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RESUMO
A atuação do Ministério Público na defesa dos interesses difusos da sociedade e, em
especial, nas questões ambientais, tanto na esfera estadual quanto na federal, é de grande
relevância, aumentada a partir das atribuições conferidas ao Órgão na Lei Federal 7.347 de 1985
(Ação Civil Pública) e dos dispositivos presentes na Constituição de 1988, ambas em vigor.

Os Promotores de Justiça devem interferir em qualquer local onde seja exigida sua atuação,
tanto na capital quanto no interior do estado, diante de uma situação que porventura cause ou
possa vir a causar danos ao meio ambiente. Como é extremamente difícil, e quase sempre tardia,
a obtenção de assessoramento técnico-científico em localidades afastadas dos grandes centros, o
presente estudo tem como objetivo fornecer subsídios para o desenvolvimento de um instrumento
de coleta de informações que permita ao Promotor de Justiça efetuar, mesmo que de forma
preliminar, um primeiro diagnóstico diante de uma situação de possível dano ambiental. As bases
para a pesquisa se referem a atributos de ferramentas de avaliação ambiental já consagradas e em
uso. Após serem devidamente adaptados, os atributos selecionados puderam subsidiar a
elaboração do instrumento proposto. O estudo considera também aspectos conjunturais do
Ministério Público e os principais problemas inerentes ao meio ambiente, ambos relativos ao
Estado do Pará, tomado como área geográfica para fins de estudo de caso.

Ao final, apresenta-se o protocolo de Avaliação Preliminar de Dano Ambiental (APDA) ,
desenvolvido em forma de roteiro, com questionários correlatos, em que os quesitos são
apresentados com opções de respostas previamente concebidas para as situações consideradas
relevantes e freqüentes no âmbito da pesquisa. Foram ordenados em uma seqüência apropriada,
de modo a permitir que usuário, ao final do procedimento, realize uma avaliação geral da situação
apresentada, mesmo que de forma preliminar. Após aplicações em estudo de caso, foram
efetuados ajustes considerados pertinentes no roteiro conceitual inicialmente elaborado e testado,
buscando a obtenção de um produto mais consolidado.

Palavras-chave: meio ambiente, avaliação ambiental, Estado do Pará, Ministério Público, dano
ambiental, avaliação preliminar.

ABSTRACT
The performance of the Public Prosecution (PP) as related to environmental problems, at
both State and the Federal level, is highly relevant, since the attributions conferred to it by the
Federal Law n. 7.347 of 1985 (Public Civil Action) and the 1988 Brazilian’s Constitution.

The Prosecutors need act in places where their presence is demanded, as much in the
capital as in the interior of the state, in order to intervene ahead on a situation that perhaps causes,
or may come to cause, environmental damages. At inland localities, far away from great centers,
the possibility of getting the specialized assistance in environmental issues may be difficult if not
impossible, so, the present study has, as objective, to supply subsidies to the development of an
instrument for information collection, that allows the Attorney, that works in contryside cities, to
do by himself, a preliminary first diagnosis ahead an environment damage situation. The bases
for the research were the available environmental evaluation tools , that after being duly suitable,
helped to develop the proposed instrument. The study also considered the inherent reality of the
Public Prosecution and major environment problems, both in the brazilian State of Pará, with was
taken as the geographic limit.

At least, the protocol for Preliminary Evaluation of Environmental Damage is introduced.
It was developed as a script, with correlated questionnaires, where the questions are presented
with options of answers previously conceived for the more relevant situations in the scope of the
research. The questionnaires were ordered in an appropriate sequence to allow the user, at the end
of the procedure, to do an evaluation of the situation, even in a preliminary form. After the
application of the protocol, in case study, some adjustments were done, in order to get a more
consolidated evaluation tool.

Key Words: environment, environmental evaluation, Brazil, State of Pará, Public Prosecution,
environmental damage, preliminary evaluation.
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1 INTRODUÇÃO
No final da década de 60 e início da de 70 do último século, tornou-se mais evidente a
necessidade de se observar, considerar e analisar, de forma mais efetiva e objetiva, as questões
ambientais. O relatório do Clube de Roma de 1969, transcrito no livro Limites do Crescimento
(MEADOWS,1978), alertava para os rumos, possivelmente catastróficos, que os paradigmas
vigentes de urbanização, exploração de recursos naturais, produção industrial e consumo
poderiam levar a civilização.
No mesmo período surge um importante marco regulador, o Ato da Política Nacional para
o Meio Ambiente (The National Environmental Policy Act – Nepa), aprovado pelo Congresso
Nacional dos Estados Unidos da América no final de 1969. Este documento legal foi considerado
como o primeiro, de caráter nacional, a estabelecer, de forma ampla, as ligações entre o processo
de tomada de decisão e as preocupações com a manutenção da qualidade ambiental, bem como
introduziu o a necessidade de se avaliar corretamente as situações de possível dano ambiental.
Seguindo os caminhos abertos pelo Nepa, muitos países desenvolvidos, e também em
desenvolvimento, adotaram ferramentas e processos no intuito de avaliar as implicações
ambientais. Nesse contexto, surgiu importante ferramenta - o processo de Avaliação de Impacto
Ambiental (AIA), adotado como o procedimento para incorporar as questões ambientais e sociais
nas atividades de planejamento e de tomada de decisão.
A partir da I Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em 1972
pela ONU em Estocolmo, as ações desenvolvimentistas ao redor do mundo, e particularmente no
Brasil, foram aos poucos incorporando uma perspectiva ambientalista, que culminou com a
implantação de políticas e princípios, na forma de legislações específicas com o estabelecimento
de diretrizes básicas do licenciamento ambiental. No caso do Brasil, ainda que a Lei Federal
6938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, já prescrevesse em seu artigo
nono a elaboração de “Avaliação de Impactos Ambientais”, os Estudos e Relatórios de Impacto
Ambiental (EIA/Rima) foram introduzidos, efetivamente, em 1986, a partir da publicação da
Resolução Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente) nº 01/86. Essa resolução, que foi o
primeiro passo de um processo de aprimoramento e regulamentação do licenciamento ambiental,
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estabeleceu diretrizes gerais para a apresentação do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do
respectivo Relatório de Impacto Ambiental (Rima) , definindo ainda critérios para sua aplicação.

Um marco regulador significante na área ambiental foi a promulgação da Lei 7.347 de
1985, que estabelece a Ação Civil Pública, pois, anteriormente, a defesa do meio ambiente, bem
como os demais direitos difusos, estava restrita a ações individuais ou a atuação administrativa do
poder público. No mesmo caminho de considerar a relevância das questões ambientais, foi
inserido na Carta Magna promulgada em 1988, capítulo específico dedicado ao Meio Ambiente
(capítulo VI), que inicia com o Artigo 225, onde se lê:

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes
e futuras gerações” (BRASIL, 1988).

A Constituição também amplia e define, em seu artigo 129, importantes atribuições ao
Ministério Público (MP), tanto na esfera estadual quanto federal, entre elas a de proteção aos
direitos indisponíveis da sociedade, dentre os quais se destaca o direito a um meio ambiente
saudável.

“São funções institucionais do Ministério Público ...

III - promover o

inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e
social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos” (BRASIL,
1988).

Portanto, reiterando e ampliando o já disposto na Lei 7.347 (Ação Civil Pública), e agora
por tutela constitucional, passa a ser também responsabilidade dos membros do MP (estadual e
federal), a defesa desse ambiente saudável. Para cumprir essa função, há a necessidade de se
identificar os danos e agravos cometidos ao meio ambiente, seja por responsabilidade de agentes
públicos (governos federais, estaduais e municipais) ou privados.
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Também a Constituição do Estado do Pará dedica um capítulo (VI) exclusivo ao meio
ambiente, onde, em seu Artigo 252, pode-se ler que “ A proteção e a melhoria do meio ambiente
serão prioritariamente, consideradas na definição de qualquer política, programa ou projeto,
público ou privado, nas áreas do Estado” (PARÁ, 1989) . A Carta Magna Estadual, na mesma
linha tomada pela Federal, coloca - em seu Artigo 152,III - entre as funções institucionais do
Ministério Público do Pará, a prerrogativa de “ promover o inquérito civil e a ação civil pública,
para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos
e coletivos;” (PARÁ, 1989).

A interferência do Ministério Público (MP) diante das questões ambientais deve acontecer
não só nas grandes cidades, onde geralmente há Promotorias especializadas do meio ambiente e
maior facilidade ao acesso de profissionais especialistas que podem ser acionados, mas também
em qualquer outra localidade mais remota onde esteja designado um Promotor de Justiça. É
normalmente nesses locais que surgem as maiores dificuldades e onde, potencialmente, podem
ocorrer relevantes danos ambientais, sobretudo aos recursos naturais, como queimadas e
problemas inerentes à disposição inadequada de resíduos.
Um Promotor, atuando em um município isolado geograficamente dos grandes centros
urbanos, normalmente não pode contar com a disponibilidade de assistentes técnicos
especializados em questões ambientais para a elaboração de uma avaliação imediata que o auxilie
na tomada de decisão, além de enfrentar as dificuldades conjunturais inerentes a uma região onde
as distâncias geográficas são consideráveis.

Além disso, o membro do MP enfrenta ainda, em relação às questões ambientais, as
dificuldades usuais de lidar com assuntos e situações que normalmente não fizeram parte de sua
formação profissional. Essa realidade pode levar a várias situações, não necessariamente
desejáveis, entre elas destaca-se:
•

falha na análise e conseqüente atuação incorreta ou incompatível com o caso;
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•

espera por uma análise especializada solicitada, que, pelos motivos conjunturais já
discriminados, pode demorar meses e só ocorrer quando o dano tornou-se
relevante e de difícil reparação; e

•

ausência de ação.

No intuito de evitar ou mesmo mitigar os efeitos dessas situações supracitadas, torna-se
necessário a elaboração de um instrumento que propicie coleta de informações para uma primeira
intervenção. Essa visão inicial ou análise das situações de possível agravo ambiental poderia ser
então caracterizada como uma Avaliação Preliminar de Dano Ambiental, um instrumento que,
devidamente desenvolvido para situações específicas, poderia ser aplicado diretamente pelo
Promotor de Justiça, após um período de treinamento e qualificação.

Por ser um procedimento realizado por um usuário não especialista ou perito na área, seus
resultados e conclusões ficam, a princípio, não indicados para utilização como prova pericial em
um eventual e posterior processo judicial, mas esta não é a sua finalidade. A principal
característica desse instrumento é auxiliar o Promotor de Justiça a realizar um diagnóstico
preliminar da existência ou não de agravo ao meio ambiente e, dessa forma, permitir a ele uma
atuação mais rápida e fundamentada diante da situação. A utilização dessa ferramenta, que
obviamente não substituirá os demais procedimentos de avaliação e controle ambientais já
consagrados, poderá apresentar-se como um importante instrumento na ação e tomada de decisão
por integrantes do Ministério Público, permitindo que sejam descritas e registradas características
e peculiaridades de situações onde existem possíveis danos ambientais de uma forma muito mais
rápida, possibilitando, assim, uma análise e eventuais medidas reparadoras ou mitigadoras em um
momento bastante próximo ao início do agravo.
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2 OBJETIVOS

Para uma melhor compreensão da finalidade deste estudo e dentro dos critérios
estabelecidos para uma Pesquisa Tecnológica 1 , seus objetivos foram subdivididos em geral e
específicos, conforme discriminação a seguir.

2.1 Geral

Obter subsídios para o desenvolvimento de ferramenta de avaliação ambiental preliminar
a ser aplicada diretamente pelo Promotor de Justiça, que propicie a obtenção de um diagnóstico
inicial da existência ou não de dano ambiental em áreas remotas ou locais onde não seja
disponível a obtenção de assessoramento técnico-científico especializado, no intuito de auxiliar a
tomada de decisão.

2.2 Específicos

No que se refere aos objetivos específicos, pretende-se alcançar os seguintes:
•

levantar e revisar os procedimentos mais usuais utilizados nas ferramentas
tradicionais de avaliação ambiental, buscando subsídios para o desenvolvimento e
aplicação do produto desejado;

•

estudar os aspectos relevantes (técnicos, legais e outros) mais utilizados para
identificação de danos ambientais e que sejam aplicáveis nas situações
consideradas como prioritárias;

•

desenvolver e apresentar um roteiro preliminar explicativo que indique, passo a
passo, os procedimentos a serem adotados e já levantados para a realização da
avaliação preliminar ambiental para as situações escolhidas;

•

aplicar o roteiro obtido, juntamente com Promotores de Justiça de comarcas do
interior em estudo de caso, em situações de possível dano ambiental, no intuito de

1

Pesquisa utilizada para o desenvolvimento de tecnologia, que, segundo Vargas (1985), é o estudo científico dos
materiais, utilizados pela técnica (o saber fazer), e dos processos de construção, fabricação e organização. De uma
forma mais abrangente, segundo o mesmo autor, seria o estudo teórico-científico da técnica e a aplicação prática das
descobertas científicas. Uma pesquisa tecnológica necessita, portanto, apresentar um produto, procedimento ou
método que seja aplicável na prática (CAMPANHA,2005).
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avaliar a ferramenta, verificando sua consistência experimental diante de seus
objetivos teóricos;
•

apresentar os dados obtidos nas aplicações de teste, que, após o devido tratamento,
devem indicar as eventuais mudanças ou adequações do roteiro preliminar a serem
tomadas no estudo de caso;

•

proceder as adequações e mudanças consideradas pertinentes;

•

elaborar o roteiro consolidado; e

•

apresentar programa simplificado de treinamento do público-alvo (Promotores de
Justiça) para utilização adequada da ferramenta, que deve atender não só às
questões formais de preenchimento do roteiro, mas principalmente ao estudo e
compreensão dos aspectos mais relevantes das situações de risco e de dano
ambiental a serem avaliadas, permitindo, portanto, que o usuário obtenha uma
conclusão preliminar satisfatória.
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3 MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
No presente capítulo estão indicados os métodos e procedimentos metodológicos
adotados na pesquisa.

3.1 Métodos
Considerando que o desenvolvimento do estudo foi realizado em etapas e com
procedimentos diversos, foram também identificados métodos diferentes, cada um relativo a uma
etapa distinta.

Primeiramente, foi adotado o método dedutivo, em que os procedimentos mais relevantes
das ferramentas de avaliação ambiental já consagradas foram estudados. Dentre as características
e passos de cada uma foram elencados aqueles considerados de maior aplicabilidade aos
objetivos propostos. Após as devidas adequações e juntamente com os aspectos específicos
inerentes às situações-problema identificadas como prioritárias, serviram de base para o
desenvolvimento do roteiro propriamente dito.

Posteriormente, utilizou-se o método indutivo, pelo qual, partindo-se dos dados obtidos
nas aplicações de teste realizadas com uma amostra do público-alvo, foram analisados os
resultados práticos. Estes dados foram confrontados com os objetivos teóricos almejados e
indicaram os eventuais parâmetros para as mudanças ou adequações realizadas no roteiro
preliminar proposto no estudo, obtendo-se, assim, um roteiro mais consolidado.

3.2 Procedimentos metodológicos
No intuito de melhor discriminar as etapas da pesquisa, discriminam-se a seguir os
procedimentos metodológicos adotados.

3.2.1 Levantamento bibliográfico sobre instrumentos de avaliação ambiental
Neste levantamento foram consideradas, predominantemente, as ferramentas que
auxiliam na identificação de dano ambiental, termo considerado mais pertinente para os fins
propostos que outros correlatos, como impacto ambiental. A razão principal dessa escolha foi o
fato de que, por definição, o conceito de dano, que está mais substancialmente detalhado no
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corpo do trabalho, abrange obrigatoriamente a noção de responsabilidade juntamente com a
necessidade de se estabelecer um nexo de casualidade entre o agravo porventura existente e seu
possível agente causador. Este princípio demonstra-se consistente com a finalidade básica do
instrumento proposto, qual seja, o de auxiliar a realizar uma avaliação preliminar ambiental. Não
obstante, também foram contemplados os aspectos e definições de outros preceitos, com a devida
análise em relação aos objetivos do trabalho, buscando estabelecer os parâmetros conceituais
mais relevantes para a pesquisa.

3.2.2 Identificação dos procedimentos aplicáveis na pesquisa
No intuito de subsidiar a concepção dos procedimentos que foram adotados no
instrumento proposto, analisaram-se as principais características e passos mais usuais adotados
no emprego de ferramentas de avaliação ambiental já consagradas, como avaliação de impactos
ambientais, auditoria e perícia ambientais. Os subsídios inerentes a cada procedimento, dentre os
considerados mais correlatos aos objetivos da pesquisa, foram devidamente adaptados e
utilizados na elaboração de protocolo, ou roteiro.

3.2.3

Indicação dos principais problemas ambientais do Estado do Pará

O universo escolhido para delimitação da aplicação do instrumento foi o Estado do Pará,
tendo em vista sua notável extensão territorial e as dificuldades de acesso lá existentes. Para a
primeira concepção do roteiro ou protocolo de avaliação constante na fase inicial da pesquisa,
que foi eminentemente teórica, foram adotados os resultados do Diagnóstico da Gestão
Ambiental nas Unidades da Federação – Relatório Final – Estado do Pará, elaborado pelo
Ministério do Meio Ambiente em 2001.

Cada aspecto considerado relevante foi devidamente detalhado, mantendo-se, porém, um
nível de profundidade adequado, considerando que a aplicação do roteiro será realizada por um
usuário não completamente afeito a questões técnicas ambientais. Foram identificadas as
principais características de cada aspecto ambiental considerado relevante, com destaque para as
julgadas necessárias na identificação da ocorrência de dano associado a cada um deles,
subsidiando assim a elaboração dos quesitos do roteiro.
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3.2.4

Elaboração do roteiro preliminar

Considerando o levantamento teórico realizado, principalmente o detalhamento dos
aspectos ambientais considerados mais relevantes, foi elaborado um primeiro roteiro ou
protocolo. A concepção dos modelos de perguntas buscou simplificar ao máximo sua aplicação
pelo usuário, sem se prescindir da inserção de características indutoras a uma tomada de decisão
ao final do roteiro.

3.2.5

Seleção da amostra do público-alvo para as aplicações

Foram escolhidos casos considerados adequados para a aplicação do roteiro dentro do
universo das Promotorias de Justiça do interior do Estado do Pará. Os critérios de escolha
levaram em consideração a magnitude do provável dano ambiental existente e, principalmente, a
possibilidade de recorrência de situações similares. Em um primeiro momento, existiu um certo
rigor na escolha da localidade objeto de uma aplicação de teste, principalmente quanto às
condições geográficas da Promotoria em questão, quando se buscou manter as aplicações de teste
dentro de critérios de relativo isolamento – mais de 200 quilômetros - quanto aos grandes centros,
em especial, com relação à capital, bem como em áreas de difícil acesso.

Não obstante, foi observado durante a pesquisa - e este fato está mais detalhado nas
considerações finais – que, mesmo em municípios não tão distantes de Belém, o Promotor
também enfrenta grandes dificuldades para obter um parecer técnico, sendo, portanto, condizente
com o principal objetivo do instrumento efetuar a utilização da ferramenta também nestas
localidades. Considerando as distâncias envolvidas e o período limitado da pesquisa, mantendo
os parâmetros acima relatados, foram efetuadas três aplicações de teste.

3.2.6

Aplicação do roteiro preliminar

Para cada estudo de caso, o usuário do roteiro

foi previamente orientado sobre os

aspectos teóricos básicos que porventura pudessem estar presentes no momento da realização da
vistoria. O preenchimento do formulário foi realizado sob monitoramento constante, sendo que
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todas as dificuldades encontradas pelo aplicador, tanto em relação aos aspectos ambientais
envolvidos quanto ao roteiro em si, foram devidamente consideradas.

3.2.7

Avaliação do estudo de caso

Após as aplicações de teste, foram listadas as dificuldades e eventuais ausências ou
deficiências encontradas no roteiro, com total liberdade para recepção de observações e
contribuições do Promotor de Justiça presente.

3.2.8

Tabulação e tratamento dos resultados.

Os resultados obtidos nas aplicações, bem como as considerações constantes nas
anotações de avaliação do roteiro foram, caso a caso, devidamente estudados e analisados,
objetivando a obtenção de parâmetros para mudanças ou adequações no roteiro preliminar.

3.2.9

Adequações progressivas do roteiro

Considerando os resultados encontrados na análise do estudo de caso e das observações e
comentários dos usuários, foram feitos ajustes considerados procedentes no protocolo. As
adaptações realizaram-se de forma dinâmica, ou seja, em cada aplicação de teste realizada foram
inseridas, quando necessário, adequações e modificações consideradas pertinentes e estas já
foram incorporadas ao roteiro para a próxima vistoria, buscando-se uma versão cada vez mais
consolidada.

3.2.10 Elaboração das conclusões
Após a análise dos resultados obtidos e dos demais aspectos identificados, tanto na
pesquisa teórica como os decorrentes das aplicações de teste, foi elaborado um texto de caráter
conclusivo, em que as principais considerações e análises sobre os resultados obtidos na pesquisa
são devidamente apresentadas e confrontadas.
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4 CONCEITOS BÁSICOS
No intuito de se estabelecer uma base conceitual dos principais preceitos utilizados na
pesquisa, faz-se necessária a discriminação desses elementos, mais especificamente do que seria
uma avaliação preliminar, a definição teórica adotada para dano ambiental e uma breve análise de
outros conceitos associados, como poluição, degradação, contaminação e impacto ambiental.

4.1 Meio Ambiente

Nos primórdios do homem na Terra, sua relação com a natureza foi marcada, segundo
Leão (2001), por submissão e resignação quanto às hostilidades do meio, gerando inclusive um
temor reverencial, comprovado pela recorrente divinização de figuras naturais - como o sol, a lua
e o trovão – ainda presente em algumas sociedades tradicionais. Segundo a mesma autora, o
desenvolvimento dos conhecimentos humanos levou a uma contínua compreensão, e posterior
dominação, de boa parte dos elementos da natureza, mas mantinha-se ainda uma relação de
afastamento com o meio ambiente, como se o homem não necessariamente fizesse parte da
natureza, mas efetivasse sua suposta posição de superioridade, por meio de uma exploração
exacerbada de seus recursos, que se cria fossem ilimitados.

Foi somente no século 20, diante de evidências da sobre-exploração dos recursos naturais,
que surgiram os primeiros estudos que alertavam para a sua finitude. Em um processo ainda
moroso, mas presente indelevelmente na sociedade atual, multiplicam-se as ações que buscam a
preservação destes bens, para as presentes e futuras gerações.
Segundo Bitar, Iyomasa e Cabral Jr (2000), a partir da conferência mundial para o meio
ambiente, realizada no Rio de Janeiro em 1992, surge, mesmo que ainda em esboço, um novo
paradigma para a humanidade, com:
“a busca da qualidade de vida como referência existencial, em um contexto no
qual os investimentos e as proposições de projetos de engenharia e uso de
recursos naturais começam a deixar de ser analisados apenas pelo seu caráter
tradicionalmente desenvolvimentista, passando a ser concebidos e avaliados
sob a perspectiva de sua efetiva contribuição à sustentabilidade ambiental,
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social e econômica, tanto sob o ponto de vista local quanto regional e global”
(BITAR, IYOMASA E CABRAL JR., 2000).

Dentro desta perspectiva, que reconhece a participação intrínseca do elemento antrópico
na natureza - com todas as inevitáveis conotações sociais disto decorrentes - surgem
conceituações mais amplas de meio ambiente, sejam elas oriundas da legislação, de estudos
acadêmicos ou mesmo do senso comum.

A Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), consagrada pela Lei 6.938/81,
conceitua, em seu artigo 3º, meio ambiente como “o conjunto de condições, leis, influências e
interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as
suas formas”. Este conceito, segundo Phillipi Jr, Roméro e Bruna (2004), traz, para a principal
definição legal brasileira de meio ambiente, princípios de multidisciplinaridade e mostra o interrelacionamento existente entre as várias áreas de conhecimento humano.

