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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo estudar a criação de áreas protegidas negociadas 

enquanto compensação no processo de licenciamento do Projeto Hidroagrícola Jequitaí, 

assim como os efeitos sociais decorrentes deste processo. Nesse sentido, o problema 

consiste em indagar como as unidades de conservação se tornaram um instrumento de 

negociação e viabilização do empreendimento da Barragem de Jequitaí. Pretende 

também analisar o processo de licenciamento ambiental, tendo como foco as unidades 

de conservação compensatórias, como forma de compreender as ações que orientam os 

órgãos ambientais neste processo, cuja crítica é assentada na lógica econômica e no 

paradigma da adequação ambiental. Para tanto, optou-se pelo método de revisão das 

fontes primárias do licenciamento ambiental, procedimentos administrativos e arquivos 

dos órgãos ambientais envolvidos para levantamento de dados. O exame dos dados 

aponta no sentido de que as medidas compensatórias de criação de áreas protegidas 

traduzem o que Scott (2012) denomina de descaso planejado, uma vez que o ideal 

compensatório se sobrepõe e invisibiliza distintas formas de violência pelas quais foram 

submetidas os sujeitos atingidos pelo Projeto Hidroagrícola de Jequitaí. Através das 

análises das atas das audiências públicas ocorridas nesse processo, o sofrimento social 

pôde ser observado em suas várias dimensões, especialmente a partir das sensibilidades. 

 

Palavras-Chave: Descaso planejado; Unidades de conservação; compensação; 

Projeto Hidroagrícola Jequitaí. 
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ABSTRACT 

 

 

This research aims to study the creation of protected areas negotiated as compensation 

in the licensing process of the Jequitaí Hidroagricola Project, as well as the social 

effects resulting from this process. In this sense, the problem is to ask how conservation 

units are an instrument for negotiation and feasibility of the Jequitaí Dam project. It also 

intends to analyze the environmental licensing process, focusing on its compensatory 

environmental conditions, as a way of understanding the actions that guide 

environmental agencies in this process, whose criticism is based on the economic logic 

and the paradigm of environmental adequacy. Therefore, we opted for the method of 

reviewing the primary sources of environmental licensing, administrative procedures 

and files of federal agencies for data collection. Examination of the data points out that 

the compensatory measures for the creation of protected areas translate what Scott 

(2012) calls planned neglect, since the compensatory ideal overlaps and makes 

impossible different forms of violence by which the subjects affected by the Jequitaí 

Hydro-agricultural Project. Through the analysis of the minutes of the public hearings 

that took place in this process, social suffering can be observed in its various 

dimensions, especially based on sensitivities. 

 

 

Keywords: Planned neglect; Conservation units; compensation; Jequitaí Hydro-

agricultural Project. 
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INTRODUÇÃO 

Os processos de criação de unidades de conservação de proteção integral no 

Brasil têm se expandido a partir de uma relação complementar e funcional com a 

implementação de megaprojetos ou megaempreendimentos1. Tais projetos podem ser de 

infraestrutura ou de base extrativistas, de matriz energética, agropecuária, minerária ou, 

como no caso do estudo em questão, de projetos hidroagrícolas de irrigação. Esses 

processos, quando mal construídos e executados, são causadores de uma série de 

problemas sociais e ambientais, e invisibilizam violências epistêmicas, estruturais e 

raciais subjacentes a essas relações. 

Tais megaempreendimentos podem ser caracterizados como: 

instituição, ordem e discurso que expõe as formas de poder econômico, 

financeiro, mas, sobretudo, constitui mecanismo de poder para reproduzir 

relações disciplinares exercidas mediante os deslocamentos de povos e 
comunidades tradicionais, as expropriações de recursos naturais, as 

restrições à produção da existência, o controle dos incluídos/excluídos e a 
escalada de conflitos sociais e ambientais. (MARIN e SILVA, 2019, p. 336) 

 

Para a viabilização destes megaempreendimentos, distintas formas de mitigação 

e compensação ambiental são negociadas nos bastidores antes e durante os processos de 

licenciamento ambiental. Dentre as principais estratégias mitigatórias dos danos 

ambientais é emblemática a criação de áreas protegidas compensatórias. Áreas que têm 

servido funcionalmente à aprovação dos empreendimentos com a justificativa de 

equacionar seus impactos. Tais soluções de caráter compensatório ou mitigador se 

inserem no âmbito da lógica econômica neoliberal, na qual “o mercado passa a ter a 

capacidade institucional de resolver a degradação ambiental” (Acselrad: 2004b, p.23). 

Lógica assentada no paradigma da modernização ecológica (Mol, 1997), também 

denominado por Zhouri et al. (2005) de adequação ambiental e por Carneiro (2005) de 

jogo da mitigação. Nesta perspectiva, a despolitização da questão ambiental desvincula 

a relação entre o modo de produção capitalista da degradação ambiental e da injustiça 

social, neutralizando a crítica ecológica que reclama por mudanças na distribuição do 

poder sobre os recursos ambientais (Zhouri 2005).  

                                                             
1 As expressões megaprojetos e megaempreendimentos são aqui tomadas enquanto sinônimas, na 

perspectiva do tratamento conferido por Marin e Silva (2019). 
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A implementação de empreendimentos desenvolvimentistas e a criação de 

unidades de conservação de caráter compensatório/mitigador negociadas no processo de 

licenciamento ambiental invisibiliza os conflitos ambientais que envolvem o processo 

de expropriação e sofrimento social dos grupos atingidos. Processos marcados pela 

violência, silenciamento e ruptura da vida social dos distintos grupos étnicos e grupos 

camponeses que mantêm outras formas de apropriação e uso do ambiente onde esses 

empreendimentos são implementados. 

O discurso desenvolvimentista que acompanha tais empreendimentos resulta no 

que Zucarelli (2018), ao estudar o processo de licenciamento ambiental de 

empreendimentos minerários, denominou de “pacote da reprimarização da economia” e 

se materializa pela expropriação das populações locais onde tais empreendimentos serão 

implementados, bem como na degradação do ambiente do qual dependem e produzem 

seus modos de vida. Contexto caracterizado pela mercantilizacão e privatização dos 

recursos comuns enquanto uma estratégia de “acumulação por despossessão” 

(HARVEY, 2003) em que o controle e a apropriação dos recursos hídricos, submete as 

comunidades camponesas a um sistema de modo de produção industrial e capitalista.  

A utilização de unidades de conservação enquanto estratégia de viabilização 

negociada nos processos de licenciamento de grandes empreendimentos, a exemplo dos 

projetos de irrigação, tem se constituído uma prática generalizada no Brasil. Em âmbito 

nacional, pode-se citar a utilização de unidades de conservação compensatórias aos 

Projetos de irrigação dos Pontais Norte e Sul, em Petrolina/Pernambuco: o Parque 

Estadual Serra do Areal e o Refúgio da Vida Silvestre Riacho Pontal2. Em âmbito 

regional é emblemática a criação de um Sistema de Áreas Protegidas compensatórias ao 

Projeto de fruticultura irrigada Jaíba, situado no norte de Minas Gerais. Vide tabela 1 

abaixo. 

A esse respeito, a Tabela 1 relaciona as unidades de conservação criadas para 

viabilização do Projeto Jaíba no Norte de Minas. 

                                                             
2 Vale ressaltar que o Projeto de Irrigação Pontal, em Petrolina/PE, foi marcado por conflitos entre a 

CODEVASF e trabalhodores de movimentos sociais que ocupavam parte da área destinada aos lotes do 

perímetro irrigado então destinados a agricultores familiares e empreendimentos comerciais. As unidades 

de conservação Parque Estadual Serra do Areal e Refúgio da Vida Silvestre Riacho Pontal foram criadas 

seguindo modelo de compensação ambiental para mitigar os danos causados pelo Projeto. Fonte: 

http://www.alepe.pe.gov.br/2018/06/04/petrolina-odacy-amorim-quer-que-alepe-e-estado-atuem-para-

solucionar-conflito-em-perimetro-irrigado/. 
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A criação dos Parques Estaduais Verde Grande, Lagoa do Cajueiro e Mata Seca, 

através do SAP Jaíba foi condição negociada para possibilitar a expansão da etapa 2 

deste projeto e resultou na sobreposição das unidades de conservação aos territórios de 

comunidades tradicionais vazanteiras, na intensificação de conflitos fundiários e de 

confinamento territorial destes grupos nas ilhas e áreas marginais do rio São Francisco, 

na proibição do uso de seus ambientes de agricultura, criação de animais na solta e 

extrativismo, além do empobrecimento das famílias com a consequente necessidade de 

reorientação de suas estratégias de reprodução social e alimentar. Em resposta a este 

processo emergiu o “Movimento dos Encurralados pelos Parques”, hoje “Vazanteiros 

em Movimento”, que lutam em defesa dos seus elementos identitários, com diversas 

ações coletivas no campo ambiental (ANAYA, 2012). 

É hegemônica a utilização de unidades de conservação na modalidade de 

proteção integral ou restrito como instrumento de compensação em processos de 

licenciamento ambiental no Brasil. Orientadas pela corrente 

preservacionista/conservacionista, tal modalidade está contemplada na legislação 

federal que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC é a Lei 

9.985/2000. Conhecida como Lei do SNUC, tal ato normativo não cria, efetivamente, 

unidades de conservação. Sua função consiste em estabelecer diretrizes, como o modo 

de criação de uma unidade de conservação, a competência para tanto, o conteúdo e 

objetivo principal de unidade, entre outras definições. Embora a Lei do SNUC seja 

objeto de discussão em uma das seções deste estudo, convém desde já ressaltar que a 
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mencionada lei criou duas categorias de unidades de conservação, que são as de 

Proteção Integral e as de Uso Sustentável, cada uma com finalidades, estruturas e 

regimes jurídicos próprios. Além disso, a lei do SNUC também fomenta a criação de 

um sistema de áreas protegidas – SAP, além da formação de mosaicos, com gestão em 

conjunto das unidades de conservação. 

A implementação de áreas protegidas negociadas durante o processo de 

licenciamento do megaempreendimento denominado Projeto Hidroagrícola Jequitaí é 

tema deste estudo, assim como os efeitos decorrentes deste processo a exemplo da 

expropriação de coletividades dos lugares onde o empreendimento e as áreas protegidas 

serão efetivadas. O foco são as unidades de conservação compensatórias ao megaprojeto 

hidroagrícola de Jequitaí, negociadas no processo de licenciamento do empreendimento 

e os possíveis “Efeitos Derrames” (Gudynas, 2015) advindos deste jogo mitigatório 

sobre os grupos sociais do lugar.  

Nesse sentido, têm-se como hipóteses que tais unidades de conservação, 

enquanto compensações ambientais à Barragem de Jequitaí, constituíram-se como 

instrumentos de “adequação ambiental” (Zhouri, 2005) para a viabilização do 

empreendimento. E que a implementação e a ampliação desta modalidade de área 

protegida, provocará um processo de expropriação material e simbólica da população 

local, criando novos conflitos ambientais na região. 

Quanto ao objetivo geral, pretende-se analisar o processo de licenciamento 

ambiental em curso do Projeto Hidroagrícola de Jequitaí, tendo como foco suas 

condicionantes ambientais compensatórias referentes à criação de áreas protegidas à luz 

das categorias analíticas, o que permite compreender as ações decritas no licenciamento 

ambiental que orientam os órgãos ambientais neste processo, cuja crítica é assentada na 

lógica econômica e no paradigma da adequação ambiental (Zhouri, 2005). 

Enquanto objetivos específicos, esse estudo tem o intuito de apresentar o 

processo em curso de licenciamento ambiental do megaempreendimento Projeto 

Hidroagrícola de Jequitaí, de alto grau poluidor, com ênfase nas condicionantes 

ambientais compensatórias de criação de áreas protegidas. Ainda como objetivo 

específico, pretende-se analisar como se deu a inserção da ampliação do Parque 

Estadual da Lapa Grande e a implementação do Circuito Turístico Arqueológico, Lapa 

Pintada, Bibocas, Monumento Natural do Curral de Pedras e Garimpo como 
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condicionantes do processo de licenciamento ambiental do Projeto Hidroagrícola de 

Jequitaí. Busca-se, também, compreender a função das unidades de conservação no 

processo de licenciamento ambiental de Jequitaí, bem como as distintas formas de 

violência experienciadas pelos sujeitos atingidos. 

Nesse sentido, a concepção de um grande empreendimento na região, com 

deslocamento da população atingida e causador de significativos impactos ambientais 

tem sido a tônica de um modelo de desenvolvimento historicamente implantado e que 

merece cada vez mais a atenção crítica de como se configuram tais processos.  

Cabe ressaltar, que o Projeto Hidroagrícola Jequitaí, empreendido pela 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – 

CODEVASF3, é considerado um megaprojeto pela dimensão e caracteristicas do 

empreendimento, que envolve a construção das Barragens I e II. No estágio atual do seu 

licenciamento no órgão ambiental, somente a Barragem I conta com regular 

processamento, uma vez que o licenciamento da Barragem II ocorrerá somente após a 

conclusão da Barragem I. Este projeto não é um empreendimento isolado, desconectado 

dos discursos desenvolvimentistas direcionados `a implementação de outros como 

forma de convencimento social para sua implementação. Segue as políticas públicas 

desenhadas para a região semi-árida do Vale do rio São Francisco e a promessa de 

agricultura irrigada como meio para se alcançar o almejado desenvolvimento. 

(ANDRADE, 1984)  

ÁREA DE ESTUDO 

               A delimitação espacial deste estudo é a mesorregião do Norte de Minas, 

Município de Jequitaí, que tem sua história ligada ao ciclo do ouro e à riqueza mineral, 

se constituindo, historicamente e desde o período colonial, como um importante ponto 

de passagem e pouso durante viagens entre outras regiões.4 A figura abaixo dimensiona 

o município na região do Norte de Minas. 

Figura 1 – Localização do Município de Jequitaí 

                                                             
3 A Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco – CODEVASF é uma Empresa Pública 

Federal criada pela Lei 6.088/74. A CODEVASF tem sua atuação junto à SUDENE, de modo que os dois 

órgãos atuam com orientação da política econômica dos investimentos públicos e privados, oriundos de 

incentivos fiscais. 
4https://jequitai.mg.gov.br/historia/. Acesso em 10 de junho de 2020. 

https://jequitai.mg.gov.br/historia/
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Delimitando geograficamente o Município de Jequitaí, Brasol (2009) informa 

que a área possui clima tropical de savana: 

segundo o clima, nota-se que na região da Bacia do Rio Jequitaí ocorrem 
dois tipos de clima, descritos segundo esta metodologia. Aw - Clima tropical 

de savana, inverno seco e verão chuvoso. A temperatura média do mês mais 

frio é superior a 18° C. Este tipo de clima prevalece principalmente nas áreas 

de altitudes mais baixas, no Centro-Norte da área, assim como nos vales dos 
rios. Cwa - Clima de inverno seco e verão chuvoso. Temperatura do mês 

mais quente superior a 22º C. O mês mais seco tem recipitação inferior à 

décima parte da precipitação do mês mais chuvoso. (BRASOL, 2009, p.15). 

 

Desde a década de 1980, no contexto das políticas públicas de desenvolvimento 

do Vale do Rio São Francisco, a Bacia do Rio Jequitaí foi definida como uma das áreas 

prioritárias pela Companhia de Desenvolvimento do Vale do Rio São Francisco – 

CODEVASF para implantação de um megaprojeto desenvolvimenstista, denominado 

Projeto Hidroagrícola de Jequitaí (Andrade, 1984). 

Tal projeto, conhecido popularmente como Barragem de Jequitaí, traz consigo 

toda dimensão de um grande empreendimento de base capitalista, com forte discurso de 

promoção do progresso e do desenvolvimento para uma região supostamente marcada 

pela carência de recursos. As promessas de crescimento econômico, de criação de 

empregos e melhoramento do potencial agrícola ocultam o deslocamento compulsório 

da população a ser atingida e as profundas alterações em seu modo de vida. Este 

discurso tem o intuito de obter a aprovação no âmbito do licenciamento ambiental 

utilizando de uma retórica de sustentabilidade através da criação de áreas integralmente 

protegidas. 
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A lógica do ganho capitalista desses empreendimentos oculta a expropriação 

territorial traduzida eufemicamente por deslocamento compulsório, a migração forçada, 

a pulverização dos modos de vida, entre outros. Padrão semelhante é observado, 

também, no modus operandi dos agentes interessados na implantação do 

empreendimento, a partir do que Scott (2009) denominou de “descaso planejado”. Uma 

forma de agir na qual 

tudo é cuidadosamente planejado e permanentemente negociado ao longo de 

todas as operações, desde as primeiras inspirações de idéias até a 
concretização e implementação do planejado. Mas são negociações em 

muitos cenários e previamente marcadas como desiguais. Mais cedo ou mais 

tarde os planejadores e administradores implementarão os seus projetos 

mobilizando contingentes de aliados que se aglutinam em torno das muitas 
oportunidades que tais projetos oferecem. E, via de regra, mais cedo ou mais 

tarde as populações que se encontram no caminho dos projetos terão que 

ceder a eles, por mais que consigam impor certas condições para, como 
dizem os planejadores, “mitigarem” os impactos. É uma cessão resistida, 

batalhada e negociada, pois a população não se ilude pelos discursos 

persuasivos dos idealizadores de planejamento e da administração dos 
projetos sobre a possibilidade dela ser “beneficiária” e não vítima. (Scott, 

2009, p. 09) 

 

Em tal planejamento, as obras são colocadas como prioridade na pauta 

governamental e os temas relacionados às comunidades em segundo plano. Apresento a 

seguir o caminho metodológico e o aporte teórico para o desenvolvimento dessa 

pesquisa dissertativa. 
 

PERCURSO TEÓRICO METODOLÓGICO 

O percurso teórico-metodológico deste estudo passa pelo interesse da 

pesquisadora, graduada em Direito, com especialização em Direito Ambiental, em 

conhecer os processos que envolvem o meio ambiente e os projetos desenvolvimentistas 

na região do Norte de Minas Gerais, bem como compreender em que medida as leis 

ambientais servem como instrumento legitimador das desigualdades e injustiças sociais.  

Durante este percurso, surgiram uma série de indagações que contribuíram para 

a proposição do projeto de pesquisa no mestrado em Desenvolvimento Social da 

UNIMONTES/MG. Tais questões foram amadurecendo durante o desenvolvimento das 

disciplinas. Dentre estas questões, algumas se colocaram de forma relevante: como as 

unidades de conservação se constituem enquanto moeda de troca no âmbito do 

licenciamento ambiental do Projeto Jequitaí? Como as unidades de conservação, 
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enquanto instrumento legitimador do mercado nos processos compensatórios, 

multiplicam os conflitos e expõem uma realidade adversa socialmente?  

Para responder tais perguntas e os objetivos do projeto, optou-se pela 

metodologia qualitativa, uma vez que, possibilita a investigação dos significados ou 

sentidos produzidos, que resultam dos dados, dentro do seu contexto (Triviños, 1987). 

A descrição qualitativa é conveniente para apresentar o contexto sistêmico como ponto 

de partida para em seguida fazer uma imersão na delimitação proposta. Para Godoy 

(1995), 

algumas características básicas identificam os estudos denominados 

qualitativos. Segundo esta perspectiva, um fenômeno pode ser melhor 

compreendido no contexto em que ocorre e do qual é parte, devendo ser 
analisado numa perspectiva integrada. (GODOY, 1995) 

 

Com efeito, no que tange às técnicas metodológicas, a presente pesquisa passa 

pela revisão bibliográfica de estudos científicos já realizados sobre o projeto 

hidroagrícola de Jequitaí, a revisão de literatura no campo das ciências sociais e 

humanas, com ênfase na Ecologia Política, que tem contribuído para a discussão dos 

conflitos ambientais que envolvem megaempreendimentos, de forma crítica e a partir 

das desigualdades das relações de poder. Outra técnica metodológica que servirá de 

base para a pesquisa é a análise documental, que se constitui no levantamento e 

tratamento de fontes primárias (documentos institucionais, atas, processos jurídicos, 

etc), ainda não tratadas analiticamente. Dentre as fontes primárias a serem analisadas 

estão: o Processo de Licenciamento Ambiental nº 50229/2004/002/2010, em curso na 

Superintendência Regional de Meio Ambiente do Norte de Minas - SUPRAM/NM; e as 

atas de audiência pública do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que 

instaurou procedimento para acompanhar/fiscalizar o licenciamento ambiental do 

empreendimento da CODEVASF, denominado Projeto Hidroagrícola de Jequitaí.  

 Para a análise do material coletado, partir-se-á da perspectiva construcionista, 

que, no entender de Spink (2013), incorpora a noção de que os critérios e conceitos que 

são utilizados para descrever e explicar a realidade são construções humanas. Será 

utilizado o método de práticas discursivas que trabalha com a linguagem em ação e a 

produção de sentidos no cotidiano. Para realizar a análise discursiva das falas presentes 

nos documentos primários, estas serão separadas a partir da técnica de mapas de 

associação de ideias. Nesse sentido, Spink (2013) dispõe que: 
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Os mapas têm o objetivo de sistematizar o processo de análise das práticas 

discursivas em busca dos aspectos formais da construção linguística, dos 
repertórios utilizados nessa construção e da dialogia implícita na produção 

de sentido. Constituem instrumentos de visualização que têm duplo objetivo: 

dar subsídios ao processo de interpretação e facilitar a comunicação dos 
passos subjacentes ao processo interpretativo (Spink, 2013, p. 84). 

Para estudar esse conjunto de relações, este estudo opta por organizar suas 

análises das práticas discursivas presentes nas atas das audiências públicas realizadas no 

processo do licenciamento ambiental do Projeto Hidroagrícola de Jequitaí, relatórios de 

impacto ambiental, pareceres técnicos, processos e documentos jurídicos. 

Desta forma, através das narrativas documentadas nas atas das audiências 

públicas, apresenta-se como os atores envolvidos no processo de licenciamento de 

Jequitaí disputam sentidos de categorias relacionadas a ideia de interesse social, 

ambiente, compensação, entre outras, para viabilizar o empreendimento e seus 

instrumentos mitigatórios. 

