Socioecon8mico 
Como a classificação em áreas (ADA, AID,A11) está servindo de 

base ao que deve constar na caracterização e diagnóstico do melo 
socioecon8mico, deve-se considerar que esta distinção traz consequências 
para as comunidades, uma vez que não está garantido neste item que 
sejam consideradas as precauções aos atingidos, conforme salienta o 
Relatório de Comissão Especial do Conselho de Defesa dos Direitos da 
Pessoa Humana: 

Uma caracterização restritiva ou limitada do que sejam os &urgidos, ou 
seja, do que sejam os prejuízos e os prejudicados pelo planejamento, 
implantação e operação da barragem acaba por desconhecer urna série de 
direitos, bem como desguarnecer famílias e grupos sociais que deveriam 
ser considerados elegíveis para algum tipo de reparação. Alguns dos casos 
eleitos pela Comissão para análise ilustram que o conceito de atingido 
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adotado tem propiciado e justificado a violação de direitos a uma justa 
reparação ou compensação, entre outros, de ocupantes e posseiros, 
pequenos comerciantes, garimpeiros artesanais, pescadores e outros 
grupos cuja sobrevivência depende do acesso a determinados recursos 
naturais (p•14). 

Com o objetivo de respeitar a devida caracterização de atingido, 
na frase do TR (p. 32) "Para a AID realizar pesquisas com dados 
secundários acrescidos de Pesquisa Amostra) e Entrevistas Qualificadas, de 
maneira a caracterizar as atividades e relações socioeconõrniCas dos 
grupos domésticos presentes", alterar para "Para a MD realizar pesquisas 
com dados secundários acrescidos de Pesquisa Amostrai, com metodologia 
devidamente justificada, e Entrevistas Qualificadas, de maneira a 
caracterizar as atividades e relações socioeconômicas dos grupos 
domésticos presentes." 

Esta providência se reflete na necessária metodologia sobre a 
coleta dos dados para as três áreas de influência sem descartar o que 
pode assegurar a fundamentação em dados primários. Com  Isso, além de 
somente possibilitar o estabelecimento de tendências e cenários, a 
caracterização poderá trazer aspectos do meio socioeconâmico em relação 
à ocupação territorial de grupos sociais na área atingida, bem como dos 
prindplos das organizações socloculturais comunitárias que podem apontar 
para diferentes territorialidades. Sugerimos ainda que os estudos qualitativos 
sobre as tenitorialidades processadas no local englobem a apresentação de 
mapas etnográficos, inclusive com relação a pesca, bem como de estudos de 
migração. 

O diagnóstico que considera diferentes aspectos dos atingidos nas 
áreas de influênda corresponde à conclusão do próprio TR (p. 45), pois 
permite a avaliação do impacto global do empreendimento no que refere 
ao meio socioeconômico. 

- 5.3.5 Caracterização Socloeconemica 

Na expressão do 1R "Apresentar os critérios de indenização à 
população atingida pelo empreendimento nos termos da legislação em vigor e 
procedimentos utilizados em outros empreendimentos do gênero", substituir 
por: "Apresentar os critérios de reparação, entre os quais de indenização, à 
população atingida pelo empreendimento nos termos da legislação em vigor e 
procedimentos utilizados em outros empreendimentos do gênero." Tal 
indicação decorre da recepção da recomenda "çáo realizada pela Comissão do 
Conselho de Defesa da Pessoa Humana: 

Ainda que, em vários tarsos, os reessentamentos demonstrem desempenho 
Insufidente, o que se verifica é que a adiarão de traficas estritamente 
incienizatórtas tende a levar a POCeSSOS de empobrecimento e marginalizado 
ainda mais acentuados. 

(...) Indenizações muito raramente permitem aos atingidos - populações, 
SKOPOS sociais, comunidades, !amibas ou Indivíduos - recomporem suas vidas. 
Assim, por exemplo, uma Indenizaçao a pescadores pela ~maçar, do 
potencial pesquem) a jusante da barragem não recamo% nem substitui o 
meio de subsistência antes existerte; em consequência, apôs consumirem, 
literalmente, suas indenizações, estes atingidos se vêm atirados á miséria e 
marginalização. (p.34) 

O mesmo se refere a frase subsequente (p. 38 do TR), que merece 
alteração para o seguinte: "Apresentar a proposta metodológica, que evite 
que haja tratamento não Isoneimico, tanto para a qualificação de propriedades 
remanescentes viáveis, quanto para a proposta de negodação dos critérios de 
reparação (que indui a Indenização) com a população atingida pelo 
empreendimento' 

Essa dimensão de reparação se estabelece também como uma 
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precaução quanto a diferendação que poderia ocorrer caso não haja uma 
equanimidade de tratamento aos atingidos em todas as áreas de influências. 