Um outro conceito, de certa forma equivalente ao anterior, estabelece que meio ambiente
“consiste em determinado espaço onde ocorre a interação dos componentes bióticos (fauna e
flora), abióticos (água, rocha e ar) e biótico – abiótico (solo). Em decorrência da ação humana,
caracteriza-se também o componente cultural” (ABNT ,1989) apud (BITAR et al. ,1992). Existe
nesta linha mais um conceito variante ou, provavelmente, uma versão mais sintética dos demais
citados. Ele, que é de uso recorrente em disciplinas do Mestrado em Tecnologia Ambiental do
IPT, cita que meio ambiente seria a “união, interseção ou interação dos meios físico, biótico e
antrópico” (BITAR, 2005) e (CAMPANHA,2005).
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4.2 Avaliação Preliminar
O termo avaliação é entendido, lato sensu, como o ato de avaliar, o que, segundo a
definição do dicionário Aurélio 2 , significa determinar a valia, valor ou o preço, apreciar ou
estimar o merecimento; aquilatar, reconhecer a força, a grandeza, estimar, prezar, orçar ou
computar. Ou seja, inferir um valor, magnitude, ou mesmo uma impressão ou opinião sobre algo.
Em relação ao aspecto preliminar, entende-se como uma primeira abordagem sobre o fato
ou situação, como um olhar crítico inicial, que pode ou não levar a uma conclusão definitiva, mas
que, com certeza, enseja uma tomada de ação e necessidade de posicionamento diante da questão
posta como objeto de análise.

4.3 – Dano Ambiental
A palavra “dano” tem sua origem no termo “damnum”, que em latim significa prejuízo
material ou moral causado a alguém por outrem, ensejando, portanto, dois aspectos: o patrimonial
e o moral. Quanto à perda que pode ser mensurada monetariamente e permite uma reparação
financeira que a recupere ou, pelo menos, a compense sua perda, posto que seu valor pode ser
mensurado, entende-se como dano patrimonial. Quanto ao aspecto moral, como se trata de
questão de foro íntimo e particular, sua avaliação e possível reparação em termos financeiros
tornam-se mais complexas.
O conceito de dano no âmbito do direito, parte do princípio básico da responsabilidade
civil, pressupondo que, quando um agente causa prejuízo a terceiro, esse prejuízo enseja, de
alguma forma, um pedido de reparação, que pode ser a restauração do status quo ante, ou seja, a
recomposição do que porventura foi danificado para o estágio anterior à ação danosa ou demande
uma indenização, em que uma certa quantia monetária poderia, de alguma forma, reparar,
compensar ou amenizar os prejuízos causados. Para tanto, é necessário se obter, além da
comprovação da existência real do dano, a identificação do nexo de causalidade entre os
prejuízos ocorridos e o desencadeador do dano.

2

Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (1986) Pg. 205.
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A legislação brasileira não estabelece claramente um conceito para dano ambiental,
porém, na doutrina, podem ser encontradas definições, como a de Milaré (2001):“a lesão aos
recursos ambientais, com conseqüente degradação – alteração adversa ou in pejus – do
equilíbrio ecológico e da qualidade de vida”. Dessa maneira, segundo Antunes (2002), pode-se
entender como dano ambiental qualquer lesão prejudicial ao meio ambiente ou patrimônio
ambiental, seja ele público ou privado, nele inseridos todos os recursos naturais ou culturais
integrantes e que resulte em degradação, descaracterização ou destruição - individualmente ou em
conjunto.
No caso específico de dano ambiental, devido às peculiaridades e complexidades das
questões ligadas ao meio ambiente, bem como por se tratar de direito difuso, os diplomas legais
impõem responsabilidade objetiva ao agente causador. Segundo o princípio da teoria do risco
integral, qualquer ação que ocasione algum dano ambiental, independentemente de culpa de seu
autor, acarreta a este a necessidade de reparação, devido à assunção dos riscos de sua atividade.
Segundo Milaré (2001), além de se prescindir da culpa, duas outras conseqüências se apresentam
ao autor do dano, pelo mesmo princípio de responsabilização acima relatado. A primeira consiste
na irrelevância da licitude da atividade, em que, mesmo que o autor apresente, por exemplo,
licenças de funcionamento e ambientais, bem como alegue estar operando dentro dos padrões
permitidos de emissões, estes argumentos não o desobrigam de uma eventual necessidade de
reparação, posto que será pela potencialidade do dano que a atividade possa causar ao meio
ambiente que ela será considerada. A segunda é a impossibilidade de o agente causador alegar os
motivos de força maior ou caso fortuito para se eximir de promover a reparação necessária. A não
reparação somente é aceita quando não foi comprovado o dano ou foi impossível de se
determinar o nexo causal. Importante ressaltar também que o dano ambiental impõe a
compensação integral, o que, em muitos casos, excede às possibilidades financeiras do agente
causador.
Milaré (2005) distingue as espécies de dano ambiental da seguinte forma:
•

dano ambiental coletivo ou o dano ambiental propriamente dito, causado ao meio
ambiente globalmente considerado, em sua concepção difusa, como patrimônio
coletivo; e
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•

dano ambiental individual, que atinge pessoas, individualmente consideradas,
através de sua integridade moral e/ou de seu patrimônio material particular.

Em ambos os casos, a legislação brasileira prevê a exigibilidade de reparação. Entretanto,
devido às suas próprias peculiaridades, o dano ambiental resulta, quase sempre, em evento de
valoração e conseqüente reparação complexas, onerosas e difíceis de serem executadas. Isto
decorre principalmente porque, em diversos casos, a reconstituição do ambiente ao estado
anterior ao dano (statu quo ante) é tarefa abstrusa ou mesmo impossível. Neste contexto, a
identificação, o mais rápido possível, dos agravos ao meio ambiente é fator preponderante para a
desejada reparação, pois, segundo Ribas (1999), o tempo decorrido entre o aparecimento dos
agravos e o estabelecimento efetivo de medidas ambientais é fator preponderante para o
estabelecimento de danos ambientais irreversíveis, como nos casos de extinção de espécies ou de
contaminação irreparável de uma fonte de água ou do solo.
Enfim, para as finalidades da presente pesquisa, bem como para aplicações similares,
considera-se dano ambiental como qualquer alteração de origem antrópica que seja prejudicial ao
meio ambiente, tanto o natural como o artificialmente modificado, e que, judicialmente ou não,
possa ensejar uma eventual ação de reparação.
4.4 Outros conceitos associados
A menção de dano ambiental usualmente vem associada a outros termos, como poluição,
degradação, contaminação e impacto ambiental. De acordo com Bitar (1997), as referências
técnicas existentes na legislação brasileira confundem, em muitos casos, os conceitos de
poluição, degradação e impacto ambiental. Para o presente trabalho, foi considerado pertinente
estabelecer alguns critérios de diferenciação.

4.4.1 Poluição ambiental

Segundo Fellemberg (2003), a idéia de poluição ambiental abrange uma série de
aspectos, desde a contaminação do ar, do solo, desfiguração da paisagem, erosão de monumentos
e construções até a contaminação da carne de animais, como peixes e aves. Um espectro,
portanto, bastante amplo. Cunha e Guerra (2005) recorrem a um outro conceito, mais amplo
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ainda, afirmando que poluir significa sujar, macular ou manchar, atribuindo esses significados à
origem da palavra: os termos em latim polluere e pollutus.
Juridicamente, a definição de poluição pode ser entendida como a inclusão de qualquer
fator ambiental que provoque alteração das qualidades naturais existentes. A Lei 6.938/81
(Política Nacional do Meio Ambiente) estabelece no seu artigo 3º, inciso IV, que poluidor “é a
pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por
atividade causadora de degradação ambiental”. A mesma lei, em seu Artigo 1º, também define
poluição:
“Poluição - a degradação da qualidade ambiental resultante das atividades
que direta ou indiretamente”:
a) prejudicam a saúde e o bem-estar da população;
b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;
c) afetem desfavoravelmente a biota;
d) afetem as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;
e) lancem matéria ou energia em desacordo com os padrões ambientais
estabelecidos”.

Fica bem estabelecido, portanto, que poluidor é um degradador ambiental, ou seja, quem,
ou o que, com sua ação modifica adversamente as características do meio ambiente. Segundo
Colombo (2006), o tratamento legal atribuído a esses conceitos jurídicos (poluidor, poluição e
degradação ambiental) dá ensejo à afirmação de que a poluição não está restrita à alteração do
meio natural, portanto, o meio ambiente a ser considerado pode ser tanto o natural quanto o
cultural e o artificial.
Apesar de as definições de poluição e poluidor guardarem alguma similaridade, com os
conceitos associados a dano ambiental, em relação à poluição, a definição não exige
obrigatoriamente a comprovação do causador do fato ou do nexo causal, bem como não explicita
a necessidade de reparação, como no dano. Existe inclusive a possibilidade de poluição natural,
ou seja, causada diretamente por elemento da própria natureza, como acontece com as cinzas
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vulcânicas. Devido também a essas diferenças é que, para fins do presente estudo, foi definido o
termo dano e não poluição para a avaliação proposta.
4.4.2 – Degradação ambiental
De acordo com o dicionário Aurélio, degradação significa a destituição ignominiosa de
um grau, dignidade, encargo ou qualidade. Representa também deterioração, desgaste e estrago
(FERREIRA, 1986). Segundo UNEP (1999) 3 , a degradação ambiental implica na redução
potencial de ativos por um ou por uma combinação de processos atuando sobre os recursos
naturais.

De acordo com Bitar (1997), o conceito de degradação está diretamente ligado aos efeitos
negativos gerados ao ambiente por uma atividade humana, sendo muito rara a sua aplicação para
situações envolvendo fenômenos estritamente naturais. Esse conceito, portanto, guarda
novamente algumas similaridades com os anteriores, tanto o de dano como o de poluição, com a
diferença de que, para degradação, existe a clara noção, anteriormente mencionada, de um
processo de redução de características intrínsecas ao meio ambiente.

4.4.3 - Contaminação ambiental
O conceito usual de contaminação estabelece este processo como sendo a ação ou
efeito de corromper ou infectar pelo contato. Apesar de ser um termo usado muitas vezes como
sinônimo de poluição, ele é quase sempre empregado quando existe uma relação direta do
processo com efeitos nocivos sobre a saúde humana. Uma forma utilizada para identificar a
existência ou não de contaminação em um determinado sítio é a verificação da presença dos
elementos ditos contaminantes, como organismos patogênicos, substâncias tóxicas ou
radioativas, bem como a mensuração de suas concentrações, para avaliar o grau de
periculosidade à saúde humana.

3

United Nations Environmental Program – Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente.
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4.4.4 - Impacto ambiental
Normalmente entende-se por impacto ambiental qualquer modificação, maléfica ou
benéfica, resultante das atividades, produtos ou serviços de origem antrópica. A Resolução
Conama Nº 001, de 23.01.86, apresenta o seguinte conceito para impacto ambiental:

“Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do
meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia
resultante das atividades humanas que, diretamente, afetem: (I) a saúde, a
segurança e o bem-estar da população; (II) as atividades sociais e
econômicas; (III) a biota; (IV) as condições estéticas e sanitárias do meio
ambiente; (V) a qualidade dos recursos ambientais”.

Já segundo a Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente do Rio de Janeiro
(FEEMA -1990), seria: “Qualquer alteração significativa 4 no meio ambiente - em um ou mais
de seus componentes - provocada por uma ação humana”, referenciando, portanto, a
necessidade de se identificar significância, magnitude ou relevância da alteração ambiental
para a determinação ou não da existência de impacto.

De acordo com Dieffy (1985), o impacto ambiental pode ser visto como parte de uma
relação de causa e efeito, pois, de um ponto de vista analítico, ele poderia ser considerado
como a diferença entre as condições ambientais que existiriam com a implantação de um
determinado projeto proposto e a realidade ambiental local sem essa ação.

Segundo Munn (1979), uma alteração ambiental pode ser natural ou induzida
antropicamente. Um efeito ambiental sempre é induzido pelo homem e um impacto inclui um
4

Grifo nosso.
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julgamento do valor de significância de um efeito. A importância de um impacto é um de seus
atributos e ela usualmente é mensurada pela comparação, algumas vezes de forma subjetiva,
em relação aos demais já observados.

Existem diversas formas de se classificar um impacto ambiental, como pela relação
com o meio ambiente (positivo ou negativo); pela abrangência geográfica (local, regional ou
global), pela reversibilidade (reversível ou irreversível); pela relação de causa e efeito (direto
ou indireto) e pelo aparecimento dos efeitos (imediato ou a médio e longo prazos), entre
outras.

4.4.5 Aspecto ambiental
Qualquer ente, biótico, abiótico ou antrópico, que interaja, ou possa vir a interagir, com o
meio ambiente é considerado um aspecto ambiental. De uma forma mais específica, segundo a
resolução Conama n. 306, de Julho de 2002, aspecto ambiental é um “ elemento das atividades,
produtos ou serviços de uma organização que pode interagir com o meio ambiente”. Assim
como acontece com impacto ambiental, os aspectos porventura existentes e identificados podem
ser classificados. A classificação é uma maneira usual de se verificar a significância de um
aspecto, considerando-se significativo aquele que gera, ou pode vir a gerar, um impacto também
significativo. De acordo com a atividade a ser avaliada, as classificações podem ser feitas de
acordo com sua situação (normal ou de emergência), sua incidência (direta ou indireta) e sua
temporalidade (anterior , presente ou futura), entre outras (Silveira,2001).

4.5 Atributos conceituais mais aplicáveis na pesquisa
Todos os elementos cujas sínteses conceituais foram apresentadas neste capítulo são de
suma importância para a compreensão do que se pretende na pesquisa. Não obstante, segundo
Medeiros (2007), uma abordagem interessante para a determinação de nexos causais e
temporais, sobretudo em situações envolvendo impacto e dano ambiental, é o mapeamento de
aspectos, impactos e danos e as suas inter-relações. A interação intrínseca existente entre
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aspecto e impacto é uma correlação de causa e efeito. O dano estaria, neste contexto, na outra
ponta deste fluxo inter-relacionado, como conseqüência de um impacto adverso.

Vale ressaltar que, para alcançar um dos principais objetivos da APDA, é muito
importante se obter, ao final do procedimento, a constatação, ou pelo menos uma indicação
consistente, da responsabilidade pelo agravo, gerando, então, o nexo causal entre o agressor e
o dano. Para tanto será necessário que o encaminhamento lógico do instrumento possibilite
também o caminho inverso, ou seja, quando identificado primeiramente o dano, seja possível
chegar ao impacto e, finalmente ao aspecto, quando então a figura do agressor usualmente
pode ser determinada. Uma situação hipotética desta questão está ilustrada na Figura 1.

Figura 1 – Exemplo das relações entre aspecto – impacto – dano
Em uma das possibilidades, a denúncia pode partir, por exemplo, de um exfuncionário da fábrica, alegando que ela lança efluentes líquidos industriais na lagoa sem os
cuidados adequados. Nesse caso, parte-se do aspecto (lançamento) e busca-se, portanto,
encontrar o impacto e seus eventuais danos decorrentes. De uma outra forma, pode-se ter
também uma reclamação oriunda de uma colônia de pescadores situada no lado oposto da
fábrica, solicitando providências quanto à mortandade atípica de peixes. Nesta situação, o
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ponto inicial é o dano, devendo-se então ser investigada a sua eventual causa, no caso, a
contaminação (impacto) e o agente causador (aspecto).

Partindo dessa premissa, foi procedente e consistente adotar essas definições e
conceitos no desenvolvimento do instrumento de APDA, pois, por meio de uma seqüência
lógica - e considerando as relações existentes de causa e efeito - pode-se contribuir no auxílio
ao usuário nas fases de identificação, análise e avaliação das situações a serem enfrentadas.
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5 INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL
Não se encontrou uma obra que tratasse especificamente sobre o tipo de avaliação
preliminar objeto da presente pesquisa, sendo, portanto, relevante discutir as principais
características dos instrumentos de avaliação e controle ambiental disponíveis e estabelecer os
aspectos mais pertinentes para a aplicação no produto desejado.
5.1 A identificação do dano ambiental

A principal premissa de uma avaliação preliminar de dano ambiental é buscar estabelecer
parâmetros para auxiliar um usuário, ainda não completamente familiarizado com as questões
ambientais e sem possibilidade de acesso rápido a uma consultoria técnica, proceder a um
primeiro diagnóstico diante de uma situação de risco ou de possível impacto ambiental.

Nos últimos 30 anos, houve, em muitos paises, a criação de diversos instrumentos legais,
técnicos e normativos que objetivaram a proteção do meio ambiente, advindos, principalmente,
de uma nova consciência originada pelo impacto causado com a divulgação de estudos
científicos 5 , que sinalizavam para um possível esgotamento dos recursos naturais e o crescimento
da poluição, resultantes do modelo vigente de sobre-utilização da natureza. Nesse intuito, foram
desenvolvidas várias ferramentas e instrumentos que buscam identificar os danos ambientais de
origem antrópica ou promover uma simulação de cenários com o objetivo de prever, remediar ou
compensar possíveis agravos causados ao meio ambiente por empreendimentos humanos.

Segundo Almeida e Tertuliano (2005), a fase de identificação dos impactos ambientais
deve buscar, primeiramente, o mapeamento dos pontos de origem da poluição e seu entorno,
permitindo um esforço concentrado nessas áreas onde a possibilidade de contaminação é
notadamente maior.

Para as condições de aplicação do instrumento proposto no presente estudo, não se pode, a
princípio, dispor de análises mais detalhadas, como exames laboratoriais, verificação de
condições morfológicas anormais e outros elementos de confirmação avançados e normalmente
5

Dentre eles, destaca-se o relatório do Clube de Roma que originou o livro “Limites do Crescimento” em 1972.
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utilizados por profissionais devidamente capacitados e treinados nas áreas em questão, posto que
o presente trabalho visa instrumentalizar um usuário com pouco, ou mesmo nenhum, treinamento
técnico na área ambiental a efetuar um diagnóstico preliminar, sem a disponibilidade daquelas
ferramentas técnicas. No entanto, a premissa de se encontrar a fonte principal de poluição ou
causadora de dano ambiental deve ser mantida.

5.2 A avaliação de impactos ambientais

Uma das ferramentas mais utilizadas, principalmente para fins de licenciamento, é a
Avaliação de Impacto Ambiental (AIA). Na aplicação deste instrumento, as estimativas dos
danos que porventura possam ser causadas por aspectos ambientais pertinentes a um dado
empreendimento são feitas a partir de modelos que tentam reproduzir, de forma simplificada, a
realidade ambiental.

Segundo Egler (2001), na maioria das vezes o processo de AIA é composto das seguintes
etapas:
A) Procedimento de avaliação preliminar (screening) para identificar se um projeto pode
resultar, em sua implementação, em impactos ambientais e sociais relevantes e, portanto, se deve
ou não ser objeto de uma avaliação ambiental;

B) Um processo em que são identificados os aspectos econômicos, sociais e ambientais
significativos do projeto e descartados os não relevantes visando à elaboração de uma AIA
(scoping);

C) Preparação de Estudo de Impacto Ambiental – EIA, que deve conter a descrição do
empreendimento e suas diferentes alternativas, o ambiente (físico e humano) passível de ser
afetado, a natureza dos efeitos no ambiente e os meios para minimizar os efeitos (impactos)
negativos;
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D) Revisão do EIA por agências governamentais e, normalmente, o público, através de
um processo participativo de representatividade democrática;

E) Preparação de um relatório final, que deve incluir as respostas e soluções apresentadas
durante o processo de revisão do EIA; e

F) Implementação das ações aprovadas na revisão do EIA.

Normalmente esse estudo inclui medidas de mitigação juntamente com um sistema de
controle e monitoramento, objetivando verificar se os procedimentos estabelecidos no EIA foram
efetivamente implementados e como reagirá o meio ambiente após a implantação do
empreendimento. Utilizada basicamente na análise de projetos ainda não realizados, a AIA pode
ser classificada, portanto, como um instrumento de planejamento.

Para o presente estudo, em que a identificação de possíveis danos já existentes será
necessária, além de prevenir danos futuros, foram utilizados alguns preceitos existentes na fase de
screening (avaliação preliminar), devidamente adaptados.

O procedimento de Listagem (Check-List), normalmente utilizado em uma primeira fase
do processo de AIA, consiste na identificação e enumeração dos possíveis impactos decorrentes
do empreendimento. Esse procedimento pode ser adaptado para selecionar os tipos de agravos
considerados na pesquisa e auxiliar na escolha do caminho a ser adotado pelo usuário dentro do
roteiro.

5.3 Auditoria ambiental (AA)
Por definição, de acordo com a NBR ISO 14010 (ABNT, 1997) 6 , auditoria ambiental é :

“o processo sistemático e documentado de verificação, executado para obter e
avaliar, de forma objetiva, evidências de auditoria para determinar se as
atividades, eventos, sistema de gestão e condições ambientais específicas ou

6

NBR ISO 14010 – Diretrizes para auditoria ambiental, princípios gerais. Rio de Janeiro;1997.

40

informações relacionadas com os critérios de auditoria, e para comunicar os
resultados deste processo ao cliente.”

Um outro conceito, mas também similar ao primeiro, é o presente no “Glossário
Ambiental” da Rede Ambiente Brasil 7 , onde consta que auditoria ambiental é :

“ um instrumento de política ambiental que consiste na avaliação,
documentada e sistemática, das instalações, das práticas operacionais e de
manutenção de uma atividade humana potencialmente poluidora, com o
objetivo de verificar, entre outros fatores,

a obediência aos padrões de

controle e qualidade ambiental; os riscos de poluição acidental e a eficiência
das respectivas medidas preventivas; o desempenho dos gerentes e operários
nas ações referentes ao controle ambiental; a pertinência dos programas de
gestão ambiental interna ao empreendimento”.

Prevista pela legislação de diversos países, notadamente após as diretrizes baixadas pela
Comunidade Européia, a auditoria ambiental pode também ser voluntária, isto é, realizada por
iniciativa das empresas com intuito de controle interno de suas diferentes unidades de produção,
servindo ainda para justificação junto a seguradoras e, em muitos casos, para certificação perante
as Normas ISO 14.000 8 .

No Brasil ainda não se dispõe de legislação no âmbito federal que preconize a
obrigatoriedade de realização de auditoria ambiental, mas sim algumas normas estaduais.

Como exemplo, pode ser citada a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que
determinou, no inciso XI do Artigo 258:

"a realização periódica, preferencialmente por instituições sem fins lucrativos,
de auditorias nos sistemas de controle de poluição e prevenção de riscos de
acidentes das instalações e atividades de significativo potencial poluidor,
7
8

www.ambientebrasil.com.br – acessado em 21/06/2006.

Por ocasião da Eco-92 foi apresentada a proposta de criação de um grupo especial para estudar a elaboração de normas gestão
ambiental, com o intuito de serem internacionalmente reconhecidas. Em março de 1993 instalou-se o ISO/TC-207, um comitê
técnico com a função de elaborar uma série de normas, batizadas de série IS0 14.000.
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incluindo a avaliação detalhada dos efeitos de sua operação sobre a qualidade
física, química e biológica dos recursos ambientais".

Segundo Aguiar e Philippi Jr (2004), uma auditoria ambiental pode ser classificada de
acordo com a parte auditada, bem como com os critérios e objetivos adotados. Entre os diversos
tipos de AA, pode-se ter:
•

Auditoria de conformidade (compliance audit): destinada a verificar o grau de
cumprimento, por parte de uma empresa, das normas e padrões de controle e de
qualidade ambiental.

•

Auditoria de fiscalização interna ou auditoria corporativa (corporative audit):
realizada pela empresa matriz em uma de suas subsidiárias para nela verificar a
estrutura organizacional, os papéis e responsabilidades e o desempenho na
implementação da política ambiental estabelecida.

•

Auditoria da localização (site audit): considerada por muitos autores como a mais
completa, dedica-se a examinar todos os aspectos de desempenho de uma
empresa, inclusive a verificação, por meio de monitoramento, da qualidade dos
fatores ambientais que afeta, no local onde se acha instalada etc.

•

Auditoria de produto (product audit): cobre diversos aspectos dos impactos
ambientais que podem ser gerados pelos produtos: desenho, manufatura, uso e
disposição final, incluindo as embalagens e até mesmo os prováveis impactos da
legislação que incide sobre o mercado atual e futuro.