A partir dessas considerações, pretende-se estruturar a dissertação em três 

capítulos e conclusão. 

O primeiro capítulo apresenta o Projeto Hidroagrícola de Jequitaí, seu processo 

de licenciamento e condicionantes ambientais. Busca-se caracterizar o processo de 

licenciamento e as áreas protegidas a serem implementadas e ampliadas para 

viabilização do projeto. Nesta seção faz-se ainda uma análise das categorias 

administrativas utilizadas no processo de licenciamento ambiental de uma forma geral e 

apresenta o processo de licenciamento ambiental em curso na SUPRAM-NM; suas 

condicionantes ambientais compensatórias ao empreendimento proposto, com foco na 

ampliação/criação de áreas protegidas. 

O segundo capítulo apresenta um histórico sobre as unidades de conservação, 

enquanto áreas especialmente protegidas, os argumentos das correntes preservacionista 

e conservacionista que fundamentam o paradigma da modernização ecológica, bem 

como apresentar as categorias previstas na Lei do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação – SNUC. Nesta seção é abordada a noção de compensação ambiental 

trazida pelo artigo 36 da Lei 9.985/2000 e discutida sua relação como estratégia de 

adequação ambiental e paradigma hegemônico no campo ambiental e do Direito.  

          No terceiro capítulo realiza-se a análise do processo de discussão dos conflitos 

sociais e da expropropriação das comunidades camponesas do Projeto de Jequitaí e suas 
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condicionantes. Trazendo as falas dos agentes, suas ações, posicionamentos, disputas e 

articulações, com objetivo de compreender o processo de sofrimento social causado pela 

expropriação do megaprojeto e pela negociação das propostas de ampliação do Parque 

Estadual da Lapa Grande e a implementação do Circuito Arqueológico de Turismo, pré-

histórico e histórico da Lapa Pintada, Bibocas, do Monumento Natural do Curral de 

Pedras e Garimpo, em Jequitaí/MG. Tal caracterização será realizada a partir da análise 

documental das atas das audiências públicas realizadas. Para adentrar em tais questões, 

é importante ponderar quem são os agentes desse campo, como ele é estruturado, quem 

eles representam, como os sujeitos se articulam, o quê querem dizer com essas 

articulações, entre outros aspectos que são relevantes para desvelar socialmente esse 

processo. 

              Nas considerações finais pretende-se fazer uma análise crítica e conclusiva de 

todo esse processo, cuja complexidade aponta no sentido de que as medidas 

compensatórias sugeridas no âmbito do licenciamento atendem, de uma forma geral, 

demandas do mercado, beneficiando empreendedores e agentes do campo ambiental. As 

unidades de conservação implementadas enquanto compensação ambiental criam 

situações de injustiça ambiental e social, servindo como instrumento funcional a 

empreendimentos desenvolvimentistas. 
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CAPÍTULO I 

A DINÂMICA DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO 

PROJETO HIDROAGRÍCOLA DE JEQUITAÍ 

                A implementação de megaempreendimentos, a exemplo dos projetos de 

irrigação, tem como condição obrigatória para sua construção, instalação, ampliação e 

funcionamento do licenciamento ambiental que é regido por diversas normas em âmbito 

nacional e estadual (BRASIL,1981). Normas que determinam a adoção de estudos 

prévios e de diversos procedimentos e projetos antes da efetiva obtenção da licença, 

tendo em vista que os megaempreendimentos são causadores de grande impacto no 

espaço social e de alto potencial poluidor. Estes atos, que precedem o licenciamento 

ambiental, são atos autorizativos para a implementação do empreendimento. Esta seção 

é dedicada primeiramente ao estudo das normas do licenciamento ambiental para 

melhor compreensão do objeto de estudo. Em seguida, será apresentado, em síntese, o 

Processo de Licenciamento do Projeto Hidroagrícola Jequitaí em curso no órgão 

ambiental e as medidas de compensação de criação de unidades de conservação 

propostas no licenciamento. 

1.1 O Licenciamento Ambiental de megaempreendimentos de grande potencial 

poluidor 

  De um modo geral, uma vez que as barragens de irrigação são construídas em 

cursos d’água estaduais, o licenciamento destas barragens é regido pelas normas e 

diretrizes estabelecidas no âmbito do licenciamento estadual. Em regra, o licenciamento 

ambiental compete aos Estados, de modo que fica a cargo da União ou dos Municípios 

somente em casos específicos, como informam os artigos 7º e 9º da Lei Complementar 

nº 140/20115 (BRASIL, 2011).  

Se em âmbito federal destaca-se a Resolução CONAMA nº 237/1997, que trata 

da necessidade de um processo de licenciamento ambiental mais rigoroso em razão do 

grande potencial poluidor das barragens, no âmbito do Estado de Minas Gerais a 

principal norma de regência é a Deliberação Normativa do Conselho Estadual de 

Política Ambiental nº 217/2017 (COPAM, 2017). 

                                                             
5 A Lei Complementar nº 140/2011 fixa as normas para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum 

relativas à proteção do meio ambiente, inclusive em relação ao licenciamento ambiental. 
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A Deliberação Normativa Copam nº 217, de 06 de dezembro de 2017, é a norma 

em âmbito estadual que estabelece os critérios para classificação, segundo o porte e 

potencial poluidor, bem como os critérios locacionais a serem utilizados para definição 

das modalidades de licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades 

utilizadores de recursos ambientais. Nesse sentido, o artigo 1º da DN 217/2017 registra 

que: 

Art. 1º – O enquadramento e o procedimento de licenciamento ambiental a 
serem adotados serão definidos pela relação da localização da atividade ou 

empreendimento, com seu porte e potencial poluidor/degradador, levando 

em consideração sua tipologia. 

Parágrafo único – O licenciamento ambiental deve assegurar a participação 

pública, a transparência e o controle social, bem como a preponderância do 
interesse público, a celeridade e a economia processual, a prevenção do dano 

ambiental e a análise integrada dos impactos ambientais. 

Para orientar o licenciamento ambiental de tais empreendimentos 

potencialmente poluidores, a lei determina uma série de instrumentos para a 

implementação da Política Nacional de Meio Ambiente – PNMA. Entre esses, merecem 

destaque a obrigatoriedade de elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o 

respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). Nesse sentido, o Estudo de 

Impacto Ambiental (EIA) é um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente 

que permite a identificação e avaliação prévia dos impactos ambientais decorrentes da 

instalação, operação ou ampliação de obras, atividades e empreendimentos capazes de 

provocar significativos impactos ao meio ambiente, além de indicar medidas 

mitigadoras e considerar alternativas locacionais e tecnológicas do projeto. (Mafra, 

2019) 

Portanto, as diretrizes gerais para a elaboração do EIA/RIMA são estabelecidas 

pela Resolução Conama nº 01/1986, ou seja, em relação às atividades listadas no art. 2° 

da citada resolução6, a concessão da Licença Prévia pelo órgão ambiental competente 

dependerá sempre da apresentação de EIA/RIMA. Posto que a Resolução Conama nº 

                                                             
6 Artigo 2º - Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto 

ambiental - RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente, e do IBAMA e em 

caráter supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais como: 

I - Estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento; 

(...) 

VII - Obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais como: barragem para fins 

hidrelétricos, acima de 10MW, de saneamento ou de irrigação, abertura de canais para navegação, 

drenagem e irrigação, retificação de cursos d'água, abertura de barras e embocaduras, transposição de 

bacias, diques; 



25 
 

01/1986 criou uma presunção de significativo impacto ambiental para a implantação de 

tais empreendimetos, as barragens para fins de irrigação estão sujeitas a EIA/RIMA. No 

Estado de Minas Gerais, somente as barragens de irrigação com mais de 10 hectares de 

área inundada é que dependem de EIA/RIMA.  

O Decreto 99.274/1990, que regulamentou a Resolução Conama 01/86, criou 

uma série de etapas para o processo de licenciamento ambiental. Em síntese, consiste no 

licenciamento em três etapas, quais sejam, a licença prévia – LP, licença instalação – LI 

e licença operação – LO, como está sintetizado na tabela abaixo 

Tabela 02: Síntese do licenciamento trifásico 

 

 

Licença Prévia 

(LP) 

aprova a localização e concepção do empreendimento, atividade ou obra 

que se encontra na fase preliminar do planejamento atestando a sua 

viabilidade ambiental, estabelecendo os requisitos básicos e 

condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implantação, 

além de exigir a apresentação de propostas de medidas de controle 

ambiental em função dos possíveis impactos ambientais a serem gerados. 

Licença de 

Instalação (LI) 

autoriza a instalação do empreendimento, atividade ou obra de acordo com 

as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, 

fixando cronograma para execução das medidas mitigadoras e da 

implantação dos sistemas de controle ambiental. 

Licença de 

Operação (LO) 

autoriza a operação da atividade, obra ou empreendimento, após a 

verificação do efetivo cumprimento das medidas de controle ambiental e 

condicionantes determinadas nas licenças anteriores. 

Fonte: CAMPOS, Laura. 2021. 

 Assim, da etapa de viabilidade (EIA/RIMA) até a emissão da licença de 

operação, o licenciamento ambiental tem, em tese, a função essencial de controlar o 

nível dos danos advindos pela atividade em uma tentativa de orientar a tomada de 

decisão acerca dos empreendimentos. Destaca-se que o não atendimento às 

condicionantes ambientais exigidas em cada uma das fases, por exemplo, pode impedir 

ou deveria impedir o prosseguimento do processo de licenciamento ambiental do 

empreendimento7.  

                                                             
7 A título ilustrativo, a Hidrelétrica de Belo Monte, no sudoeste do Pará, foi autuada pelo IBAMA pelo 

descumprimento de exigências relacionadas ao Licenciamento Ambiental. Entre as condicionantes 

descumpridas, destaca-se a que determinava a realização das ligações domiciliares à rede de esgoto da 

área urbana de Altamira, no sudoeste do Pará e a exigência de realização, até outubro de 2016, das obras 

de urbanização e da relocação ou indenização dos moradores do Bairro Jardim Independente II atingidos 

pelo enchimento do reservatório da usina. Em vários casos, como este, o descumprimento de uma 

condicionante não impede o prosseguimento do licenciamento ambiental do empreendimento. 
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No entanto, para além do tecnicismo proposto pela norma, o licenciamento 

ambiental na prática evidencia uma dinâmica contraditória no campo ambiental e seus 

consequentes efeitos sociais. O EIA/RIMA é um instrumento da Política Nacional de 

Meio Ambiente que orienta a tomada de decisões no curso do processo de 

licenciamento ambiental. Porém, aqui entende-se que o EIA/RIMA se constitui 

enquanto: 

dispositivos de governo que arregimentam certos tipos de expertise e poder 

para funcionar como mecanismos de visibilização e invisibilização, ou seja, 

inclusão e exclusão daquilo que se deseja classificar e reconhecer como 
universo atingido e, por conseguinte, das responsabilidades estatais e 
empresariais (Teixeira et. al, 2020, p.7) 

Tendo em vista que é a partir do EIA que se definem e se acionam categorias 

produtoras de uma “economia de visibilidades”, Teixeira et. al (2020) ressaltam que tal 

estudo orienta a visão do órgão ambiental no âmbito do licenciamento e simplifica a 

complexidade das relações sociais evidenciando as construções dessas no âmbito do 

campo ambiental: 

A economia de visibilidades a que nos referimos se apresenta como uma 
“prosa de dominação cadastral” (idem, p. 164) que racionaliza, simplifica, 

padroniza, domestica, aplana e normaliza a complexidade das dinâmicas 
socioculturais. (Teixeira, Zhouri e Mota, 2020, p. 12) 

 

Torna-se assim, primordial destacar como o EIA\RIMA, de forma tecnicista e 

direcionada, fornece ao processo de licenciamento ambiental um conjunto de 

informações gerenciais sobre o lugar afetado pelo empreendimento, codificando 

resultados sob forma descritiva em tabelas, dados estatísticos, mapas, entre outros 

processos, demonstrando problemas de ordem procedimental (ZHOURI, 2008). Tais 

classificações, limitam, reduzem as pluralidades e invisibilizam outras formas de 

produção e apropriação dos espaços sociais, que não são reconhecidas pela lógica 

capitalista e pela visão tecnicista de tais consultores e agentes públicos (Teixeira et. al, 

2020). 

A projeção dessa lógica nos espaços, no intuito de promover transformações 

contínuas desses territórios, endossam a perspectiva dos projetos desenvolvimentistas e 

aqueles que questionam a visão política capitalista e mercadológica são acusados de 

serem contrários ao progresso, em virtude do quê passam a ser desqualificados e 

julgados como “atrasados” ou “conservadores”. Esse discurso ideológico passa a ser um 
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poderoso instrumento de anulação das diferenças quando da construção de megaprojetos 

pois promovem um silenciamento das individualidades. A anulação das diferenças 

permite que os conflitos gerados sejam conduzidos coercitivamente para a necessidade 

de realização de acordos coletivos, em uma busca de um suposto consenso harmônico, 

baseada na idéia do “bem comum”. (SIGAUD, 1989). 

Por outro lado, todas essas ações do campo ambiental não contam só com esse 

eficiente discurso. São avalizadas, pelo menos em âmbito normativo, por leis e decretos 

que reconhecem ali uma suposta presença de “interesse público” ou ainda “interesse 

social”. A imprecisão de tais termos, tratados com premissa de universais, e a forma 

como tais interesses são declarados de cima para baixo, permitem questionar qual o 

interesse público, de fato, está presente em tais normas. No Brasil e no mundo, tais 

questões são concebidas sob perspectivas que normalizam e normatizam uma visão de 

desenvolvimento linear como mecanismo dominante em relação a apropriação dos bens 

naturais, de modo que os projetos desenvolvimentistas são sutilmente integrados ao 

conceito de interesse público. 

Assim, convém indagar a quem serve o licenciamento ambiental sob tais 

premissas e a que o interesse social é, na verdade, interesse de quem? A disputada 

categoria de desenvolvimento se une ao tecnicismo do licenciamento ambiental 

promovendo a homogeneização do substrato social. Essa posição se torna mais que uma 

visão colonialista, mas também como uma forma dominadora de implementar uma 

política excludente e de dominação legitimadas por estudos e pareceres técnicos, ações 

dos agentes judiciários, que evocam a noção de “universalidade, consenso e nobreza” 

(ZHOURI, 2012) 

É nesse contexto que, na realidade, os interesses dos grupos dominantes agem 

com supremacia de forças, seja econômica,  política e jurídica, transformando seus 

intereses privados em um discurso persuasivo e estatal de interesse geral para 

determinado espaço social, tudo em nome de um eventual interesse público (SIGAUD, 

1989). 

Outro aspecto questionável no âmbito do licenciamento ambiental refere-se à 

suposta presença de participação social em tais procedimentos. Este aspecto será 

abordado de forma mais detida e crítica no terceiro capítulo deste estudo, com a 

dimensão proposta por Texeira (2021), em especial sob a perspectiva politizadora da 
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participação popular no licenciamento ambiental, ocasião em que serão analisados os 

agentes envolvidos nesse processo. 

 

1.2 O Projeto Hidroagrícola de Jequitaí e suas condicionantes compensatórias 

Embora a concepção para um megaprojeto em Jequitaí seja da década de 1980, 

as tratativas para o licenciamento da obra se intensificaram no final da década de 1990, 

de modo que, após a elaboração dos estudos de impacto ambiental – EIA pela empresa 

ENGECORPS (empresa de engenharia consultiva de projetos estudos e gerenciamento 

de obras de infra-estrutura), houve o protocolo no órgão ambiental no ano de 2005 para 

a obtenção da licença prévia do empreendimento.  

  O Projeto Hidroagrícola do Jequitaí está configurado como um convênio entre 

a CODEVASF e a extinta Fundação Rural Mineira – RURALMINAS8, atualmente sub-

rogada pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas 

Gerais – SEAPA, em 2017, cuja execução complementar do Plano de Controle 

Ambiental - PCA está a cargo da consultoria ambiental vencedora da licitação, 

Consórcio Rio Jequitaí, constituídas das empresas Engesolo Engenharia Ltda. e 

Tractebel Engineering.  

Segundo a CODEVASF9, o empreendimento da Barragem de Jequitaí, 

denominado Projeto Hidroagrícola de Jequitaí, consiste em um empreendimento voltado 

para a exploração do potencial hídrico do rio Jequitaí, por meio da regularização de sua 

vazão, tendo como objetivo reduzir os riscos de enchentes e da falta de água em época 

de secas. Porém, o projeto tem múltiplas finalidades, uma vez que é destinado à geração 

de energia, abastecimento e promoção do turismo10.  Somente com a obtenção da 

                                                             
8 A extinta Fundação Rural Mineira – RURALMINAS representava uma classe política do setor 

agropecuário do Norte de Minas que determinava os projetos desenvolvimentistas para região, desde a 

década de 1970. Dentre as funções da estatal, destacavam-se as as relativas à discriminação e arrecadação 

de terras devolutas rurais e à gestão e à administração das terras arrecadadas, além das atribuições 

relativas ao planejamento, gestão, fiscalização e execução de projetos de logística de infraestrutura rural e 
de engenharia, voltadas ao desenvolvimento social e econômico do meio rural no Estado. 
9 Disponível em: https://www.codevasf.gov.br/linhas-de-negocio/irrigacao/projetos-publicos-de-

irrigacao/elenco-de-projetos/em-estudo/jequitai. Acesso em 21 de abril de 2020. 
10 O Projeto Hidroagrícola de Jequitaí prevê a construção de duas grandes barragens que funcionarão 

também como Pequena Central Hidrelétrica – PCH. A barragem de Jequitaí I é para a geração de 8,25 

MW e a barragem de Jequitaí II é para a geração de 12,4 MW. A resolução nº 394/1998 da ANEEL 

classifica como PCH aquela que tenha potencial de 1MW a 30 MW. Embora o megaprojeto preveja usos 

múltiplos para as várias finalidades ali contempladas, na seção própria deste estudo, que trata do 

licenciamento, será apresentada a atual fase do processo no órgão ambiental, bem como o andamento da 

https://www.codevasf.gov.br/linhas-de-negocio/irrigacao/projetos-publicos-de-irrigacao/elenco-de-projetos/em-estudo/jequitai
https://www.codevasf.gov.br/linhas-de-negocio/irrigacao/projetos-publicos-de-irrigacao/elenco-de-projetos/em-estudo/jequitai
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licença de instalação, as obras do empreendimento tiveram início em setembro de 2013, 

fazendo parte do Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São 

Francisco11.  

De acordo com a CODEVASF, o Projeto Hidroagrícola pretende viabilizar a 

irrigação de aproximadamente de 35 mil hectares de lavouras, a criação de mais de cem 

mil empregos diretos e indiretos, além da geração de energia, exploração do turismo e 

lazer e benefícios às áreas urbana e rural de municípios de Claro dos Poções, Francisco 

Dumont, Jequitaí, Várzea da Palma e Lagoa dos Patos. O empreendimento pretende 

garantir o abastecimento de aproximadamente 650 mil pessoas, distribuídas em 19 

municípios da região12.  

A figura abaixo apresenta a área da barragem do Projeto Hidroagrícola de 

Jequitaí em contato com os municípios da região. 

 

Figura 2 – Projeto Hidroagrícola Jequitaí e os respectivos municípios  

 

            Em se tratando de um megaempreendimento causador de significativo impacto 

ambiental e altíssimo potencial poluidor, está submetido ao processo de licenciamento 

mais complexo, que exige a elaboração de EIA/RIMA e tramitação nas fases de licença 

                                                                                                                                                                                   
Barragem I e a sustação do andamento da Barragem II. 

(https://www.codevasf.gov.br/noticias/2004/20040924_02) 
11 Disponível em: http://agenciaminas.mg.gov.br/noticia/conclusao-do-projeto-jequitai-e-discutida-em-

reuniao-em-montes-claros. Acesso em 21 de abril 2020. 
12 Disponível em: http://agenciaminas.mg.gov.br/noticia/conclusao-do-projeto-jequitai-e-discutida-em-

reuniao-em-montes-claros. Acesso em 21 de abril 2020. 

http://agenciaminas.mg.gov.br/noticia/conclusao-do-projeto-jequitai-e-discutida-em-reuniao-em-montes-claros
http://agenciaminas.mg.gov.br/noticia/conclusao-do-projeto-jequitai-e-discutida-em-reuniao-em-montes-claros
http://agenciaminas.mg.gov.br/noticia/conclusao-do-projeto-jequitai-e-discutida-em-reuniao-em-montes-claros
http://agenciaminas.mg.gov.br/noticia/conclusao-do-projeto-jequitai-e-discutida-em-reuniao-em-montes-claros
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prévia - LP, licença instalação - LI e licença operação - LO, cada qual com requisitos 

específicos e condicionantes próprias.  

O empreendimento contempla a formação de dois grandes reservatórios, as 

Barragens de Jequitaí I e II, cuja área estimada dos reservatórios é de 12.900 hectares. 

Para a implantação do projeto de irrigação à jusante da barragem a área estimada é de 

58.150 hectares. O empreendimento traz consigo discurso de que pretende a 

regularização das vazões, o controle de cheias, além da geração de energia (Jequitaí I – 

8,25 MW e Jequitaí II – 12,40 MW) e potencial para abastecimento público, 

ecoturismo, recreação, lazer e piscicultura.  

Para além da dimensão técnica e geográfica do empreendimento, os maiores 

impactos advindos de sua implementação, além dos incontáveis danos ao ambiente, são 

os sociais, uma vez que a localização destes empreendimentos, que envolvem riscos e 

danos ambientais, se encontram sobre áreas habitadas por populações de baixa renda ou 

minorias étnicas. Locais identificados por Bullard (1990)13 enquanto “zonas de 

sacrifício”, demandando a realocação das famílias e das comunidades ali residentes bem 

como das áreas propostas como compensação dos danos ambientais causados pela 

implementação do projeto. A figura 3 abaixo apresenta a planta do empreendimento, 

localizando o perímetro irrigado, além dos eixos das barragens I e II.  