- 5.3.10 Património Histórico, Cultural e Arqueológico 

Na Vistoria foram apresentadas demandas sobre garantir um 
conhecimento e avaliação prévia do património sociocultural e arqueológico 
ameaçado na região, inclusive com referência aos vínculos comunitários com 
seus bens arqueológicos e históricos. Isto pasto, Indica-se a necessidade da 
realização de estudos imediatos quanto ao patrimônio histórico, cultural e 
arqueológico ameaçado, mediante metodologia científica que assegure tanto 
uma perspectiva de interdisciplInariedade entre o conhecimento 
antropológico, histórico e arqueológico, quanto a confecção de cartas, mapas 
e outros Instrumentos de apresentação dos resultados. 

- 5.6 Medidas e programas ambientais 

Na página 44 do TR, que referenda a implementação das medidas, 
em especial aquelas vinculadas ao meio sodoeconómico, é apontado a 
necessidade da participação da "comunidade diretamente afetada". No 
entanto, para haver uma participação adequada será necessário retificar a 
expressão "comunidade diretamente afetada" para comunidade atingida 
conforme já explanamos no item 5.3 (sobre melo socioeconómico), em que 
apontamos ser fundamental a consideração da caracterização de atingido. 
Ainda, como implicação do uso da caracterização de atingido, em termos das 
medidas e programas, temos a seguinte recomendação da Comissão Espadai 
do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa humana: 

Assim, no presente trabalho, por mitigação entende -se a minimizaçâo do 
impacto, dano ou das perdas deles decorrentes. Uma vez imposta, 
voluntária ou Involuntariamente, perda ou prauizo, entende-se por 
reparação toda e qualquer forma de satisfação dada ao 
prejudicado/atingido, Podendo ocorrer sob várias formas, a saber: 
reposição, restituição ou recomposição, quando o bem ou infra-estnicura 
são destruidos, ou ainda a situação social prejudicada, são repOStOS ou 
reconstituidos; Indenização, quando a reparação assume a forma 
monetária; compensação, quando se oferece outro bem ou outra situação 
que, embora não reponham o tern ou situação perdidos, são considerados 
como satisfatórios em termos materiais ou mora. (p.31-32) 
As perdas de natureza afetiva, simbólica e cultural, Imateriais e 
Intangiveis, e por isso mesmo não passiveis de quantificação e, a fortiorl, 
de monetarizaçáo, devem ser consideradas e objeto de ampla e aberta 
discussão e negociação. (n31) 

Perante asas recomendadies Indica-se que a expressão: "Com base 
na avaliação ambiental, deverão ser Identificadas as medidas de controle e os 
programas ambientais que possam minimizar, compensar, e eventualmente, 
eliminar os impados negativos da Implementação do empreendimento, bem 
como as medidas que possam maximizar os Impactos benéficos do projeto.", 
seja reavaliada no sentido de Incorporar as definições acima expostas, 
referente ao melo sodoeconómico, nas medidas de controle e nos programas 
ambientais propostos pelo empreendedor. 

3. CONCLUSÃO 

O trabalho de indicar as necessidades de retificação e aprimoramento 
do Termo de Referência da Usina Hidrelétrica de Itapiranga se completa a 
partir da nossa análise sobre um aspecto que Indicamos fundamental 
elaboração de um Termo de Referência para empreendimentos de grande 
porte. 

Com base na vistoria realizada na região, observamos que a 
transmissão das Informações a respeito dos aspectos de projeto e do 
processo de licenciamento não eslava adequadamente conduzida. É 
exatamente neste ponto que a demanda local é para que haja uma real e - 
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concreta presença e acompanhamento dos órgãos públicos responsáveis, mm 
atribuição na matéria. 

Na direção de implementar um processo democrático do direito à 
informação e expressão, entre os estudos que consultamos temos a recente 
Tese de doutorado de Locatelli (2011). Em sua tese o autor aleita para a 
comunicação assImebica, sobretudo entre estado e sociedade civil, na 
construdão do empreendimento hidrelétrico da Foz do Chapecó, no rio 
Uruguai. Neste trabalho, o autor alerta para as diferentes visões de espaço e 
território dos diferentes grupos envolvidos neste tipo de empreendimento. 