•

Auditoria de questões específicas (issue audit): na qual se examina um ou mais
aspectos de interesse, selecionados com a finalidade de definir ações ou metas
específicas de controle ambiental.
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•

Auditoria de resíduos, efluentes e emissões: aquela realizada para identificar e
quantificar os lançamentos de poluentes no meio ambiente, podendo incluir as
práticas e procedimentos de tratamento, manejo e destino final dos rejeitos e se
estender, quando é o caso, às instalações das empresas contratadas para processálos.

•

Auditoria de responsabilidade (liability audit): auditoria ambiental conduzida com
a finalidade de demonstrar que a empresa cumpre todas as suas responsabilidades
legais, como condição para se habilitar à cobertura por companhia de seguros.

Pode também ocorrer na prática uma forma de auditoria ambiental híbrida, em que vários
parâmetros e procedimentos, dentre os preconizados acima, são utilizados, buscando um objetivo
específico e determinado para o caso.

Em qualquer auditoria ambiental é de suma importância a fase de planejamento, na qual
devem ser considerados todos os elementos indispensáveis à execução dos trabalhos, entre eles:
•

objetivo da auditoria;

•

critérios a serem adotados;

•

recursos disponíveis para realização do serviço;

•

equipe a ser utilizada; e

•

obtenção de informações preliminares.

É justamente na etapa de obtenção de informações preliminares, que incluem os
levantamentos de dados sobre o empreendimento, seus fluxos produtivos, os principais aspectos
ambientais e demais informações consideradas relevantes, que deve ser dedicado um bom tempo
por parte da equipe de auditores, no intuito de se elaborar um protocolo prévio, a ser levado a
campo.

Esse procedimento é de suma importância, pois, de acordo com Aguiar e Philippi Jr.
(2004), a elaboração prévia de uma lista de verificações ou protocolo é bastante útil,
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principalmente quando não existe uma grande familiaridade do auditor com os requisitos, quando
eles são numerosos e em casos de atividades ou processos complexos.

A confecção de um protocolo de auditoria ambiental, portanto, guarda similaridade com a
proposta principal da pesquisa – levantamento de subsídios para elaboração de roteiro que auxilie
um operador, ainda não completamente familiarizado com a questão ambiental, a proceder a um
primeiro diagnóstico.

Foram, portanto, adaptados os conceitos dessa ferramenta para a obtenção de um roteiro
ou protocolo que servirá de orientação básica ao aplicador – no caso um Promotor de Justiça –
para a obtenção de um primeiro diagnóstico diante uma situação de provável risco ambiental.
Algumas peculiaridades, porém, foram consideradas nas adaptações efetuadas, dentre elas
destacam-se:
•

apesar de ambos os instrumentos servirem para auxiliar o aplicador, as
dificuldades do Promotor, na maioria dos casos, são maiores que as de um auditor,
devido à ausência de formação específica daquele em questões técnicas
ambientais;

•

o objetivo da auditoria é quase sempre o de verificar a conformidade de
procedimentos e instalações empresariais diante de normas ambientais, enquanto
que na aplicação do protocolo da presente pesquisa busca-se, primordialmente, a
obtenção de um primeiro diagnóstico;

•

a auditoria é, na maioria das vezes, um procedimento voluntário e, portanto,
conta com a colaboração e empenho do auditado na obtenção de resultados
positivos, o que, muitas vezes, não será encontrado na aplicação da Avaliação
Preliminar de Dano Ambiental (APDA);

•

devido às próprias características e atendendo ao objetivo do procedimento de
avaliação preliminar, o nível de profundidade e especificidade das questões
apresentadas é bem menor que o da AA;

•

na AA o protocolo é, usualmente, elaborado pelo próprio auditor, após um estudo
prévio dos procedimentos a serem verificados e considerando características
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específicas de seu objeto, enquanto que o roteiro da APDA é entregue ao promotor
já previamente elaborado e tem características mais genéricas.

Não obstante as particularidades de cada procedimento, devido à similaridade de proposta
quanto ao auxílio ao usuário, principalmente no intuito de fornecer um direcionamento de ação
no momento da vistoria, as características básicas da elaboração de um protocolo de Auditoria
Ambiental indicaram a conveniência de concentração do trabalho de adaptação e confecção do
instrumento desejado fundamentar-se, primordialmente, nessa ferramenta, que, com as devidas
adaptações, subsidiou, em boa parte, o desenvolvimento do roteiro proposto.

5.4 Perícia ambiental

Quando o conhecimento jurídico do magistrado, ou membro do Ministério Público, não é
suficiente para emitir uma opinião técnica a respeito de uma situação ou fato, existe, então, a
demanda por uma resposta técnico-científica, que, por meio de uma perícia, possa apurar
circunstâncias e causas, sempre relativas a fatos reais, com o objetivo do esclarecimento da
verdade (PANNO,2007).

A Perícia Ambiental, com seu respectivo laudo, geralmente é solicitada por autoridades
legalmente constituídas, como Juízes, Promotores e Delegados. Normalmente é realizada por
técnicos de nível superior, especializados nas áreas de interesse ou problemas ambientais
específicos ao caso, podendo ser efetuada tanto por profissionais ligados aos Institutos de
Criminalística, Secretarias de Meio Ambiente, Ministério Público e correspondentes, quanto por
peritos autônomos, estes muitas vezes também vinculados a instituições de ensino superior por
meio de associações, fundações e institutos. Pode ser judicial, quando a designação do perito é
feita pelo Juiz, para esclarecimentos em lides processuais, e neste caso está sujeita às normas
contidas no Código de Processo Civil (Lei 5.869 de 11/01/1973), ou extrajudicial, quando
solicitada pelo representante do Ministério Público nos procedimentos restritos às Promotorias e
Procuradorias de Justiça.
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Quando o profissional que atua no processo ou procedimento não é indicado pelo Juiz,
mas sim por uma das partes, ele então é denominado de assistente técnico, sendo sua função
auxiliar e orientar a parte litigante que o indicou, podendo, entre outras atribuições, elaborar
quesitos a serem respondidos pelo perito e, caso tenha um entendimento da questão diferente ou
divergente do apresentado no laudo, apresentar, em forma de documento e com estrutura similar
ao laudo, o seu parecer técnico, onde expõe suas análises, observações e eventuais críticas. Nos
casos de procedimento judicial, a atividade do assistente técnico também está sujeita às normas
estabelecidas na Lei 5.869/73 (Código de Processo Civil). Caso um procedimento restrito ao
Ministério Público venha a ser ajuizado, o perito que atuou anteriormente no caso só poderá
assumir, no trâmite judicial, a função de assistente técnico do MP, posto que o Órgão tornou-se,
neste caso, parte interessada.
Na maioria dos casos, o perito atua mais especificamente na análise dos fatores abióticos
e bióticos, entretanto, em praticamente todas as situações os fatores sócio-econômicos podem
desempenhar papel preponderante e devem, portanto, ser considerados.
Existe uma seqüência natural de passos para a realização de uma perícia. A elaboração
prévia de um roteiro teórico, mesmo que de forma geral e hipotética, ajuda substancialmente para
que não se omita nenhuma fase ou procedimento relevante a ser periciado, mesmo que, na
maioria dos casos, não se apliquem ou não sejam necessários todos os elementos listados. Para
cada caso específico devem ser priorizados ou escolhidos os itens mais relacionados com o
problema ambiental em estudo. Essa peculiaridade é de especial interesse para o estudo em
questão, posto a necessidade de se estabelecer parâmetros delimitadores dos aspectos a serem
considerados no roteiro e, por conseguinte, na avaliação a ser efetuada pelo usuário do
instrumento.
Todo laudo de perícia ou parecer técnico deve apresentar de forma clara os resultados dos
estudos, abrangendo os aspectos ambientais pertinentes ao caso e obrigatoriamente conter uma
conclusão coerente com os objetivos do trabalho.
A Perícia Ambiental, assim como a grande maioria dos trabalhos e estudos na área de
meio ambiente, deve, preferencialmente, ser efetuada por uma equipe multidisciplinar de
profissionais que atuem de maneira interdisciplinar. Nesse aspecto, configura-se, portanto, uma
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diferença básica entre a Perícia Ambiental e a avaliação proposta na presente pesquisa, pois esta é
realizada por aplicador não-perito nas questões ambientais, que utilizará um roteiro préconcebido para auxiliá-lo na elaboração de um primeiro diagnóstico diante de uma questão
ambiental. Não obstante essa diferença entre os agentes aplicadores das ferramentas, não se pode
negar uma clara similaridade de propósito entre os dois procedimentos.
Outra similaridade presente entre os dois procedimentos é a existência, em ambos, de
quesitos orientadores. No caso da Perícia Ambiental, apesar das perguntas não serem de presença
obrigatória, quando existentes elas geralmente apresentam, segundo Medeiros (2007), dois
objetivos distintos, pois, se elaboradas:
•

pelo Juiz ou membro do Ministério Público – buscam esclarecimento de dúvidas
pertinentes ao caso, configurando os principais questionamentos que a autoridade
tem em relação à lide;

•

pelos assistentes técnicos – procuram induzir o perito à responder sobre fatos,
situações e aspectos que interessem, favoreçam, reforcem ou confirmem, no
procedimento, a versão da parte litigante que representam.

Em ambas situações, os quesitos atuam como principal orientador que o perito tem, dentro
do processo, para estabelecer o escopo 9 da perícia. No caso específico da APDA, busca-se
configurar previamente o escopo do que deve ser investigado por meio de elaboração de quesitos
direcionadores no protocolo, mesmo que, neste caso, e devido aos propósitos da ferramenta, de
forma mais genérica e abrangente que na perícia. Considera-se também que o nível de
profundidade e detalhamento das questões deve ser compatível com os conhecimentos e
habilidades do usuário do protocolo, no caso, um não-perito nas questões técnico-científicas.
De acordo com Bastos (2005) e Panno (2007), o perito ambiental deve evitar ao máximo
entrar no mérito estritamente 10 legal da questão ambiental, pois qualquer deslize nesse aspecto
poderá comprometer todo o trabalho durante o julgamento da questão. Esta recomendação
justifica-se, provavelmente, pelo fato de que as autoridades legais, no caso, Juizes ou Promotores,
9

Escopo da perícia – é a abrangência do trabalho a ser realizado, com definição dos objetivos e resultados a serem
alcançados (MEDEIROS, 2007).
10
Grifo nosso.
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devem, por atribuição, atuar como os principais entendedores e intérpretes dos diplomas legais,
ficando resguardada ao perito a análise técnico-científica, mantendo-se atento, obviamente, aos
parâmetros legais aplicáveis. Por outro lado, no caso da APDA, o aplicador do procedimento será
um Promotor de Justiça, por conseguinte, um profissional usualmente mais afeto às questões
legais que um perito ambiental, não sendo, portanto, aplicável a recomendação supracitada.
Essas diferenças, entretanto, não invalidaram o uso dos procedimentos e etapas mais
freqüentemente empregados em uma perícia ambiental, como base inicial para a elaboração da
seqüência do protocolo desenvolvido na pesquisa.
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6 ESTUDO DE CASO: O ESTADO DO PARÁ
O Estado do Pará (Figura 2), universo geográfico escolhido para a aplicação do
instrumento proposto, apresenta uma superfície de 1.248.042 de quilômetros quadrados de
extensão, representando 16,7% do território brasileiro, 26,0% da Amazônia e encontrando-se
atualmente dividido em 143 municípios, nos quais, segundo dados do IBGE de 2005, vivem cerca
de sete milhões de pessoas.

Figura 2 – Mapa do Estado do Pará (Fonte: IBGE).

A malha rodoviária é insuficiente e deficiente, sendo freqüente a existência de condições
como a mostrada na Foto 1, ou mesmo piores. A situação de isolamento pode inclusive ser
agravada em algumas localidades onde o acesso só é possível por meio aéreo ou fluvial.
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Foto 1 – Trecho da rodovia BR – 230 (Tranzamazônica) , no sentido
Jacareacanga- Apuí , obtida em 26/04/2005. Fonte: Fuzinato (2006)
Considerando estas situações, a presente pesquisa foi desenvolvida, prioritariamente, para
ser aplicada em regiões normalmente afastadas dos grandes centros urbanos, usando como área
de estudo o Estado do Pará e mais especificamente as Promotorias de Justiça instaladas no
interior do estado. Não obstante, é perfeitamente viável sua utilização, procedendo-se às devidas
adaptações, para qualquer local em que as mesmas características de isolamento geográfico
dificultem o acesso a peritos profissionais. A contribuição para um incremento na eficiência da
atuação do Ministério Público nas questões ambientais, mais especificamente nas Promotorias de
Justiça localizadas em regiões remotas do estado, foi o principal objetivo da concepção da
ferramenta.
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6.1 O Ministério Público do Estado do Pará
Parte indispensável e componente, juntamente com o Poder Judiciário e com a Advocacia,
da tríade da Justiça, o Ministério Público é uma instituição cujos registros históricos de funções
assemelhadas datam de longa data.
6.1.1 Origens remotas do MP
Cerca de cinco mil anos atrás, segundo Valente (2002), nos registros do Egito antigo,
encontram-se referências a um tipo de funcionário governamental denominado magiaí que era
encarregado, entre outras tarefas, de ser “o marido da viúva e o pai do órfão”, de ouvir “os
pedidos dos homens justos e verdadeiros” e de perseguir “os malvados e mentirosos”, atribuições,
portanto, que guardam clara semelhança com algumas de um membro do Ministério Público
atual.
De acordo com o mesmo autor, outros historiadores situam no Império Romano uma
origem para o MP, no caso, os “Procuradoris Caesares”, cuja função era “defender os direitos
do Príncipe, perante Juizes afeiçoados”,. Não obstante, segundo Valente (2003), a grande
maioria dos autores acredita que foi na França de Felipe , O Belo, no ano de 1302, com a figura
do agente do rei (les gens du Roi), que surgiram as origens institucionais do chamado Parquet 11
ou, como modernamente se intitula, do Ministério Público.
Segundo Sawen Filho (2001) apud Valente (2002), foi necessário pelo menos um século
para a Instituição organizar-se e outros quatro séculos para assumir as feições que hoje apresenta,
passando de “advogada” dos reis para defensora dos direitos da sociedade.

11

Palavra em francês tida como sinônimo de Ministério Público, cujo significado original alude a um certo tipo de
piso de madeira. A associação com o MP deve-se ao fato de que, em sua origem francesa, seus membros eram
identificados como “a Justiça em pé”, pois, diferentemente do Juiz, que fica sentado na tribuna, os Promotores em
juízo estavam, quase sempre, em pé. Muitos membros atuais do MP, notadamente os mais jovens, não apreciam essa
denominação.
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6.1.2 Raízes lusitanas e MP no Brasil
Não obstante a extrema relevância das origens históricas universais da Instituição,
notadamente romanas e francesas, é importante ressaltar que foram das raízes portuguesas e do
velho direito lusitano que se originaram as concepções do Ministério Público no Brasil.
Alguns autores citam as Ordenações Manuelinas de 1514 como a origem lusitana da
instituição, outros encontram em notas mais remotas, como a criação do cargo de Procurador da
Coroa, em 1289, no reinado de D. Afonso III, um primeiro embrião.
Uma origem bastante citada seria a de que, no Brasil, o Ministério Público apareceu
primeiramente em 1587, quando foi criada a Relação da Bahia, em que um dos Desembargadores
tinha o título de Procurador da Coroa e da Fazenda e Promotor de Justiça. As atribuições, ao
longo do tempo, desenvolveram-se desde as funções iniciais de defensor da Coroa, até funções
clássicas de agente acusador dos que infringiam a lei.
Mais recentemente, o MP teve suas atribuições extremamente ampliadas devido,
principalmente, à Constituição Federal de 1988, com destaque para o caráter de órgão defensor
das leis, do ordenamento jurídico, da cidadania e dos bens indisponíveis da sociedade, com
notada relevância às questões ambientais. A referida Carta Magna referencia isso em seu Art.
127, em que assegura que "o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis".
Num sentido genérico, referindo-se a todos os que, de qualquer forma, exercitam uma
função pública, a expressão "ministério público" pode ser encontrada já em textos romanos
clássicos.
Etimologicamente, a palavra "ministério" origina-se do vocábulo latino manus e aos
derivados ministrar, ministro, administrar, advindo daí, portanto, o termo inicial utilizado para
seus agentes na França - les gens du roi – configurando-os como “ a mão do rei ”. Caso fosse
buscado um sentido mais atual, e considerando a atuação moderna da instituição, poderia ser
adotada essa metáfora como “a mão da lei”.
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6.1.3 Breve histórico no Estado do Pará
Em um primeiro momento o Ministério Público do Estado do Pará representava os
interesses da Fazenda Pública Estadual. Essa realidade sofreu forte modificação a partir de 1982,
quando da promulgação da Lei Orgânica do MP paraense, que atribuiu ao Órgão, além da função
de acusador nos tribunais, as primeiras tarefas no sentido de defender os direitos da sociedade.
Com a Constituição Federal de 1988 ampliaram-se ainda mais as atribuições do
Ministério Público, passando de uma instituição basicamente de acusação para tornar-se um
órgão de defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos bens indisponíveis da
sociedade 12 , tendo o meio ambiente como destaque.
6.1.4 Dificuldades conjunturais
A nova realidade de atuação, conferida ao Ministério Público pela Carta Magna, de
acordo com Valente (2003), colocou, e ainda coloca, a instituição diante de um grande desafio: a
necessidade imperiosa de organizar-se e capacitar-se diante das inúmeras e relevantes atribuições
que deve cumprir para assumir com eficiência seu novo papel. Tanto no âmbito federal como no
estadual, essa realidade tem levado o MP a sofrer uma forte adaptação em sua forma de gestão. É
importante ressaltar também que o Órgão não está imune à grande crise em que se encontra o
estado e, particularmente, o próprio sistema de justiça, onde ele está intrinsecamente inserido.
Essas dificuldades conjunturais agravam-se considerando a realidade enfrentada
atualmente pela instituição no Estado do Pará, onde, aliadas à grande dimensão territorial e às
deficiências de infra-estrutura, existem as sempre presentes limitações orçamentárias.
Segundo dados existentes no Relatório Geral da Corregedoria-Geral do Ministério
Público do Estado do Pará, elaborado por Valente (2003), o Órgão está presente em 112 dos 143
municípios paraenses. Esses municípios estão classificados como de primeira entrância (70),
segunda entrância (41) e apenas um de terceira entrância - a capital (Belém). Conseqüentemente,
31 municípios (22%) ainda não contam com a presença efetiva de um Promotor de Justiça. Esses
dados podem ser visualizados graficamente na Figura 3.
12

Referência ao artigo n. 127 da Constituição Federal da República do Brasil, de 1988.

53

Figura 3 – Presença de Promotorias de Justiça nos municípios paraenses. Fonte:
Valente (2003).
Outro agravante é o fato de que o Estado do Pará possui o mais baixo índice de
Promotores/população do Brasil (3,11 Promotores/ 100 mil habitantes) para o ano de 2004, de
acordo com os dados do Diagnóstico do Ministério Público dos Estados 13 . Na Tabela 1 pode ser
visualizada a situação geral dessa relação em todos os entes federativos, com grifo no Pará.

13

Estudo organizado pela pesquisadora Maria Tereza Aina Sadek, professora do Departamento de Ciência Política
da Universidade de São Paulo (USP), patrocinado pelo Ministério da Justiça, e divulgado em Dezembro de 2006.
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Tabela 1 –Número de Promotores de Justiça por 100 mil habitantes.

Fonte: Diagnóstico do Ministério Público dos Estados, pg. 34

Os dados acima mencionados foram computados considerando os estados como um todo,
mas, no caso do Pará, existe ainda um outro agravante: a desproporção, em relação à população,
do número de Promotores alocados na capital (Belém) e os que atuam no interior do estado.
Atualmente, segundo dados obtidos junto ao Departamento Judiciário do MP/PA 14 , estão lotados
em Belém 108 Promotores de Justiça, sendo destes 83 titulares de terceira entrância e 25 de
segunda entrância, mas respondendo na capital.
Se for considerado que, de acordo com o IBGE (ano base 2006), a população estimada de
Belém é de 1.428.368 pessoas, tem-se, para a capital do estado, o número de 7,56 Promotores
para 100 mil habitantes, o que, isoladamente, a colocaria numa pseudo-segunda posição no
ranking nacional, perdendo apenas para o Estado do Amapá.
14

Dados relativos ao mês de março de 2007.
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Esta simulação só demonstra que, para o interior do estado, a situação de carência de
Promotores de Justiça é, possivelmente, ainda mais grave do que a demonstrada pelos números
da pesquisa do Ministério da Justiça.
6.1.5 Atuação na área ambiental
É indiscutível a importância da atuação do Ministério Público na defesa dos direitos
difusos e coletivos, aí incluído o meio ambiente. Apesar dessa atuação já vir ocorrendo mesmo
antes da promulgação da Constituição de 1988, foi com a Carta Magna e, principalmente, após o
advento da Lei Federal 7347 de 1985(Ação Civil Pública) que as iniciativas da instituição nesse
sentido proliferaram com maior relevância e em número mais significativo.
Não obstante, os números de ações propostas no Pará ainda deixam margem para se supor
que existe um grande caminho a ser percorrido, pois, de acordo com dados constantes no
Relatório Geral da Corregedoria do MP-PA, no ano de 2003, nas 70 Promotorias de primeira
entrância foram registradas apenas 32 ações relativas a questões ambientais.
As razões para esses números, que em uma análise preliminar podem indicar uma atuação
aquém das reais necessidades, podem advir tanto das barreiras conjunturais existentes – algumas
já citadas – quanto das eventuais dificuldades que porventura os Promotores de Justiça podem
enfrentar ao lidar com assuntos ou temas que guardam pouca familiaridade com sua formação
acadêmica, como, no caso, os inerentes ao meio ambiente.
Outro fator que eventualmente pode explicar esta atuação numericamente pouco
expressiva na área ambiental é que nas pequenas comunidades - geralmente Comarcas de
primeira entrância e com um único Promotor de Justiça para atender todas as demandas - as
situações relativas ao meio ambiente, via de regra, não “batem na porta” do MP de forma
imediata, como nos casos de réu preso, furto, assassinato, estupro e outros, que contam com o
apelo diário da população, em busca de uma solução. Os problemas ambientais podem, portanto,
passar por um longo período de “incubação e crescimento”, até que atinjam elevados níveis de
magnitude, quando então poderão vir a ser objeto de ação do MP, devido a uma demanda da
sociedade, por fim existente, para sua solução.
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A realidade econômica e administrativa da maioria dos municípios paraenses de baixa
população (até 20.000 habitantes) também explica, em parte, este reduzido número de ações
propostas na área ambiental, pois a diferença entre o considerado correto e dentro das normas
legais e o realmente existente é tão grande que este abismo pode levar a uma posição de
imobilismo, principalmente quando considerado no contexto social de carência econômica da
população. Estas diferenças existentes entre o legal e o real são mais notadas nos problemas
ambientais decorrentes da ausência ou insuficiência, por parte do poder público, na prestação de
serviços básicos de saneamento, como coleta e disposição adequada de resíduos sólidos,
abastecimento de água potável e esgoto sanitário.
6.2 Principais problemas ambientais do Estado do Pará
No intuito de subsidiar a elaboração do roteiro e buscando enfocar a pesquisa nos
principais problemas ambientais enfrentados pelo Promotor de Justiça paraense, é fundamental o
estabelecimento de um diagnóstico prévio dos fatores mais relevantes indutores de agravos
ambientais e freqüentes no Estado do Pará.
Segundo o Ministério do Meio Ambiente, entre esses fatores destacam-se alguns, abaixo
relacionados na Tabela 2.
Tabela 2 – Fatores ambientais relevantes no Estado do Pará.

continua
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continuação

Fonte: MMA (2001, modificada).
Cada fator considerado relevante foi objeto de levantamento específico, buscando
subsídios que propiciaram a elaboração de quesitos que permitam a identificação da ocorrência
de danos ambientais, o descumprimento da norma legal aplicável ou, como normalmente
acontece, uma somatória dos dois.
No intuito de realizar uma delimitação de enfoque para essa fase da pesquisa, os estudos
foram concentrados nos aspectos considerados, de uma maneira preliminar, como mais
relevantes, sendo adotado como critério de seleção a experiência do autor como assistente técnico
em processos de cunho ambiental nas diversas Promotorias de Justiça do estado.
Por esse critério, foram elencados os seguintes termos: recursos florestais, recursos
hídricos, área urbana (ar, resíduos sólidos e ruído), agropecuária e mineração. Os recursos
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edáficos foram contemplados de forma indireta e inseridos no estudo de mineração e
agropecuária.
6.2.1 Recursos florestais
Notadamente um dos fatores ambientais mais relevantes no Estado do Pará, a redução da
área de cobertura florestal, é uma realidade a ser enfrentada. O desflorestamento ocorre,
basicamente, impulsionado por dois fatores: expansão agropecuária e atividade de extração
madeireira. Obviamente que esse cenário, aliado à grande dificuldade de se fiscalizar a
exploração da floresta, facilita essa operação de forma não autorizada e sem um plano de manejo,
o que, na maioria dos casos, acarreta depredação dos recursos florestais.
Segundo Rodrigues (2004), entre 2008 e 2009, mantidas as atuais taxas de
desflorestamento, não haverá, no Estado do Pará, mais uma única área de floresta disponível para
ocupação legal. O que, em termos de degradação florestal, é a reprodução do que aconteceu no
Mato Grosso.