 

Figura 3 – Planta do empreendimento. CODEVASF (2018) 

                                                             
13 BULLARD, Robert D. (1990) Dumping in Dixie: race, class and environmental quality. Boulder, 

Westview Press.  
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Entre os anos de 2004-2005, foi elaborado pela ENGECORPS (empresa de 

engenharia consultiva de projetos estudos e gerenciamento de obras de infra-estrutura 

com sede em Barueri-SP) um estudo de atualização do projeto executivo e adequação 

dos estudos ambientais com intuito da apresentação do EIA-RIMA para protocolo do 

pedido de aprovação de licença ambiental que seria proposto pela CODEVASF. Vale 

destacar, desde já, no próprio EIA-RIMA foram feitas as estimativas dos impactos 

ambientais14, bem como o levantamento de todas as áreas em que seriam passíveis de 

criação/ ampliação/manutenção de unidades de proteção integral, com ênfase na reserva 

ecológica “Curral de Pedras”. 

Logo, o processo de licenciamento teve início no ano de 2005, com apresentação 

ao órgão ambiental do EIA/RIMA, através do processo de licenciamento do Projeto 

Hidroagrícola de Jequitaí (PA COPAM nº 50229/2004/001/2005). Os atos que integram 

esse processo de licenciamento estão descritos na tabela abaixo em sua sequência 

temporal. 

Tabela 03: Breve síntese do andamento do processo de licenciamento do Projeto 

Hidroagrícola Jequitaí 

 

 

2005 

(maio) 

Maio/2005 - Protocolo do Estudo de Impacto ambiental e Relatório de Impacto 

Ambiental - EIA/RIMA na SUPRAM-NM visando a obtenção da Licença Prévia 

(LP); 

 

2006 

(dezembro) 

A SUPRAM-NM, após deliberação de deferimento da Câmara de Atividades 

Agrossilvipastoris, emitiu a Licença prévia (LP) nº 013/2006 para o Projeto 

Hidroagrícola do Jequitaí (PHJ), com validade de 4 anos; 

 

2006 a 

2010 
 

 

Elaboração dos Programas Ambientais (PCA) e cumprimento das condicionantes 

da LP; 

 

2010 
(outubro) 

 

 

Protocolo na SUPRAM-NM do Plano de Controle Ambiental (PCA) visando à 

obtenção da Licença de Instalação (LI); 

                                                             
14 Via de regra, grandes barramentos provocam a alteração do transporte de sedimentos nos cursos 

d’água. Ao interromper a continuidade dos fluxos hídricos, as barragens obstruem o transporte natural de 

matéria orgânica e metais nos sistemas fluviais e reduzem as taxas de oxigênio dissolvido, alterando as 

características químicas e biológicas dos ecossistemas aquáticos (WEI et al., 2009). Estas alterações 

afetam negativamente a qualidade das águas e aumentam os riscos de contaminação. As barragens 

inundam e formam novas áreas ripárias, destruindo a vegetação existente; alteram as flutuações do nível 

da água e o regime de escoamento dos cursos d’água, modificando a composição e estrutura da vegetação 

ciliar; e, ainda, favorecem a invasão de espécies exóticas e a desestruturação dos ecossistemas naturais 

(NILSSON; BERGGREN, 2000). 
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2011 
(outubro) 

 

 

Assinatura do Termo de Compromisso 0.008.00-2011 entre CODEVASF e 

RURALMINAS; e formação do Comitê Gestor; 

 

2012 
(março) 

 

Elaboração do Inventário Florestal, do Projeto Técnico de Recomposição de Flora 

(PTRF) e do Plano de Controle Ambiental - PCA; 

 

2012 
(março) 

 

Emissão do Plano e Cenários de Negociação para os atingidos pelo PHJ; 

 

2012 
(maio) 

 

Elaboração do Plano de Assistência Social - PAS/Barragem. No mesmo período é 

elaborado o Plano de Gestão Ambiental Integrada - PGAI; 

 

2012 
(dezembro) 

 

Publicado no D.O.U. o decreto de Utilidade Pública para Fins de Desapropriação 

do reservatório; 

 

2013 
(fevereiro) 

 

Emissão da Licença de Instalação (LI) ad referendum para o Projeto Jequitaí 

(Ofício OF/GAB/SE/COPAM/nº 08/2013)15; 

 
2013 

(março) 

 

Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS/MG emitiu a Resolução 

nº437/2013 que aprova o PAS/Barragem do PHJ - Condicionante 16 da LP e do 

processo para emissão da LI; 

 

2013 

(julho) 

 

Emissão da Anuência Previa IBAMA nº. 11/2013/SUPES/MG para intervenção 

em Mata Atlântica - Condicionante de composição do processo para emissão da 

LI; 

 
2013 

(julho) 

Instalação de dois postos do PAS em Francisco Dumont e Jequitaí e contratadas 

equipes técnicas, iniciando as ações do PAS/Barragem para atendimento das 

demandas das comunidades direta e indiretamente afetadas pelo empreendimento; 

 

2013 

(setembro) 

 

Emissão, pela SUPRAM-NM, da Licença definitiva de instalação LI nº 337/2013, 

com validade de 6 anos (09/09/2019); 

 

 
2013 

(setembro) 

Início das atividades das obras civis da Baragem I do Projeto Jequitaí 

(18/09/2013). As obras perduraram por 20 meses, sendo executadas: instalação 

dos canteiros de obras e industrial; abertura de diversos acessos internos e 

melhoria de acessos externos aos canteiros; desmonte de rochas no leito do rio 

Jequitaí para implantação da bacia de dissipação; escavações do desvio do rio; 

abertura das ombreiras em ambas as margens do rio; abertura de bota-foras e 

áreas de empréstimo; construção de galerias de acesso em áreas de comunidades 

locais 

 

2013 

Publicação no diário oficial do Decreto nº 622 que declara de utilidade pública, 

para fins do disposto na alínea "b" do inciso VII do art. 30 da Lei Federal no 

                                                             
15 A concessão de licenças ad referendum consiste em um tratamento de exceção, pela inviabilidade da 

demora do trâmite ordinário de deliberação do órgão colegiado, de modo que a autoridade máxima do 

sistema estadual do meio ambiente delibera a respeito e submete sua decisão para posterior chancela do 

órgão colegiado competente sobre o pedido de autorização ou licença ambiental. 
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(novembro) 11.428/06 as obras de infraestrutura - etapas I e II - do Sistema de Barragens de 

Uso Múltiplo do Projeto Jequitaí, com fins de supressão de Mata Atlântica; 

 

2014 

(fevereiro) 

 

Publicação no diário oficial do decreto nº 28 que declara de utilidade pública para 

fins de Desapropriação das áreas de reassentamento; 

 

2015 

(julho) 

 

Ofício CODEVASF nº 100/2015 – 1ª/SR/GRR solicitando a adequação das ações 

e atividades dos programas socioambientais em função da paralisação das obras 

civis. 

 

2015 

(outubro) 

Resposta da SUPRAM, através do Ofício nº 1514/2015, resultando no 

deferimento parcial de solicitações e no indeferimento de outras, destacando-se 

aquelas de monitoramento das áreas já interferidas/impactadas, àqueles 

parâmetros biológicos (água, flora, ictiofauna e fauna), educação ambiental, bem 

como a manutenção do cronograma do Projeto de Remanejamento da População, 

que inclui o Plano de Assistência Social - PAS/Barragem. 

2019 Retomada do processo para revalidação da licença de instalação, licitação para 

continuação das obras e apresentação de relatório de cumprimento para futura 

Licença de Operação – LO. 

Fonte: CAMPOS, Laura. 2021. 

Em síntese, o processo de licenciamento teve início no ano de 2005, com a 

apresentação de EIA/RIMA para todo o empreendimento, contemplando tanto a 

Barragem I quanto a Barragem II. Houve concessão de licença prévia – LP no ano de 

2006, seguida da elaboração de um Plano de Controle Ambiental – PCA em 2010, 

visando a obtenção da licença de instalação – LI, que ocorreu em 2013, mesmo ano em 

que se iniciaram as obras. No ano de 2015, as obras foram suspensas por ausência de 

verbas, tal qual anunciado pela CODEVASF. No ano de 2019, houve retomada dos 

procedimentos licitatórios para continuidade das obras, bem como prosseguimento do 

cumprimento das condicionantes visando a revalidação da licença de instalação e 

posteriormente a obtenção da licença de operação – LO.  

Não obstante a complexidade que se nota na versão resumida das principais 

ocorrências em ordem cronológica do licenciamento16, tal processo já se arrasta há 

quinze anos e o empreendimento não obteve ainda a licença de operação. Os 

barramentos estão situados num "canyon" existente no rio Jequitaí, de modo que a 

Barragem Jequitaí I é responsável pelo armazenamento e regularização das vazões 

(inclusive das cheias), enquanto a Barragem Jequitaí II é destinada a permitir a adução 

                                                             
16 Os documentos a que se referem as principais ocorrências ora mencionadas resumidamente de acordo 

com uma seqüência temporal integram o anexo desta pesquisa, para eventual consulta do leitor. 
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de água por gravidade, para as áreas a serem irrigadas pelo Projeto Público de Irrigação 

tanto na margem direita e quanto na margem esquerda no rio Jequitaí.  

Embora o empreendimento seja único e o licenciamento tenha se originado de 

forma conjunta, nota-se que na atual fase do licenciamento somente a Jequitaí I17 está 

contemplada na renovação da licença de instalação – LI. O Parecer Único da SUPRAM-

NM n° 0103542/2013 delimita o objeto da LI acerca da continuidade do licenciamento 

da Barragem I. 

Cabe ressaltar que nesta fase não será implantada a estrutura necessária para 

a geração de energia hidrelétrica, bem como as estruturas relacionadas ao 
projeto de irrigação e o barramento Jequitaí II. Apenas o barramento Jequitaí 

I será implantado, com as suas obras vinculadas, sendo as estruturas acima 
citadas tratadas, posteriormente em licença especifica. 

 

No âmbito do órgão licenciador, a concessão da licença prévia, licença de 

instalação e licença de operação e demais atos autorizativos do empreendimento estão 

submetidos ao cumprimento de várias condicionantes referentes a cada etapa, tendo este 

estudo a centralidade em abordar as condicionantes compensatórias18 ambientais 

relativas à criação/ampliação e implementação de unidades de conservação ali 

contempladas, quais sejam, a ampliação do Parque Estadual da Lapa Grande, em 

Montes Claros, e a implementação do Circuito Arqueológico de Turismo, pré-histórico 

e histórico da Lapa Pintada, Bibocas, do Monumento Natural do Curral de Pedras e 

Garimpo, em Jequitaí, como condicionantes do processo de licenciamento ambiental da 

Barragem de Jequitaí em suas fases de LP,LI e LO.  

Cabe ressaltar que, dentre as condicionantes, constava inicialmente a APA 

Jequitaí, excluída em 2016, pelo IEF com a justificativa de não atender os requisitos da 

Lei 9.985/00 19 (com a redação que tinha à época, o artigo 36 da Lei do SNUC exigia 

                                                             
17 Embora o EIA/RIMA deva contemplar o empreendimento como um todo, convém destacar que a 

atividade exercida pelo empreendedor é que deve ser licenciada. Como a Barragem II só entrará em 

atividade posteriormente, as demais etapas do licenciamento tem sido conduzidas apenas em relação à 

Barragem I. Quando a Barragem II estiver na iminência de sua instalação e operação é que deverá passar 

pelas correspondentes etapas do licenciamento. 
18 Cumpre ressaltar que cada uma das etapas do licenciamento (LP, LI e LO) possui condicionantes 

próprias, de modo que algumas assumem essa função compensatória e outras não. Esse rol das 

condicionantes de cada uma das fases é tratado na seção referente ao licenciamento ambiental. No 

entanto, cumpre destacar, desde já, que as condicionantes de criação/ampliação/apoio às Unidades de 

Conservação são somente as supramencionadas. 
19 Art. 36. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental, 

assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em estudo de impacto ambiental e 

respectivo relatório - EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de 
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que a compensação fosse para criação de unidade de conservação somente da categoria 

de proteção integral e não de uso sustentável, a exemplo da APA)20. Dessa forma, 

permaneceram assim, somente as condicionantes acima citadas. 

1.2.1- Contradições e adequações no campo ambiental  

Nesse sentido, as discussões sobre a compensação se originam no licenciamento 

do Projeto Hidroagrícola Jequitaí em razão da área de inundação da barragem, que 

demanda a supressão de 1.570,68 hectares do Bioma da Mata Atlântica. Em razão deste 

significativo dano ambiental pela supressão de tamanha quantidade de mata atlântica, 

foi sugerida, no âmbito do licenciamento, a adoção de algumas medidas compensatórias 

de fomento, criação e ampliação de unidades de conservação de proteção integral. 

Por essa razão e nesse contexto, passaram a integrar como condicionantes da 

Licença de Instalação – LI (PA nº 50229/2004/002/2019) a ampliação do Parque 

Estadual da Lapa Grande na qualidade de compensação ambiental pela supressão de 

1.570,68 hectares do Bioma da Mata Atlântica. 

Tal necessidade de compensação é desdobramento do artigo 17 da Lei Federal nº 

11.428/2006, a denominada Lei do Bioma da Mata Atlântica, que exige, entre outros 

requisitos, que a área a ser compensada seja equivalente em extensão e importância 

ecológica daquela área a ser suprimida. 

Art. 17. O corte ou a supressão de vegetação primária ou secundária nos estágios 

médio ou avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica, autorizados por esta 

Lei, ficam condicionados à compensação ambiental, na forma da destinação de área 

equivalente à extensão da área desmatada, com as mesmas características 
ecológicas, na mesma bacia hidrográfica, sempre que possível na mesma microbacia 

hidrográfica, e, nos casos previstos nos arts. 30 e 31, ambos desta Lei, em áreas 

localizadas no mesmo Município ou região metropolitana. 

Como se pode notar da previsão normativa, a supressão de vegetação do bioma 

da mata atlântica exige a observância dos seguintes requisitos: que a área objeto de 

compensação seja equivalente à extensão da área desmatada; que a área objeto de 

compensação possua as mesmas características ecológicas da área suprimida; que a área 

                                                                                                                                                                                   
unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, de acordo com o disposto neste artigo e no 

regulamento desta Lei. 
20 Em 2018, a Lei nº 13.668, de 2018 acrescentou o parágrafo quarto ao artigo 36 da Lei do SNUC 

passando a admitir que unidades de conservação de uso sustentável também possam ser contempladas 

com os valores de compensação. Ar. 36, § 4º  A obrigação de que trata o caput deste artigo poderá, em 

virtude do interesse público, ser cumprida em unidades de conservação de posse e domínio públicos do 

grupo de Uso Sustentável, especialmente as localizadas na Amazônia Legal.    (Incluído pela Lei nº 

13.668, de 2018) 
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objeto de compensação pertença à mesma bacia hidrográfica da área objeto de 

supressão; que a área objeto de compensação pertença, preferencialmente, a mesma 

microbacia hidrográfica e, em alguns casos, que ainda ocorram no mesmo município ou 

região. 

A área de intervenção no bioma da Mata Atlântica fica localizada nos 

municípios de Jequitaí, Claro dos Poções e Francisco Dumont. A área de supressão a ser 

compensada é de 1.570,68ha (um mil e quinhentos e setenta hectares e sessenta e oito 

ares), sendo, desse total, 1.067,06 ha de Floresta Estacional Semidecidual/Mata Ciliar 

em estágio médio, 440,45ha (quatrocentos e quarenta hectares e quarenta e cinco ares) 

de Floresta Estacional Decidual/Mata Seca em estágio médio e 63,17ha (sessenta e três 

hectares e dezessete ares) de Campo Rupestre. (Parecer Único GCA/DIAP Nº 02/2015) 

A figura 4 mostra a sobreposição da área inundada com o remanescente de 

vegetação nativa. 

 

                     

Fonte – Parecer Único GCA/DIAP Nº 102/2014 do Instituto Estadual de Florestas – IEF 
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Além da Lei da Mata Atlântica (Lei 11.428/06), há ainda outra lei federal que 

determina a necessidade de adoção de medidas compensatórias por empreendimentos 

potencialmente poluidores, qual seja, a Lei 9.985/2000 (Lei do Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação – SNUC). No intuito de atender a essa deteminação legal foi 

proposta a elaboração do plano executivo e a implementação do Circuito turístico 

arqueológico pré-histórico e histórico: Lapa Pintada, Bibocas, Curral de Pedras e 

Garimpo. O artigo 36 da lei do SNUC orienta que o empreendedor é obrigado a apoiar a 

implantação e manutenção de unidade de conservação: 

Art. 36. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de 
significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental 

competente, com fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo 

relatório - EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e 
manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, de 
acordo com o disposto neste artigo e no regulamento desta Lei. 

 

Com base nesse raciocínio, tanto a Lei da Mata Atlântica, quanto a Lei do 

SNUC tendem a responder um dos problemas deste estudo, na medida em que ele 

indaga como as unidades de conservação constituem instrumentos viabilizadores de 

grandes empreendimentos no âmbito do licenciamento ambiental. São tais atos 

normativos, enquanto atos do Estado, os responsáveis por determinar esse modus 

operandi no âmbito do licenciamento ambiental, tratando a criação de espaços 

especialmente protegidos enquanto áreas de compensação pelos danos advindos de um 

empreendimento potencialmente poluidor. 

Nota-se, assim, que é preponderante, na visão de tais normas, a concepção de 

natureza intocada, de cunho preservacionista21, como se a criação de uma área verde 

pudesse equivaler, em grau de importância, à aceitação de vários impactos 

socioambientais causados pela atividade do empreendedor. Inclusive, a larga utilização 

de medidas compensatórias que se valem da criação de áreas protegidas no 

licenciamento de megaempreendimentos naturalizou, no âmbito desses processos, uma 

praxe que é a origem de diversos conflitos, uma vez que a compensação concebida pela 

norma não tem, em si, aptidão para compensar os danos sofridos pela população 

residente direta ou indiretamente atingida.  

                                                             
21 As correntes de pensamento preservacionistas e conservacionistas são abordadas, de forma mais detida, 

no Capítulo 2 deste estudo. 
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Ressalta-se também uma das contradições que permeiam essa discussão. Na área 

de inundação, encontram-se vários sítios arqueológicos que serão ou inundados ou 

alterados em seus aspectos naturais. Percebe-se que o órgão fiscalizador elege áreas 

com mesmo aspecto e, teoricamente, mesmo valor histórico/patrimonial, para seja 

preservado e outros que invibializariam o empreendimento como descartáveis, em 

outras palavras, passíveis de compensação. A figura 5 demonstra a potencialidade de 

presença de cavernas na poligonal do empreendimento. 

 

Fonte – Parecer Único GCA/DIAP Nº 102/2014 do Instituto Estadual de Florestas – IEF 

O próprio EIA/RIMA já aponta para algumas cavidades e elementos naturais que 

serão inteiramente submersos com a formação do barramento. Um deles é o abrigo 

Cachoeirão (Figura 6), detentor de alto potencial arqueológico, cujo acesso à lapa é 

possível, atualmente, apenas por barco. 
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Figura 6 – Lapa Abrigo do Cachoeirão 

 

Fonte – Parecer Único GCA/DIAP Nº 102/2014 do Instituto Estadual de Florestas – IEF 

Acerca da completa submersão do abrigo Cachoeirão, o documento denominado 

Parecer Único de Compensação Ambiental GCA/DIAP Nº 102/2014 oriundo do 

Instituto Estadual de Florestas – IEF registra que: 

Com o enchimento [do reservatório] ocorrerá o desaparecimento de vários 
elementos naturais e o conjunto do patrimônio natural sofrerá modificações, 

formando-se uma nova paisagem na região. Os elementos a serem extintos 

envolvem áreas de lazer, de beleza cênica, de ecossistemas típicos da 

região e outros. Os principais deles são o cachoeirão, corredeiras, 

canyon e seus paredões rochosos, faixas significativas de vegetação 

ciliar, praias fluviais, áreas de cobertura vegetal de cerrados e caatinga 

típicas de locais de transição florestal e abrigos rochosos com 

testemunhos da ocupação pré-histórica. Sua presença indica a perda de 

patrimônio natural, cultural e histórico. Estas áreas – principalmente o 

Cachoeirão – são utilizadas como locais de lazer pela população da região. 
Do patrimônio natural alguns elementos não podem ser mitigados, como é 

o caso dos paredões rochosos e o canyon que se apresentam com beleza 
cênica expressiva (EIA, páginas 910-911). 

O Parecer Único de Compensação Ambiental GCA/DIAP Nº 102/2014 do IEF  

relaciona uma série de bens de valor natural e histórico, considerados não mitigáveis, 

que serão afetados pela submersão do reservatório e ainda assim o órgão ambiental não 

se opõe aos danos do empreendimento. Tais prerrogativas demonstram como as 

questões ambientais e as representações simbólicas destas questões são negociadas no 

âmbito dos órgãos ambientais, uma vez que cabe a esses órgãos a escolha, sem nenhum 

outro requisito, que não o político, sobre o uso, destino ou preservação da natureza 

(ZHOURI, 2008).   

Retomando as compensações ambientais previstas no âmbito do processo de 

licenciamento, houve a inclusão das condicionantes de ampliação do Parque Estadual da 

Lapa Grande, no município de Montes Claros,e a implemetação dos Sítios 
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arqueológicos, Lapa Pintada, Bibocas,do Monumento Natural Curral de Pedras e 

Garimpo no município de Jequitaí.  

No Parecer Único da SUPRAM-NM (PU nº 0178086/2020), ao fazer uma 

avaliação geral sobre o cumprimento das condicionantes para renovação da licença de 

instalação – LI (PA COPAM 50229/2004/003/2019), há expressa menção acerca de tais 

medidas de compensação, consoante a Figura 7: 
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     Figura 7 – trecho do Parecer Único da SUPRAM-NM (PU nº 0178086/2020) 

Não obstante o órgão ambiental ter dado como cumpridas tais condicionantes de 

compensação ambiental, convém examinar em quê consiste cada uma das pretensas 

medidas de compensação22. 