Essa calafetação do referido autor, nos alerta sobre os cuidados e 
cautelas que precisamos garantir no sentido de assegurar uma comunicação 
suficiente em todas as etapas do processo. Face a esta consideração 
detectada ao caso concreto e em observância à Complexidade do 
empreendimento, sugerimos que seja realizada a discussão do Termo de 
Referénda no âmbito de audiências públicas devidas, de modo que o IBAMA 
e outros órgãos competentes transmitam as informações de que necessitam 
as comunidades, evitando uma ausênda e mesmo deterioração em termos de 
um adequado processo de escuta e comunicação que esteja coadunado aos 
direitos fundamentais de toda população. 

Essa proposta vai ao encontro também das recomendações já 
realizadas pela Comissão Especial do Conselho de Defesa dos Diretos da 
Pessoa Humana (p. 39): 

No que az respeito ao acesso à informação: 
2. (Ne os ifirgeos ambientais de âmbito federal (MAMA) ou  estadual 
acompanhem, fiscalizem e, sempre que necessário, intervenham 
diretamente no processo de comunicação social, de maneira a assegurar o 
seu caráter público; 
No que diz respeito às audiências a:retese aos licendamentos: 
1. que o Conselho Nacional de Melo Ambiente estabeleça normativa com 
procedimentos determinando que todos os órgãos responsáveis pelo 
licenciamento adotem mecanismos de participação democrática em todas 
as etapas do licenciamento do projeto, incluindo aquelas consagradas 
elaboração de termos de referencias, concessão de licenças de instalação 
e operação; 

Além do aspecto de comunicação e esclarecimentos à comunidade, a 
realização de uma audiência pública nesse momento é também um melo de 
promover a participação da comunidade na elaboração do Termo de 
Referência, podendo agregar novos elementos ainda não contemplados na 
análise. Essa abordagem garantiria que não se incorresse somente em visões 
unilaterais. incorporando a visão da comunidade no debate ateia da 
propriedade do Termo de Referenda. Providências de realização de audiências 
e reuniões previamente à realização do EIA-RIMA já foram asseguradas em 
outros processos de fiscalização e acompanhamento de licenciamento 
ambiental de grandes projetos'. 

REQUER, ainda em sede de antecipação de tutela: 

B) p suspendo do processo de licendamento ambientai da Usina 

Hidrelétrica Itapiranaa bem como os efeitos do Termo de Referência, até que a 

IBAMA comprove nos autos a Inclusas, das alterações citadas acima (letra "a") no Termo 

de Referência; 

8 A exemplo do acompanhamento realizado pelo Ministério Público Federal referente ao projeto da UNE Tijuco 
Ago. em São Paulo. PA no 1.34.012.000268/2003-20 
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Ç) que se comunIaue. immilatamente a ELETROSUL e a emanta 

~Ma a respeito da suspensão dos efeitos do termo de referência e do processo de 

licenciamento acima requeridos, bem como sobre a possibilidade de que referido termo 

sofra alterações a partir da Inclusão das sugestões constantes dos Pareceres Técnicos n. 

095/2011, n. 12/2012 e n. 27/2012, elaborados pelos analistas periciais do Ministério 

Público Federal, alertando-os de que eventuais despesas realizadas em razão de estudos 

baseados no atual termo de referência serão suportadas exdusivamente por eles. 

Por fim, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: 

a) a citação do IBAMA, na forma da lei, para, querendo, contestar a 

presente ação civil pública; 

b) após regularmente processada a demanda, a IRIAL813Mtan  da 

pretensão formulada na Inidal, confirmando-se a antecipação de tutela 

eventualmente concedida e a condenação do réu em obrigações de fazer, consistentes 

nos itens A, 13 e C explicitados acima; 

c) seja cominada multa de R$ 8.000,00 (oito mll reais) por dia de 

atraso no cumprimento da r. sentença, conforme artigo 11 da Lei n. 7.347/85. 

d) sendo a questão de mérito unicamente de direito, seja julgada a Ilde 

antecipadamente, nos termos do art. 330, I, do CPC. Caso não entenda assim vossa 

Excelência, pugna-se provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, 

notadamente prova documental, pericial e testemunhal. 

AtrIbui-se à causa o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

Med Reze e Capuccl 

Procuradora da Rep blica - PRM/São Miguel do Oeste/SC 
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Gabriel Silveira de Quelyds Campos 

Procurador da República - PRM/Santa Rosa/RS 

Fernanda Alves de Oliveira 

Procuradora da República - PRM/Passo Fundo/RS 
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