Em projeções com escalas temporais mais longas podem-se obter dados mais
preocupantes, como no caso do estudo realizado no Centro de Sensoriamento Remoto da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), coordenado por Nepstad e Soares-Filho(2006), o
Simazônia. A simulação, uma das mais detalhadas já feitas sobre o futuro da Amazônia, utilizou
uma série histórica de dados sobre a tendência de desmatamento na região, considerando o
período de 1997 a 2002. Este modelo obteve – na curva mais desfavorável da simulação - dados
precisos do comportamento de desflorestamento medidos nos anos de 2003 e 2004, o que pode
validar a hipótese de uma tendência altamente depredatória – e ilegal - para o perfil de exploração
florestal da região.

Uma singularidade da projeção supracitada é o fato de que, além de realizar a previsão
“pessimista” denominada na pesquisa como Business Scenario ou “Cenário de Negócios”,
apresentar ainda outra simulação, considerando o que os autores chamam de Governance
Scenario ou “Cenário de Governança” – termo de sentido muito controverso, mas que, no caso
em questão, significaria a existência de uma atitude pró-ativa dos órgãos governamentais na
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implementação de políticas públicas ambientalmente sustentáveis. Neste caso, ações efetivas
deveriam ser implementadas no sentido de atender a legislações e normas ambientais vigentes no
que tange ao desflorestamento, aumento da fiscalização de desmatamentos ilegais, bem como um
planejamento estratégico de ações ecologicamente corretas, como criação de novas unidades de
conservação. Essas medidas, entre outras, poderiam direcionar a um cenário bem mais promissor
da situação de conservação da cobertura florestal da região.

Na Figura 4, que mostra um mapa de projeção de desmatamentos na Amazônia, podem
ser visualizadas tanto a situação atual (2003 - em vermelho), como os dois cenários previstos pelo
modelo de simulação para 2050 – o “Cenário de Negócios” ( em amarelo) e o “de Governança”
(em laranja).

.
Figura 4 – Mapa de projeção de desmatamentos na Amazônia (2003 – 2050). Fonte:
Nepstad e Soares-Filho(2006).
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Segundo Daniel Nepstad (2006), um dos pesquisadores responsáveis pela simulação, caso
fosse efetivamente implementada a legislação ambiental vigente, seria possível evitar cerca de
um milhão de quilômetros quadrados de desmatamentos.
Nesse sentido, uma ação mais efetiva do Ministério Público no intuito de coibir o
desmatamento ilegal, seja por atendimento de denúncias diretamente ou efetuando pressão diante
dos órgãos fiscalizadores, é extremamente desejável e pode contribuir para a concretização do
“Cenário de Governança” previsto na simulação. A realização sistemática do procedimento de
avaliação preliminar, como o proposto na presente pesquisa, pode auxiliar no incremento de
ações do MP paraense, a partir do momento em que propicia ao Promotor de Justiça um
instrumento que auxilie na caracterização desses agravos.
De acordo com Freitas e Castro Júnior (2006), dados apontam para uma relação direta
entre o desflorestamento e as variações climáticas, mais notadamente no ciclo hidrológico, pela
diminuição drástica da evapotranspiração, que é bastante intensa em regiões com florestas e
menos significativa em regiões com pastagens. Outro aspecto importante causado pelo
desflorestamento é a agressão à biodiversidade. Quanto a esses fatores, no entanto, a
comprovação do nexo causal que permita um suporte legal consistente para subsidiar uma ação
judicial exigiria uma perícia mais detalhada e de cunho profissional, que não está abrangida nos
objetivos da presente pesquisa.
Assim, para fins da avaliação preliminar proposta, deve ser buscado pelo Promotor de
Justiça a existência ou não de algum suporte legal para as eventuais ações de desflorestamento
encontradas, que na maioria dos casos pode ser comprovado pela apresentação, por parte do
agente executor do desmatamento, das autorizações expedidas pelo IBAMA e se elas estão dentro
dos parâmetros legais vigentes.
6.2.2 Recursos hídricos
Situado na região Amazônica, que, segundo dados da Agência Nacional de Energia
Elétrica (1999) apud Sectam (2005), detém quase 70% dos recursos hídricos brasileiros, com
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somente 5% da população (figura 5), o Estado do Pará ainda necessita de uma prática de gestão
mais adequada no que tange aos seus recursos hídricos.

Figura 5 – Distribuição de água doce no Brasil. Fonte: Aneel (1999) apud Sectam
(2005).

Um passo decisivo tomado nesta direção foi a regulamentação, em fevereiro de 2006, do
Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH, órgão consultivo, deliberativo e normativo
criado pela Lei n° 6.381, de 25 de julho de 2001, mas que até 2006 ainda não havia sido posto em
prática. Segundo o Decreto nº 5.565, de 11 de outubro de 2002, o CERH será o gestor da Política
Estadual de Recursos Hídricos.

Vale ressaltar que, apesar das diversas jazidas minerais existentes no estado,
provavelmente a maior riqueza do Pará está em seus recursos hídricos. É também importante
lembrar que parte significativa da população paraense vive às margens dos rios (ribeirinha), com
os quais mantém forte relação, pois deles retira sua sobrevivência (alimento, lazer, trabalho e
transporte).
De acordo com o relatório do Ministério do Meio Ambiente (MMA,2001), os problemas
ambientais existentes no estado, relacionados com riscos e contaminações da água, são relevantes
e apresentam destaque para:
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6.2.2.1 Contaminação da água na orla das cidades ribeirinhas por efluentes
domésticos, industriais, óleos e graxos

Nesse aspecto, devem ser considerados pelo realizador da avaliação e, por conseguinte,
contemplados no roteiro, quesitos ou indicadores que busquem as possíveis causas de
contaminação e suas origens, mesmo que de forma ainda preliminar, pois é bastante provável
que, para um diagnóstico mais preciso, seja necessária a presença de um perito e a realização de
análises laboratoriais específicas.

As deficiências em saneamento básico no Brasil podem ser até mais acentuadas em
pequenos municípios da região amazônica, onde a existência de água encanada é deficiente e
redes de esgotamento sanitário são praticamente inexistentes. Como atenuantes desse problema
tem-se a baixa densidade demográfica aliada à presença quase constante na região de cursos
d’água com volume significativo de vazão, o que, a princípio, diminuiria as chances de
contaminação por efluentes domésticos, devido à diluição dos possíveis poluentes, em um
volume muito grande de água.

6.2.2.2 Assoreamento dos cursos d’água em conseqüência dos desmatamentos em
APPs (margens de rios e córregos)

No caso em questão, como novamente devem ser consideradas as prerrogativas legais em
situações de desflorestamento, o desmatamento de matas ciliares, por exemplo, pode ser
automaticamente interpretado como irregularidade, pois é ilegal pelo artigo 2º do Código
Florestal.
A identificação do assoreamento, que eventualmente é possível ser realizada visualmente
após o devido treinamento do usuário, pode ser efetuada com vistas a subsidiar um processo de
crime ambiental com possíveis exigências de medidas reparadoras aos eventuais infratores,
quando aplicável. Para isso, obviamente, será necessário um levantamento rigoroso, realizado
posteriormente por profissionais devidamente habilitados, dos danos porventura decorrentes, mas
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essa necessidade não subtrai a importância do primeiro diagnóstico, que pode ser efetuado com a
aplicação e interpretação do roteiro.
6.2.2.3 Transporte e armazenamento de produtos perigosos em vias navegáveis
Não se pode atribuir como função do Promotor de Justiça fiscalizar algo tão vasto e difuso
como o transporte fluvial, notadamente na região amazônica, onde ele representa parte
significativa do fluxo de pessoas e bens, principalmente considerando que a malha viária terrestre
é deficiente e insuficiente e com o agravante de que existem várias localidades onde o único meio
de transporte disponível é pelos rios e córregos.
Considerando essa realidade, estabeleceu-se como premissa para o direcionamento do
roteiro, sua aplicação somente em casos onde ocorrer denúncias por flagrantes descumprimentos
da legislação e eventuais sinais evidentes de contaminação.
Nesses casos serão adotados procedimentos que visem verificar, primeiramente, se existe
a autorização legal para o transporte ou armazenagem de produtos perigosos e, eventualmente, se
existem evidências claras e comprováveis de vazamentos que possam contaminar a água.
Em todos os casos de suspeita, devem ser acionadas as autoridades fiscalizadoras
competentes (ANP e outras), bem como a Capitania dos Portos.
6.2.3 Área urbana
Dentre as denúncias apresentadas ao Ministério Público paraense referentes ao meio
ambiente, as mais freqüentes dizem respeito a questões urbanas, como poluição sonora, visual, do
ar, bem como disposição irregular de resíduos sólidos e de efluentes líquidos – sejam domésticos
ou industriais.
Em praticamente todos os aspectos ambientais, os poluentes de origem urbana podem
apresentar múltiplas formas de contaminação, o que dificulta sobremaneira sua identificação,
devendo-se, portanto, buscar sempre a origem.
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Considerando seu caráter diverso, foi efetuada, para fins de estudo e segmentação na
elaboração do roteiro, uma subdivisão dos fatores urbanos mais recorrentes que potencialmente
provocam agravos ambientais.
6.2.3.1 Poluição atmosférica
Os agentes contaminantes do ar estão normalmente associados a alguma atividade
industrial local. O foco do estudo está em localidades distantes dos grandes centros urbanos e, no
interior do Estado do Pará, a presença mais freqüente, dentre as indústrias de pequeno porte, são
as atividades relacionadas com o desdobro de madeira em serrarias ou laminadoras. Nesses casos,
a circunvizinhança do empreendimento normalmente é a mais afetada, o que pode facilitar o
processo de identificação da origem da poluição e o estabelecimento do nexo causal, mesmo que
de forma preliminar.
Outra fonte relativamente constante de poluição atmosférica encontrada no Estado do
Pará é a advinda dos processos de queima de florestas, onde a fuligem, fumaça e demais
componentes liberados pela combustão podem provocar processos alérgicos e outros problemas
respiratórios na população. Nesse caso específico, existe uma dificuldade conjuntural de se
estabelecer responsabilidades sobre os danos causados, posto que fatores atmosféricos podem
deslocar os poluentes por grandes distâncias, praticamente impossibilitando que, em uma análise
preliminar, possa ser estabelecida a responsabilidade.
Como mais um agravante das dificuldades no estabelecimento de responsabilidades, a
prática de “queimadas”, normalmente feita de forma ilegal e principalmente no período de julho a
novembro, é altamente difundida. Como alternativa de diminuição desses fatores ambientais,
cabe ao Promotor, quando identificados os sintomas mais significativos, como excesso de
fumaça, fuligem e outros, solicitar o empenho na fiscalização de queimadas irregulares aos
órgãos responsáveis – no caso a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e o IBAMA. Esses
órgãos têm acesso aos dados obtidos de imagens de satélite por sensoriamento remoto que, se
devidamente interpretados, podem levar aos locais de ocorrência das queimadas irregulares,
possibilitando, assim, a tentativa de se responsabilizar seus autores.
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6.2.3.2 Resíduos sólidos
Em um país como o Brasil, onde são notáveis os problemas de saneamento básico, essa
situação agrava-se em regiões mais remotas, como, no caso, os municípios mais isolados dos
grandes centros no Estado do Pará.
Segundo Tenório e Espinosa (2004), do ponto de vista ambiental, existem três classes de
poluição: a atmosférica, a contaminação das águas e os resíduos sólidos.
A Norma Brasileira NBR 1004/1987 define resíduo sólido como:
“Resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de
atividades da comunidade, de origem: industrial, doméstica,
hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição.
Consideram-se também resíduos sólidos os lodos provenientes de
sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos
e instalações de controle de poluição, bem como determinados
líquidos, cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento
na rede pública de esgotos ou corpo d’água, ou exijam para isso
soluções técnicas e economicamente inviáveis em face da melhor
tecnologia disponível.”

As situações de possíveis agravos ao meio ambiente e de riscos à saúde da população vão
desde a falta de limpeza urbana (varrição), passando pela coleta inexistente ou irregular, até a
disposição incorreta a céu aberto – os chamados “lixões”.
As deficiências no recolhimento dos resíduos sólidos podem ser identificadas pelo
acúmulo de lixo nas vias públicas, a disposição de resíduos em terrenos baldios e a presença de
detritos em cursos d’água, o que, em alguns casos, pode provocar inclusive o assoreamento do
leito do córrego. O depoimento de moradores da região pode corroborar a identificação da
ineficiência ou mesmo da falta do serviço público de coleta de lixo.
No caso da disposição incorreta, destaca-se a presença, ainda freqüente, dos ”lixões”, que
apesar de serem proibidos no Brasil desde 1979, pela portaria n. 53 do Ministério do Interior,
continuam sendo utilizados.
De acordo com Tenório e Espinosa (2004), os principais problemas associados a esse tipo
de disposição de resíduos são:
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•

contaminação do solo;

•

contaminação das águas superficiais;

•

contaminação do lençol freático;

•

riscos à saúde pública (proliferação de diversos tipos de doenças);

•

agravamento de problemas sócio-econômicos (“catadores” de lixo);

•

poluição visual da região;

•

mau odor; e

•

desvalorização imobiliária do entorno.

Conforme disposto no art. 30 da Constituição Federal de 1988, é de competência do poder
público local, no caso o municipal, o gerenciamento e execução dos serviços de limpeza pública,
aí incluídos a coleta e destinação final adequada dos resíduos sólidos urbanos.
Portanto, com exceção dos casos específicos de resíduos hospitalares em que a
responsabilidade cabe ao próprio gerador, os demais resíduos urbanos, predominantemente os de
origem doméstica, são de responsabilidade do município, que deve promover seu correto
gerenciamento.
Em situações ainda pouco freqüentes, considerando a baixa industrialização existente nos
pequenos municípios do interior do Estado do Pará, podem ocorrer desconformidades no manejo
de resíduos sólidos industriais. Devido à grande diversidade de contaminação que esse tipo de
ocorrência pode causar, fica restrita a atuação direta do Promotor de Justiça na identificação,
mesmo que preliminar, dos possíveis agravos, podendo, porém, com uma inspeção no local,
tentar determinar a potencialidade ou não de poluição causada por dejetos de origem nãoresidencial e, quando possível, identificar a fonte geradora.
Permanece, em todo o caso, a necessidade de uma avaliação efetuada por peritos
profissionais. A existência de licença específica para o manejo de substâncias tóxicas ou
perigosas, bem como as demais autorizações legais de funcionamento da empresa potencialmente
poluidora – como alvarás de funcionamento, licenças ambientais e outras - quando aplicáveis,
devem também ser verificadas, pois a ausência desses documentos, por si só, já implica em uma
irregularidade.
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6.2.3.3 Poluição Sonora
Poluição Sonora pode ser definida, de acordo com o Decreto nº 5.412

15

, em seu artigo 2º,

como qualquer alteração das propriedades físicas do meio ambiente causada por som puro, ou
conjugação de sons, que direta ou indiretamente possa ser nociva à saúde, à segurança e ao bemestar da coletividade. O som é um fenômeno físico, ondulatório periódico, resultante de variações
da pressão num meio elástico que se sucedem com regularidade (GOELZER,1986).
De acordo com Asete (1983), ruído é uma sensação sonora indesejável. Ele muitas vezes
invade as residências e locais de trabalho ou lazer, interferindo na saúde, produtividade, conforto
e bem-estar. A ação perturbadora do som depende:
· das suas características, como intensidade e duração;
· da sensibilidade auditiva pessoal, variável de indivíduo a indivíduo;
· da necessidade de concentração, como estudar ou trabalhar;
· da fonte causadora, que pode ser atrativa (música que agrade ao ouvinte).
Existem grandes dificuldades para identificar e controlar o ruído, principalmente devido
às seguintes características desse tipo de poluição:
•

15

o ruído muitas vezes é difuso – dificultando assim o controle na fonte;

Decreto nº 5.412, de 24 de outubro de 1985, da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, que altera o Regulamento
nº 15 – “Da Proteção Contra Ruídos”.
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•

embora o ruído produza efeitos cumulativos no organismo, do mesmo modo que

outras modalidades de poluição, diferencia-se por não deixar resíduo no ambiente tão logo seja
interrompido;
•

diferindo da poluição do ar e da água, o ruído, na maioria das vezes, é apenas

percebido nas proximidades da fonte.
A Resolução CONAMA nº 1, de 8/3/90, estabelece que a emissão de ruídos em
decorrência de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de
propaganda política, não devem ser superiores aos considerados aceitáveis pela Norma NBR
10.151 – “Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas Visando o Conforto da Comunidade”, da
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. No Quadro 1, podem ser visualizados esses
limites estabelecidos em Decibéis-dB (A).

Quadro 1–Níveis máximos admissíveis de pressão sonora para conforto acústico.

Fonte: ABNT (2000).
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O Decibel (dB), unidade logarítmica muito usada em telecomunicações, é um número
relativo e permite representar relações entre duas grandezas de mesmo tipo, como de potências,
tensões, correntes ou qualquer outra relação adimensional. Com isso, podem-se definir ganhos e
atenuações, relação sinal/ruído, dinâmica e outros. O zero (0) dBA equivale a uma intensidade
sonora (pressão sonora) de 20 micro-Pascal 16 , o que corresponde, aproximadamente, ao limiar de
audição humana. O limiar de dor situa-se em torno de 120 dBA, ou seja, uma pressão 1 milhão de
vezes maior ou uma potência sonora 1 trilhão de vezes maior (a potência sonora é proporcional
ao quadrado da pressão). O A refere-se a um tipo de filtro ou curva de ponderação, que leva em
conta a não linearidade do ouvido na captação das diversas freqüências de ondas sonoras.

A Norma NBR 10.151 também determina os procedimentos que devem ser adotados para
obtenção das medidas de pressão sonora, utilizando um aparelho específico, o medidor de pressão
sonora, que, muitas vezes, é erroneamente denominado de “decibelímetro”.

Apesar de não ser um equipamento de difícil operação, não existe disponibilidade de
acesso a essa ferramenta para todos os Promotores de Justiça, e nem deve ser esse o objetivo da
presente avaliação.

Com exceção dos casos em que existe uma produção difusa de ruído (trânsito, por
exemplo), a identificação da principal fonte, mesmo que de forma preliminar, pode ser verificada
em uma visita ao local.

De acordo com os registros de reclamações das Promotorias do MP paraense, os casos
mais freqüentes de poluição sonora são advindos de:
•

aparelhagens de som – presentes em bares, lanchonetes e casas noturnas;

•

igrejas e templos com sonorização, e/ou independentemente, com presença
maciça de freqüentadores; e

•

16

ruídos produzidos por atividades industriais diversas.

Pascal (Pa) - Pressão exercida por uma força de 1 Newton (N), uniformemente distribuída sobre uma superfície
plana de 1m² de área, perpendicular à direção da força. Pascal é também a unidade de tensão mecânica. Um microPascal corresponde a um milésimo de Pascal.
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Cada caso possui suas peculiaridades, mas no momento da visita devem ser observadas,
basicamente, as seguintes situações:
•

existência ou não de proteção acústica que isole a fonte sonora do meio externo,
no caso, a presença de dispositivos especiais que impeçam a propagação do som
para a circunvizinhança , ou mesmo de elementos construtivos que auxiliem esse
isolamento acústico, como paredes mais espessas, forros, janelas fechadas ou
mesmo inexistentes;

•

distância da fonte sonora do local ocupado pelos eventuais reclamantes;

•

periodicidade e freqüência do ruído – se diurno ou noturno, se constante ou
intermitente, se todos os dias ou em ocasiões específicas, entre outros;

•

presença ou não de ruído oriundo da atividade do reclamado no local indicado
pelo(s) reclamante(s).

Como na maioria dos casos não haverá a disponibilidade de utilização do medidor de
pressão sonora, essa avaliação será basicamente subjetiva, mas poderá indicar uma primeira
intervenção do Promotor na questão, como uma regulação no horário da atividade ou mesmo, em
casos em que o ruído detectado no local for sensivelmente elevado, solicitar a interrupção da
atividade ruidosa até a possibilidade de uma avaliação por instrumentos, que deve ser efetuada o
mais breve possível.

Uma maneira prática, mesmo que não-ortodoxa, de se avaliar subjetivamente a pressão
sonora pode ser procedida da seguinte maneira: dois interlocutores tentam comunicar-se com a
voz em tom normal, mantendo uma distância de cerca de dois passos entre si. Caso o
entendimento entre eles seja impossibilitado pelo ruído do local, o fato é indicador de uma
pressão sonora bastante elevada, normalmente superior a 70 dB(A).

6.2.4 Mineração
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No Estado do Pará situam-se algumas das maiores províncias minerais do mundo, com
grandes projetos de extração já instalados e outros em fase de estudos e de implantação.
Os principais recursos minerais encontrados em solo paraense, segundo o Governo
Estadual 17 , são ferro, bauxita, ouro, manganês e caulim, além de um grande potencial
gemológico, principalmente no sudeste do estado.
A extração desses recursos minerais corresponde ao principal item da pauta de produção e
exportação do estado. No entanto, apesar das riquezas que podem gerar, o baixo valor agregado,
devido à quase ausência de beneficiamento no local, aliado à política fiscal nacional de
desoneração das exportações, deixam a impressão de que os recursos naturais do estado estão
sendo explorados sem uma contrapartida proporcional na melhoria do nível de vida da população.
Para o presente estudo foi considerado que a complexidade existente nos processos de
extração industrial de minérios em grande escala é empecilho quase intransponível para a
realização de uma avaliação consistente por um Promotor de Justiça. Sendo assim, é
recomendável a presença de uma equipe multidisciplinar qualificada para uma avaliação
adequada.
É importante ressaltar que a implantação de grandes projetos de mineração é objeto de
licenciamento ambiental prévio, embasado em um estudo de impacto ambiental realizado de
forma independente. A avaliação desse estudo, bem como o cumprimento de suas recomendações
e exigências deve ser acompanhada, com a notificação formal às autoridades fiscalizadoras
competentes diante de indicação de desrespeito ou de indícios de danos não avaliados
previamente.
Existem outros empreendimentos de mineração no estado, notadamente os de pequeno
porte, que atuam, muitas vezes, informal ou irregularmente, e que causam danos ambientais
consideráveis. Tendo em vista que esses empreendimentos são de menor complexidade, podem
ser objeto de avaliação pelo Promotor com o auxílio do roteiro. Dentre esses procedimentos,
destacam-se os de extração de argila, areia, seixo rolado e garimpo artesanal.
17

Informações disponíveis no sítio http://www.pa.gov.br . Acessado em 14/06/2006.
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6.2.5 Agropecuária
Dispondo, conforme dados do Governo do Estado 18 , de uma área estimada em seis
milhões de hectares que pode ser utilizada para agricultura, o Pará configura-se, atualmente,
como uma das maiores fronteiras agrícolas do Brasil.
Embora a agricultura familiar ainda constitua uma parcela significativa dentro do setor
agrário do estado, cada vez mais são implantados grandes projetos de utilização da terra de forma
industrial e com grande escala de produção. O Pará é hoje o maior produtor nacional de dendê,
mandioca e pimenta-do-reino e o segundo maior produtor de abacaxi.
A agricultura familiar, normalmente praticada por agricultores com menos recursos e
muitas vezes às margens das políticas públicas, pode apresentar problemas ambientais
decorrentes da sobre-utilização dos recursos naturais ou da interferência em ecossistemas frágeis
e impróprios para a atividade. Por outro lado, as plantações de caráter industrial, embora
contribuindo para a modernização e intensificação da produção agrícola no estado, podem trazer
outras conseqüências ambientais não desejáveis, tais como pressões sobre áreas de floresta,
contaminação química do solo, da água e da biota, erosão e possível degradação da capacidade
produtiva do solo, bem como riscos de desertificação e perda de biodiversidade.
Notadamente nos últimos anos, a cultura da soja tem sido introduzida no estado,
principalmente nas regiões sul e sudoeste. Esta cultura está sendo impulsionada por produtores de
estados vizinhos, em especial os do Mato Grosso, que buscam no Pará a ampliação de sua
produção devido à escassez de terras ainda disponíveis para agricultura naqueles locais.
Esse fato tem causado sérios conflitos entre produtores, órgãos governamentais e
ambientalistas, que vêem a possibilidade de ocorrência, no Pará, do mesmo problema ocorrido no
Mato Grosso, qual seja, a derrubada descontrolada de florestas primárias para a implantação de

18

Dados disponíveis no sítio www.pa.gov.br – consulta em 14/06/2006.
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grandes projetos agrícolas, muitas vezes de forma ilegal ou irregular. Um agravante para essa
situação é a condição de precariedade do controle de ocupação e posse legal da terra, gerando
graves, e muitas vezes violentos, conflitos fundiários.