1.2.2 A ampliação do Parque Estadual da Lapa Grande 

O Parque Estadual da Lapa Grande é uma unidade de conservação de proteção 

integral criada pelo Decreto Estadual 44.204/2006, que assim prevê: 

Art. 2º O Parque Estadual da Lapa Grande objetiva proteger e conservar o  

complexo de grutas e abrigos de "Lapa Grande", os principais mananciais de    

fornecimento de água para as comunidades de Montes Claros e dos municípios  

vizinhos, suas adjacências, bem como a flora e fauna locais. 

 

O parque localiza-se no perímetro do município de Montes Claros, no Norte de 

Minas (Figura 8). Tem uma área de, aproximadamente, 8 mil hectares e é uma unidade 

de conservação fundamental em relação à conservação dos recursos hídricos, pois 

abriga mananciais responsáveis pelo abastecimento de 35% da população da cidade de 

                                                             
22 Diferentemente da condicionante referente à ampliação do Parque Estadual da Lapa Grande, que é 

objeto da Licença de Instalação - LI, a condicionante referente à criação do Circuito Arqueológico Lapa 

Pintada, Bibocas, Curral de Pedras e Garimpo é objeto da Licença de Operação – LO, como informa a 

figura nº 12. 
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Montes Claros23. Devido ao relevo constituído de rochas calcárias, os rios se infiltram 

no solo e depois reaparecem. 

 

 

Figura.8 - extraída do site: 

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fmg%2F

grande-minas%2Fnoticia%2Fparque-estadual-da-lapa-grande 

O curso d’água principal é o Lapa Grande, também conhecido de córrego dos 

Bois e córrego do Pai João. A região apresenta clima tropical semiúmido, com 

temperatura média da ordem de 24º C e pluviosidade anual superior a 1000 mm, com o 

período seco de abril até setembro. O parque abriga importantes fragmentos do cerrado.  

Zona de transição entre o cerrado e a caatinga, a unidade apresenta espécies típicas  

como jatobá, pequi, mangaba, aroeira, cedro, barriguda, tamboril, chicha, mutamba,  

entre outras.24 

Dentre as mais de 50 cavidades registradas no parque, destaca-se a Lapa Grande, 

pelo fato de ser uma das maiores do local, com mais de 2 km de extensão – e por sua 

importância histórico-cultural para o município. Devido a sua riqueza e características 

únicas, a biodiversidade da unidade é objeto de várias investigações cientificas no 

PELG, envolvendo estudos tanto sobre a fauna quanto a flora local. 

                                                             
23 http://www.ief.mg.gov.br/instituicao/281?task=view 
24 http://www.ief.mg.gov.br/instituicao/281?task=view 
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Sem a pretensão de querer esgotar a caracterização do espaço e suas riquezas 

ambientais, cumpre agora apresentar em quê consiste a proposta de compensação 

ambiental para o Projeto Hidroagrícola Jequitaí. Nesse contexto, tendo em vista a 

supressão de mais de mil e quinhentos hectares do bioma da mata atlântica para 

formação do espelho d’água da barragem, foi prevista como condicionante do âmbito do 

licenciamento a ampliação do Parque Estadual da Lapa Grande.  

Segundo o documento denominado Parecer Único GCA/DIAP Nº 02/2015 – 

Análise de proposta de compensação florestal, a proposta compreende uma área de 

1.134,78ha, localizada no Parque Estadual da Lapa Grande, no município de Montes 

Claros. Em tal parecer, foi acatada a recomendação do Ministério Público do Estado de 

Minas Gerais para que a compensação adotasse a proporção de 1:1, de modo que cada 

hectare de área suprimida viesse a corresponder a um hectare de área a ser compensada.  

Assim, considerando que a área a ser suprimida possui 1.570,68ha e a área 

proposta pela compensação possui 1.134,78ha, restaria à CODEVASF, enquanto 

empreendedora do Projeto Hidroagrícola Jequitaí, acrescentar uma a área de 435,90ha, 

necessária para compensar a totalidade da área a ser suprimida. 

Além da questão quantitativa de extensão de área, a Lei da Mata Atlântica ainda 

exige que a área compensada seja semelhante em características ecológicas. Para 

analisar o cumprimento de tal requisito, o documento denominado Parecer Único 

GCA/DIAP Nº 02/2015 – Análise de proposta de compensação florestal apresenta os 

dados constantes na tabela 4: 

Tabela 4: Quadro-resumo do quantitativo de área a ser intervinda e de área a ser compensada. 
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Ao analisar a conveniência da compensação ambiental à luz da semelhança da 

área a ser suprimida com a área a ser preservada, o aludido Parecer Único GCA/DIAP 

Nº 02/2015 registrou que há no Parque Estadual da Lapa Grande, no local destinado à 

compensação, algumas áreas degradadas e com implantação de pastagem.  

Ocorrência de indicadores de degradação ambiental. A área proposta era 
ocupada por uma fazenda de criação de gado. Sendo assim trata-se de uma 

propriedade que possuía áreas de pastagem, mas que não ocupavam 

porcentagem significativa do total da fazenda. De qualquer forma tal prática 
gera impacto para a biodiversidade local, uma vez que fragmenta o 

ambiente, potencializa a ocupação por espécies invasoras, cria condições 

para processos erosivos e aumenta consideravelmente os danos causados por 
incêndios florestais. 

Outra análise existente no Parecer Único GCA/DIAP Nº 02/2015 é sobre a 

localização das áreas de intervenção e das áreas propostas para execução da 

Compensação Florestal, eis que a Lei do Bioma da Mata Atlântica exige que a área 

objeto de compensação pertença, preferencialmente, a mesma microbacia hidrográfica 

e, em alguns casos, que ainda ocorram no mesmo município ou região. A figura 9 

apresenta um mapa com a localização das áreas mencionadas. 

Figura 9: Mapa de localização das áreas de intervenção e das áreas propostas para execução da 

Compensação Florestal. 
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Fonte – Parecer Único GCA/DIAP Nº 102/2014 do Instituto Estadual de Florestas – IEF 

 

Não obstante, as informações e contradições existentes no Parecer Único 

GCA/DIAP Nº 02/2015, o subscritor de tal documento entendeu pertinente a 

compensação. No entanto, várias questões ali mencionadas ainda não estão 

suficientemente esclarecidas e equacionadas, a exemplo da necessidade de compensação 

em área ecologicamente equivalente, sendo que parte da área que será acrescentada ao 

Parque Estadual da Lapa Grande está sendo ocupada por pastagens, o que seria, em tese, 

algo a não recomendar a compensação. 

Cumpre ressaltar que a criação do Parque Estadual da Lapa Grande foi 

controversa e permeada por inúmeros conflitos, uma vez que a área foi desapropriada da 

população local, que ali residia há muitos anos. Dentre a população expropriada havia 

famílias que faziam parte do Movimento Sem Terra - MST, acampadas nas imediações 

do parque e famílias do entorno que foram desapropriadas da zona de amortecimento e 

que tiveram transformados seus modos de vida baseados na produção agrícola familiar, 

caça, extrativismo e uso da água. (IEF, 2014 b, p 43) 
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1.2.3 Sítios Arqueológicos Lapa Pintada, Bibocas, Curral de Pedras e Garimpo 

Outra medida de compensação no âmbito do licenciamento ambiental do Projeto 

Hirdroagrícola Jequitaí refere-se à implementação do Circuito turístico arqueológico 

pré-histórico e histórico: Lapa Pintada, Bibocas, Curral de Pedras e Garimpo, no 

município de Jequitaí. 

A região se constituiu historicamente, desde o período colonial, como um 

importante ponto de passagem e pouso durante viagens entre outras regiões. Ali está 

situada a Lapa Pintada, que constitui importante sítio arqueológico, sendo que o Curral 

de Pedras consubstancia-se em refúgio de pássaros e animais silvestres, tais como o 

sítio arqueológico Bibocas e Garimpo. Os sítios arqueológicos são caracterizados 

predominantemente pela ocorrência de diversos grafismos rupestres. 

A figura 10 abaixo registra alguns dos sítios que caracterizam a região e que 

serão objeto de medidas compensatórias no âmbito do licenciamento do Projeto 

Hidroagrícola Jequitaí. 

Figura 10 – imagens de alguns dos sítios que caracterizam a região  

 
Imagem - Lapa pintada                                    Imagem - Bibocas 

  

Imagem – Bibocas                                                  Imagem – Curral de Pedras 
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Fonte – Parecer Único GCA/DIAP Nº 102/2014 do Instituto Estadual de Florestas – IEF 

Não obstante a conhecida riqueza arqueológica da região, existe alguma 

imprecisão acerca da efetiva poligonal do Curral de Pedras. Esse mapeamento acerca da 

área do Curral de Pedras foi realizado pelo Instituto Prístino25, que elaborou o Laudo 

Técnico IP.084.2016, em virtude de solicitação da Promotoria de Justiça de Pirapora 

(Inquérito Civil Público MPMG-0512.13.000175-7). Segundo o laudo técnico do 

Instituto Prístino IP.084.2016, alguns documentos mencionam tal área, valendo aqui 

destacar: 

1- Decreto Municipal nº 17/82, de 05 de julho de 1982, que determina a Área de 

Preservação Permanente do Curral de Pedras; 

2- Memorial descritivo elaborado no município de Buritizeiros em 24 de junho de 

1982,por Carlos Matos de Medeiros CREA n° 2.747/TD, que determina a “Reserva 

Ecológica” do Curral de Pedras; 

3- Memorial Descritivo do Imóvel Curral de Pedras, assinado por Luiz Cleverson 

Gonzaga agrimensor CREA MG: 163.586/TD em 16 de setembro de 2015, no 

município de Montes Claros; 

4- Através da Carta de Pirapora MI-2345 (FOLHA SE.23-X-C-I), apresentada no 

Relatório Técnico do Centro de Pesquisas Geológicas (CPG, 1980), identificou-se a 

descrição da Área que circunscreve o perímetro da Serra Curral de Pedras; 

5- Memorial descritivo constante no documento de Proposta para criação do 

Monumento Natural do Curral de Pedras, da Fundação Alexander Brandt, que segundo 

a proposta apresentava uma área de 579,4 ha. 

A figura 11 a seguir apresenta essa divergência quanto à precisa identificação da área do 

Curral de Pedras 

 

 

 

                                                             
25 O Instituto Prístino é uma pessoa jurídica de direito privado, que tem por objetivo desenvolver 

pesquisas direcionadas à conservação e possui convênio com o Ministério Público do Estado de Minas 

Gerais para realização de estudos e perícias ambientais. 
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Figura 11 - Comparativo entre as áreas delimitadas 

 

Fonte: Laudo Técnico do Instituto Prístino IP.084.2016 – Na cor rosa o polígono apresentado no 

Decreto de setembro de 2015. Na cor amarela o polígono proposto pela Fundação Alexander 

Brandt. Na cor laranja, o polígono indicado no Relatório Técnico do Centro de Pesquisas 
Geológicas. 

 

O Centro de Pesquisas Geológicas da UFMG realizou diversos estudos na região 

no final da década de 1970, ocasião em que constatou seus diversos potenciais 

científicos, notadamente o Geológico, o Biológico, o Arqueológico e o Espeleólógico 

(CPG,1980; PAULA & SEDA,1979/80). Com base em tais estudos, surgiram as 

primeiras propostas municipais para a conservação da região do Curral de Pedras e 

outros locais de Jequitaí. 

Diversas pesquisas identificaram vários sítios arqueológicos na região, de modo 

que foram cadastrados ou atualizados no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional - IPHAN. Nessas pesquisas vêm se comprovando os apontamentos de 

potencial arqueológico, espeleológico, geológico, carstológico e ecológico da área 

(Gonçalves, 2013). 

Diante de relevante potencial, a Fundação Alexander Brandt se propôs a elaborar 

um estudo apontando os principais potenciais da área, bem como a apresentar uma 

proposta de limites para a implementação de uma Unidade de Conservação (Brandt, 
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2009). A tabela 5, a seguir, apresenta os limites propostos para a Região do Curral de 

Pedras. 

Tabela 5 – Limites propostos para a região de Curral de Pedras. 

 

Fonte: Laudo Técnico do Instituto Prístino IP.084.2016 

Caracterizada a área e sua importância histórica e arqueológica, convém então 

retomar a condicionante de compensação ambiental da área do Curral de Pedras no 

âmbito do licenciamento do Projeto Hidroagrícola Jequitaí. 

A previsão inicial era de que a CODEVASF, enquanto empreendedora, deveria 

custear a criação do Monumento Natural do Curral de Pedras, como unidade de 

conservação do grupo de proteção integral para proteção dos sítios arqueológicos ali 

existentes. Não obstante a previsão originária, o presente estudo conduziu também à 

outra fonte de dados, que é o Inquérito Civil Público MPMG-0512.13.000175-7, em 

curso na Promotoria de Justiça de Pirapora. 

Ocorre que no procedimento do Ministério Público existe semelhante previsão 

de criação do Monumento Natural do Curral de Pedras. Em consulta aos autos do 

Inquérito Civil Público MPMG-0512.13.000175-7, nota-se que a criação do 

Monumento Natural ali contemplada é decorrente da alocação de recursos oriundos de 

Termos de Ajustamento de Conduta – TAC celebrado com outros empreendedores 

investigados no âmbito do Ministério Público, sendo que os valores a título de 

indenização por outros danos ambientais seriam destinados a apoiar a criação do 

Monumento Natural do Curral de Pedras, em especial, a elaboração do seu plano de 

manejo. 
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Por essa razão, a previsão de criação do Monumento Natural Curral de Pedras 

passou por uma adaptação no âmbito do licenciamento, de modo que a previsão de 

compensação sobre o assunto não seria propriamente dita a criação da unidade de 

conservação em si, mas medidas de fomento, financiamento, implementação e 

estruturação. 

Tais medidas de compensação estão classificadas no documento denominado 

Relatório de Cumprimento Condicionantes CODEVASF e consistem na: execução da 

revitalização da Lapa Pintada de Jequitaí; elaboração de Plano Executivo e 

implementação de Projeto de visitação turística da Lapa Pintada; e elaboração de Plano 

Executivo e Implementação do Circuito Arqueológico Turístico: sítios pré-históricos e 

históricos - Lapa Pintada, Bibocas, Curral de Pedras e Garimpo. Consoante figura 12 a 

seguir, essas medidas estão previstas para a obtenção da Licença Operação – LO. 

 

Figura 12 – condicionantes para revitalização da Lapa Pintada e outros sítios 

 

Fonte: Relatório de Cumprimento Condicionantes CODEVASF 

Por meio dessa estratégia conservacionista–preservacionista percebe-se o 

completo desrespeito aos direitos das comunidades locais, que são supreendidas por 

estratégias dos grandes empreendimentos, que elegem áreas para serem preservadas 

como se a compensação que está custeando representasse uma isenção ambiental aos 
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impactos advindos de sua atividade, olvidando que tal prática tem gerado a 

multiplicação de conflitos sociais, jurídicos e ambientais. 

Essas ações de conservação trazem consigo algumas contradições desse campo, 

que passa a eleger áreas para criação de áreas verdes para a exploração do turismo, com 

uma gestão privada dessas áreas para recreação e lazer da população urbana. 

Aqui percebe-se como se materializa o modus operandi de tais 

megaempreendimentos uma vez que, apos serem identificados e determinados os 

possiveis danos ambientais e sociais, estes são tratados de forma administrativa por 

meio de medidas mitigatórias e compensatórias, que revela o paradigma da 

“modernização ecológica” (MOL, 1997) enquanto visão hegemônica que orienta a 

ideologia de desenvolvimento sustentável (TEIXEIRA et al., 2020) 

As mais diversas formas de violência e expropriações sofridas pela 

implementação de um megaempreendimento de irrigação, como o Projeto Jequitaí, 

aumentam a vulnerabilidade dos grupos socias que vivem neste território, causando 

expropriações e profundas consequências socioambientais. A não participação da 

população local nesse processo e sua invisibilização, nas áreas a serem implementadas 

as condicionantes, fere o direito a consulta livre e esclarecida conforme OIT – 16926. 

No presente estudo, a desapropriação da área para criação do sítio arqueológico 

Monumento Natural Curral de Pedras e de seu entorno trará impactos nas comunidades 

residentes nessa área com desarticulação da base produtiva e do modo de vida desses 

ribeirinhos, uma vez que a comunidade vale-se da agricultura familiar, criação 

agropastoril, além do extrativismo e uso em comum da água. As imagens da figura 13 

abaixo mostram a comunidade local no entorno do Curral de Pedras, em especial o 

centro comunitário, em que a comunidade se articula. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26 A obrigação estatal de consulta, de forma livre e informada, aos povos e comunidades tradicionais antes de serem 

tomadas decisões que possam afetar seus bens ou direitos, está prevista na Convenção 169 da Organização 
Internacional do Trabalho - OIT.  
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Figura 13 – imagens da comunidade local no entorno do Curral de Pedras 

  
Imagem - Riacho Fundo                                 Imagem – centro comunitário 
 

 

 Imagem – pequena criação bovina 

Fonte: CAMPOS, Laura. 2021 

  

Com todas essas considerações, pode-se afirmar, a esta altura, que o modelo de 

desenvolvimento sustentável baseado no paradigma da modernização ecológica carrega 

inúmeras contradições. É imperativo repensar esse modelo de desenvolvimento à base 

da lógica capitalista, implementado de forma verticalizada, invisibilizando os diversos e 

nocivos efeitos sociais, que impõe a expropriação das comunidades locais, valendo-se, 

especialmente, das estruturas do Estado e dos discursos de “interesse social”. Nesse 

sentido convém ressaltar os estudos feitos por Dourado (2015), em sua tese de 

doutorado, acerca dos conflitos ocasionados pela criação dos projetos de irrigação 

Baixio de Irecê e Salitre, que provocaram a desterritorialização e o desterreamento de 

centenas de famílias camponesas, em um processo de expropriação dupla, uma vez que 

as ações do Estado (construção da Barragem de Sobradinho) e da grilagem de terras nos 

Vales dos rios Verde e Jacaré já haviam provocado expropriações. 

 Torna-se, então, necessária uma reflexão crítica sobre as políticas públicas e as 

ações de apropriação dos espaços que são executadas através da implementação de 
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projetos desenvolvimenistas, uma vez que são produtores e perpetuadores de violências 

sociais e históricas. 
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CAPÍTULO 2 

 

AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E O PARADIGMA DA ADEQUAÇÃO 

AMBIENTAL 

 

A criação de espaços protegidos no Brasil se baseia hegemonicamente na 

idealização da natureza a ser preservada em seu estado prístino. Tal idealização remete a 

uma das diferentes “sensibilidades” e comportamentos desenvolvidos pelos humanos 

em relação à natureza (THOMAS,1996). Historicamente situadas, tais sensibilidades 

expõem o “Dilema Humano” entre seu domínio ou sua contemplação. Se, em um 

sentido, a civilização tende ao domínio, apropriação e, exploração da natureza, em 

outros são os valores morais e estéticos que criam realidades que se tornam 

contraditórias. Ambiguidade que também foi enfatizada por Klaus Eder e denominada 

“dupla estrutura da experiência moderna da natureza” (EDER,1996,p.143). 

           A perspectiva preservacionista é baseada na natureza como “lugar da descoberta 

da alma humana (…) do imaginário do paraíso perdido, do refúgio e da intimidade, da 

beleza e do sublime” (DIEGUES, 2001). Tais ideias alicerçam a revalorização 

romântica da natureza, produzindo efeitos diversos na reprodução das relações sociais 

no mundo. Alicerçadas pela perspectiva moral, essas ideias são invisibilizadas por 

discussões técnico-científicas em que os problemas ambientais são formulados com 

argumentações que justificam esses valores, em torno das condutas e comportamentos 

sociais (FLORIT, 2004). Grande parte das áreas de preservação ambiental, como o 

primeiro Parque Nacional do mundo, o Parque Nacional de Yellowstone, em 1872 nos 

Estados Unidos da América, é um exemplo dessa premissa de preservar uma área de 

grande beleza cênica com intuito de ser santuário, refúgio de uma sociedade urbanizada 

em consolidação do capitalismo e desenvolvimento de fronteiras (ABAKERLI, 2001; 

DIEGUES, 2004).  

Porém, a idéia de preservação de ambientes prístinos e de áreas naturais 

selvagens, virgens e sem presença humana, não é uma condição da natureza, como 

profere o preservacionismo, mas uma construção histórica e cultural inventada que se 

reificou com os primeiros parques nacionais nos EUA e Canadá. De acordo com 

historiador americano Mark Spence (1999), a criação dos Parques Nacionais como os de 
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Yellowstone, Glacier e Yosemite, criados entre os anos de 1870-1930, ilustram bem 

este ideal de natureza virgem desabitada, na qual as histórias de desapropriação de terras 

nativas e a violência da expropriação de diversas etnias indígenas foram invisibilizadas. 

Necessário ressaltar que o movimento de implementação de parques nacionais 

foi a base teórica no intuito de assegurar um turismo com viés preservacionista e essa 

premissa se encontra como base do discurso na criação de áreas protegidas de proteção 

integral no Brasil e em outras partes do mundo, principalmente o sul global. Em sua tese 

de doutorado na USP, intitulada “Os parques de papel e o papel social dos parques”, 

Piementel (2008) apresenta essa ideologia preservacionista que influenciou, em partes, a 

criação de áreas integralmente protegidas no Brasil. 

A criação dos parques como Yellowstone, Glacier e Yosemite, abriu precedentes 

para a exclusão de outros grupos para a implementação de áreas protegidas em todo o 

mundo.  Tal modelo de preservação ambiental, sem intervenção humana, vem gerando 

diversos efeitos sociais causadores de conflitos ambientais e territoriais com distintos 

grupos étnicos ou camponeses (SPENCE 1999). Brockington e Goe (2006) registram 

em seu estudo “Eviction for conservation: a global overview” que a quantidade de 

deslocamento e a expulsão de moradores em virtude da criação de áreas protegidas é 

consideravelmente maior do que aquela que representam os dados nesse sentido. No 

mesmo contexto, Dowie (2011) também constata a dupla expropriação de milhões de 

povos nativos no mundo inteiro, naquilo que denominou de “refugiados da 

conservação”. 