Na pecuária, o Pará ganha destaque como o maior criador nacional de búfalos e o nono na
criação de bovinos, com mais de oito milhões de cabeças. Com a criação feita primordialmente
de forma extensiva, a pecuária paraense demanda extensas áreas de terra, com pressões
inevitáveis sobre a floresta.
Para se atingir os objetivos do presente estudo, o roteiro proposto para o setor
agropecuário priorizará a verificação da ocupação da terra, possíveis desflorestamentos (com a
aplicação do formulário específico para esse fim), sinais de degradação ou contaminação do solo
e o uso de agro-defensivos de forma inadequada. Devido à forte utilização de água em projetos
agropecuários, é bastante provável que seja necessária também a aplicação, em conjunto, do
formulário referente a recursos hídricos.
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7 ELABORAÇÃO DO ROTEIRO PRÉVIO
Para a realização de uma auditoria ambiental, é importante a elaboração de um protocolo
prévio, em nível conceitual, principalmente quando são analisados empreendimentos ainda não
claramente conhecidos pelos responsáveis pelo serviço. Essa premissa é claramente compatível
com o objetivo da pesquisa, posto que o usuário do roteiro - o Promotor de Justiça – também não
possui conhecimentos técnicos profundos sobre os aspectos a serem identificados e avaliados.

Sendo assim, a definição clara do objetivo da avaliação e sua delimitação dentro do amplo
espectro existente na área ambiental é fator determinante das questões a serem colocadas no
roteiro. Este deve capacitar o usuário, ao final do procedimento, a responder duas questões
básicas: Existe dano ambiental? Quem (ou o que) está provocando esse dano?

Para subsidiar, de forma consistente, as perguntas a serem formuladas, foi imprescindível
o estudo prévio sobre a legislação e normas técnicas aplicáveis aos aspectos elencados como
prioritários na pesquisa. Foi também importante observar os princípios teóricos e práticos dos
procedimentos de análise ambiental utilizados como base para a elaboração do instrumento.

7.1 Direcionador de questionários

O procedimento de efetuar uma lista com opções, normalmente utilizado em fases
preliminares no processo de Avaliação de Impactos Ambientais, foi adaptado para servir como
base para o direcionador adotado no roteiro. Este procedimento tem, no presente caso, o objetivo
de indicar quais os formulários que devem ser aplicados, considerando as eventuais situações
identificadas em cada caso. No quadro 2 pode ser visualizado o modelo adotado no roteiro de
APDA.
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Quadro 2 – Modelo de Direcionador de Formulários
Recursos Florestais:
( ) NÃO

( ) SIM – aplicar formulário A

Recursos Hídricos:
( ) NÃO

( ) SIM – aplicar formulário B

Área Urbana:
( ) NÃO

( ) SIM – aplicar formulário C

Agropecuária:
( ) NÃO

( ) SIM – aplicar formulário D

Mineração :
( ) NÃO

( ) SIM – aplicar formulário E

7.2 Modelos de questões

É importante ressaltar que as questões dos formulários, que devem ter, por definição, um
caráter auto-explicativo, possam também permitir que o usuário coloque suas observações
pessoais e considere as peculiaridades de cada situação dentro do roteiro, não ficando, portanto,
restrito aos quesitos em si, podendo, assim, inserir dados importantes para a elucidação do
processo.

O estilo de pergunta e resposta adotado na proposta de roteiro apresentado visa facilitar a
utilização do instrumento por usuários ainda não muito familiarizados com as peculiaridades das
questões ambientais envolvidas. Procurou-se, portanto, privilegiar tanto a visualização rápida das
opções (escolha de sim ou não, quando aplicável) quanto à possibilidade de um preenchimento
mais detalhado das respostas (no campo obs.), que deve, sempre que necessário, ser utilizado. O
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Quadro 3 mostra um exemplo de questão do formulário de recursos florestais em que esses
critérios foram aplicados.
Quadro 3 – Modelo de pergunta “sim ou não” direta
1 - A área desmatada foi objeto de “queimada”?
( ) sim

( ) não

Obs.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Apesar da aparente simplicidade de aplicação das questões de estilo “sim ou não”, foi
constatada a necessidade, em outros quesitos, de se disponibilizar um espaço adicional para
esclarecimentos, ao lado das respostas. Esse artifício, que eventualmente poderia ser substituído
por um comentário no campo Obs. , foi adotado com o intuito de direcionar o aplicador a
apresentar um esclarecimento adicional considerado relevante para o processo de análise da
situação. O Quadro 4 mostra um modelo desta aplicação.

Quadro 4 – Modelo de pergunta “sim ou não” com campo de informação adicional obrigatório

3 – É possível, com os meios à disposição, estimar a área desmatada?
( ) sim. A área estimada é de___________.

( ) não

Obs. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Durante a elaboração do roteiro, foi considerada mais adequada a aplicação de alguns
quesitos fora do padrão “sim ou não”, com opções de escolhas específicas e pré-determinadas de
acordo com a situação-problema encontrada no momento da vistoria. Esse procedimento foi
considerado pertinente, pois, caso o roteiro se mantivesse restrito aos quesitos de modelo “sim ou
não”, haveria a necessidade de aplicação de um maior número de questões, que poderia causar,
além de desgaste adicional ao aplicador, maior possibilidade de incorrer em erros. O Quadro 5
mostra uma dessas questões.
Quadro 5 – Modelo de pergunta de múltipla escolha
9- O desmatamento foi realizado para:
( ) limpeza de área para agricultura ou pecuária
( ) extração de madeira de lei
( ) produção de carvão
( ) loteamento ou moradia
( ) outros ...............................................................
Obs.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Além dos quesitos de análise da situação em si, foi considerada relevante a inserção de
questões indicadoras de ação, no intuito de mobilizar o aplicador, ao final da vistoria, a realizar
algum procedimento prático e objetivo diante do caso. O Quadro 6 mostra um modelo desse tipo
de questão.
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Quadro 6– Modelo de questão indutora de ação
11 – Quais as providências que podem ser tomadas?
( ) Solicitação de perícias complementares
( ) Instaurar procedimento administrativo
(

) Reunião entre as partes envolvidas, buscando o estabelecimento de um T.A.C.

(

) Solicitação de atuação de outras autoridades (IBAMA, SECTAM, etc)

( ) Indicar a paralisação da atividade, por considerá-la agressora e/ou irregular
(

) Outras

Obs.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

É importante lembrar que, durante a aplicação do roteiro, o Promotor de Justiça poderá ter
necessidade de entrevistar ou consultar pessoas, diretamente ligadas ou interessadas no caso, que
conheçam os processos envolvidos com muito mais detalhes. Esse fato deve ser motivador de um
estudo prévio dos aspectos pertinentes ao fato, pois uma eventual demonstração de
desconhecimento por parte do aplicador pode levar, além de um levantamento incorreto e
incompleto, a situações constrangedoras, que devem, a todo custo, ser evitadas.

Nesse aspecto, destaca-se a importância do treinamento prévio que deve ser ministrado
aos usuários, permitindo o domínio de um arcabouço teórico básico sobre as questões a serem
aplicadas. Esse treinamento é imprescindível para a obtenção de respostas consistentes e, por
conseguinte, um resultado dentro do desejável para a análise e interpretação dos dados coletados
pela aplicação do roteiro.
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Dependendo da complexidade dos problemas ambientais encontrados e do número de
correlações possíveis dos potenciais agravos identificados, os dados obtidos podem ser analisados
e sintetizados em uma planilha ou resumo a ser elaborada posteriormente, objetivando uma
visualização mais abrangente que auxilie no diagnóstico e entendimento preliminar da questão.

7.3 Anexo fotográfico

É altamente recomendável tirar fotografias para documentar, de forma visual, os
principais aspectos encontrados no momento da vistoria. Não obstante, se o acesso a um
equipamento não for possível, isso não deve ser fator que impeça a realização da vistoria.

Não se pode, e nem esse é o objetivo, esperar resultados profissionais das fotos anexadas,
mas algumas considerações básicas devem ser feitas no intuito de se obter o melhor resultado das
imagens, visando ilustrar as observações feitas no roteiro, bem como possibilitar uma posterior
análise da situação diante do estudo detalhado das fotos.

As seguintes orientações são sugeridas:
•

utilizar, preferencialmente, máquinas com foco automático;

•

quando possível, usar equipamento com teleobjetiva , o que possibilita a obtenção

de imagens, à distância, de locais de difícil acesso;
•

sempre que possível e quando o equipamento possibilitar, inserir data e hora na

•

utilizar, sempre que possível, algum objeto ou pessoa como referência de escala,

foto;

permitindo que quem visualize a foto tenha noção da magnitude do que foi captado – ex: colocar
uma caneta ao lado de um detalhe menor ou utilizar uma pessoa na foto a ser tirada de uma
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paisagem são procedimentos que, intuitivamente, conferem ao observador uma boa noção do
tamanho do que foi fotografado;
•

se o equipamento utilizado for digital e a memória disponível assim o permitir,

podem ser captadas várias imagens do local, possibilitando a seleção posterior das consideradas
mais significativas para a

ilustração e análise da situação, sempre evitando repetições

desnecessárias;
•

toda foto anexada ao relatório deve, além de ser referenciada no texto, conter uma

legenda com numeração, um breve comentário sobre o objeto ou local da imagem, data e hora de
sua obtenção e o nome do fotógrafo;
•

é conveniente constar no próprio roteiro, no campo observação, o número da foto

tirada, que auxilie a dirimir dúvidas ou corrobore com a resposta do quesito em questão.

Considerando a importância que a ilustração visual tem para o procedimento de APDA,
não só na análise das situações encontradas, mas também como elemento de prova e de
monitoramento da evolução do caso, as sugestões acima descritas para a obtenção de fotos foram
transcritas para roteiro (Apêndice 1), na parte de “Orientações para Visita e Preenchimento”.

7.4 Orientações gerais

Para a aplicação do roteiro será imprescindível um treinamento prévio do usuário, no
qual, além de esclarecimentos sobre as questões ambientais envolvidas, serão disponibilizadas
orientações para o preenchimento do protocolo ou questionário. Não obstante, algumas
informações importantes sobre esse preenchimento podem ser elencadas de forma simplificada,
para facilitar a utilização do roteiro. Apesar de já estarem descritas de forma completa na parte de
“Orientações para Visita e Preenchimento” do “Protocolo de Aplicação de Avaliação Preliminar
de Dano Ambiental”, que integra o Apêndice A do presente trabalho, algumas destas orientações,
pela sua relevância, foram transcritas abaixo:
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•

preencher os espaços destinados para a identificação do avaliador e

sua

atribuição;
•

colocar os dados do local a ser vistoriado (endereço, município e pontos de

referência). Caso isso não seja viável – como inspeções em florestas, fazendas e outros – torna-se
imprescindível que o aplicador elabore uma discriminação e identificação o mais detalhada
possível do local, para uma eventual necessidade de retorno ou realização de exames
complementares por outros especialistas e, principalmente, para a determinação futura de
responsabilidades;
•

preencher data e hora da visita; e

•

informar o número do processo.

O número do processo aberto na Promotoria deve, obrigatoriamente, ser inserido no
questionário, em local previamente destinado para esse fim. Caso ainda não exista um
procedimento formal, sua abertura é altamente recomendada, pois, nestes casos, a formalidade
legal é um dos elementos necessários tanto para a atribuição de responsabilidades quanto para o
desejável acompanhamento do caso. A inexistência de um processo, porém, não deve ser motivo
de não realização da avaliação e sim fator indutor para a abertura de um. Também é de suma
importância a formalização para a criação de um banco de dados confiável sobre a atuação do
MP.

Após a fase de identificação do usuário e do local a ser vistoriado, passa-se para a etapa
de direcionamento dos questionários pertinentes.

Utilizando-se dos critérios apresentados no item 7.2, cada fator ambiental possivelmente
envolvido no caso deve ser assinalado com um SIM, que indicará a necessidade de se aplicar o
respectivo formulário, pela letra ao lado da resposta. Essa etapa pode ser realizada previamente,
utilizando-se os dados existentes no processo. É importante ressaltar, porém, que essa realização
prévia não obsta a conferência no local, onde novos fatores que porventura venham a ser
considerados relevantes, devam ser incluídos.
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Finalizado esse primeiro direcionamento e com a identificação prévia dos fatores
envolvidos já realizada, parte-se para o início da vistoria propriamente dita, onde são aplicados os
formulários indicados. Novamente ressalta-se a importância de que, em qualquer fase da vistoria,
caso seja avaliada a relevância de algum aspecto não previamente identificado, podem ser
incluídos novos fatores, sendo, portanto, necessária a aplicação de seus respectivos formulários.

83

8

APLICAÇÕES DO ROTEIRO

No intuito de proceder a uma verificação dos princípios teóricos utilizados na elaboração
do roteiro, bem como efetuar eventuais modificações ou aperfeiçoamentos, foram realizadas três
aplicações de teste.

A análise dos resultados obtidos com essas aplicações subsidiou algumas modificações no
protocolo, que, apesar de conferirem ao roteiro um certo grau de validação e consolidação, não
significa que ele está definitivamente fechado para novas adaptações, pois um dos princípios
básicos do instrumento é a possibilidade de se efetuar, a qualquer momento, modificações e
aperfeiçoamentos que sejam considerados procedentes e necessários.

Foram realizadas aplicações do roteiro nos seguintes casos:
•

possível contaminação de curso d’água

por efluentes líquidos de atividade

industrial de pequeno porte (casa de farinha), no município de Santa Maria do Pará;
•

disposição, provavelmente irregular, de resíduos sólidos urbanos em Cametá;

•

verificação de contaminação ambiental causada por abatedouro de bovinos, no

município de Mãe do Rio;

Algumas premissas básicas foram previamente adotadas buscando aproximar ao máximo
as situações de teste com as de aplicação efetiva do instrumento, como utilizar o mínimo possível
de aparato tecnológico, pois, nas situações reais, o usuário dificilmente terá à disposição ou
mesmo estará habilitado a utilizar equipamentos sofisticados como GPS, medidor de pressão
sonora e outros. Nas inspeções realizadas foram utilizadas, além do roteiro, somente trena e
máquina fotográfica digital.

8.1 Santa Maria do Pará

Situado no nordeste do estado, o município de Santa Maria do Pará possui, segundo
estimativa do IBGE para o ano de 2006, população de 22.996 habitantes, distribuídos em uma
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área de 458 Km2 19 . O Tribunal de Justiça do Estado do Pará classificou a comarca de Santa
Maria como de primeira entrância, disponibilizando um Juiz titular. O Ministério Público tem
igualmente um Promotor de Justiça titular nomeado para a cidade. A principal atividade
econômica do município é o comércio, também tendo algum destaque a lavoura e o
beneficiamento da mandioca.

8.1.1 Casa de farinha

Baseado em denúncias e reclamações da população que habita a circunvizinhança das
casas de farinha, o Promotor de Justiça optou por visitar um destes estabelecimentos. Este, por
sua vez, foi escolhido por ser, aparentemente, o de maior porte.

8.1.1.1 Dados da visita
•

local : Casa de farinha “Retiro do Pedrão” , situada na Rua Sebastião Canto, sem

número, esquina com a Rodovia Br 316 no lado direito do sentido Santa Maria-Castanhal.
•

data: 05/10/2006 , das 13:00 às 14:00 h.

•

participantes: Promotor de Justiça Dr. Frederico Augusto Freire, Oficial de Justiça

Paulo Carvalho Costa e o autor.
•

procedimentos adotados: inspeção visual, obtenção de imagens do local por fotografia

digital, entrevistas com trabalhadores presentes e preenchimento do roteiro.

8.1.1.2 Descrição sumária do objeto inspecionado

No local da visita funciona uma “casa de farinha”, unidade de processamento industrial,
de pequeno porte ou semi-artesanal, onde o insumo básico é a raiz da mandioca e o objetivo final
é a fabricação de farinha para consumo humano. Na Figura 6 pode ser visualizado um
fluxograma representativo do processo.

19

Dados disponíveis em www.ibge.gov.br, consultado em 18/03/2007.

85

LEGENDA : VERDE – ENTRADAS
AZUL – ETAPAS
AMARELO – SAÍDAS

Figura 6 - Fluxograma do processo de beneficiamento de raízes de mandioca.
Fonte: Zoldan (2006).

A fábrica em questão consiste de um galpão semi-aberto, de estrutura de madeira e piso
cimentado, com aproximadamente 200 m2. A recepção, seleção e descasque da matéria-prima
(raiz de mandioca) é feita manualmente, conforme apresentado na Foto 2.
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Foto 2 – Área de recepção, seleção e descasque manual da
mandioca.

No caso da casa de farinha em questão, não foi identificada a realização da fase de prélavagem da raiz ainda com casca, passando, imediatamente após o processo de recepção, para o
descasque e, em seguida, para a lavagem inicial em tanques de aço (Foto 3).

Foto 3 – Tanque de lavagem da raiz descascada.
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Após a lavagem, a matéria-prima é triturada mecanicamente, em dispositivo montado
para este fim, instalado ao lado do tanque de lavagem (Foto 4).

Foto 4 – Triturador de mandioca.

Terminado o processo de trituração, a massa obtida é encaminhada para prensagem
mecânica, onde é feita a separação da parte mais sólida, obtendo-se uma massa firme e tendo
como resíduo líquido do processo a manipueira ou tucupi, sendo este último o termo utilizado no
Pará para denominar o sumo amarelado, de odor forte e característico.

De acordo com Zoldan (2006), a distribuição aproximada de resíduos gerados na
produção de farinha é de 18% de cascas; 30% de manipueira e 24% de crueira (aglomerados) e
perdas com a evaporação do sumo. Segundo BARANA & CEREDA (2000) apud CAMPOS
(2006), a manipueira é o resíduo mais problemático de todo o processo de beneficiamento da
mandioca, pois possui alta carga de poluentes com efeitos tóxicos, devidos, principalmente, à

88

elevada presença de Cianeto (ver Quadro 7), causando sérios problemas ao ambiente quando,
como no presente caso, são lançados diretamente em cursos d’água.

Competente
Nitrogênio (N)

Quantidade (ppm)
425.5

Fósforo (P)

259.5

Potássio (K)

1.863.5

Cálcio (Ca)

227.5

Magnésio (Mg)

405.0

Enxofre (S)

l95.0

Ferro (Fe)

15.3

Zinco (Zn)

4.2

Cobre (Cu)

11.5

Manganês (Mn)

3.7

Boro (B)

5.0

Cianeto livre (CN- )

42.5

Cianeto total (CN)

604.0(2)

(1) Valor médio de várias determinações

(2) 55.0 mg/l (em média)

Quadro 7 - Composição química (em média) da manipueira (tucupi).
Fonte – PONTE e SANTOS (1991).
Na Foto 5 pode ser vista a prensa com detalhe para a saída do resíduo em um pequeno
braço do Igarapé Gavião (foto 6).

Foto 6 – Lançamento direto do
Foto 5 – Prensa mecânica para a
massa de mandioca triturada.

tucupi no córrego.
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8.1.1.3 A aplicação do roteiro

Após a chegada ao local, foi tomado o roteiro impresso e, seguindo os passos
determinados, foram preenchidos os quesitos de acordo com as orientações contidas no texto.

As questões foram facilmente entendidas pelo usuário, que, após uma primeira
observação do local, optou por aplicar os questionários pertinentes a Recursos Hídricos
(formulário B) e o relativo à área urbana (formulário C). Durante o preenchimento, que foi
realizado concomitantemente a uma inspeção mais detalhada da fábrica, foram tomadas
fotografias digitais do local, que ajudaram, posteriormente, a definir o diagnóstico preliminar.

Optou-se por realizar o preenchimento sobre os quesitos ligados aos fatores ambientais
envolvidos no processo diretamente no local, mas postergar as respostas das questões indutoras
de ação para serem efetuadas na sede da Promotoria. Este preenchimento final foi realizado no
mesmo dia, mas somente após uma nova visualização geral do caso, com o auxílio das fotos
tomadas no local da vistoria. Do resultado obtido pela aplicação da ferramenta, cuja análise foi
feita pelo aplicador, pôde-se observar que:
•

o questionário foi, no geral, de fácil entendimento, com o preenchimento sendo

realizado sem maiores dificuldades;
•

a determinação da provável existência de contaminação da água e do solo foi

facilmente realizada com a identificação da presença de indícios no local, tendo o formulário
demonstrado real valia nesta tarefa (questões B2, B4 e B7);
•

a localização do empreendimento só foi realizada devido à presença do Oficial de

Justiça, que conhecia com detalhes a região;
•

foi encontrada alguma dificuldade na decisão sobre o que fazer, diante das questões

indutoras de ações.

Com relação à presença do Oficial de Justiça, outro aspecto interessante foi o fato de que
ele aparentava conhecer boa parte das pessoas que trabalhavam no local, facilitando, assim, as
entrevistas. Sua participação, portanto, ajudou sobremaneira a realização da vistoria.
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Com relação às questões indutoras de ação, apesar de sido identificado com certa clareza,
e mesmo antes de se efetuar pesquisas complementares, que o efluente lançado pelo
empreendimento é ambientalmente danoso, foram também consideradas outras situações
distintas:
•

uma aparente condição de risco ocupacional da mão-de-obra empregada no local

causada pelo calor, ausência de equipamentos de segurança individual, etc;
•

indícios de exploração ilegal do trabalho (relatos de que o empregador pagaria , para

cada trabalhadora, a importância de R$ 10,00 por semana – valor muito inferior ao salário
mínimo nacional vigente);
•

indicativos de problemas de higiene e sanitários na produção, manipulação e

estocagem da farinha; e
•

a questão sócio-econômica do município , que tem no cultivo e beneficiamento da

mandioca uma das poucas atividades econômicas geradoras de emprego para a população local, a
qual é visivelmente carente.

Neste caso, mesmo tendo se identificado com clareza, após a inspeção, a necessidade de
se efetuar ações coibitivas ou reparadoras ao processo de funcionamento do empreendimento,
visando à preservação ambiental, não se pode descontextualizar ou ignorar as também graves
questões sociais, sanitárias e ocupacionais envolvidas. Essa necessidade de se considerar as
múltiplas facetas de uma situação, que primeiramente se visualizava como sendo unicamente
ambiental, é sobremaneira acentuada na atuação do Ministério Público, pois, diferentemente de
outras instituições, como IBAMA ou SEMA, cabe também ao MP e, por conseguinte, ao
Promotor de Justiça, atuar em todos estes casos de descumprimento da lei.