 2.1 Do preservacionismo e conservacionismo à Lei que institui o Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação - SNUC 

O final do século XIX e início do século XX registrava duas correntes de 

pensamento acerca da conservação de áreas protegidas, quais sejam, a corrente 

preservacionista e a corrente conservacionista. Em síntese, a corrente preservacionista 

assentava-se na ideia de proteção da natureza através da criação de áreas nas quais não 

fosse permitido nenhum tipo de uso humano. O culto à natureza selvagem partia do 

pressuposto da impossibilidade de interação harmônica entre os seres humanos e a 

natureza. Essa linha de pensamento estava intimamente relacionada aos valores 

românticos, próprios do Cristianismo, do refúgio de beleza e do sublime (DIEGUES, 

2001).  
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Já a corrente conservacionista, fundamentava-se na interação dos seres humanos 

com o meio natural, com base em um uso racional, que fosse mais democrático e 

eficiente dos recursos naturais. Opondo-se à idéia de sacralização do meio ambiente, 

como se a natureza fosse intocável, o conservacionismo foi um dos primeiros 

movimentos teórico-práticos contra o discurso do desenvolvimento a qualquer custo 

(DIEGUES, 2001). 

De forma antecipada, pode-se afirmar que tais correntes de pensamento 

influenciaram na definição das categorias de unidades de conservação atualmente 

previstas no ordenamento jurídico brasileiro, seja as de proteção integral, seja as de uso 

sustentável, trazendo, consigo, as inspirações e as definições próprias de cada corrente 

de pensamento. 

Não obstante tal constatação, a forma como esse processo aportou no Brasil e o 

modo como isso influenciou na elaboração das leis brasileiras também auxiliam na 

interpretação da visão de meio ambiente que historicamente o Estado se valeu para 

editar a Lei do SNUC. 

Nesse contexto, pode-se dizer que as normas ambientais brasileiras têm forte 

inspiração do preservacionismo importado do modelo norte-americano. No entanto, 

diferentemente da tradição norte-americana, o modelo brasileiro não contou com tanta 

influência do romantismo da natureza selvagem e intocada, uma vez que o 

preservacionismo aqui incorporado assumiu um perfil predominantemente 

desenvolvimentista. Assim os fartos recursos naturais brasileiros foram vistos como 

instrumentais para o avanço social e econômico do País (SCHITTINI, 2009). Em 

síntese, o meio ambiente passou a ser tratado como um projeto político e instrumental 

para o progresso nacional (PADUA, 2002)27.  

 Nessa agenda política e econômica, própria do desenvolvimentismo pós 

segunda Guerra Mundial, marcado pelo endividamento externo brasileiro, o Brasil se 

viu cada vez mais dependente de organismos internacionais como o Banco Mundial e o 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Essas entidades passaram a incluir 

cláusulas de conservação ambiental nos contratos de grandes projetos, tais como a 

criação de unidades de conservação e a demarcação de áreas indígenas, especialmente 

                                                             
27 Com efeito, no modelo brasileiro de criação de áreas protegidas há uma confluência entre 

preservacionismo e conservacionismo, que se consolida através do paradigma da modernizaco ecológica. 
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na Amazônia, de modo que a obtenção dos valores de empréstimos estavam 

condicionadas à inclusão e ao cumprimento de tais propósitos. 

Essa situação ainda pôde ser observada na maioria dos países da América latina, 

também considerados como carentes no cenário internacional do pós-guerra, cujo 

endividamento lhes induziu a uma integração das políticas de áreas protegidas com as 

pautas desenvolvimentistas (FRANCO et. al., 2019).  

No caso do Brasil, no campo ambiental, a ditadura militar valeu-se da criação de 

parques como meio estratégico nas ações de expansão e integração do território nacional 

(MEDEIROS et. al., 2004), associando a agenda ambiental a uma conotação 

geopolítica. Como proposta os governos ditatoriais pretendiam ocupar para não ser 

conquistado. 

 Em 1965, durante o regime militar, foi editado o Código Florestal (Lei n° 4.771 

de 15/09/1965) que espelhava as duas estratégias de proteção da natureza, colocando as 

áreas protegidas em dois grandes grupos, de acordo com seu tipo de uso. No primeiro 

grupo as áreas de uso indireto (parques e reservas biológicas) de cunho preservacionista; 

no segundo grupo as áreas de uso direto (florestas, reservas florestais e parques de 

caça), que permitiam a exploração direta dos recursos naturais, tal qual a lógica 

conservacionista. 

Mesmo diante dessa identificação de modelos conservacionistas e 

preservacionistas no ordenamento jurídico brasileiro à época, até então não havia uma 

proposta de criação de um sistema nacional de unidades de conservação. Tal sistema só 

começou a ser cogitado no final dos anos 1970, ainda sob a influência de organismos 

internacionais (SANTILLI, 2005). Com a pretensão de propor a criação de um conjunto 

integrado de áreas protegidas, em 1979 e 1982, a Fundação Brasileira para a 

Conservação da Natureza - FBCN apresentou um estudo (IBDF/FBCN, 1982) que 

identificava as áreas que reputava mais importantes para a conservação da natureza no 

Brasil. Estudo em que foi utilizado pela primeira vez a terminologia “unidades de 

conservação” (UC) para referir-se ao conjunto de áreas protegidas que integrariam 

aquele sistema (MEDEIROS, 2006). 

Sem contrapor a importância do estudo do IBDF/FBCN de 1982, na sequência, 

houve outra tentativa de consolidação de um sistema nacional de unidades de 
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conservação. Nesse sentido, no ano de 1988, a Fundação Pró-Natureza (Funatura) 

iniciou um trabalho com a pretensão de elaborar um anteprojeto de lei que instituísse 

um Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC (SANTILLI, 2005). O 

resultado de tal trabalho seria oportunamente apresentado durante a Conferência do Rio-

9228.  

 Estudo que resultou no Projeto de Lei n° 2892/92 e foi encaminhado ao 

Congresso Nacional pelo então Presidente Fernando Collor de Mello. O projeto 

tramitou por oito anos, até sua aprovação final no ano 2000 (MEDEIROS, 2006; 

SANTILLI, 2005). A lei 9.985/2000, que instituiu o SNUC, contemplou a existência de 

unidades de conservação tanto com quanto sem presença humana, refletidas nas 

categorias de proteção integral e desenvolvimento sustentável. 

A existência de dois tipos de unidades de conservação na Lei do SNUC é fruto 

também de uma discussão internacional no campo ambiental de conflitos envolvendo 

povos indígenas e comunidades tradicionais com seus territórios sobrepostos por áreas 

protegidas. Nesse contexto, a ECO 92 se deu paralelamente à emergência do 

socioambientalismo no Brasil e às pressões internacionais frente ao assassinato de 

Chico Mendes e do movimento dos “Povos da Floresta”. Tal registro é importante pois 

tanto a Reserva de Desenvolvimento Sustentável - RDS quanto a Reserva Extartivista – 

RESEX (unidades de conservação do grupo de uso sustentável) foram inspiradas nos 

projetos de assentamento agroextrativistas dos seringueiros e fazem parte das 

reivindicações deste grupos, apesar de ainda não serem priorizadas pelos órgãos 

ambientais no Brasil.  

Nesse sentido, Chico Mendes e os seringueiros passaram a expressar uma defesa 

da natureza diferente da visão preservacionista clássica, contemplativa, de natureza 

intocável. A luta dos seringueiros representava a ideia de que a natureza poderia ser 

valorizada com a inclusão dos grupos sociais que nela vivem, de modo que grupos 

indígenas, ribeirinhos, seringueiros e demais povos e comunidades tradicionais se 

tornaram protagonistas na história de superação dessa dictotomia entre sociedade-

natureza. 

                                                             
28 II Cúpula da Terra no Rio de Janeiro, em 1992 (Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

e o Desenvolvimento – CNUMAD), também conhecida como ECO 92. No evento, os líderes mundiais 

conceberam políticas públicas que pudessem ser internalizadas pelos países signatários para orientar um 

modelo de desenvolvimento que viesse a equacionar a agenda econômica, ambiental e social. 
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Além do histórico que resultou na edição da lei do SNUC, pode-se afirmar 

também que a lei é desdobramento do texto da Constituição da República Federativa do 

Brasil (BRASIL, 1988), uma vez que o artigo 225 da CRFB prevê que: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-

se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 
as presentes e futuras gerações.  

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:  

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 
ecológico das espécies e ecossistemas;  

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e 

fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material 
genético;  

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 

componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a 
supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que 
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;  

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 

coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies 
ou submetam os animais a crueldade. 

Nota-se, portanto, que o inciso III do §1º do artigo 225 da CRFB determina o 

encargo ao poder público no que tange à definição de espaços territoriais especialmente 

protegidos, além das correlatas obrigações de preservação e conservação. 

É nesse sentido que a Lei 9.985/00 registra, em seu artigo 2º, a definição de 

Unidades de Conservação, ocasião em que define, também, o conceito das expressões 

conservação e preservação:  

Art. 2o Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 

I - unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, 

incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, 

legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e 

limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam 
garantias adequadas de proteção; 

II - conservação da natureza: o manejo do uso humano da natureza, 
compreendendo a preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a 

restauração e a recuperação do ambiente natural, para que possa produzir o 

maior benefício, em bases sustentáveis, às atuais gerações, mantendo seu 
potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das gerações futuras, e 
garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral; 

(...) 
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V - preservação: conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem 

a proteção a longo prazo das espécies, habitats e ecossistemas, além da 
manutenção dos processos ecológicos, prevenindo a simplificação dos 
sistemas naturais; 

 

A leitura do inciso I do artigo 2º permite a constatação de que, para criação de 

uma UC, é necessária a presença de vários aspectos, tais como, relevância natural, a 

formalidade da criação por meio de ato do poder público, bem como a delimitação 

espacial do seu território. 

Além dos aspectos supramencionados, a delimitação da área especialmente 

protegida enquanto unidade de conservação deve conter algum dos objetivos previstos 

no artigo 4º da lei: 

Art. 4o O SNUC tem os seguintes objetivos: 

I - contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos 
genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais; 

II - proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e 
nacional; 

III - contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de 
ecossistemas naturais; 

IV - promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais; 

V - promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da 
natureza no processo de desenvolvimento; 

VI - proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica; 

(...) 

Pela leitura do inciso VI, nota-se que o SNUC estabelece a beleza cênica de um 

sítio como um dos critérios para a definição de uma unidade de conservação (BRASIL, 

2002). O SNUC vale-se das diferentes inspirações preservacionistas e conservacionsitas 

para constituir suas áreas protegidas seguindo a lógica de contemplação e de natureza 

intocada, algo que caracteriza a visão dualista e a dicotomia entre sociedade e natureza.  

As características da paisagem são usadas pelo seu especial valor cênico, estético, para 

contemplação por parte de visitantes, algo que marca o pensamento preservacionista, 

ainda que esse valor cênico não signifique alto valor biológico ou cultural. 

 No caso do projeto de Jequitai beleza cênica tem sido o principal fator para 

preservação do Curral de Pedras e seus sítios arqueológicos como vem expresso no 
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EIA-RIMA apresentado pelo empreendedor, tal qual visto na seção própria e que 

demonstra o quanto tal aspecto é definidor na criação de áreas integralmente protegidas. 

A lei do SNUC divide as unidades de conservação em dois grandes grupos, com 

características específicas, conforme art. 7º, I e II. O inciso I trata das unidades de 

conservação de Proteção Integral, enquanto o inciso II trata das unidades de 

conservação de uso sustentável. Nos termos do §1º do artigo 7º, o objetivo básico das 

unidades de conservação de proteção integral seria o de preservar a natureza, sendo 

admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos 

previstos na própria lei do SNUC. Por outro lado, §2º do artigo 7º define que o objetivo 

básico das unidades de conservação de uso sustentável é compatibilizar a conservação 

da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais (BRASIL, 

2000).  

Na trilha de todo o raciocínio desenvolvido nesta seção, a Lei do SNUC 

incorporou em seu texto as tradicionais correntes de pensamento preservacionistas e 

conservacionistas, reservando às primeiras um regramento mais característico dessa 

dicotomia entre os seres humanos e a natureza, ao passo que destinou às segundas um 

tratamento menos dualista, pelo menos em tese. 

Nesse sentido, o artigo 8º da Lei do SNUC define as unidades de conservação 

que compõem o grupo de proteção integral: 

Art. 8o O grupo das Unidades de Proteção Integral é composto pelas 
seguintes categorias de unidade de conservação: 

I - Estação Ecológica; 

II - Reserva Biológica; 

III - Parque Nacional; 

IV - Monumento Natural; 

V - Refúgio de Vida Silvestre. 

 

Ainda no que se refere às definições legais, o artigo 14 da Lei 9985/2000 

contempla o rol das unidades de conservação de uso sustentável: 

Art. 14. Constituem o Grupo das Unidades de Uso Sustentável as seguintes 
categorias de unidade de conservação: 

I - Área de Proteção Ambiental; 
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II - Área de Relevante Interesse Ecológico; 

III - Floresta Nacional; 

IV - Reserva Extrativista; 

V - Reserva de Fauna; 

VI – Reserva de Desenvolvimento Sustentável; e 

VII - Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

 

A Lei do SNUC dispõe em seu texto o regime jurídico aplicável a cada espécie 

de unidade de conservação, definindo as finalidades de cada área especialmente 

protegida, os usos ali permitidos, o grau de ocupação humana, eventual zona de 

amortecimento, além dos critérios para instituição e criação do plano de manejo.  

A tabela abaixo apresenta uma breve síntese das categorias de unidades de 

conservação relacionado-as com as com cada uma das espécies à luz dos seus objetivos:  

 

Tabela 06 - Unidades de conservação de Proteção Integral e Uso Sustentável e suas 
categorias. 

 

Fonte: Piedade (2014) 

Além da definição das unidades de conservação enquanto espaços especialmente 

protegidos, a Lei do SNUC trouxe a figura organizacional do mosaico, no Capítulo IV, 

artigo 26 e no Decreto n˚4.340/2002. O mosaico caracteriza-se pela presença de duas ou 
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mais unidades de conservação que, por sua proximidade e conexões, devem integrar 

uma só gestão. Opõe-se à ideia de ilhas isoladas de conservação. Nesse sentido, o artigo 

26 da Lei do SNUC fomenta a criação de um Mosaico de Unidades de Conservação, 

seja de categorias diferentes ou não, próximas, justapostas ou sobrepostas, e outras áreas 

protegidas públicas ou privadas (BRASIL, 2000).  

A criação do Mosaico é viabilizada por ato do Ministério do Meio Ambiente e a 

gestão do conjunto deve ser de forma integrada e participativa, considerando os seus 

distintos objetivos de conservação, de forma a compatibilizar a presença da 

biodiversidade e as particularidades de cada um dos espaços ali protegidos. 

Outro aspecto que, pela sua importância, merece registro acerca da gestão da 

Unidade de Conservação diz respeito ao Plano de Manejo a que se refere o artigo 27 da 

Lei do SNUC. Tal dispositivo prevê que as Unidades de Conservação deverão dispor de 

um Plano de Manejo que abranja a “área da Unidade de Conservação, sua Zona de 

Amortecimento e os Corredores Ecológicos, incluindo medidas com o fim de promover 

sua integração à vida econômica e social das comunidades vizinhas” (BRASIL, 2000).  

O plano de manejo é um documento essencial das UC’s. Machado (2012, p. 958) 

ressalta que “o Plano de Manejo, na prática, será a lei interna das Unidades de 

Conservação”. Conforme art. 2, XVII da lei, o plano de manejo é:  

documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de 

uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas 
que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive 

a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade 
(BRASIL, 2000).  

 

Não obstante a relevância do plano de manejo, especialmente pela definição dos 

usos da área especialmente protegida e seu entorno, o SNUC não conferiu 

obrigatoriedade de participação pública em todas as categorias de UC’s. Segundo a lei, 

tal participação só é obrigatória na elaboração do plano de manejo das Reservas 

Extrativistas, Reservas de Desenvolvimento Sustentável, Áreas de Proteção Ambiental 

e, quando couber, às Florestas Nacionais e às Áreas de Relevante Interesse Ecológico. 

Aqui reside uma das principais críticas sociais à lei do SNUC, uma vez que os 

processos de criação de unidades de conservação são historicamente marcados pelos 

conflitos sociais advindos da desterritorialização dos povos e comunidades tradicionais, 
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de modo que não assegurar sua participação nos processos de elaboração do plano de 

manejo invisibiliza e afasta dessa discussão as pessoas que serão diretamente afetadas 

pela criação da unidade de conservação, além de promover intenso sofrimento social à 

população residente. 

2.2 A compensação ambiental da Lei do SNUC 

 Tendo por objetivo compensar os impactos ambientais causados pela instalação 

dos empreendimentos, as medidas compensatórias são fundamentadas no princípio do 

poluidor-pagador. Princípio, previsto no artigo 4º, VIII, da Lei 6.938/8129, e é um dos 

pilares do direito ambiental traduzindo a noção segundo a qual, quem polui, deve 

responder pelo prejuízo que causa ao meio ambiente, de modo que, tal 

responsabilização se dá em forma de pagamento. Tendo em vista que os recursos 

ambientais são escassos e aliado ao fato de que, ao utilizar gratuitamente um recurso 

ambiental, entende-se que o empreendimento está se beneficiando às custas de um bem 

que é da coletividade. Portanto o princípio do poluidor-pagador determina que quem 

utiliza o recurso ambiental deve suportar seus custos, de modo que, nem o Poder 

Público nem a coletividade devem suportar tais ônus e sim aqueles que dele se 

beneficiaram. 

Nesse contexto, cabe ao empreendedor da atividade danosa ao meio ambiente 

internalizar os custos pela utilização de recursos naturais na cadeia produtiva. 

O artigo 36 da Lei 9.985, de 18 de julho de 2000 (que institui o Sistema 

Nacional das Unidades de Conservação – SNUC), contém previsão do instituto da 

compensação que, em linhas gerais, determina a sua obrigatoriedade aos 

empreendimentos de significativo impacto ambiental na apresentação do EIA/RIMA no 

âmbito do licenciamento ambiental: 

Art. 36. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de 

significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental 

competente, com fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo 

relatório - EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e 
manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, de 

                                                             
29 Art 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará: 

(...) 

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados 

e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. 
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acordo com o disposto neste artigo e no regulamento desta 

Lei.(Regulamento) 

§ 1o O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta 

finalidade não pode ser inferior a meio por cento dos custos totais previstos 

para a implantação do empreendimento, sendo o percentual fixado pelo 
órgão ambiental licenciador, de acordo com o grau de impacto ambiental 

causado pelo empreendimento.  

§ 2o Ao órgão ambiental licenciador compete definir as unidades de 

conservação a serem beneficiadas, considerando as propostas apresentadas 
no EIA/RIMA e ouvido o empreendedor, podendo inclusive ser contemplada 

a criação de novas unidades de conservação. 

 

Tal previsão tem por finalidade obrigar empreendimentos com significativos 

impactos ambientais a apoiar a implantação e a manutenção de unidades de 

conservação. Em tese, a ideia é que a compensação possa ser direcionada a 

investimentos ambientais ou que se traduzam em algum ganho ambiental na área 

afetada ou em sua zona de amortecimento, como forma de mitigar os extensos danos 

causados pelo empreendimento classificado como de grande potencialmente poluidor. 

Toda essa linha de raciocínio e contextualização da previsão normativa da 

compensação ambiental permite, agora, conduzir os olhares para o objeto deste estudo 

que trata das compensações que se originam do licenciamento do Projeto Hidroagrícola 

Jequitaí. Assim, em virtude dos danos ambientais advindos da inundação da barragem e 

a correspondente supressão de uma extensa área do Bioma da Mata Atlântica, foi 

sugerida, no âmbito do licenciamento, a adoção de algumas medidas compensatórias de 

fomento, criação e ampliação de unidades de conservação de proteção integral. 

Como já tratado na seção própria30, as condicionantes da Licença de Operação – 

LO (PA nº 50229/2004/002/2019) referem-se às medidas de compensação de ampliação 

da Unidade de Conservação do Parque Estadual da Lapa Grande e como condicionante 

para Licenca de Operacao a criação do Circuito Arqueológico Turístico: sítios pré-

históricos e históricos: Lapa Pintada, Bibocas, Curral de Pedras e Garimpo. 

Não obstante, a criação de áreas protegidas como forma de viabilizar grandes 

empreendimentos desenvolvimentistas não devem ser traduzidas somente na perspectiva 

do Direito ou como decorrência natural do próprio ordenamento jurídico. O presente 

                                                             
30 O licenciamento ambiental do Projeto Hidroagrícola Jequitaí, com suas condicionantes ambientais em 

conexão com as unidades de conservação, são objeto de estudo do capítulo anterior. 
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estudo pretende, a partir de então, dialogar com outras disciplinas e campos de 

conhecimento, que propicie análises mais críticas sobre a utilização economicista e 

utilitarista de unidades de conservação como instrumento mitigatório e de viabilização 

de megaempreendimentos, no âmbito dos processos de licenciamento ambiental. 

 2.3 Análise das compensações à luz do paradigma da modernização ecológica  

A abordagem dos temas unidades de conservação e compensação ambiental com 

criação de áreas protegidas conduz necessariamente ao paradigma da modernização 

ecológica. Segundo Acselrad (2004b, p.23) o paradigma da modernização ecológica 

configura-se como ações políticas no âmbito da lógica econômica, “atribuindo ao 

mercado a capacidade institucional de resolver a degradação ambiental” por meio de 

medidas compensatórias ou mitigadoras, também denominadas de compensações 

ecológicas. Segundo Alier (2007), o termo “modernização ecológica” foi concebido por 

Martin Jaenicke e por Arthur Mol, na década de 1990, unindo uma vertente econômica e 

uma vertente ecológica. 