Apesar dessa necessidade de múltipla atuação, foi considerado pertinente preservar o
cerne do roteiro dentro das questões ambientais, procurando, assim, manter o foco da pesquisa.
Obviamente que a simples presença do Promotor no local onde são identificadas irregularidades
pode, e deve, levar a uma atuação do MP nas demais situações de irregularidades não
necessariamente ambientais, identificadas na visita.
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Diante das situações e peculiaridades inerentes ao caso, foi considerado pertinente adotar
as seguintes adaptações ao roteiro:

a)

inserir comentário sobre a importância da presença, na visita, de pessoa que

conheça a localização do objeto a ser vistoriado;
b)

acrescentar, nas questões indutoras de ação, uma opção de se “efetuar ou indicar

para que seja efetuada medida de caráter sócio-econômico e/ou educativo ao possível causador
da ação potencialmente danosa ao meio-ambiente”;
c)

indicar que se deva solicitar inspeção aos órgãos de proteção ao trabalhador

(Delegacia Regional do Trabalho, por exemplo), diante de eventuais flagrantes de
descumprimento das normas trabalhistas;
d)

acrescentar um campo, na parte de identificação do protocolo, destinado à inserção

dos dados (nome, atribuição, telefone, identidade e outros) dos eventuais acompanhantes do
procedimento.

Mesmo considerando que consta dentro das condições necessárias para a implementação
do instrumento de avaliação o treinamento do usuário, foi considerado relevante, diante de
algumas dúvidas listadas no momento da vistoria, elaborar um documento explicativo do
procedimento, a ser entregue ao aplicador juntamente com os questionários de visita. Nele deve
constar sugestões de procedimentos a serem adotados antes, durante e depois da visita a campo.

Outro fator importante observado na vistoria e, principalmente, após a análise mais
detalhada dos dados obtidos, confrontados com estudos e trabalhos técnicos já realizados sobre o
assunto, foi a existência de várias soluções ou mitigações para o principal problema ambiental
existente – o lançamento direto do tucupi no curso d’água.

Estas soluções, que vão desde as mais heterodoxas, nos casos do uso do líquido como
adubo foliar ou defensivo agrícola natural 20 , até a mais ortodoxa – a utilização de tanques ou

20

Utilização da manipueira como nematicida – Pesquisa realizada na Universidade Federal do Ceará, sob supervisão
do Prof. Dr. J. Júlio da Ponte.
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lagoas de decantação e estabilização do resíduo 21 – podem e devem ser disponibilizadas aos
produtores.

8.2 Mãe do Rio

O município de Mãe do Rio, situado a cerca de 200 quilômetros de Belém, possui uma
população estimada em 22.580 habitantes, de acordo com dados do IBGE para o ano de 2006.
Possui extensão territorial de 469 quilômetros quadrados e tem na pecuária a sua principal
atividade econômica, com ênfase para criação de bovinos, cujo rebanho conta com mais de 50
mil cabeças.

Contando com um Promotor de Justiça designado pelo MP e também com um Juiz
nomeado pelo Tribunal de Justiça, a comarca de Mãe do Rio é classificada como de primeira
entrância.

8.2.1 Matadouro

Foi escolhido inspecionar um matadouro, que, segundo as reclamações de vizinhos, pode
estar causando agravos ao meio ambiente devido ao modo como exerce sua atividade.

8.2.1.1 Dados da visita:
•

local: “Matadouro do Polaco” , situado na Rodovia BR 010, Km 45, no lado direito do

sentido Mãe do Rio - Castanhal.
•

data: 29/03/2007 , das 11:00 às 12:00 h.

•

participantes: Promotor de Justiça Dr. Afonso Jofrei Macedo Ferro, o funcionário do

TJE Ademário Silva de Jesus e o autor;

21

Relatório técnico de referência para casas de farinha – Pg. 19.
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•

procedimentos adotados: inspeção visual, obtenção de imagens do local e das

cercanias por fotografia digital, entrevistas com trabalhadores presentes e com vizinhos e
preenchimento do roteiro.

8.2.1.2 Descrição sumária do objeto inspecionado

Construção de estrutura de madeira, com aproximadamente 12 metros de largura por 20
metros de comprimento. Não apresenta fechamento ou vedação nas laterais, sendo utilizado
somente cercados e meias paredes de madeira em parte de sua extensão, no intuito,
principalmente, de conter os animais a serem abatidos. Internamente possui algumas paredes, em
alvenaria, de meia altura – aproximadamente 1,5 metro – para dividir os espaços a serem
utilizados e diferenciar as diversas funções realizadas no processo.

Apesar de, no momento da vistoria não ter sido possível observar o matadouro em
atividade, pois o abate diário já havia sido realizado, pelo depoimento dos funcionários ainda
presentes do local, bem como pela observação da disposição interna dos equipamentos e
construções utilizadas, é possível fazer-se uma estimativa bem próxima da realidade.
Basicamente o processo consiste em:

•

primeiramente alocar o rebanho a ser abatido em uma área de recepção e espera.
Mesmo já tendo sido realizado o abate, ainda permaneciam no local algumas rezes,
aguardando o serviço a ser realizado no dia seguinte (foto 7);
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Foto 7 – Área destinada à guarda de animais para posterior
abate.
•

o animal, em seguida, é encaminhado ao local de abate que fica contíguo à área de
cativeiro;

•

após abatido, o animal inerte é içado por um sistema de ganchos e correntes ( Foto 8).
Nesta fase é feita a separação das partes a serem comercializadas, num processo
denominado “desmanche”;

Foto 8 – Área de abate (cercado) e “desmanche”.
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•

por fim, a carne é separada e encaminhada para comercialização nas feiras e mercados
da cidade.

Considerando que a quantidade de carne gerada nos abates pode ser elevada –abate-se,
em média, nove animais por dia – é possível inferir que parte do produto seja destinada a outros
municípios, mas esta informação não pôde ser confirmada na inspeção realizada. Em todo este o
processo, portanto, existe uma grande produção de resíduos, predominantemente líquidos,
altamente sujeitos à contaminação – como sangue e fluidos animais. O volume gerado pode ser
estimado com o uso dos dados constantes na Quadro 8.

(*) Quando o sangue não é coletado separadamente ou mesmo inadequadamente, a carga
de contaminação pode ser 2 a 3 vezes maior, bem como a quantidade de água residual (A
DBO 22 do sangue é aproximadamente 145.000 mg O /L).
5

2

Quadro 8 - Geração de efluentes em matadouros-frigoríficos. Fonte : Banco do
Nordeste (1999) apud CNTL/SENAI-RS (2003)
Considerando os dados apresentados na tabela acima e número máximo de animais
abatidos por dia, aliados ao fato de não existir nenhum tipo de tratamento para os efluentes no
local, o volume gerado de água residuária (água utilizada no processo + sangue e outros fluidos
animais) pode chegar, por estimativa, a 26,46 m3/dia. Todo este efluente, altamente poluente e

22

A DBO (demanda bioquímica de oxigênio) mede a quantidade de oxigênio necessária para degradar,
biologicamente ou bioquimicamente(oxidar), certa quantidade de matéria orgânica em uma determinada amostra
líquida. A DBO5 , é um teste padrão, realizado a uma temperatura constante (normalmente 20º C.) e durante um
período de incubação, também fixo de 5 dias. É medida pela diferença do oxigênio diluído na água (OD) antes e
depois do período de incubação. Uma grande concentração de microrganismos e vegetais heterótrofos podem reduzir
o OD a nível zero. A proliferação destes organismos está diretamente ligada à existência, no curso d’água, de
alimento, no caso, matéria orgânica.(Cetesb,2007).
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contaminante, é lançado diretamente em um pequeno córrego, afluente do rio Mãe do Rio, que
corta a parte posterior do terreno do matadouro (Foto 9).

Foto 9 - Detalhe do lançamento de resíduos líquidos gerados
no matadouro em córrego existente no local.

As margens e o leito do córrego que recebe o lançamento dos resíduos do matadouro já
apresentam, em boa extensão, sinais evidentes de poluição e contaminação, com predominância
do odor de decomposição de matéria orgânica, presença de moscas e urubus e pouca vegetação.

O empreendimento não possui nenhum equipamento de refrigeração, não tenso sido
observada a existência de cuidados mínimos de higiene para com o produto gerado na atividade –
os locais de manipulação da carne não apresentam sequer revestimentos adequados para uma boa
higienização.

8.2.2.3 A aplicação do roteiro

Quando da chegada ao local, optou-se por realizar a vistoria e inspeção local, com tomada
de fotos e medidas, antes de se abrir o roteiro escrito, devido à falta de condições causada pelo
odor quase insuportável e a maciça presença de moscas e urubus.
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O protocolo foi utilizado ainda no local, mas, devido às condições acima descritas, foi
necessário que a comitiva se afastasse da área mais central do matadouro, sendo utilizado o
veículo oficial como ponto de apoio para o preenchimento das respostas das questões.

Não foram encontradas dificuldades para seguir os passos do roteiro, optando-se, após a
análise preliminar da situação, por aplicar os questionários pertinentes a Recursos Hídricos
(formulário B) e o relativo à área urbana (formulário C). Dos resultados obtidos, pôde-se concluir
que:
•

não houve maiores dificuldades quanto ao entendimento do questionário, que foi

preenchido com relativa rapidez ;
•

foi possível determinar, com a ajuda dos quesitos , a provável contaminação das águas

superficiais e do solo adjacente, devido à observação dos indícios presentes no local; e
•

apesar de não ter sido observado, no momento da vistoria, o abate propriamente dito,

as características do local, conjuntamente com os indícios identificados dos problemas do abate,
foram suficientes para a análise desejada.

Assim como na primeira aplicação, a presença na equipe de alguém que conhecia a região
foi de valia para a localização rápida do objeto a ser vistoriado. No caso em tela, este papel foi
exercido pelo funcionário do TJE.

Mais uma similaridade encontrada entre as duas aplicações foi a existência no local de
outras irregularidades, não necessariamente ambientais:
•

a identificação de manejo e manipulação de alimentos de forma totalmente fora dos
padrões de higiene aceitáveis, e

•

instalações totalmente incompatíveis com as normas legais e sanitárias para a
atividade em questão.

Este fato, no presente caso, ganha contornos mais acentuados ainda, pois o eventual risco
para a saúde de quem consome carne contaminada ou imprópria é bem mais alto. De acordo com
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Nogueira, Abraão e Marlucelli (2005), as doenças que podem ser transmitidas à população, por
meio do consumo da carne inadequada, podem ser classificadas em três grupos:

a) As zoonoses - doenças ou infecções naturalmente transmissíveis entre os animais vertebrados e
o homem, especialmente a tuberculose, a brucelose e a cisticercose;
b) As toxinfecções alimentares, que são provocadas por bactérias , como Salmonella sp., Yersínia
enterocolítica, Listeria monocytogenes, Campylobacter jejuni, Staphylococcus aureus,
Escherichia coli enteropatogênica, Clostridium perfrigens ou suas toxinas, causando uma
síndrome gastroentérica; e
c) Parasitoses como Toxoplasma gondii, Taenia solium e Taeniasaginata.

Destes, o primeiro e o segundo grupo de afecções são evitáveis pelo procedimento correto
de seleção, inspeção e abate do rebanho, aliados ao manejo e transporte adequado da carne.
Algumas destas doenças podem causar até a morte do consumidor que porventura venha a
adquirir um produto contaminado. Esta situação de irregularidade e de risco, tanto ambiental
como sanitário e de saúde, ficou bastante evidente no local e, com a aplicação do roteiro, não
houve dificuldade para a realização de um diagnóstico preliminar, indicativo da existência de
dano ambiental. As demais situações de irregularidade identificadas também serão objeto de
apuração e eventual denúncia da Promotoria.

Na vistoria em questão não foi identificada nenhuma situação que sugerisse a necessidade
de adequação ou mudança do roteiro, pois o procedimento mostrou-se bastante consistente com o
resultado esperado. É importante ressaltar que o protocolo já havia sofrido anteriormente as
adaptações provenientes da análise da primeira aplicação.
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8.3 Cametá

Município de destaque na história do Pará, cujas primeiras ocupações de origem européia
datam de 1617, com sua fundação remontando ao ano de 1635. Cametá, segundo dados do IBGE
para o ano de 2006, tem uma população estimada em 106.816 habitantes, distribuídos em um
território de 3.081 km2 .

Situada às margens do rio Tocantins, Cametá já foi, nos séculos 18 e 19, pólo de
desenvolvimento econômico e cultural no estado e, apesar de não possuir mais nos dias de hoje a
mesma representatividade econômica do passado, ainda é um município-referência para a zona
do chamado “baixo Tocantins”, onde se encontra inserido. Entre seus principais produtos
agrícolas, segundo o IBGE, destacam-se o cacau, a pimenta-do-reino e o maracujá. Porém, como
acontece freqüentemente em municípios que polarizam o movimento em uma região, é no
comércio que se situa a principal atividade econômica da cidade.

Tendo como sua mais importante via de acesso o rio Tocantins, pode-se dizer que Cametá
é, segundo Cruz (2003), um relevante representante no Pará da chamada “Amazônia ribeirinha”,
termo empregado para identificar o conjunto das muitas localidades amazônidas que têm nos rios
não só seu principal meio de contato com o resto do mundo, mas também um elemento
fundamental – econômico, cultural e de identificação – para a vida de sua população.

Classificada como de segunda entrância pelo Tribunal de Justiça do Estado (TJE), a
comarca de Cametá conta atualmente com duas varas e dois Juízes nomeados. O Ministério
Público também possui duas vagas para Promotor na cidade, mas, à época da visita (novembro de
2006), somente uma estava efetivamente ocupada, tendo seu titular, portanto, a incumbência de
responder por todos os processos em trâmite.
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8.3.1 Usina de reciclagem e compostagem

A disposição inadequada de resíduos sólidos urbanos é, infelizmente, fato de elevada
recorrência nos municípios paraenses e, por esta razão, foi um dos exemplos escolhidos para a
aplicação do roteiro. No caso de Cametá, além das denúncias de depósito do material a céu
aberto e sem tratamento adequado do local, existe a possibilidade de um agravante: a prefeitura
não estaria fazendo uso da usina de reciclagem entregue ao município por meio de convênio
firmado com a Albras (Alumínio do Brasil S/A).

8.3.1.1 Dados da visita:
•

locais : Usina de reciclagem de lixo de Cametá e depósito municipal de lixo , ambos

situados na Estrada do Coco, sem número ( aproximadamente no Km 2).
•

data: 13/11/2006 , das 11:30 às 12:15 horas.

•

participantes: Promotor de Justiça Dr. Quintino Farias da Costa Júnior, o funcionário

do Ministério Público Francisco Leão Cordovil Sales e o autor;
•

procedimentos adotados: inspeção visual, obtenção de imagens do local e das

cercanias por fotografia digital, entrevistas com um trabalhador presente na ocasião da visita e
preenchimento do roteiro.

8.3.1.2 Descrição sumária do objeto inspecionado

Construção térrea com quatro blocos principais identificáveis, estrutura de concreto e
cobertura mista – parte em telhas cerâmicas e parte em telhas de fibro-cimento. Os acessos
internos são pavimentados em blocos poliédricos de concreto e sua entrada principal fica pela
Estrada do Coco (Foto 10).
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Foto 10 – Entrada principal da usina, com vista parcial do
empreendimento.

A usina faz parte do programa “Nosso Lixo Tem Futuro”, desenvolvido pela empresa
Alumínios do Brasil S/A (Albras).

A construção foi feita em regime de convênio com a

prefeitura de Cametá e, segundo dados da Albras 23 , o valor do contrato foi de R$ 700.000,00
(setecentos mil reais), importância esta obtida por meio de financiamento junto ao BNDES
(Banco Nacional de Desenvolvimento). Segundo a mesma fonte, a usina teria a capacidade de
reciclar 30 toneladas de lixo por dia.
De acordo com Nardin; Prochnik e Carvalho (1987), o processo de funcionamento de uma
usina de reciclagem consiste basicamente de:

a) Depósito do lixo, feito normalmente por caminhões basculantes, na caixa de entrada.
b) O material depositado é levado, em seguida, a uma esteira, normalmente mecanizada, onde os
trabalhadores do local, utilizando equipamentos de segurança individuais, fazem a seleção
manual e retiram os elementos recicláveis (não orgânicos).
c) No final do processo de triagem, deve restar apenas material orgânico, que, após ser submetido
a um moinho de martelos, é dilacerado e moído;

23

Disponíveis em http://www.albras.net/responsabilidadesocial.htm
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d) O lixo moído é empilhado em montes (chamados leiras), onde passa por um processo de
fermentação aeróbica durante 60 a 90 dias, após o que se transforma em composto orgânico
pronto para ser utilizado como corretivo de solo.

Na usina em questão, foram identificadas as construções que correspondem a cada uma
das etapas listadas, com o detalhe de que, onde normalmente estariam as esteiras mecanizadas de
triagem, existem rampas (Foto 11).

Foto 11 – Prédio que abriga as rampas de triagem manual do lixo.

Além das construções e equipamentos destinados ao processo de seleção para reciclagem
e compostagem do lixo, foi também visitado um prédio contíguo à usina, destinado, segundo o
relato do único funcionário presente no momento da vistoria, a reuniões e atendimentos à
comunidade local. Neste mesmo prédio foi identificada a presença de maquinário para a
produção de papel reciclado.

Com exceção de uma pequena quantidade de papel e plástico, depositado no primeiro
prédio da usina, todos os indícios presentes no local indicam que a usina ainda não estaria sendo
plenamente utilizada, apesar de já haver sido inaugurada há alguns meses.
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8.3.2

Depósito de resíduos sólidos

Após a saída do primeiro local, foi visitado o terreno, situado na mesma via e contíguo à
usina, onde é feito o lançamento de parte do lixo recolhido na cidade. A extensão da frente do
lote destinada para este fim supera os quinhentos metros, como pode ser visto pela foto 12.

Foto 12 – Frente do terreno onde é lançado lixo em Cametá. Ao
fundo, pode ser visualizada a cobertura da usina de reciclagem.

O lote apresenta várias entradas, abertas para permitir o lançamento do lixo no local. Não
foi identificada a adoção de medidas de proteção para o solo, drenagem, captação ou tratamento
do resíduo líquido (chorume) gerado, ou mesmo manejo adequado do resíduo despejado. A
deposição é feita sem critérios aparentes, a céu aberto, no meio ambiente, caracterizando,
portanto, o empreendimento como um “lixão”.
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8.3.2.1 Aplicação do roteiro no caso

Durante a primeira parte da visita, quando foram inspecionadas as instalações da usina
de reciclagem, não foram identificadas situações de possível agravo ambiental direto, mas sim de
um provável descaso administrativo, com eventuais conseqüências indiretas sobre o meio
ambiente. Neste caso, optou-se por realizar um registro fotográfico do local, bem como tentou-se
obter maiores informações sobre o empreendimento. Mas decidiu-se, porém, aplicar o roteiro
somente na segunda parte da vistoria.

Ao se chegar aos locais de lançamento de lixo, as presenças de ratos, urubus e moscas
em profusão foram claros indicativos de irregularidades (foto 13).

Foto 13 – Árvore situada no terreno, com destaque para a presença
maciça de urubus.

Não obstante, a aplicação do roteiro foi realizada sem grandes dificuldades ou problemas
de compreensão pelo Promotor, com poucas solicitações de esclarecimentos. Estima-se que o
treinamento a ser ministrado possa dirimir, em boa parte, as dúvidas que porventura possam vir a
ocorrer nas futuras aplicações, caso o procedimento seja realmente institucionalizado no MP-PA.
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As questões presentes nos formulários elencados, no caso os de área urbana (formulário
C) e de recursos hídricos (formulário B), foram respondidas com relativa rapidez, sendo possível,
no final do procedimento e com o auxílio das questões indutoras de ação, realizar um primeiro
diagnóstico da situação e promover as primeiras intervenções.

É importante ressaltar que o procedimento alcançou, no presente caso, um de seus
objetivos básicos, pois atuou claramente como elemento indutor de ação. A existência da
ferramenta disponibilizou a mobilização do Promotor, que, no local, pôde comprovar as
irregularidades presentes e iniciar os procedimentos necessários.

A presença, entre os detritos recentemente dispostos, de materiais de toda ordem (foto 14)
é indicativo claro da inexistência ou não aplicação de processo de seleção para reciclagem, o que
corrobora com o identificado na visita à usina.

Foto 14 – Detalhe de detritos recém-lançados no local, com
presença de materiais orgânicos e não-orgânicos.

Esta foi a primeira aplicação do roteiro em situação de possível dano ambiental causado
por agente público, no caso a prefeitura de Cametá. Foi considerado um agravante para a situação
o fato de já existir, pronta para o uso, uma usina de reciclagem e compostagem de lixo que, pelos
indícios apurados, não está sendo utilizada.
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Mesmo considerando que o emprego da triagem para reciclagem e compostagem de parte
do lixo da cidade não seria uma solução definitiva para o caso, pois ainda assim seria necessário
prover o município com um sistema de disposição de resíduos sólidos mais adequado (aterro
sanitário, por exemplo), o uso da usina teria a capacidade de reduzir, de maneira sensível, a
quantidade de despejos no local. Também deve ser considerado que, a utilização da usina
propiciaria ocupação e renda para muitas famílias da cidade, fato de extrema relevância social,
principalmente em um estado, como o Pará, com uma numerosa população carente.
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9

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE DANOS AMBIENTAIS

As aplicações de estudo de caso realizadas mostraram que, mesmo sendo detectada a
necessidade de se promover alguns ajustes no protocolo teórico, o roteiro apresentou-se, desde o
princípio, relativamente consistente com os objetivos almejados. As adequações mais
significativas ocorreram justamente na primeira aplicação, sendo que, dentre elas, destaca-se a
identificação clara da necessidade de inserção de um documento à parte, com instruções prévias,
tanto para o preenchimento do protocolo, quanto para orientar os procedimentos necessários a
serem realizados antes, durante e depois da visita a campo. A razão para tal foi que, mesmo
partindo da premissa que o usuário será treinado para a aplicação do roteiro, algumas orientações,
principalmente as de cunho operacional, são imprescindíveis de serem revisadas a cada
procedimento.

Um outro aspecto que foi observado em todos os casos de aplicação prática do roteiro foi
a identificação de situações outras, paralelas às questões ambientais, relativas a irregularidade ou
risco . Estas situações diversas, que envolvem aspectos de cunho social, econômico, públicoadministrativo e também de caráter sanitário ou mesmo até de saúde pública, estavam
intrinsecamente ligadas às situações ambientais encontradas. Essa realidade levou a um momento
de decisão no andamento da pesquisa, no que tange às modificações e acréscimos realizados no
roteiro teórico pré-concebido. Seria necessário alargar a fronteira de análise do roteiro para
incluir estas situações? Foi decidido então, para manter o foco da pesquisa, ater-se aos aspectos
ambientais, mas com algumas concessões. Nesse sentido, foi inserida nas opções de solicitação
de atuação de outros órgãos, a Delegacia Regional do Trabalho (DRT), quando for flagrante o
desrespeito aos direitos do trabalhador. Obviamente que qualquer outra desconformidade
identificada pode ser listada nos comentários de observação, presentes em todos os quesitos do
formulário, podendo, então, também ser objeto de ação ou denúncia do MP.

As incursões de campo foram também importantes para a identificação de outros
obstáculos práticos ante a aplicação do protocolo, como: alguma resistência inercial dos
potenciais usuários da ferramenta e a comprovação da influência real das dificuldades
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conjunturais do Estado – entre elas as longas distâncias, pouco pessoal especializado, limitações
orçamentárias e burocracia.