Nesse sentido, os danos ambientais causados pelos grandes empreendimentos, 

sejam públicos ou privados, são traduzidos segundo a lógica do capital. Os impactos 

advindos pelo empreendimento passam a ser compensados monetariamente ou por meio 

de ganhos ambientais em outros locais que lhe sirvam de compensação.   

Ocorre que o “dano ambiental” não pode ser resumido só a um custo econômico, 

quantificável monetariamente ou, ainda na perspectiva da ecologia, passível de mudança 

de local de preservação. Por essa razão, Acselrad (1998) sugere que a solução dos 

problemas ambientais, com a complexidade social que lhe é inerente, não se dê por 

meio da internalização dos custos ambientais à dinâmica do capital. Em outras palavras, 

não se pode compensar algo que é naturalmente complexo tendo, como modelo de 

resolução, a estreita via dos custos monetários. Nesse contexto, segundo o autor, a 

questão é política e deve ser equacionada na esfera pública com políticas 

correspondentes e adequadas.  

Zhouri (2005) tem denominado esse modelo dominante de paradigma da 

adequação ambiental que sustenta que a capacidade de “superação da crise ambiental 

pelas instituições da modernidade, sem abandonar o padrão da modernização e sem 

alterar o modo de produção capitalista de modo geral”, concede a obra do 
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empreendimento a ser implementado um  lugar central e preponderante. O ambiente e o 

lugar a ser implementado são tidos como meras externalidades, como paisagens que 

devem ser oportunamente adaptadas aos objetivos do projeto técnico a ser 

implementado. Assim as medidas compensatórias ao empreendimento proposto ou 

mesmo as medidas mitigadoras dos impactos causados cumprem a função de 

adequação. 

Com efeito, a necessidade e a viabilidade socioambiental da obra não são 

colocadas em pauta. O que se tem é o mero atendimento formal às 

exigências legais, em geral, percebidas nesta ótica como impasses 

burocráticos. Por essa via, um complexo debate envolvendo questões 

políticas, sociais e culturais é reduzido à proposição de ajustes e 

acomodações técnicas.(Zhouri, 2005) 

 

Nesse contexto, o paradigma da adequação trabalha no interior da racionalidade 

econômica, pautado no ideal de capacidade tecnológica de previsão e de redução de 

riscos e impactos que podem ser normalmente internalizado e resolvido com soluções 

alternativas. Soluções  que não impedem a implementação do empreendimento proposto 

e que assumem a condição de preponderância sobre qualquer externalidade. 

Por outro lado, Carneiro (2005) trata tais situações à luz do que denominou de 

“Paradigma do Jogo da Mitigação”. Paradigma que funciona como um legitimador do 

campo, uma vez que a visão desenvolvimentista das atividades econômicas é 

preponderante sobre as demais práticas sociais de uso e apropriação da natureza, na 

medida em que vale-se de instrumentos de compensação e mitigação dos danos. Assim, 

o empresariado interessa-se pelos proveitos específicos potencializados pelo campo e 

tende a minimizar suas divergências com estratégias de compensação e consenso. Para o 

autor: 

os agentes do campo da política ambiental terminam por promover o 

consenso de que a dinâmica do jogo que nele se joga deve estar limitada, por 

um lado, pelo cuidado em não obstaculizar os interesses da acumulação e, de 
outro lado, pela necessidade, para a própria sobrevivência do campo e dos 

proveitos que ele oferece a seus agentes, de obter "mitigações ambientais". É 

precisamente nesses termos que os agentes podem se legitimar apresentando, 

à sociedade e a si mesmos, uma imagem do campo da "política ambiental" 
como um jogo sério e responsável, no qual os cuidados com a "defesa do 

meio ambiente" como um "bem público" não se curvam mecanicamente aos 

"interesses econômicos" mas também não os obstaculizam 

"irresponsavelmente" (Carneiro, 2005, p. 78). 
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Nesse sentido, as “externalidades” sociais e ambientais passam a ser 

quantificadas para consubstanciarem em uma medida compensatória, desde que tais 

medidas não inviabilizem o projeto proposto pelo empreendimento do ponto de vista 

econômico-orçamentário (Anaya 2012). Assim sendo, assegura-se a apropriação do 

espaço e a tomada de decisões sob a perspectiva de uma visão hegemônica e totalizante 

sobre os usos dos recursos naturais a partir de uma lógica de mercado. 

Em conexão com o objeto deste estudo, no caso do Projeto Hidroagrícola 

Jequitaí as medidas compensatórias de ampliação/apoio às de unidades de conservação 

servem à mesmíssima lógica do paradigma da adequação ambiental. Em nenhum 

momento o empreendimento em si é questionado acerca da sua viabilidade. O que está 

em pauta de discussão no âmbito do licenciamento são meramente as formas de 

compensação, sua extensão e valoração. A racionalidade econômica age com 

preponderância no campo ambiental, silenciando os sujeitos submetidos a esse processo 

de violência e expropriação. 

A ênfase que se dá aos temas medidas mitigadoras e compensatórias justifica-se 

na medida em que eles carregam grande parte das contradições que permeiam o 

processo de licenciamento ambiental. Tais medidas mitigadoras e compensatórias 

aparecem em etapas distintas dentro do licenciamento ambiental, mas devem constar, 

principalmente, nos Estudos de Impacto Ambiental (EIA), realizados pelo 

empreendedor ainda na fase do licenciamento prévio. Mesmo que o EIA seja orientado 

pelo termo de referência31, pode-se constatar a contradição que aqui se instala uma vez 

que é o particular quem financia o estudo e apresenta as possíveis soluções, quando 

estas deveriam ser analisadas e discutidas previamente pelo poder público, com 

participação direta das comunidades envolvidas (ZHOURI, 2018). É recorrente no 

âmbito do licenciamento que as medidas sugeridas no EIA sejam acatadas ou, no 

máximo, adaptadas pelo órgão ambiental. 

As contradições que as medidas compensatórias apresentam no licenciamento 

ambiental referem-se, em essência, a dois aspectos básicos que merecem um exame 

mais detido. O primeiro aspecto é se a compensação proposta é utilizada de forma 

prioritária ou residual no âmbito do licenciamento. O segundo aspecto é se a 

                                                             
31 O Termo de Referência é um documento emitido pelo órgão ambiental que serve como um roteiro 

padronizado a ser seguido por qualquer obra, o que limita o caráter informativo dos EIA/RIMAs referente 

às questões ambientais, sociais e culturais locais. 
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condicionante compensatória ali imposta, de fato, compensa, no sentido de neutralizar 

ou significar real vantagem ao impacto advindo. 

Quanto ao primeiro aspecto, as medidas mitigadoras para os impactos 

ambientais de atividades ou empreendimentos surgem na legislação a partir da 

Resolução CONAMA nº 001 de 1986. Tal norma determina que se deve buscar 

prioritariamente a prevenção e a diminuição dos impactos que podem advir da atividade 

do empreendimento. De igual modo, é possível interpretar que deve ser buscada, em 

primeiro lugar, uma mitigação dos impactos que não puderam ser evitados com a 

implantação da atividade. Portanto a análise da viabilidade ambiental do 

empreendimento submete-se ao tecnicismo próprio de um procedimento que obedece a 

regras postas e, ultrapassado o tecnicismo e a formalidade, entende-se que com a adoção 

de medidas compensatórias, a viabilizacao do empreendimento sempre seria possivel, 

desde que houvesse a anuência final do órgão licenciador. Portanto, na prática e com 

recorrência, o que se concretiza no âmbito dos licenciamentos ambientais é o uso das  

condicionantes compensatórias de forma prioritária com vias de se estabelecer um 

consenso administrativo entre o proposto e o cumprimento das mesmas.  

Segundo BBOP (2012), as experiências internacionais demonstram uma 

tendência a hierarquizar a adoção de medidas mitigadoras, de modo que a prioridade é 

negar impacto, prevenir o dano. Na remota hipótese em que eles não puderem ser 

evitados, a segunda ordem de prioridade consistiria em minimizar ao máximo o 

impacto, mitigando os inevitáveis. A última ordem de prioridade seria a adoção de 

medidas compensatórias, que, por serem residuais, somente seriam aplicáveis aos 

impactos que ainda restaram, e, mesmo assim, somente após a adoção de todas as 

medidas anteriormente mencionadas. Além da hierarquização apontada, a adoção de 

medidas compensatórias não poderia recair sobre questões centrais do licenciamento, 

mas sim sobre aspectos secundários. 

Ocorre que, nesse ponto específico, a experiência brasileira nos processos de 

licenciamento ambiental não aponta para uma lógica semelhante daquela identificada 

em outros países. Em outras palavras, não se nota uma hierarquização entre a 

prevenção, minimização, mitigação e compensação dos impactos. Essa ausência de 

clareza nos processos de licenciamento ambiental, de definição exata da prioridade, 
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entre evitar e compensar, é ostensiva nos processos de licenciamento ambiental, 

sobretudo quando se trata de megaempreendimentos.  

Aqui, a viabilidade ambiental do empreendimento acaba sendo condicionada à 

adoção de medidas compensatórias. Aquilo que seria a última prioridade, a quarta 

possibilidade (e mesmo assim para aspectos secundários), acaba assumindo a condição 

de principal. 

O outro aspecto que merece detido exame é se a medida compensatória, de fato, 

compensa, se importa em real vantagem, em ganho ambiental propriamente dito. Ocorre 

que essa discussão também resta silenciada uma vez que a escolha pelo método de 

compensar por meio da criação de unidades de conservação já é algo decidido no 

âmbito da lei, como se o próprio ordenamento jurídico reputasse que existe real 

vantagem em criar/manter uma unidade de conservação como artefato para viabilização 

de um grande empreendimento.  

Tendo em vista esse prévio aval da lei, aqui encartada no artigo 36 da Lei do 

SNUC e no artigo 17 da Lei da Mata Atlântica, caberia ao órgão ambiental licenciador 

meramente a análise de aspectos secundários nesta definição, tais como equivalência da 

área afetada e da área a ser preservada, identidade ambiental de seus atributos, enfim, 

sempre definições menores do que a decisão paradigma que é permitir ou não aquela 

atividade, naquele local, considerando os diversos impactos que isso causará. Em 

síntese, é essa a função do licenciamento, é de controlar a conveniência e a 

oportunidade da instalação de uma atividade potencialmente poluidora. Só que isso que 

é o núcleo do controle estatal acaba sendo relegado para discussões menores que, via de 

regra, submetem os povos e comunidades tradicionais aos efeitos sociais danosos aqui 

mencionados. 

Por essas razões, por mais paradoxal que possa ser, o licenciamento ambiental 

torna-se o instrumento que viabiliza a preponderância dos interesses do empresariado e 

a subjugação das comunidades locais. Instituto que, a cargo do Estado, deixa de cumprir 

sua função principal de ser um instrumento de avaliação da sustentabilidade 

socioambiental do empreendimento proposto e passa a ser um mero instrumento 

viabilizador dos interesses dominantes. 

Interesses que em um contexto mais amplo representa o avanço do capital e a 

produção de uma nova expansão de fronteiras do mesmo, sobre o Norte de Minas 
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Gerais, nos mesmos moldes de outros megaempreendimentos desenvolvimentistas, tais 

como o Projeto Gorutuba e Projeto Jaíba. 

Nessa lógica globalizante, mercadológica e de acúmulo de capitais, nos moldes 

da política global, os megaempeendimentos, como o de Jequitaí, são implementados 

desconsiderando os efeitos negativos dos impactos socioeconômicos, culturais e 

ambientais, consolidando um desenvolvimento para poucos e excludente, gerador de 

expropriações, e conflitos.      

 Conflitos que, pela propriedade da terra ou da água, conduzem a uma análise  

geopolítica, além de uma perspectiva social sobre o tema. Esta análise se torna então 

essencial, tendo em vista o projeto global que torna os bens naturais e as 

territorialidades, recursos estratégicos diante da necessidade capitalista de se apropriar 

de espaços, bens naturais e de modos de vida. (DOURADO, 2015) 

Nesse intuito, torna-se necessário refletir sobre a categoria território em uma 

perspectiva contra hegemônica, diferentemente da visão globalizada posta, bem como 

promover uma reflexão sobre os povos e comunidades tradicionais, além dos 

camponeses e como eles vivenciam tal categoria.  

A categoria território é aqui compreendida na perspectiva de Litlle (2002, p. 03) 

e se caracteriza como “o esforço coletivo de um grupo social para ocupar, usar, 

controlar e se identificar com uma parcela específica de seu ambiente biofísico, 

convertendo-a, assim, em seu território.” 

 Nesse contexto, os grandes empreendimentos, como os de projetos de irrigação, 

acarretam na desocupação de uma grande área de terra e apropriação de outros bens 

comuns32, gerando desarticulações de todas as bases produtivas de um determinado 

lugar, de modo que, entre os atingidos, estão pequenos proprietários, arrendatários, 

posseiros, comunidades rurais, quilombolas, ribeirinhos, comunidades indígenas, entre 

outros. Ali se encontram as comunidades locais que se definem por meio da apropriação 

das terras como território cultural, dos rios e dos recursos naturais ofertados no local. A 

inundação dessas terras implica, portanto, no desaparecimento de todo o sistema de 

relações, reprodução social, reprodução econômica e cultural. Sobre o assunto, cita-se a 

dissertação de João Gilsásio Veloso Meira (2018), intitulada “Processo de 

territorialização: impactos sociais com a implantação da Barragem do Rio Jequitaí” que 

                                                             
32 A noção de bens comuns foi tomada no sentido proposto por Dilger (2016). 



72 
 

trata dos movimentos de resistência na luta pelo território e na desterritorialização da 

população da comunidade do Barrocão com a implantação da barragem do Rio Jequitaí. 

Entende-se que as políticas públicas de incentivo à irrigação e aos projetos 

hidroagrícolas ou de contenção de cheias e de seca são formas técnicas de exercício de 

poder projetadas em um espaço. Como expressão de poder, o capitalismo propõe uma 

dominação espacial vinculada à propriedade e à funcionalidade, sem levar em conta as 

apropriações simbólicas com a valorização da cultura e de valor de uso (LEFEBRVE, 

1971). 

Com intuito de se pensar a ocupação dos espaços a partir de tais relações de 

poder, necessário se faz a análise da categoria hidroterritório. A construção dessa 

categoria tem como fundamento as relações de poder em consonância com o 

reconhecimento de múltiplos territórios, relacionadas à gestão da água e com a disputa 

deste bem natural. Nesse sentido Torres (2007, p. 14), ressalta que o “hidroterritório 

expressa um fenômeno social onde o controle da água representa o domínio do 

território, trazendo a tona conflitos e movimentos espaciais e temporais.” 

Ainda segundo a autora, ao se instituir uma única forma/norma reguladora da 

gestão da água, este bem natural comum fica sob controle de um único agente, seja ele 

um agente estatal ou privado, que favorece, normalmente, as elites econômicas em 

detrimento dos demais. 

Nesse sentido, Afonso (2015) ressalta que: 

A gestão das águas em cada território é diversificada e está relacionada à 

cultura, à identidade de um povo, como mostra o exemplo geraizeiro ou as 

imposições advindas da necessidade do capital, dos quais se destaca o 
interesse de agentes privados em explorar, controlar, consumir tal recurso 

ou, ainda, pode acontecer por meio de um movimento verticalizado, por 

imposição da globalização repassada pelos Estados-nação. (Afonso, p. 237, 
2015) 

 

Em consonância com Ribeiro (2008), a crise hídrica é caracterizada, além de sua 

distribuição mundial, pela forma como esta é utilizada em cada território. A apropriação 

do bem água se expressa como um evento social, em que o controle e apropriação, 

delimitação, uso, resistência e significação que vão além do entendimento do jogo de 

poder formal (AFONSO, 2015) . 
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No caso do Projeto Hidroagrícola de Jequitaí, ao represar água e outorgar seu 

uso, estas se tornam uma ferramenta de controle e imposição ao modelo preponderante 

na atualidade, de direitos licenciados de uso da água e necessidade de uso de 

tecnologias que são implementadas nas relações de produção que já existiam nesse 

território e que eram percebidas de outra forma e sob outra lógica.  

 

Sobre os impactos sociais da implementação desses megaempreendimentos, 

destaca-se a atuação do Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB, organização 

que se autorreconhece enquanto um movimento de caráter nacional, autônomo, de 

massa, de luta, sem distinções políticas ou grau de instrução. É uma organização 

coletiva com o objetivo de apoiar os atingidos por barragens antes, durante ou depois da 

construção dos empreendimentos, em especial, os de sistemas de geração, distribuição e 

venda da energia elétrica. O MAB, no documento intitulado “Ditadura contra as 

Populações Atingidas por Barragens aumenta a pobreza do povo Brasileiro”, registra 

que: 

a busca por ocupação das famílias atingidas por barragens resulta num forte 

fluxo migratório para as cidades. Boa parte desses atingidos, pelo fato de 

serem agricultores, em grande parte das vezes, não possuem qualificação 
profissional e, diante dessa falta de capacitação, não conseguem ser 

aproveitados pelo mercado de trabalho e aí os resta ocuparem áreas 

periféricas das cidades ou aceitarem os chamados subempregos levando ao 

fenômeno da favelização e mendicância. 

Outro problema é que a empresa define os conceitos que baseiam o 

levantamento. Isso define o número de atingidos e estes conceitos variam de 

empresa para empresa conforme seu interesse. No processo de licitação, 
estes dados tornam-se legalizados e as empresas passam a ter 

responsabilidades frente ao Governo Federal, ANEEL e justiça baseados 

nestes dados. Assim, os atingidos não cadastrados passam a ser considerados 
como “ilegais”. No caso da empresa ser chamada na Defensoria Pública, ela 

apresentam o contrato de licitação justificando que sua responsabilidade é 

com um determinado número de pessoas. (DOSSIÊ MAB, 2015, p.2) 
 

Esses efeitos decorrentes da concretização dos empreendimentos 

desenvolvimentistas são ignorados por essa visão dominante que os reputa enquanto 

algo a ser enfrentado pelo Estado, enquanto administração pública, como se o ente 

público é que tivesse o dever de evitar a favelização, a mendicância, entre outros. 

Aquilo que o empreendedor chama de “externalidade negativa” é, por essa simples 

taxação, considerado como algo alheio, não internalizado, como se não houvesse 

qualquer relação de causa e efeito. 
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De acordo com a Comissão Mundial de Barragens (CMB) no Brasil, 

aproximadamente duas mil barragens foram construídas até o ano de 2018 e que algo 

em torno de oitocentas mil pessoas tiveram que ser expulsas de suas terras para 

viabilizar a implantação de tais empreendimentos (MEIRA, 2018).  

No caso do Projeto Hidroagrícola Jequitaí, embora os dados da CODEVASF 

sejam no sentido de que quatrocentas pessoas seriam atingidas pela implantação do 

projeto, na audiência pública ocorrida no ano de 2014, houve o registro feito pelo 

senhor Moisés Borges, do MAB, de que mais de mil pessoas estavam sendo atingidas 

pela implementação do projeto, seja direta ou indiretamente33. 

Os circuitos de efeitos ocasionados pela barragem e pelas propostas de criação 

de unidades de conservação para região atingida, bem como para os sujeitos direta e 

indiretamente atingidos por esse empreendimento, consiste na expropriação dupla 

ocorrida para a população local em que, além de ser compulsoriamente expulsa de onde 

reside para formação do espelho d’água, também é expropriada das áreas que servem de 

compensação ambiental. 

A desterritorialização e expropriação dos grupos locais e outros grupos, tais 

como comunidades tradicionais, indígenas, ribeirinhos, seringueiros, entre outros, em 

todo o mundo traduzem a condição que vem sendo denominada de “refugiados da 

conservação”. Nesse contexto, Dowie (2011) registra que: 

Não é nenhum segredo que milhões de povos nativos no mundo inteiro 
foram expulsos de suas terras para deixar seu lugar para grandes companhias 

de petróleo, mineração, madeireiras e a monocultura. Mas poucos povos 

sabem que a mesma coisa aconteceu por uma causa muito mais nobre: a 
conservação da natureza. Hoje a lista de instituições destruidoras de culturas 

denunciadas por líderes tribais em quase todos os continentes inclui não 

somente Shell, Texaco, Freeport e Bechtel, mas nomes também mais 
surpreendentes como a Conservation International (CI), a Nature 

Conservancy (TNC), o Fundo Mundial para a Vida Selvagem (WWF), e a 

Wildlife Conservation Society (WCS). Mesmo a mais sensível aos aspectos 

culturais, a União Mundial para a Conservação poderia ser mencionada. 

(Dowie, 2011, p. 02) 

            A injustiça social criada pelos megaempreendimentos e pelas condicionantes 

compensatórias ambientais dão ensejo a problemas de maior amplitude e complexidade, 

uma vez que referem-se às questões econômicas, políticas, sociais e jurídicas, haja vista 

que causam inúmeros impactos e com efeitos consideravelmente desproporcionais para 

                                                             
33 Este assunto será retomado no próximo capítulo, quando serão analisados os atores presentes naquela 

audiência pública. 
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os diversos sujeitos envolvidos nesse processo. Nesse contexto Anaya, F. C., e M. M. 

Espírito-Santo (2018) sustentam que: 

One example of environmental injustice is the creation of PAs as a form of 

environmental compensation for the degradation caused by development 

projects (hydroelectric dams, mining activities, and irrigation projects, for 

example) in the territories of peasant groups or ethnic minorities (Anaya et 
al. 2014). (...) On the other hand, many traditional peoples that are refugees 

or “cornered” (Anaya et al. 2014) have been denouncing their condition and 

organizing themselves politically to maintain their rights in terms of 
territory, ethnical identity, singular production systems, livelihoods, and 

well-being. In Brazil, organized social reactions against the territorial 

expropriation by PAs are relatively rare (considering the large number of 
PAs existing in the country) and frequently neglected by conservationists 

and politicians.34 

 

 

Esse cenário acentua ainda mais os conflitos sociais, jurídicos e econômicos 

derivados da implementação do megaempreendimento e de suas compensações 

ambientais nos moldes das unidades de conservação. 