Uma questão também observada foi que, antes de se efetivar as aplicações práticas, havia
um conceito pré-concebido de que as localidades consideradas remotas, em termos geográficos,
seriam as mais carentes quanto à obtenção de um parecer técnico-profissional, que auxiliasse o
Promotor em sua atuação na esfera ambiental. Entretanto, no decorrer das aplicações foi
observado que, em municípios relativamente não tão distantes geograficamente da capital
(Belém), também existem sérias dificuldades para se dispor de auxílio especializado ao Promotor.

9.1 Produtos e resultados

O presente trabalho vislumbra possibilidades outras para algumas das situações onde se
mostra necessária uma avaliação ambiental. Ao partir da premissa de que o olhar de um nãoperito pode, com o auxílio do protocolo proposto, embasar um diagnóstico ambiental preliminar,
tem-se uma mudança de paradigma ao mesmo tempo necessária e funcional. Como resultados,
foram obtidos produtos de forma direta e indireta. Também foram geradas expectativas de
resultados futuros, caso o procedimento seja institucionalizado. São eles:

9.1 .1 Produtos diretos e resultados já alcançados

O protocolo, seus questionários apresentados no Apêndice B, o programa de treinamento
e as orientações para aplicação mostrados no Apêndice A, foram desenvolvidos baseados no
estudo de ferramentas ambientais já existentes, após terem sido devidamente adequadas para a
situação/problema identificada. Todos juntos formam um conjunto novo, que se apresenta como
um instrumento capaz de possibilitar a realização, pelo Promotor de Justiça, de uma avaliação
ambiental preliminar, em situações onde não existe a possibilidade de acesso à consulta técnica
especializada.
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9.1.2 Produtos indiretos e expectativa de resultados

A efetivação do processo de avaliação preliminar de danos ambientais propiciará a
obtenção de produtos indiretos, mas também de relevância, tais como:
•

propiciar a oportunidade de aperfeiçoamento dos conhecimentos dos membros do
MP paraense nas questões ambientais diretamente ligadas ao processo de
aplicação da ferramenta, pois ele exigirá treinamento específico dos eventuais
usuários;

•

iniciar um ciclo de aperfeiçoamento mais abrangente, pois o projeto final é o de se
continuar com o desenvolvimento do instrumento de avaliação ambiental dentro
da instituição. A sua efetiva aplicação deverá propiciar um processo contínuo de
avaliação e conseqüentes adequações, tanto da ferramenta em si quanto da forma
de atuação dos Promotores de Justiça do Estado do Pará diante das questões
ambientais;

•

propiciar uma possível mudança de atitude, a nível local, do membro da
instituição, pois espera-se que a própria existência de um instrumento específico e
à disposição do Promotor gere uma atitude pró-ativa do representante do MP em
relação às questões ambientais a serem enfrentadas;

•

efetuar um diagnóstico da atuação do Ministério Público do Estado do Pará, nas
questões ambientais, obtido por meio da tabulação e tratamento dos dados
coletados nas aplicações do roteiro;

•

obter um panorama, mesmo que parcial, dos problemas ambientais existentes no
interior do Pará.
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9.2 Treinamento para a aplicação do roteiro

Considerando que o domínio de alguns conhecimentos técnicos e teóricos sobre as
questões e aspectos ambientais envolvidos é imprescindível para a boa compreensão das
situações-problema que serão encontradas, é apresentada abaixo uma proposta de programa a ser
utilizado para a capacitação dos eventuais usuários do instrumento de APDA:

I.

Legislação ambiental básica - Apresentar os principais diplomas
legais com suas interpretações e aplicações, tanto na esfera federal
quanto na estadual.

II.

Noções de percepção, com ênfase para percepção ambiental Teoria e prática. Com oficinas, questionários, mapas de contorno,
mapas mentais, fotografias e visualização do meio em 360º, relação
aspecto–impacto–dano.

III.

Responsabilização ambiental - Princípio do “poluidor-pagador” 24 ,
crime ambiental, responsabilidades cível e criminal de pessoas físicas
e jurídicas diante de situações de dano ao meio ambiente.

IV.

Agências e órgãos governamentais para o meio ambiente –
Apresentar os principais órgãos fiscalizadores e reguladores
ambientais, identificando suas atribuições e responsabilidades, bem
como os meios de se estabelecer uma atuação conjunta destes com o
MP.

V.

Ação civil pública e criminal – Instrumentalizar, principalmente os
novos Promotores, para utilizar esta poderosa ferramenta legal
(incluir exemplos práticos).

24

Princípio enunciado no Tratado que instituiu a Comunidade Européia e está regulado pela Diretiva 2004/35/CE.
(Glossário Europa – Disponível em : http://europa.eu/scadplus/glossary/environment_liability_pt.htm , acessado em
13/04/2007)
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VI.

Licenciamento ambiental – Noções sobre as exigências e
procedimentos necessários para realização dos diversos tipos de
licenciamento e os problemas mais freqüentes encontrados neste
processo.

VII.

Principais danos e passivos ambientais – Deve ser a parte mais
ampla do programa, abrangendo os aspectos físicos, bióticos e
antrópicos normalmente encontrados em situações de agravo
ambiental, com ênfase aos mais recorrentes no Pará.

VIII.

Noções de valoração ambiental – Apresentar, mesmo que de forma
simplificada, definições básicas e os principais métodos de valoração
ambiental. Incluir, quando possível, exemplos práticos de aplicação.

IX.

Fotografia –Conceitos básicos, foco, enquadramento, tele-objetiva,
escolha do objeto, operação de máquinas digitais e convencionais.

X.

Estudos de casos – Introduzir os usuários na prática de avaliação
ambiental, por meio da apresentação de casos reais de danos
identificados, suas conseqüências, medidas que foram tomadas e o
que poderia eventualmente ser feito para que o resultado final fosse
mais positivo. Utilizar fotos e filmes.

XI.

Apresentação ao roteiro da APDA – Realização de aplicações de
teste, feitas com casos já catalogados, por meio, primeiramente, de
apresentação de fotografias e, em seguida, com visitas de campo
monitoradas.
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Atualmente o MP-PA já conta com um Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional –
o CEAF, instalado e funcionando, com boa estrutura física e administrativa. O CEAF poderá ser,
portanto, o local ideal para a realização da capacitação proposta.
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10 CONCLUSÕES

O principal objetivo deste trabalho e, portanto, premissa básica para o desenvolvimento
da ferramenta de avaliação ambiental proposta, foi desenvolver um instrumento que pudesse
auxiliar o Promotor de Justiça a realizar um diagnóstico preliminar diante de situações de
possível agravo ou risco ao meio ambiente. A escolha das aplicações para estudos de caso levou
em consideração a recorrência do tipo de dano que as situações encontradas poderiam causar. O
caráter qualitativo dessas incursões práticas e os resultados obtidos após as análises de cada caso
deixam a clara indicação da potencialidade operacional da ferramenta, não só como instrumento
de diagnóstico ambiental, ainda que incipiente, mas também como um relevante mecanismo de
indução à ação.

Em todas as aplicações realizadas foram identificadas, com o auxílio das questões do
roteiro, situações de possível dano ambiental. A existência do protocolo, desenvolvido na
pesquisa, foi essencial para a efetivação do diagnóstico presente nas conclusões de cada caso,
pois, caso contrário, os resultados seriam provavelmente semelhantes aos obtidos em outras
situações: o Promotor, diante de uma questão ambiental que extrapole seus conhecimentos
acadêmicos, solicita um parecer de perito. Esse procedimento, mesmo que não apresente
nenhuma incorreção formal, na prática, pode acarretar um aumento do risco do dano ambiental
que possa, porventura, estar presente. Nas situações descritas e considerando as dificuldades
conjunturais existentes, um parecer técnico ou perícia profissional demanda um processo formal
quase sempre demorado. É importante lembrar também que, para estas localidades, onde não
existe a disponibilidade de obtenção de apoio especializado em questões ambientais, uma perícia
ou assessoramento técnico-científico torna-se procedimento difícil de ser obtido, pois necessita
da importação de profissionais oriundos, quase sempre, da capital do estado.

No caso específico do Ministério Público do Estado do Pará, essas dificuldades advêm,
em grande parte, da carência, na área técnico-científica, de funcionários da própria instituição
dedicados exclusivamente ao apoio à atividade fim do MP, obrigando o Promotor, via de regra, a
depender de pareceres de profissionais de outras instituições.
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Os técnicos de nível superior do MP-PA, mais afetos à área tecnológica (engenheiros e
arquitetos) – diferentemente de seus colegas psicólogos, assistentes sociais e contadores – têm
suas obrigações funcionais quase que completamente voltadas para a atividade meio,
principalmente para o planejamento e fiscalização de obras civis. Essas atribuições, também de
grande relevância e imprescindíveis para o bom funcionamento do órgão, absorvem quase que
totalmente aqueles profissionais. Outro fator importante a ser considerado é que, nos últimos dez
anos, enquanto aumentou significativamente o número de Promotores, existiu um decréscimo no
número de engenheiros e arquitetos do MP-PA.

Essas e outras dificuldades conjunturais fazem, portanto, com que localidades não
necessariamente muito distantes da capital apresentem, no que tange às dificuldades de obtenção
de parecer técnico-científico, o mesmo caráter de isolamento presente nas mais afastadas. Por
conseguinte, com exceção das cidades de Belém e de Santarém, que contam com engenheiros
residentes, as demais localidades do estado apresentam, mesmo que em graus variados, aspectos
de “áreas remotas”, no que tange à obtenção de parecer técnico-científico, sendo estas
Promotorias, portanto, também usuárias em potencial da ferramenta proposta na presente
pesquisa.

Obviamente que seria praticamente inviável, e mesmo desnecessária, a alocação de um
servidor da área técnica para cada Promotoria existente no interior do estado, mas um aumento do
corpo funcional, atualmente disponível para esta atividade, é imprescindível para o atendimento
da demanda, sempre crescente, da sociedade para com os serviços disponibilizados pelo MP. A
instituição não está desatenta para essa demanda, que se pretende seja suprida paulatinamente, no
médio e longo prazos. As sempre presentes dificuldades orçamentárias obstacularizam uma
solução mais imediata.

Foram identificadas, durante as aplicações de estudo de caso, a existência de outras
situações de irregularidade, não necessariamente ambientais, mas ligadas às atividades
inspecionadas, como exploração ilegal do trabalho e manipulação incorreta de alimentos a serem
comercializados. Não foi surpresa, porém, a existência desse tipo de ocorrência, dado o caráter
transversal às demais em que as questões ambientais, via de regra, se apresentam na vida real.
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Como também cabe ao Promotor de Justiça e, por conseguinte, ao Ministério Público a
defesa dos direitos constitucionais da população, neles inclusos problemas de saneamento, assim
como também às questões de exploração do trabalho e de risco à saúde, tem-se que, numa
primeira percepção, existe a necessidade do protocolo de avaliação ser mais abrangente e também
alocar em seu roteiro questões que incluam a análise de situações de risco não estritamente
ambientais, mas igualmente de competência do MP. Apesar disso, com o objetivo de manter o
foco da pesquisa, os parâmetros previamente concebidos foram preservados, ou seja,
primordialmente dentro dos aspectos ambientais já listados.

Algumas concessões, porém, foram feitas, como a inserção, nas questões indutoras de
decisão, do quesito relativo à exploração ilegal do trabalho. Também foi considerado que, mesmo
mantendo-se o foco do roteiro nas questões ambientais, o fato da realização da avaliação
preliminar levar o Promotor ao local de outras eventuais irregularidades. A presença do membro
do MP no local, testemunhando e identificando eventuais desconformidades legais, por si só, já é
um fator relevante para um processo de apuração de responsabilidades, mesmo que estas
eventuais desconformidades encontradas não sejam necessariamente ambientais.

Outro aspecto relevante não só para a presente pesquisa, mas que é também objeto, por si
só, de outros estudos, consiste na confrontação com a dificuldade de se estabelecer, em situações
reais, quais seriam os limites de atribuições e, por conseguinte, de atuação da instituição. O
Ministério Público deve ser um órgão defensor ou fiscalizador do meio ambiente? Como definir e
identificar os parâmetros ou limites para a ação do Promotor de Justiça nas questões ambientais?

É bastante clara, e quase que uma unanimidade, a relevância da atuação institucional do
MP em questões ambientais, mas como agir sem sobrepor sua atuação com as de outros órgãos de
Estado, tipicamente reguladores e fiscalizadores, como as Secretarias Municipais e Estaduais do
Meio Ambiente e o próprio Ibama? É uma fronteira tênue e de difícil definição, que vem sendo
formada, e muitas vezes quebrada, ao longo da própria atuação do MP. Para o presente trabalho,
sugere-seuma ação em conjunto, claramente indicada nas opções indutoras de ação, que estão
presentes na parte final de cada questionário, onde são citados outros órgãos de Estado e
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recomendada a solicitação de interferência deles, quando necessária, mantendo ao MP a função
de acompanhar e fiscalizar essa atuação.

No caso de situações mais complexas ou mesmo para um ocasional aprofundamento no
estudo de caso onde o roteiro foi aplicado pelo Promotor, torna-se viável a elaboração de um
levantamento teórico da situação-problema, realizado à distância, por técnicos especializados do
órgão, utilizando os dados obtidos nas vistorias realizadas pelo Promotor de Justiça. Este
procedimento, que pode validar ou não as conclusões encontradas pelo aplicador, tem como
principal utilidade acrescentar ao processo original um eventual sentido técnico-científico que
porventura seja desejado. Para tanto, seriam utilizadas as informações e impressões coletadas
pelo aplicador no local vistoriado. Objetivando-se alcançar o melhor resultado possível nesse
procedimento, deve-se contar, impreterivelmente, com um vasto e detalhado levantamento
fotográfico do local.

Será inevitável a existência de obstáculos para a implementação efetiva do protocolo de
avaliação de forma sistemática. Do que pôde ser analisado pelas aplicações de teste realizadas,
bem como de uma avaliação da situação conjuntural da instituição, as principais dificuldades
esperadas serão devidas, principalmente, a:
•

resistência à aplicação, de caráter inercial, por parte dos usuários, principalmente
devido ao fato de alguns considerarem que, com o uso do protocolo, estariam sendo
levados a realizar tarefas que, segundo sua concepção, seriam destinadas a peritos ou
assistentes técnicos;

•

sobrecarga de atribuições, o que normalmente ocorre em Promotorias de primeira
entrância, e que, por conseguinte, obstaculariza a implementação de qualquer novo
procedimento por parte dos Promotores;

•

ausência de treinamento adequado para a aplicação do roteiro; e

•

demais obstáculos conjunturais advindos, principalmente, de entraves burocráticos e
das limitações orçamentárias da instituição.
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No entanto, algumas medidas podem ser adotadas para minimizar a incidência das
dificuldades listadas. Dentre as mais recomendadas, considerando as peculiaridades identificadas
na instituição e no estado, destacam-se:
•

adotar o procedimento de Avaliação Preliminar de Dano Ambiental como um projeto
institucional pelo MP-PA, o que auxiliaria sobremaneira a aceitação do método pelos
Promotores;

•

inserir o treinamento para a aplicação da APDA como parte integrante de um
programa de capacitação para atuação como Promotor de Justiça, que seria ministrado
a todos os novos membros do MP aprovados em concursos;

•

criar um programa de aperfeiçoamento profissional e atualização de conhecimentos
para os atuais Promotores de Justiça, com ênfase para os de primeira entrância, e nele
inserir o treinamento para utilização da APDA;

•

fortalecer a atuação do Centro de Apoio Operacional do órgão, mais especificamente
na área voltada para o meio ambiente, pois isto favorecerá um auxílio ainda mais
efetivo aos Promotores, tanto na aplicação do procedimento quanto na análise dos
resultados dele advindos.

É importante ressaltar que o procedimento de APDA não visa, de forma alguma, substituir
perícias, vistorias, auditorias ou outras ferramentas de avaliação ambiental mais detalhadas e
realizadas por especialistas. A sua concepção e, por conseguinte, sua eventual aplicação tem um
claro viés pragmático, oriundo da observação empírica de que a ausência ou demora em efetuar
um diagnóstico ambiental e proceder a uma intervenção baseada em seus resultados – mesmo que
de forma preliminar – pode levar a uma majoração, ou mesmo irreversibilidade, de eventuais
danos decorrentes.

Por ser um instrumento concebido intencionalmente para ser aplicado por usuário nãoperito, sua indicação de uso é mais adequada para situações de pequena à média magnitude, pois
para empreendimentos de grande porte, ou processos de alta complexidade, a realização de uma
análise técnico-científica profissional é indispensável.
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Não obstante, espera-se que a aplicação de forma sistemática e contínua da ferramenta,
situação que somente será viabilizada após a consolidação do procedimento em nível
institucional, propicie, além dos resultados locais inerentes a cada caso particular, a possibilidade
de se realizar também um diagnóstico mais amplo dessas situações de possível risco ambiental.
Para tanto, será necessário utilizar as informações obtidas em todas as aplicações realizadas,
visando a formação de um banco de dados. Este procedimento, com o devido tratamento
estatístico, permitirá visualizar, não só a atuação do Ministério Público na área ambiental, mas
também uma imagem, mesmo que parcial, dos problemas ambientais existentes no interior do
Estado do Pará.
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PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE DANO AMBIENTAL
ORIENTAÇÕES PARA A VISITA E PREENCHIMENTO
01) Procedimentos Preliminares (a serem executados antes de dirigirse ao local):
•

Leitura
detalhada
depoimentos e etc).

•

Levantamento teórico sobre os possíveis aspectos ambientais que
eventualmente possam estar envolvidos na situação.

•

Verificação da disponibilidade e funcionamento do material básico
a ser utilizado na vistoria (máquina fotográfica, baterias,
formulário, folhas de papel em branco, canetas, trena e
prancheta).

•

Identificação clara do endereço ou localização do objeto a ser
vistoriado. É recomendado, quando aplicável, que se utilize o
auxílio de alguém que possua familiaridade com o local ou já o
tenha visitado previamente – preferencialmente funcionário do MP
ou do TJE.

•

Verificar o meio de deslocamento que deve ser empregado para
chegar
ao
local.
Evitar
utilizar
transporte
que
seja
disponibilizado por qualquer uma das partes interessadas no caso.

•

Caso esta seja uma inspeção de retorno, levar os dados obtidos
anteriormente para confrontação no local.

da

documentação

(Processo,

reclamações,

02) Ações recomendadas para serem tomadas durante a vistoria:
•

Realizar uma visualização prévia geral do local, observando em
todas as direções e buscando identificar o maior número possível
de elementos significativos para análise, sejam eles naturais ou
artificiais.

•

Preencher os espaços destinados para a identificação do avaliador
e sua atribuição.

•

Colocar os dados do local a ser vistoriado (endereço, município e
pontos de referência). Caso isso não seja viável – como inspeções
em florestas, fazendas e outros – torna-se imprescindível que o
aplicador elabore uma discriminação e identificação o mais
detalhada possível do local, para uma eventual necessidade de
retorno ou realização de exames complementares por outros
especialistas, e principalmente, para determinação futura de
responsabilidades.

•

Preencher data e hora da visita.

•

Inserir o nome
procedimento.

•

Informar, quando existir, o número do processo.

e

atribuição

dos

eventuais

acompanhantes

do
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•

Efetuar, com o auxílio do roteiro presente na primeira etapa do
protocolo de APDA, a escolha dos formulários a serem utilizados
(recursos florestais, hídricos, área urbana, etc). É importante
ressaltar que outros formulários, não elencados nesta primeira
etapa, também podem vir a serem aplicados, caso seja identificada
esta necessidade durante a vistoria.

•

Ao decorrer da inspeção mais detalhada, durante o preenchimento
do questionário, é praticamente imprescindível a realização de
levantamento fotográfico completo do local, com as seguintes
orientações:

a) utilizar, preferencialmente, máquinas com foco automático;
b) quando possível, usar equipamento com teleobjetiva (“zoom”), o que
facilita a obtenção de imagens de locais de difícil acesso;
c) sempre que possível, e quando o equipamento possibilitar, inserir
data e hora na foto;
d) utilizar sempre algum objeto ou pessoa como referência de escala,
permitindo que quem visualize a foto, tenha noção da magnitude do
que foi captado – ex: colocar uma caneta ao lado de um detalhe
menor ou utilizar uma pessoa na foto a ser tirada de uma paisagem,
são procedimentos que, intuitivamente, conferem ao observador uma
boa noção do tamanho do que foi fotografado;
e) se o equipamento utilizado for digital e a memória disponível
assim o permitir, podem ser capturadas várias imagens do local,
possibilitando
a
seleção
posterior
das
consideradas
mais
significativas para a
ilustração e análise da situação, sempre
evitando repetições desnecessárias;
f) toda foto anexada ao relatório deve, além de ser referenciada no
texto, conter uma legenda com numeração, um breve comentário sobre
o objeto ou local da imagem, data e hora de sua obtenção e o nome
do fotógrafo;
g) é conveniente constar no próprio roteiro, no campo observação, o
número da foto tirada que auxilia a dirimir dúvidas ou corrobore
com a resposta do quesito em questão.
•

Realizar, sempre que possível, entrevistas com moradores das
cercanias, reclamantes, reclamados e eventuais trabalhadores do
empreendimento a ser avaliado. É importante manter, durante o
diálogo realizado, uma posição neutra em relação ao objeto de
análise, sem nunca emitir comentário ou impressão, positiva ou
negativa, diante dos acontecimentos e situações do caso. O
entrevistado deve ser estimulado à declarar suas impressões sem
interferência, mas devem ser desconsideradas as de cunho
particular ou pessoal, sendo buscado somente as informações
relevantes para o esclarecimento do caso.

•

Todo entrevistado deve ser identificado, com nome, atribuição e
alguma forma de contato (telefone ou endereço).Estes dados podem
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ser inseridos nos campos de observação, próximo à questão em que
as informações prestadas foram mais relevantes para a resposta.
Como se trata de procedimento extrajudicial, os depoimentos devem
ser obtidos de forma espontânea e por vontade própria do
interlocutor.
3) Procedimentos a serem realizados após a visita.
•

Realizar o confronto das informações obtidas em campo com os
dados
teóricos
disponíveis
sobre
os
aspectos
ambientais
identificados.

•

Reavaliar a situação, caso seja necessário, com a análise
detalhada dos dados dos formulários e o estudo das fotografias
obtidas.

•

Caso a inspeção realizada tenha sido de retorno, confrontar com
os dados obtidos anteriormente e avaliar as alterações porventura
existentes.

•

Proceder, com a ajuda dos quesitos de decisão, a avaliação
ambiental do caso e iniciar os procedimentos e ações considerados
relevantes para a situação.

•

Caso seja julgado necessário, encaminhar cópias das fotos e
questionários preenchidos para o CAO – NUMA (Centro de Apoio
Operacional – Núcleo de Meio Ambiente), para uma análise técnica
mais detalhada.

•

Manter preservados os dados obtidos – fotos e questionários para a atualização do banco de dados sobre meio ambiente do MP, e
também para o acompanhamento e monitoramento do caso.
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PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO
PRELIMINAR DE DANO
AMBIENTAL
FORMULÁRIOS DE VISITA
NOME DO USUÁRIO:_____________________________
QUALIFICAÇÃO / OCUPAÇÃO:_____________
DATA DA VISITA
HORA DO INÍCIO:

/

/

.

___:___

HORA DO TÉRMINO: ___:___
LOCAL____________________________________
_________________________________________

2ª. ETAPA – APLICAÇÃO DOS
FORMULÁRIOS

FORMULÁRIO “A” – RECURSOS
FLORESTAIS
A1 - A área desflorestada foi objeto de
desmatamento mecânico (moto-serra,
tratores , etc)? (manejo)

NÚMERO DO PROCESSO:______________________
ACOMPANHANTES:___________________________
_________________________________________
_________________________________________

(

) sim

(

) não

_________________________________________
_________________________________________
_____________________________

1ª. ETAPA – PRINCIPAIS FATORES
AMBIENTAIS ENVOLVIDOS:

Obs.
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Recursos Florestais:

___________________________________________
(

) NÃO

(

) SIM – aplicar
formulário A.

______________________
A2 - A área desmatada foi objeto de
“queimada”?

Recursos Hídricos:
(

) NÃO

(

) SIM – aplicar
formulário B.