Nos conflitos ambientais pela apropriação da natureza, nota-se que as 

comunidades tradicionais são reiteramente desterritorializadas para implantação de 

grandes empreendimentos desenvolvimentistas. São usurpadas em seus modos de vida e 

forçadas a aceitarem algo imposto pela lógica capitalista, dissociada da realidade das 

pessoas que vivem no lugar. Nesse contexto, Alier (2007) observa que: 

o movimento pela justiça ambiental tem enfatizado a desproporcionalidade 

com que o peso da contaminação recai sobre grupos humanos específicos. 

Portanto, explicitamente incorpora uma noção distributiva da justiça. Poderia 

ser argumentado que a justiça ambiental potencialmente intui um aspecto 

existencial, qual seja, o de que todos os seres humanos necessitam de 

determinados recursos naturais e uma certa qualidade do meio ambiente para 

assegurar sua sobrevivência. Nessa perspectiva, o meio ambiente converte-se 

em um direito humano. 

Assim, a injustiça ambiental que caracteriza o modelo de desenvolvimento há 

muito tempo adotado resulta na exposição de uma parte considerável da população 

brasileira aos riscos ambientais. Acselrad (2004) aponta que, de modo geral, os grupos 

                                                             
34“Um exemplo de injustiça ambiental é a criação de UCs como forma de compensação ambiental pela 

degradação causada pelos projetos de desenvolvimento (barragens hidrelétricas, atividades de mineração 

e projetos de irrigação, por exemplo) nos territórios de grupos camponeses ou minorias étnicas (Anaya et 

al. 2014). Por outro lado, muitos povos tradicionais que se encontram na condição de refugiados ou 

“encurralados” (Anaya et al. 2014) foram denunciando sua condição e se organizando politicamente para 

manter seus direitos em termos de território, identidade étnica, sistemas de produção específicos, modos 

de vida e bem-estar. No Brasil, as reações sociais organizadas contra a desapropriação territorial por UCs 

são relativamente raras (considerando a grande número de UCs existentes no país) e freqüentemente 

negligenciadas por conservacionistas e políticos.” Tradução nossa. 
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sociais menos favorecidos, sobretudo numa perspectiva econômica, têm menor acesso a 

ar puro, à água potável, ao saneamento básico e à segurança fundiária, uma vez que as 

dinâmicas do modelo de desenvolvimento pautado no crescimento econômico a 

qualquer custo gera processos de exclusão social e territorial. 

A noção de justiça ambiental promove uma articulação discursiva distinta 

daquela prevalecente no debate ambiental corrente – entre meio ambiente e escassez. 

Neste último, o meio ambiente tende a ser visto como uno, homogêneo e 

quantitativamente limitado. A idéia de justiça, ao contrário, remete a uma distribuição 

equânime de partes e à diferenciação qualitativa do meio ambiente. Nesta perspectiva, a 

interatividade e o inter-relacionamento entre os diferentes elementos do ambiente não 

querem dizer indivisão. A denúncia da desigualdade ambiental sugere uma distribuição 

desigual das partes de um meio ambiente de diferentes qualidades e injustamente 

dividido (ACSELRAD, 2004a, p. 28) 

Esse cenário de injustiça ambiental, dos conflitos que geram sofrimento social 

pela adoção desse modelo de política ambiental atrelada à expansão dos grandes 

empreendimentos de base capitalista permitem aproximar do objeto deste estudo de 

modo a identificar a sua presença no processo de discussão das condicionantes 

ambientais do Projeto de Jequitaí. Com efeito, ao conhecer mais de perto as falas dos 

agentes, suas ações no campo do licenciamento, permitem a compreensão de como 

todas as categorias até aqui tratadas se concretizam como condicionantes ambientais do 

Projeto.  

Essa análise dos agentes no campo é objeto de estudo na próxima seção, ocasião 

em que será feito um exame nas atas das audiências públicas realizadas, de modo a 

compreender como os sujeitos ali se articulam nesse processo. 
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CAPÍTULO III 

AS VISÕES DOS SUJEITOS E O SOFRIMENTO SOCIAL  

 

           Em um contexto geopolítico marcado pela incorporação cada vez mais frequente 

das políticas neoliberais, observa-se já há algum tempo, no Brasil, o direcionamento dos 

investimentos públicos para grandes obras de infraestrutura e projetos de exploração 

econômica dos recursos naturais (Santos, 2014, p.344). 

A categoria desenvolvimento, bem como desenvolvimento sustentavel enquanto 

prática discursiva estatal, tornaram-se justificativa para a implementação de políticas 

públicas orientadas para investimentos de megaprojetos na área de infra-estrutura tais 

como hidrelétricas e projetos hidroagrícolas e de irrigação.   

No Brasil, por volta dos anos 1940, a ideologia econômica baseada em um 

desenvolvimentismo liberal apostou na industrialização do país como forma de 

promover a superação do atraso e da pobreza.  

           O Norte de Minas Gerais, incluído no âmbito de atuação da SUDENE35 para 

aplicação de políticas de desenvolvimento regional, foi uma das áreas de implementação 

dessa política nacional de modernização econômica como estratégia de concretização 

dos projetos hegemônicos das elites. Nesse contexto, Pereira (2007) identifica o papel 

desempenhado pelas elites estaduais e por sua ideologia nesse processo de 

modernização e desenvolvimento regional, processo esse não isento a críticas e 

resistências ao modelo de desenvolvimento implantado pelas elites hegemônicas. 

Dimensionando esse papel do regionalismo no projeto político 

desenvolvimentista do Norte de Minas, Pereira (2007) destaca a reunião entre as elites 

                                                             
35 Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE. A SUDENE  foi criada para a 

elaboração de planos emergenciais de combate à seca no nordeste do país, através da construção de obras 

públicas de abastecimento, de gêneros alimentícios, e de assistência sanitária aos municípios pertencentes 

ao polígono das secas. A Sudene foi criada tendo Celso Furtado à frente da secretaria executiva. No 

período entre 1959 a 1964, Celso Furtado estabeleceu a estratégia de atuação da autarquia, com base no 

diagnóstico de sua obra “A operação Nordeste”, de 1959. O Polígono das Secas consiste em uma divisão 

regional e político-administrativa, concebido em 1936, abrangendo os estados de Piauí, Ceará, Rio 

Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e o extremo norte de Minas Gerais. Tal 

polígono abrange uma área de 969.589,4 km², sendo composta por 1.133 municípios localizados na área 

de abrangência do Semiárido 
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regionais e o Presidente da República Juscelino Kubitschek ocorrida em julho de 1956, 

quando da visita a Montes Claros, ocasião em que houve a reivindicação da construção 

de uma hidrelétrica em Jequitaí, dado o precário fornecimento de energia em toda a 

região36. 

Posteriormente, o projeto de construção de uma hidrelétrica em Jequitaí foi 

descartado por ser reputado inviável economicamente, o que levou o Presidente JK a 

assumir o compromisso de construir linhas de transmissão da hidrelétrica de Três 

Marias para todos os municípios que seriam beneficiados com o Projeto Jequitaí, em 

compensação à não implementação da hidrelétrica pretendida. (PEREIRA, 2007) 

Não obstante esse histórico, a narrativa criada e propagada de levar o 

desenvolvimento à uma região seca e carente mediante o aproveitamento do potencial 

natural com a Barragem de Jequitaí não se encerrou naquela ocasião em que foi 

considerada inviável economicamente. Aliás, esse discurso do progresso aliado à 

Barragem de Jequitaí remonta a meados do século passado, de modo que as elites 

regionais sempre se valeram dessa narrativa para sustentar o projeto político 

desenvolvimentista do Norte de Minas. 

Nesse contexto, a concepção inicial de uma barragem hidrelétrica passou por 

uma reorganização em seus objetivos, voltando então à pauta como o Projeto 

Hidroagrícola Jequitaí. Com efeito, novamente como política estatal 

desenvolvimentista, com vistas a atender aos interesses mercadológicos nacionais e 

internacionais, a CODEVASF vem implementando o megaprojeto público de irrigação, 

de abastecimento e de geração de energia. 

Não obstante, um megaprojeto dessa natureza, como já dimensionado na seção 

própria, traz impactos sociais, ecológicos e ambientais de grande vulto, cujos efeitos 

sociais são minimizados pelos seus planejadores enquanto meras externalidades e 

problemas técnicos, que não devem se sobrepor aos resultados econômicos dos 

empreendimentos, o que reduz o território a uma simples mercadoria quantificável para 

investimentos lucrativos. 

                                                             
36 Na concepção inicial, a construção de hidrelétrica de Jequitaí pretendia o fornecimento de energia para 

os municípios de Bocaiúva, Coração de Jesus, Francisco Sá, Brasília de Minas, Pirapora, Jequitaí, Várzea 

da Palma, Juramento e Montes Claros. 
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Nessa perspectiva, o Projeto Hidroagrícola Jequitaí, com a dimensão do 

empreendimento e a complexidade de impactos ambientais para sua implantação, é 

marcado por várias incongruências entre a realidade apresentada e a que de fato é 

relatado pelas comunidades atingidas. Relatos que evidenciam as várias contradições 

entre o festejado discurso do desenvolvimento regional e a realidade subjacente na 

construção dessa narrativa. 

Essa realidade se materializa com base na premissa da concepção mercadológica 

em que as questões sociais são minimizadas, em virtude do que Sigaud (1989) conclui 

“que as soluções encontradas são sempre desfavoráveis à população”, aqui entendida 

enquanto população vulnerável e atingida pelo projeto.  
 

A visão política, socioeconomica e ambiental aqui aplicada, busca legitimar-se 

perante a sociedade manipulando o discurso em seu favor e valendo-se de construções 

narrativas de “progresso” e de “desenvolvimento econômico” dificultando a 

contraposição desse discurso. Ao colocar em destaque o megaprojeto, seus efeitos por 

mais negativos que sejam, são invisibilizados em prol de uma suposta melhoria da 

qualidade de vida da população local.  

Ainda nesse sentido, para a construção ideológica hegemônica desses 

megaprojetos, o empreendedor vale-se da propaganda midiática de que o 

empreendimento da barragem trará para região descrita como pobre, carente de 

recursos, o propagado desenvolvimento econômico, acarretando, por desdobramento 

lógico, o desenvolvimento social com geração de empregos, fortalecimento da 

agricultura entre outros. 

 Nesse sentido são os indicadores prometidos pela CODEVASF (2020): 

Indicadores selecionados: População Beneficiada: 147.000; Área irrigada no 

ano (ha): 35.000; Nº Empregos diretos: 35.000; Valor Bruto da Produção 
(R$): 828.700,00; Nº Empregos indiretos: 70.000 
 

Porém, semelhante a outros empreendimentos, a realidade dos efeitos sociais e 

econômicos que se apresentam é bem distinta daquela constante no discurso carregado 

de promessas de desenvolvimento regional. 

Os empregos tão prometidos, na verdade, demandam geralmente alguma 

especialização, além de serem temporários. Tais questões são apresentadas por Tude de 

Souza (1988) como uma categoria denominada “dialética da desestruturação-
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reestruturação que funda o caráter contraditório dos grandes projetos oficiais de 

desenvolvimento regional”. Nesse sentido ressaltam-se também os estudos de Alves e 

Junior (2012) sobre a migração do trabalho no complexo hidrelétrico do Rio Madeira. 

           Em consonância com tais migrações, comunidades a jusantes são afetadas, uma 

vez que a área é inundada para a formação do espelho d’água, produzindo profunda 

mudança no modo de vida nas comunidades locais, bem como o rápido e desordenado 

crescimento populacional visto a migração indireta de grande quantidade de 

trabalhadores, além da poluição ambiental e eliminação da biodiversidade. (MAFRA, 

2018) 

No mesmo sentido, é conveniente ressaltar como a centralização de poder 

decisório dos orgãos estatais favorecem os métodos coercitivos e violentos na 

implementação tais megaempreendimentos, como os de barragens, seja em casos de 

hidrelétricas ou de irrigação, o que limita o poder de organização e de tomada de 

decisão da população atingida de se deslocar ou mesmo de permanecer (SIGAUD, 

1989). Os efeitos das decisões tomadas, à revelia da população a ser atingida, a respeito 

do empreendimento são invisibilizados e relativizados. 

A não consulta à população ou formas utilizadas de participação social que as 

exclui do processo é uma prática recorrente observada em vários estudos sobre 

megraempreendimentos durante processo de licenciamento ambiental.  

O sofrimento social ocasionado pela implementação do grande empreendimento 

Projeto Hidroagrícola de Jequitaí recebe, nesta seção, a atenção maior desta pesquisa, 

cujas análises passam pela questionável compensação de criação de áreas protegidas 

para viabilizar o processo de licenciamento ambiental. Convém rememorar que esses 

danos sociais que se apresentam no licenciamento são cada vez mais minimizados em 

prol do discurso do desenvolvimento, do ganho ambiental com as medidas de 

compensação.  

Para contribuir com tais análises, opta-se por trazer a este estudo as falas dos 

sujeitos envolvidos nesse processo, seus órgãos representativos, colhidas nas atas das 

audiências públicas realizadas, de forma a identificar as situações, as posições e, 

sobretudo, a racionalidade com que esse processo tem sido conduzido. 
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3.1 Audiências públicas do Projeto Hidroagrícola de Jequitaí/MG  

 

A presente seção destina-se a visibilizar as distintas formas de violência 

experienciadas pelos sujeitos atingidos pelo Projeto Hidroagrícola de Jequitaí. Essa 

visibilização do sofrimento social causado pela violência a que são submetidas as 

comunidades locais será feita através das análises das atas das audiências públicas 

ocorridas nesse processo. 

            Sob a justificativa do benefício do desenvolvimento não só para cidades 

envolvidas no megaprojeto Hidroagrícola de Jequitaí, mas também para toda a região do 

Norte de Minas, a narrativa do desenvolvimento torna-se preponderante, como se 

legitimasse toda uma série de violência, real e simbólica, cujos efeitos sociais são 

menosprezados para sucumbir diante de uma visão capitalista e hegemônica de 

produção econômica.  

Nesse sentido tem-se o discurso do então Secretário de Desenvolvimento e 

Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais37 afirmando que: 

 

“Esta obra é de extrema importância para o Norte de Minas, vai fomentar 

atividades de irrigação, piscicultura, geração de energia e turismo, além de 

gerar muito empregos e alavancar o desenvolvimento regional.” 

 
 

Mais uma vez, presente está a habitual estratégia discursiva como justificativa de 

um megaprojeto que, teoricamente, traria o desenvolvimento regional com geração de 

renda e empregos em benefício da população.  

A Codevasf, enquanto empresa pública responsável pelo Projeto Hidroagrícola, 

no dia 31 de outubro do ano de 2005, realizou uma audiência pública no Ginásio 

Poliesportivo da cidade de Jequitaí com as comunidades que seriam diretamente 

afetadas pela Barragem do Jequitaí, como um dos requisitos exigidos pelo do Conselho 

Estadual de Política Ambiental (COPAM) para a obtenção da licença prévia no âmbito 

do licenciamento ambiental.38 

                                                             
37http://g1.globo.com/mg/grande-minas/noticia/2014/03/secretarios-estaduais-visitam-barragem-jequitai-

i-no-norte-de-mg.html 
38 Diligenciou-se junto à CODEVASF na tentativa de obter cópia da ata de audiência pública do ano de 

2005. A assessoria de gabinete da CODEVASF informou que tentaria obter a referida ata juntamente à 

FRAMINAS, pessoa jurídica contratada à época. Não obstante, até a versão final deste estudo, não 

obtivemos resposta acerca da localização de tal documento. 
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Na ocasião, em que estavam presentes mais de mil pessoas dos municípios de 

Jequitaí, Claro dos Poções, Engenheiro Navarro, Francisco Dumont, Lagoa dos Patos, 

Bocaiúva, Várzea da Palma entre outros, a direção da CODEVASF reforçou o 

conhecido discurso da chegada de um grande projeto que traria desenvolvimento para a 

região, com o anúncio da criação de emprego em grande escala: 

O diretor da Codevasf, Clementino Coelho, em seu pronunciamento, fez 
questão de demonstrar aos membros da Pastoral da Terra que o projeto só 

trará benefícios para a comunidade, pois enquanto apenas 206 

proprietários deverão ser desapropriados para a construção da barragem, só 

de empregos diretos o projeto irá gerar cerca de 35 mil, com uma produção 

estimada em mais de 700 mil toneladas de alimentos39.  

Grifo não autêntico 

Nota-se a exploração da visibilidade do projeto como algo transformador da 

realidade socioeconômica local, o que caracteriza o tradicional modelo de 

desenvolvimento e do posicionamento político-econômico voltado para produção em 

larga escala para exportação, nos mesmos moldes que os outros projetos hidroagrícolas 

da região, a exemplo do Projeto de Irrigação do Jaíba e do Gorutuba.  

Esse discurso, como forma de persuadir e convencer as comunidades locais, foi 

a tônica dessa primeira audiência pública realizada sobre o Projeto Hidroagrícola 

Jequitaí. Nesse contexto, nota-se a fala do diretor da CODEVASF à época: 

Clementino ressaltou que a irrigação é a solução mais eficiente para o 

semi-árido e que os projetos da Codevasf no vale do São Francisco 
transformaram completamente a economia da região, citando como exemplo 

o pólo Petrolina-Juazeiro, hoje o maior produtor de frutas tropicais do país. 

“Um projeto de irrigação bem administrado é a primeira solução para o 

semi-árido. Um projeto de irrigação mais ou menos administrado é a 

segunda solução para o semi-árido. E um projeto de irrigação mal 

administrado é a terceira solução para o semi-árido”, acentuou o diretor 

de Engenharia, deixando claro que sem a irrigação não há solução para a 

região semi-árida do Nordeste. 

O superintendente regional da 1ª SR, Anderson Chaves, acredita que após a 

audiência pública do dia 31, o COPAM irá fornecer a licença prévia para o 
Projeto Jequitaí, “pois ficou mais do que evidenciado o interesse da 

população atingida pelo início das obras”40 

Grifos não autênticos 

                                                             
39 Notícia extraída do sítio: https://www.codevasf.gov.br/noticias/2005/20051101_01. Acesso em 01 de 
maio de 2021. 
40 Notícia extraída do sítio: https://www.codevasf.gov.br/noticias/2005/20051101_01. Acesso em 01 de 
maio de 2021. 

https://www.codevasf.gov.br/noticias/2005/20051101_01
https://www.codevasf.gov.br/noticias/2005/20051101_01
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Essas estratégias discursivas exploram a narrativa de salvação para uma região 

qualificada como pobre e carente aliado à apresentação do megaprojeto como uma 

espécie de chance de melhoria da vida da comunidade e da região. Ressalta-se a 

articulação sempre presente na concepção de tais megaprojetos (Scott, 2012) aliada à 

desqualificação dos atingidos pelos empreendimentos, bem como aos seus modos de 

vida, foi evidenciado na ocasião como se os projetos de irrigacão fossem a única 

alternativa para o desenvovimento econômico da região. Na perspectiva citada por Scott 

(2012), a construção de uma narrativa desfavorável aos antigidos é sempre ocultada 

pelo enaltecimento ao projeto e aos seus empreendedores. 

3.2 Audiência Pública de 2014  

Após nove anos da primeira audiência pública, já obtida a licença prévia e a 

licença de instalação do Projeto Hidroagrícola Jequitaí, houve uma segunda audiência 

pública, em 08 de maio de 2014, no Ginásio Poliesportivo de Jequitaí. Tal audiência 

Pública foi realizada conjuntamente pelos Ministérios Públicos Estadual e Federal, com 

o objetivo de discutir as questões dos atingidos pelo Projeto Hidroagrícola Jequitaí, de 

responsabilidade da CODEVASF. 

A versão integral ata da aludida audiência pública consta no anexo deste 

estudo41. Não obstante, pela singularidade e pela dimensão do sofrimento social ali 

registrado, opta-se por colacionar alguns trechos das falas dos sujeitos, o que permite 

dimensionar as contradições da narrativa romantizada da chegada do progresso e a 

violação dos direitos dos atingidos. 

Fazendo um contraponto à narrativa sempre evidenciada de que o megaprojeto 

de Jequitaí traria um aguardado progresso para a região, o representante do 

Acampamento Novo Paraíso, o Sr. Geraldo Pires abre a audiência com sua fala, 

questionando e evidenciando as contradições referente ao efetivo benefício e progresso 

à comunidade.  

O Sr. Geraldo Pires, do Acampamento Novo Paraíso disse que o Projeto 
Jequitaí traz progresso para o município, mas que esse progresso não se 

estende para o povo. Disse que só haverá empregos na época das obras, 

mas que depois não haverá mais. (…) Afirmou que o Acampamento tem 8 

anos, mas que depois que as obras iniciaram a situação piorou muito. 

                                                             
41https://silo.tips/download/ministerio-publico-do-estado-de-minas-gerais-coordenadoria-de-

inclusao-e-mobiliz 



84 
 

Disse que, em todo lugar onde foi feita uma barragem, o que se verificou 

foi exclusão social e mais aumento dos sem terra. Relatou que a empresa 
CODEVASF deu aos atingidos terra onde não se pode produzir, com 

cascalho, sem água. Afirmou que, se o progresso vem para Jequitaí, tem 

que vir para o povo, e que a barragem não atinge somente quem está na 

margem, e sim todos do município. (…) 

Grifo não autêntico 

Nota-se, assim, o contaponto ao discurso ilusório de progresso, sobretudo pelo 

fato de que, em experiências semelhantes de construção de barragens, o que houve foi 

uma verdadeira exclusão social, com aumento dos sem terra, potencializando a 

desigualdade social. Os movimentos sociais organizados identificam esse discurso 

como estratégia de controle narrativo na tentativa de silenciar e invisibilizar opiniões 

contrárias ou visões diversas sobre o projeto. 