(

) sim

(

) não

Obs.
___________________________________________

Área Urbana:
(

) NÃO

___________________________________________
(

) SIM – aplicar
formulário C.

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Agropecuária:
(

) NÃO

___________________________________________
(

) SIM – aplicar
formulário D.

______________________
A3 – É possível, com os meios à disposição,
estimar a área desmatada?
(
(

Mineração :
(

) NÃO

) sim . A área estimada é de _______
) não.

Obs.
(

) SIM – aplicar
formulário E.

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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___________________________________________
(No quesito A3, alem de responder sim ou
não,

o

campo

de

“obs.”

Deve

ser

A7 - O desmatamento foi realizado por:

obrigatório, contendo a estimativa da área,
no

caso

de

sim,

e

o(s)

motivo(s)

da

ausência no caso de não).

(

) agente público

(

) iniciativa privada

( ) iniciativa privada a mando de agente
público.

A4 - Existe alguma autorização legal para o
Obs.

desmatamento?

___________________________________________
( ) sim. Emitida por __________________

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

( ) não

___________________________________________
Obs.

_________________________

___________________________________________
___________________________________________

A8 - Existem indícios de continuação do

___________________________________________

processo de desmatamento?

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

(

) sim

(

) não

___________________________________________

Obs.

___________________

_________________________________________
_________________________________________

A5 – Caso exista autorização, ela foi
cumprida (desmatamento dentro dos limites
estabelecidos) ?

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

(

) sim

(

_________________________________________

) não

_________________________________________
Obs.

_________________________

_________________________________________

A9 – É possível indicar o(s)
responsável(is) pelo desmatamento?

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

(

) sim. O(s) responsável(is) é(são)

___________________________________________
_____________________________________

_________________________________________
(

_________________________

) não

A6 - A área desmatada é :
Obs.
(

) urbana

(

) rural

(

) mista

___________________________________________
___________________________________________

Obs.

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________

___________________________________________
___________________________________________
___________________

A10 - Existe algum procedimento legal já
formalizado sobre o caso ou sobre a área
?
(
) sim._____________.
(
) não
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Obs.

A14 - Quais as providências que podem ser
tomadas?

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

(
) Solicitação de perícias
complementares.

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

(
) Instaurar procedimento
administrativo.
(
) Reunião entre as partes envolvidas,
buscando o estabelecimento de um T.A.C.

A11 - Foi efetivado desmatamento em área
considerada de preservação permanente?
(

) sim.

_________________________________________
_________________________________________
(

(
) Solicitação de atuação de outras
autoridades (IBAMA, SECTAM, etc).
(
) Indicar a paralisação da atividade,
por considerá-la agressora e/ou irregular.

) não

Obs______________________________________
_________________________________________
_________________________________________

(
) Efetuar ou indicar para que seja
efetuada medida de caráter sócio-econômico
e/ou educativo ao possível causador da ação
potencialmente danosa ao meio-ambiente.

_________________________________________
_________________________________________

(

)

Denúncia improcedente. Arquivar.

(

) Outras .

_____________________________
A12 - O desmatamento foi realizado para:

Obs.
(
) limpeza de área para agricultura ou
pecuária.

___________________________________________
___________________________________________

(

) extração de madeira de lei.

(

) produção de carvão vegetal.

(

) loteamento ou moradia.

(

)outros._____________________________

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
_________________________

Obs.

FORMULÁRIO “B” – RECURSOS
HÍDRICOS
B1 - No local indicado existe:

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

(

) rio - largura maior que 5 metros.

(

) córrego - largura menor que 5 metros.

(

) lago ou lagoa.

(

) oceano

(

) mangue

(

) outro _______________________.

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
A13 - Considerando o já visto, é possível
determinar se o desmatamento é ilegal ou
feito de forma correta?
(

) sim

(

) não
Obs.

Obs.
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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B2 - Quanto a ocupação a área pode ser

(

) resíduos sólidos

(

)

(

) não foi detectada.

definida como :
(

) predominantemente urbana

(

) predominantemente rural

(

) predominantemente industrial

(

) outros ________________ .

outros ________________________ .

Obs.
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Obs.

B5 -Existe porto?
___________________________________________
___________________________________________

(

) sim, com posto de abastecimento

(

) sim, sem posto de abastecimento

(

) não

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
B3 - No local indicado, foi detectado:
obs.
(

) mau cheiro .

(

) coloração diferenciada da água

(

) líquidos em suspensão

(

) manchas de óleo

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

B6- Foi detectado desmatamento próximo ao
local?

(

) resíduos sólidos urbanos
(

(

) espuma

(

) outros

) sim

(

) não

Obs.
___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________
___________________________________________

(

) nenhuma anomalia aparente.

___________________________________________
___________________________________________

obs.
B7- No local pode ser encontrado risco de
:

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

B4 -

) contaminação por agentes químicos

(

)contaminação por agentes biológicos

(

) assoreamento

(

) erosão

(

) outros ___________________________

(

) não foi possível determinar.

No local pode ser encontrada a presença

de:
(
) efluentes líquidos urbanos
( esgoto)
(

(

) efluentes industriais
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Obs.

Obs.

_____________________________________________

___________________________________________

_____________________________________________

___________________________________________

_____________________________________________

___________________________________________

_____________________________________________

___________________________________________

_____________________________________________

___________________________________________

B8 -Existe algum procedimento legal já
formalizado sobre o caso ou sobre a
área ?
(

) sim. --------------------------------

B11– Considerando o já visto, é possível
determinar se o empreendimento é ilegal ou
feito de forma correta?
(

) sim

(

) não

Obs.

-------------------------------------------

___________________________________________

-------------------------------------------

___________________________________________

-------------------------------------------

___________________________________________

----------------------------

___________________________________________
___________________________________________

(

) não

Obs.
B12 – Quais as providências que podem ser
tomadas?

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

(
) Solicitação de perícias
complementares.

___________________________________________
(
) Instaurar procedimento
administrativo.

B9 – É possível determinar o responsável pelo

(
) Reunião entre as partes envolvidas,
buscando o estabelecimento de um T.A.C.

eventual dano ambiental ?
(

) sim

(

) não

Obs.
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

(
) Solicitação de atuação de outras
autoridades (IBAMA, SECTAM, Prefeitura ,
etc).
(
) Indicar a paralisação da atividade,
por considerá-la agressora e/ou irregular.
(
) Efetuar ou indicar para que seja
efetuada medida de caráter sócio-econômico
e/ou educativo ao possível causador da ação
potencialmente danosa ao meio-ambiente.
(

)

Denúncia improcedente. Arquivar.

(

) Outras .

B10- O empreendimento potencialmente agressor
é controlado por:
(

) agente público

(

) iniciativa privada

Obs.
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

(
) iniciativa privada a mando de agente
público.
(

) outros ________________ .

___________________________________________
___________________________________________
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(

FORMULÁRIO “C” – ÁREA
URBANA

) outros_________________.

(
) nenhuma atividade potencialmente
poluidora.

C1 – POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA
C1.1 -Existem evidências de poluição do ar?

Obs.
___________________________________________

(

) sim

(

) não – passar para formulário C2.

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Obs.

_________________________

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

C1.4- É possível identificar a fonte

___________________________________________

poluidora ?
(

C1.2 – No local foi detectada a presença de:

) fumaça

(

) poeira

(

) serragem ou partículas de madeira

(

) outros___________________.

(

) não.

Obs.

(na detecção de evidências de poluição
atmosférica devem ser considerado tanto o
que foi observado em suspensão no ar,
como resíduos de material já deposto em
plantas , objetos, casas, vias públicas e
etc, pois caso a atividade poluidora
esteja paralisada no momento da vistoria,
essas evidências podem servir como
comprovação da exitência de poluição no
local)
(

) sim

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
_________________________

C1.5 - O empreendimento potencialmente
agressor

é controlado por:

(

) agente público

(

) iniciativa privada

Obs.
___________________________________________
___________________________________________

(
) iniciativa privada a mando de agente
público.
(

) outros ________________ .

___________________________________________
___________________________________________

Obs.

___________________________________________
___________________________________________
C1.3 -Próximo ao local onde foram detectadas

___________________________________________

as evidência existe:

___________________________________________
___________________________________________

(

) indústria

(

) serraria

(

) construção

(

) obras públicas

___________________________________________
_________________________
C1.6– Considerando o já visto, é possível
determinar se o empreendimento é ilegal,
poluidor ou feito de forma incorreta?
(

) sim

(

) não
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Obs.

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

C2.2 -Foi detectada a presença de acúmulo de
lixo na via pública?
(

C1.7– Quais as providências que podem ser
tomadas?
(
) Solicitação de perícias
complementares.

) sim

(

) não

Obs.
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

(
) Instaurar procedimento
administrativo.

___________________________________________
___________________________________________

(
) Reunião entre as partes envolvidas,
buscando o estabelecimento de um T.A.C.
(
) Solicitação de atuação de outras
autoridades (IBAMA, SECTAM, DRT, Prefeitura
, etc).
(
) Indicar a paralisação da atividade,
por considerá-la agressora e/ou irregular.
(
) Efetuar ou indicar para que seja
efetuada medida de caráter sócio-econômico
e/ou educativo ao possível causador da ação
potencialmente danosa ao meio-ambiente.

C2.3 – No local existe a presença de
atividades com resíduos perigosos
(hospitais, clínicas etc )?
(

) sim, com coleta adequada.

(

) sim, sem coleta adequada.

(

) não.

Obs.
(

)

Denúncia improcedente. Arquivar.

(

) Outras .

Obs.
___________________________________________
___________________________________________

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
_________________________

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

C2.4 – Existe coleta regular de lixo ?

_________________________

FORMULÁRIO C2 – RESÍDUOS SÓLIDOS.
C2.1 - A reclamação refere-se à limpeza
pública?
(

) sim

(

) não – passar para quesito C2.6.

Obs.
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

(

) sim, __________ vezes por SECTAMna.

(

) não.

Obs.
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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C2.5- É feita a varrição regular da via
pública?
(

) sim, __________ vezes por semana.

(

) não.

(
) resíduos industriais
___________________ .
(
) resíduos perigosos – hospitalar,
infectantes .
(

) entulho

(

) outros _________________________.

Obs.
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Obs.

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

C2.6 – A reclamação refere-se à
disposição inadequada?
(

) sim

(

) não – passar para quesito 12.

C2.9-Na circunvizinhança foi detectado:
(

) mau cheiro.

(

) líquidos efluentes (xorume).

(

) manchas de óleo.

(

) resíduos sólidos urbanos.

(

) outros____________________.

(

) nenhuma anomalia aparente.

Obs.
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
_________________________

obs.
___________________________________________
C2.7-Quanto a ocupação a área de
circunvizinhança do local pode ser definida
como :

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

(

) predominantemente residencial.

(

) predominantemente comercial.

(

) predominantemente industrial

___________________________________________
C2.10- O empreendimento potencialmente
agressor

(

é controlado por:

(

) agente público.

(

) iniciativa privada.

) outros ________________ .
Obs.

___________________________________________

(
) iniciativa privada a mando de agente
público.

___________________________________________
___________________________________________

(

) outros ________________ .

___________________________________________
___________________________________________

Obs.
___________________________________________

C2.8- A predominância dos resíduos
dispostos é de :

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

(

) resíduos sólidos urbanos- lixo .

___________________________________________
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C2.11- A disposição dos resíduos é feita:

___________________________________________
___________________________________________

(

) à céu aberto

(

) em local previamente preparado

(

) outro__________.

Obs.
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

C2.15 – Foi detectada a presença no local
de vetores contaminantes (baratas, ratos
, etc)?
(
(

) sim,______________________________
) não

Obs.
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

C2.12- Existiu algum tipo de preparação
prévia do local para a disposição dos
resíduos?
(

) sim, impermeabilização do solo.

(

) sim, _____________________

(

) não

C2.16– Considerando o já visto, é possível
determinar se o empreendimento é ilegal,
poluidor ou feito de forma incorreta?
(

) sim

(

) não

Obs.
___________________________________________

Obs.

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________
C2.17– Quais as providências que podem
ser tomadas?

___________________________________________
C2.13 – Foi detectada a presença de rios,
lagos ou córregos na circunvizinhança?
(

) sim, _____________________

(

) não

Obs.

(
) Solicitação de perícias
complementares.
(
) Instaurar procedimento
administrativo.
(
) Reunião entre as partes envolvidas,
buscando o estabelecimento de um T.A.C.

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

(
) Solicitação de atuação de outras
autoridades (IBAMA, SECTAM, DRT, Prefeitura
, etc).

___________________________________________
___________________________________________
C2.14 – O empreendimento apresenta
licença ambiental para funcionamento?
(

) sim,______________________________

(

) não

Obs.
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

(
) Indicar a paralisação da atividade,
por considerá-la agressora e/ou irregular.
(
) Efetuar ou indicar para que seja
efetuada medida de caráter sócio-econômico
e/ou educativo ao possível causador da ação
potencialmente danosa ao meio-ambiente.
(

)

Denúncia improcedente. Arquivar.

(

) Outras .

Obs.
___________________________________________
___________________________________________
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___________________________________________

C3.4 - É possível identificar a fonte

___________________________________________

potencialmente poluidora ?

___________________________________________
FORMULÁRIO C3 – POLUIÇÃO SONORA.
C3.1-Quanto a ocupação a área de

(

) sim

(

) não. Passar para questão 10.

circunvizinhança do local pode ser definida
Obs.

como predominantemente:

___________________________________________
___________________________________________

(

) residencial

(

) comercial

(

) industrial

(

) outros ________________ .

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

C3.5- O empreendimento potencialmente
Obs.

agressor

é controlado por:

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

(

) agente público

(

) iniciativa privada

___________________________________________
C3.2-Próximo ao local onde foram denunciadas
evidências de ruído existe:
(

) residências

(

) clínicas ou hospitais

(

) creches ou escolas

(

) outros______________________.

(
) iniciativa privada a mando de agente
público.
(

) outros ________________ .

Obs.
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

(
) nenhum público mais sensível ao
ruído.
C3.6- A atividade do empreendimento
C3.3 -No momento da vistoria, foi detectada a
presença de ruído com intensidade elevada?
(

) sim.

(

potencialmente agressor ocorre
principalmente:

) não.
(

) de dia, __________ vezes por semana.

(

) à noite, _______ vezes por semana.

Obs.
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

E nos:(

___________________________________________

(

___________________________________________

) dias úteis
) finais de semana.

Obs.
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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C3.7- Quanto à sua finalidade, a atividade

Obs.

ruidosa pode ser identificada como:

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

(

) indústria.

(

) serraria.

(

) construção.

(

) obras públicas.

(

) casa noturna.

(

) paralisada.

(

) bar com sonorização.

(

)

(

) templo religioso.

(

) parcialmente ativa.

(

) trânsito de veículos.

(
) não pôde ser determinado o grau da
atividade.

(

) outros_________________.

___________________________________________
___________________________________________
C3.9 – No momento da vistoria, a atividade
ruidosa estava:

totalmente ativa.

Obs.
___________________________________________

Obs.
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

___________________________________________

C3.8- Quanto às instalações físicas internas
do empreendimento, pode ser observada a

C3.10.1 –Duas pessoas, distantes entre si
um metro e falando em tom normal conseguem
compreender o discurso uma da outra, caso
estejam no local da fonte ruidosa em
momento de plena atividade (internamente) ?
(

) sim.

(

) não.

presença de:
Obs.
(

) paredes mais espessas.

(

) janelas com fechamento hermético ou

___________________________________________
___________________________________________

ausência de janelas.

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

(

) forro comum.
C3.10.2 -E se estiverem no local indicado

(

pelo reclamante (externamente)?

) forro especial para isolamento

acústico.
(
(

) revestimento acústico nas paredes.

(

) portas isoladoras de ruído.

(

) outros dispositivos de controle

) sim.

(

) não.

Obs.
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

acústico.______________________________

___________________________________________

(

C3.11– Considerando o já visto, é possível
determinar se o empreendimento é ilegal,
poluidor ou executado de forma incorreta?

(

) empreendimento à céu aberto.
) nenhuma proteção acústica.
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(

) sim

(

) não

Obs.

(

) outros ________________ .

Obs.

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
C3.12– Quais as providências que podem ser
tomadas?

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
D2 - O empreendimento potencialmente agressor
é controlado por:

(
) Solicitação de perícias
complementares.
(
) Instaurar procedimento
administrativo.
(
) Reunião entre as partes envolvidas,
buscando o estabelecimento de um T.A.C.
(
) Solicitação de atuação de outras
autoridades (IBAMA, SECTAM, DRT, Prefeitura
, etc).

(

) agente público.

(

) iniciativa privada.

(
) iniciativa privada a mando de agente
público.
(

) outros ________________ .

Obs.
___________________________________________

(
) Indicar a paralisação da atividade,
por considerá-la agressora e/ou irregular.

___________________________________________
___________________________________________

(
) Efetuar ou indicar para que seja
efetuada medida de caráter sócio-econômico
e/ou educativo ao possível causador da ação
potencialmente danosa ao meio-ambiente

___________________________________________
___________________________________________
D3 – O empreendimento possui algum tipo de

(
(

) Outras________________________ .
) Denúncia improcedente. Arquivar.

Obs.
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

autorização ou licença de funcionamento?
(

) sim. ______________________.

(

) não.

Obs.
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

FORMULÁRIO “D” –
AGROPECUÁRIA

___________________________________________

D1-Quanto à ocupação, a área de

D4 – Quanto à magnitude, pode ser definido

circunvizinhança do local pode ser definida

como:

como predominantemente :
(

) pequeno porte (familiar)

(

) médio porte

(

) residencial .

(

) comercial

(

) grande empreendimento

(

) industrial.

(

) outro_______________

(

) rural.

Obs.
___________________________________________
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___________________________________________

(

) não – passar para quesito D10 .

___________________________________________
___________________________________________

Obs.

___________________________________________

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

D5- O empreendedor possui documentação
que comprove propriedade, direito de uso

___________________________________________

ou posse legal da área em questão?
(

___________________________________________

D9 – São utilizados agrotóxicos,

) sim. ______________________.

defensivos agrícolas ou similares?
(

) não.
(

) sim ______________________________

(

) não, passar para questão D12.

(

) não foi possível determinar.

Obs.
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Obs.
___________________________________________

D6 -Para a instalação do empreendimento

___________________________________________

foi necessário desmatamento?

___________________________________________
___________________________________________

(

) sim . Aplicar também questionário

___________________________________________

“A”.
(

) não.
D10 – O material possivelmente tóxico é

Obs.

armazenado adequadamente?

___________________________________________
___________________________________________

(

) sim ______________________________

(

) não.

(

) não foi possível determinar.

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
D7– Próximo do empreendimento existe rio,
lago ou córrego ou são utilizados volumes

Obs.

significativos

___________________________________________

de

água

para

seu

funcionamento?

___________________________________________
___________________________________________

(
) sim . Aplicar também questionário
“B”.
(

___________________________________________
___________________________________________

) não.
D11- A utilização é feita de forma
correta?

Obs.
___________________________________________

(

) sim _____________________________.

(

) não.

(

) não foi possível determinar.

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
D8 - O empreendimento é agrícola?
(

) sim._______________.

Obs.
___________________________________________
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___________________________________________

(

) sim.

(

) não.

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Obs.
D12 – O empreendimento é pecuário?
(

) sim .

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

(

) não, passar pra questão D15 .

Obs.
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

___________________________________________
D16– Considerando o já visto, é possível
determinar se o empreendimento é ilegal ou
feito de forma incorreta?
(

) sim.

(

) não.

___________________________________________
___________________________________________

Obs.
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

D13 – É realizado:

___________________________________________
___________________________________________

(

) de forma intensiva.

(

) de forma extensiva.

(

) não foi possível determinar.

D17 – É possível determinar o responsável
pelo eventual dano ambiental ?
(

) sim.

(

) não.

Obs.

Obs.

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

D14 – O rebanho predominante é:
(

) bovino.

(

) bubalino.

(

) suíno.

(

) caprino.

(

) outros________________.

Obs.
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

D18 – Quais as providências que podem ser
tomadas?
(
) Solicitação de perícias
complementares.
(
) Instaurar procedimento
administrativo.
(
) Reunião entre as partes envolvidas,
buscando o estabelecimento de um T.A.C.
(
) Solicitação de atuação de outras
autoridades (IBAMA, SECTAM, DRT, Prefeitura
, etc).
(
) Indicar a paralisação da atividade,
por considerá-la agressora e/ou irregular.

___________________________________________
___________________________________________
D15 -Existe algum procedimento legal já
formalizado sobre o caso ou sobre a área?

(
) Efetuar ou indicar para que seja
efetuada medida de caráter sócio-econômico
e/ou educativo ao possível causador da ação
potencialmente danosa ao meio-ambiente.
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(

) Denúncia improcedente. Arquivar.

(

E3 – O empreendimento possui algum tipo
de autorização ou licença de
funcionamento?

) Outras

___________________________________________

(

) sim. __________________.

(

) não.

___________________________________________
Obs.
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

FORMULÁRIO “E” –
MINERAÇÃO

Obs.
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
E4 – Quanto à magnitude, pode ser definido
como:

E1-Quanto à ocupação, a área de
circunvizinhança do local pode ser definida
como predominantemente :
(

) residencial

(

) comercial

(

) industrial

(

) rural.

(

) outros ________________ .

(
) pequeno porte (familiar,
subsistência)
(

) médio porte

(

) grande empreendimento de mineração

(

) outro_______________

Obs.

Obs.
___________________________________________

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

___________________________________________
E5- O empreendedor possui documentação
que comprove propriedade, direito de uso
ou posse legal da área em questão?

___________________________________________
___________________________________________
E2 - O empreendimento potencialmente agressor

(

) sim. ______________________.

(

) não.

é controlado por:
(

) agente público.

(

) iniciativa privada.

Obs.
___________________________________________
___________________________________________
(
) iniciativa privada a mando de agente
público.

___________________________________________

(

___________________________________________

) outros ________________ .

___________________________________________

Obs.

E6 -Para a instalação do empreendimento
foi necessário desmatamento?

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

(

) sim . Aplicar também questionário “A”

(

) não.

___________________________________________
___________________________________________
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Obs.

Obs.

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________
E11 – São utilizados na lavra componentes
químicos tóxicos, contaminantes ou
similares?

E7– Próximo do empreendimento existe rio,
lago ou córrego ou são utilizados volumes
significativos
de
água
para
seu
funcionamento?

(

) sim ______________________________

(

) sim . Aplicar também questionário “B”

(

) não

(

) não.

(

) não foi possível determinar.

Obs.

Obs.

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

____________________________

E8- O objeto de reclamação refere-se à
retirada de areia, argila (barro), seixo ou
outro bem mineral encontrado na superfície
do solo?
(

) sim. ______________________.

(

) não.

E12-Existe algum procedimento legal já
formalizado sobre o caso ou sobre a área?
(

) sim.

___________________________________________
___________________________________________
(

) não

Obs.
___________________________________________

Obs.

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________
___________________________________________

E9– A extração é feita:
E13– Considerando o já visto, é possível
determinar se o empreendimento é ilegal ou
feito de forma incorreta?

(

) manualmente

(

) mecanicamente

(

) de outra maneira. ______________

(

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
E10- Existem depósitos de material
retirado no local?
) sim.

(

) não

Obs.
___________________________________________

Obs.

(

) sim

(

) não.

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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E15 – É possível determinar o responsável
pelo eventual dano ambiental ?
(

) sim

(

) não

Obs.
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

E16 – Quais as providências que podem ser
tomadas?
(
) Solicitação de perícias
complementares.
(
) Instaurar procedimento
administrativo.
(
) Reunião entre as partes envolvidas,
buscando o estabelecimento de um T.A.C.
(
) Solicitação de atuação de outras
autoridades (IBAMA, SECTAM, DRT, Prefeitura
, etc).
(
) Indicar a paralisação da atividade,
por considerá-la agressora e/ou irregular.
(
) Efetuar ou indicar para que seja
efetuada medida de caráter sócio-econômico
e/ou educativo ao possível causador da ação
potencialmente danosa ao meio-ambiente.
(

) Denúncia improcedente. Arquivar.

(

) Outras .

Obs.
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