Neste contexto, é pertinente questionar como a visão de apropriação da natureza 

enquanto bem passível de monetarização está presente nos discursos de implementação 

de megaprojetos sob a marca do progresso. Esse discurso direcionado, sem visibilizar o 

custo ambiental, social e econômico para região, obscurece o cerne da questão uma vez 

que não problematiza como o consumo e as formas de produção, agora impostas àquelas 

pessoas, reduz o território a ser algo valorado e controlado pelo mercado enquanto 

processo de mercantilizacão e privatização dos recursos comuns em uma estratégia de 

“acumulação por despossessão”. (HARVEY, 2003) 

Ainda em conformidade ao desmantelamento do território para apropriação do 

Projeto, a Sra. Marta, da Comunidade de Buriti de Baixo, questionou o reassentamento 

dos atingidos para outras terras sem o mínimo de estrutura, como água, luz, entre outras 

condições inexistentes para continuação dos seus modos de vida. 

Sra. Marta Neves, de Buriti de Baixo, disse ser totalmente atingida pela 

barragem, e perguntou se a CODEVASF vai comprar terra individual. 

Segundo ela, a empresa disse que não vai dar água, não vai dar luz, e 

que não tem como os atingidos saírem para ir para um lugar que não 

tem nada. Exigiu água, luz, pasto, do mesmo jeito que tem hoje. 

Afirmou que sua mãe mora há 50 anos na zona rural, e que não pode 
sair para um lugar que não tem nada. Disse que os meeiros não têm 

resposta sobre para onde vão e o que vão fazer. Disse necessitar de uma 

resposta, se a companhia vai comprar as terras ou não. Em seguida 

manifestou-se sua mãe, que disse que não sai de sua terra, e que não é 

uma pessoa jogada fora.  
 

Grifo não autêntico 
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São excessivos os ônus aos quais os atingidos são submetidos, uma vez que, 

além de perder o acesso a terra na qual vivem e trabalham há vários anos, ainda ficam 

sujeitos a ter que recomeçar tudo de novo em outro local, sem qualquer condição para 

tanto. Nota-se a evidência do descaso, do desgaste e o completo desmonte da base de 

vida da população atingida. 

Nesse sentido, o Sr. Aureliano César de Aguiar, morador da Comunidade de 

Barrocão, disse que os atingidos não contam com o apoio de ninguém, nem do 

Município, nem da CODEVASF. Informou que a CODEVASF não dá direito aos 

atingidos de escolher onde serão reassentados. 

O Sr. Aureliano César de Aguiar, da Comunidade do Barrocão, disse que a 

CODEVASF dividiu os atingidos total e parcialmente; que a companhia 

oferece 5 (cinco) hectares para reassentamento, mas não dá direito de 
escolher onde; que oferece seis meses de salário mínimo, mas que 

qualquer cultura demora pelo menos um ano para começar a produzir; 

que o único progresso que chegou em sua comunidade foram assaltos a 
residências e o crack; que nesta comunidade há mais de 50 casas que estão 

fechadas; que as escolas, antes, tinham mais de 300 alunos, e que hoje 

esse número não chega nem a 150. Afirmou que a prefeitura de Jequitaí 

não ofereceu ônibus para transporte dos atingidos às reuniões com a 

CODEVASF, e encerrou sua fala afirmando que os atingidos não 

contam com o apoio de ninguém.  
 

Grifo não autêntico 

A fala do Sr. Aureliano César de Aguiar é um recorte da situação por que 

passam os atingidos. As decisões relacionadas à vida e ao destino dos atingidos são 

realizadas de forma autoritária e sem considerar o modo de vida e organização cultural 

da população. Vide a impossibilidade dos atingidos escolherem o lugar do 

reassentamento e de assumirem o ônus da desterritorialização e do sustento familiar. 

Sustento baseado na produção agrícola com tempo determinado pelos ciclos da natureza 

e que não se enquadram no calendário orçamentário ditado pela CODEVASF através da 

da monetarização deste trabalho convertido em salário mínimo durante intervalo de seis 

meses.  

Ressalta-se que esse tipo de comportamento promove o aumento da dependência 

da população em se manter pelo Estado, haja vista que a CODEVASF pagou seis meses 

de salário mínimo para a população se manter até receber a idenização das terras, o que 

efetivamente ainda não havia se concretizado até o dia daquela audiência pública, 
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mesmo transcorridos dez anos entre a primeira licença ambiental obtida e a realização 

da audiência pública. 

O descaso pelos direitos dos atingidos cria um efeito desastrotroso para estes que 

não pode ser visto como acaso. Na verdade, tratam-se de manobras planejadas com 

intuito de  diminuir a resistência, desarticular a luta dos atingidos e aumentar o 

sofrimento ao ponto que se torne inviável a sobrevivência no território. 

Com efeito, os questionamentos do morador da Comunidade de Barrocão vão 

além da forma do reassentamento e da ausência de apoio. Questiona novamente o 

anunciado progresso, uma vez que, nesse tempo de implantação do Projeto, a 

comunidade não experimentou nenhuma melhora ou desenvolvimento, mas sim, o 

aumento da criminalidade e a evasão escolar dos alunos. 

Outra característica comum aos megaempreendimentos são os efeitos derrames 

advindos de sua implementação, com a correspondente desarticulação dos modos de 

vida das pessoas naquele território, a mudança dos vizinhos, além do abandono do 

poder público que terceiriza para a empresa a execução dos planos de serviço social 

(PAS), a evasão escolar e a perdas das relações sociais e comunitárias.   

As mudanças oriundas desses reassentamentos planejados por outrem e suas 

consequências de profundas transformações nas organizações sociais produzem uma 

complexa e difícil adaptação nos modos de vida das populações reassentadas. 

Também evidenciando o descaso a que são submetidos os atingindos, o Sr. 

Mauro Luiz Fonseca, de Francisco Dumont, disse que a CODEVASF está preocupada 

com as obras do Projeto Hidroagrícola, mas não com o ser humano, com aqueles que 

serão direta ou indiretamente atingidos. 

O Sr. Mauro Luiz Fonseca, do município de Francisco Dumont, afirmou 

estar preocupado com o assentamento, e que a CODEVASF oferece dinheiro 

ou terra, e que a pessoa aceita terra porque está acostumada a trabalhar com 

a terra. Disse que a empresa está preocupada com a obra, mas não com o 

ser humano. Que a terra que possui foi herança do avô e do pai, e que ama 

aquele lugar. Disse não saber para onde vai, se a terra de destino tem 

água, se ela produz. Afirmou que os reassentados já poderiam ir 

plantando, para quando chegarem no destino a produção já estivesse 

frutificando. Afirmou que um pé de laranja demora 5 anos para produzir, e 

que, quando a água subir, a lavoura já tem que estar produzindo. 

Grifo não autêntico 
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A contradição é tão ostensiva que o anúncio do progresso era para traduzir uma 

expectativa de melhora de vida, quando, na verdade, o que se nota é a constante 

preocupação dos atingidos com a sua subsistência, com o mínimo para manter-se e 

planejar-se segundo o seu modo de vida.  

Em sua fala, nota-se a ausência de informação dos atingidos, que não sabem para 

onde vão, se o novo local tem água para suas culturas ou mesmo se terão condições de 

produzir. Percebe-se como os atingidos compartilham das mesmas experiências de 

incertezas, de um tratamento enganoso e que desconsidera as suas necessidades e de 

como os órgãos públicos responsáveis conduzem esse processo no âmbito da 

formalidade, omitindo-se e desconsiderando as reivindicações das comunidades locais. 

O morador da Comunidade do Cipó também externou sua insatisfação com o 

plano de negociação da CODEVASF e a impossibilidade de opor-se aos valores 

apresentados para indenização. Na mesma linha das falas anteriores, também cobrou da 

CODEVASF a informação sobre para onde serão reassentados. 

O Sr. Paulo César Ramos, da Comunidade do Cipó, no município de Francisco 
Dumont, afirmou que o povo está insatisfeito em relação ao plano de 

negociação, que não se pode plantar uma cultura permanente, e pediu que a 

CODEVASF tenha mais respeito com o produtor rural. Reclamou da falta de 

planejamento e de negociação da companhia, e disse que a barragem está 

andando, mas a negociação não. Afirmou que a CODEVASF arbitra valores, e 

que eles não podem falar nada. Segundo ele, a CODEVASF e a RURALMINAS 

querem calar o povo, e que a população humilde da zona rural fica perdida e 

confusa. Questionou o fato de filhos maiores de 18 anos não terem direito a 

indenização. (…) Reclamou que não foi feita vistoria em suas terras. Cobrou que a 

companhia diga onde serão reassentados, e que os atingidos não podem viver 

pior, tem que ser igual ou melhor. Afirmou que a prioridade é o ser humano, e 
que a previsão da conclusão do projeto é para 2016, e que não vai dar tempo de 

cumprir o plano de negociação. 

Grifo não autêntico 

Outro efeito que se nota na implantação de um empreendimento dessa natureza, 

como a do Projeto Hidroagrícola Jequitaí, é a tortura a que são submetidas as 

comunidades locais, bem como a insegurança que subtrai das pessoas a autonomia pelo 

planejamento do futuro, resumindo sua sobrevivência a uma vida de incertezas. 

Em fala semelhante, a Sra. Alvina Alves, da Comunidade de Água Branca, 

também criticou o plano de negociação e a falta de indenização dos atingidos. Ressalta-

se que a morosidade em idenizar os atingidos é extremamente danosa em tais casos, 
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gerando perda de direitos e dispersando as comunidades locais para desmobilizar a 

resistência. 

A Sra. Alvina Alves, da Comunidade Água Branca, município de Francisco 

Dumont, relatou que a CODEVASF fez levantamento de propriedades, fez 

levantamento de pés de fruta, etc, e lhe disse que ela não precisaria sair de 

onde estava. Afirmou que as obras da barragem já estão começando, 

mas que nem todos estão sendo pagos. Exigiu que todos sejam pagos, não 

apenas os totalmente atingidos, mas também os parcialmente, que é o caso 

dela. Disse que os que serão totalmente atingidos não sabem onde serão 

reassentados, que os filhos que moram fora também têm que ser 

indenizados, pois se estão estudando fora, estão sendo sustentados pelo que 

as famílias produzem. Afirmou que os atingidos têm que ter direito a puxar 
água para irrigação, e que na beira do rio é que se trata do gado em época de 

seca. 

Grifo não autêntico 

Além da ausência de informações sobre o lugar para onde serão reassentados, 

sobre quando serão indenizados e sobre o plano de negociação, os atingidos destacaram 

ainda na audiência pública um tratamento de descaso, de desdém, por parte da 

CODEVASF no que tange à comunicação, especialmente sobre a inexistência de um 

cronograma de desocupação e deslocamento dos atingidos. 

A Sra. Suzana Alves, da Comunidade São Lamberto, afirmou estar em área 

totalmente atingida e que recebeu um comunicado da CODEVASF 

dizendo que ia começar a estourar bomba (referindo-se a dinamite), e 
que a empresa pediu que saísse de casa quando começasse a estourar, e 

perguntou para onde poderia ir, uma vez que o lugar mais seguro é a casa. 

Relatou que a empresa prometeu documentação, mas que nada fez.  
 

Observa-se que a moradora da comunidade, cuja área era totalmente atingida, 

não recebeu um comunicado de quando seria a desocupação, eis que a CODEVASF 

teria lhe comunicado que deveria sair do imóvel quando começasse a estourar bombas. 

Tomando-se por base a fala da moradora da Comunidade São Lamberto, não se pode 

conceber que o cronograma baseado nos barulhos provenientes de uma explosão seja 

um protocolo recomendável de desocupação.  

 Com efeito, nota-se a ameaça constante ao modo de viver e de existir das 

comunidades, com ameaças veladas, sonegação de informações mais precisas, invasões 

de propriedades com recados sem autor, promovendo o medo e apreensão de novos 

danos, além daquelas perdas já consumadas, prolongando o sofrimento social e mental 

dos atingidos. 
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Assim, as comunidades locais vivem sob constante ameaça de trabalho perdido, 

o que diminui a capacidade das familias de se manterem. Isso compromete a própria 

segurança alimentar das comunidades atingidas que sequer têm condição de programar 

as suas culturas e colheitas, prejudicando seus modos de viver. 

Outra questão bastante destacada pelos atingidos na audiência pública é a 

relação de imposição da CODEVASF sobre suas propriedades e o correspondente 

processo de expulsão das populações da área de interesse. Alguns atingidos, como o Sr. 

Daniel Carlos Neves, da Comunidade de Água Branca, informaram que a CODEVASF 

tem adentrado nas suas propriedades sem autorização e sem prévia negociação. 

O Sr. Daniel Carlos Neves, da Comunidade Água Branca, se disse frustrado 

por causa da ação da CODEVASF junto aos atingidos. Afirmou que a 

companhia está entrando nas propriedades deles sem autorização e sem 
negociar. Disse saber que, contra o governo, não podem brigar, mas podem 

se unir. Não podem aceitar que os pequenos produtores sejam prejudicados, 

enquanto os grandes negociaram. Disse que o governo só pensa nos votos 
dos pequenos, e que estão sendo sufocados.  
 

Grifo não autêntico 

O Sr. Denílson Rosa Lopes, da Comunidade de Água Branca, também externou 

sua preocupação com tais comportamentos da CODEVASF, que não estava cumprindo 

com aquilo que havia sido prometido. 

O Sr. Denílson Rosa Lopes, da Comunidade Água Branca, pediu que o 

Ministério Público entrasse em um consenso e colocasse um fiscal, pois a 

CODEVASF não está cumprindo o prometido. Disse que a empresa 

invadiu as terras na época de chuva, derrubando casa, árvore, ponte. 
Que houve descida de máquinas pesadas para a região, com tráfego pesado, 

destruindo as estradas, os mata burros, levando poeira para dentro das casas. 
Afirmou que tem muita gente na região que vive do leite, e que para a 

Itambé buscar o leite ficou difícil. Disse que não teve nenhuma visita da 

CODEVASF em seu terreno. 

Grifo não autêntico 

Tais falas demonstram o quanto essa relação entre os atingidos e a CODEVASF 

se traduz em uma relação de poder desigual, em que a população atingida se sente 

incapaz de lutar contra o megaempreendimento. As desisões já chegam à população 

como decisões inevitáveis, já tomadas pelo ente público e anunciadas como medidas 

necessárias em prol do progresso. 
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Destaca-se também o tratamento da CODEVASF em relação aos atingidos no 

que se referem aos ditos “argumentos de autoridade” para silenciar os atingidos. Nesse 

sentido, alguns atingidos disseram na audiência pública que a CODEVASF tratava as 

terras como se sua fossem. Nesse sentido, nota-se a fala do Sr. Sinval Alves, da 

Comunidade Água Branca: 

(…) Afirmou, ainda, que a CODEVASF diz que onde vão construir a 

barragem “já é nosso”, e pediu o reconhecimento dos direitos das famílias 

atingidas.  

Outra fala de um morador da Comunidade Água Branca e que também merece o 

registro é a do Sr. Nestor Coimbra, que demonstra o quanto os atingidos ficam 

silenciados e desmobilizados frente às ações da CODEVASF. 

O Sr. Nestor Coimbra, da Comunidade Água Branca, disse terem sido 

convidados a comparecer no escritório da CODEVASF, que houve 
negociação. Que não vão tentar parar a obra, a obra é do governo e têm 

que respeitar. Afirmou que a obra traz benefícios, mas traz também 

destruição, e que a destruição não pode ser maior. Disse que o prazo para 
a assinatura de escrituras e para os pagamentos era no começo do mês de 

fevereiro, mas que até a data da audiência não tiveram resposta. Afirmou: 

“invadiram nossa propriedade, quebraram, sem autorização”. Exigiu que 

haja correção monetária por causa da inflação, e encerrou sua fala dizendo: 

“sou pequeno, mas juntos ficamos grandes”.  

Grifo não autêntico 

Não se olvida que a população local já venha escutando há décadas as promessas 

da Barragem de Jequitaí. Por outro lado, a quantidade de danos sociais aqui 

mencionados e o correspondente silenciamento das comunidades locais não são levados 

em consideração e sim entendidos como impactos a serem resolvidos de forma técnica e 

gerencial. 

Por fim, dentre as falas dos atingidos, registra-se aqui o que disse a Sra. Alice 

Virgínia, da Comunidade de Buriti de Baixo. 

A Sra. Alice Virgínia, de Buriti de Baixo, disse que quem chegou primeiro 

foram eles, e que os donos são eles. Afirmou que dinheiro não paga 

sentimento, que a companhia, quer tomar coisas que são deles, e que 

quer dar terra sem dar auxílio. Afirmou ser 100% atingida, e exigiu 

receber não só terra, mas também água, luz e casa. Afirmou que seus pais 

não moram debaixo de árvore, que eles têm casa. Que não está pedindo 

nada, só quer o seu direito.  
 

Grifo não autêntico 
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É importante registrar as sensibilidades dos atingidos, especialmente pela 

impossibilidade de se atribuir valor ao lugar onde as comunidades vivem, à noção de 

pertencimento, suas culturas, seus modos de vida e os sentimentos correlatos a tudo 

isso. 

Após as falas dos atingidos na audiência pública, foi dada a palavra ao 

representante da CODEVASF42, Sr. Wagner Zani Sena. Visando dar um retorno a todas 

as reivindicações apresentadas pelos atingidos, o representante da CODEVASF assim 

iniciou: 

Disse que a preocupação da empresa é com a questão social, e que as 

reuniões para aquisição de terras começaram em 2005, e que em 2006 
conseguiu-se a licença prévia. Afirmou ser esta a primeira vez no Brasil que 

se apresentou um projeto tão bem elaborado de remanejamento e 

reassentamento de população atingida por barragem. Continuou sua fala 

concordando que a empresa indeniza dinheiro, não sentimento, mas que 

não existe forma de se indenizar sentimento. Disse que o Plano de 

Negociação foi discutido com todas as comunidades afetadas, que a empresa 
possui tudo fotografado e filmado, e afirmou que o Ministério Público pode 

ter acesso a esses registros, se assim for solicitado. 

Grifo não autêntico 

O destaque no trecho transcrito permite compreender a noção do tratamento que 

o empreendedor tem para com o atingido, que é o de desconsideração. Na oportunidade 

em que o representante do órgão público responsável pela obra tem para esclarecer as 

inúmeras dúvidas e questionamentos levantados na audiência pública, a resposta vem 

desqualificando e menosprezando o sofrimento social ali apresentado, que é tratado 

como questão secundária.  

A continuação de sua fala segue o mesmo tom, no sentido de que a CODEVASF 

teria atendido a todos os requisitos legais, implantando os postos de assistência social, 

após o quê concluiu que o empreendedor tem feito a sua parte para que os atingidos 

tenham o menor sofrimento possível. 

Afirmou que o plano de negociação foi registrado em cartório, e que este 

documento foi submetido aos Conselhos Municipais de Assistência Social, e 
também ao Conselho Estadual de Assistência Social. Disse também que 

existem dois postos de assistência social que foram implantados e estão 

funcionando. Afirmou que a fiscalização é não exercida pela CODEVASF, 

                                                             
42 Convém destacar que a CODEVASF, além de empreendedor, é o órgão público do governo federal que 

está conduzindo esse processo de implantação do empreendimento, o plano de negociação e a 

correspondente indenização aos atingidos, como já mencionado em tópico oportuno. 
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mas sim pelo Conselho Estadual de Assistência Social. Afirmou que a 

companhia atendeu a todos os requisitos legais, e que os filhos que estão 

fora não têm direito a indenização porque a legislação não prevê isso. 

Afirmou que existe boa vontade por parte do empreendedor para que as 

pessoas atingidas tenham o menor sofrimento possível.  
 

Grifo não autêntico 

Mais uma vez, nota-se que a CODEVASF vale-se da narrativa baseada no 

suposto argumento de autoridade, qual seja, de que estaria cumprindo aquilo que exige a 

lei. O que se observa é uma preocupação do empreendedor quanto à forma, mas não 

quanto ao conteúdo. Em outras palavras, não se demonstra uma preocupação na clareza 

das informações sobre o plano de assentamento, sob alegação de que tal plano está 

registrado em cartório. De igual modo, não se demonstra uma preocupação com as 

questões sociais dos atingidos, basta a declaração de que já existem dois postos de 

assistência social com a mobilização de vários agentes sociais em torno do objetivo de 

tornar possível convencer a todos de que a empresa segue, além das determinações 

legais, a promoção de interreses nobres na implementação do projeto e do 

desenvolvimento que trará para a região. 

Outro ponto que merece destaque é a recorrente utilização de argumentos 

técnicos para desqualificar as reivindicações dos atingidos. Nesse sentido, a linguagem 

utilizada para dialogar com os atingidos é bastante tecnicista, o que prejudica a 

transparência na comunicação. Nesse sentido, a fala do representante da CODEVASF: 

Disse também que a avaliação das terras e o laudo que é apresentado a 

cada proprietário são feitos em cima de requisitos técnicos, que não 

podem ser desrespeitados. Afirmou existir um cadastramento das 
propriedades total e parcialmente atingidas, e que existem propriedades que 

seriam inundadas e que hoje não serão mais, com o objetivo de minimizar o 

impacto das obras. Prosseguiu afirmando que a área de Pau de Fruta foi 
escolhida como área de reserva legal, cujas terras só serão adquiridas se o 

órgão ambiental permitir, e se o proprietário quiser vender. Disse que as 

propriedades que servirão ao reassentamento foram, em sua maioria, 
escolhidas pelos reassentados; que foram listadas pelo plano de negociação; 

e que têm que atender aos quesitos agricultáveis. Disse que a companhia 

antecipou ao máximo antes das obras as medidas que permitem o 

reassentamento e que as famílias receberiam água, luz e casa. Terminou seu 

pronunciamento afirmando que, para aqueles que optaram em escolher 

uma propriedade, o empreendimento não tem como construir casa, 

implantar luz, etc, pois presume-se que esses reassentandos já esteja 

escolhendo terras com esses itens, e que o empreendimento não pode 

pulverizar a construção de casas.  
 

Grifo não autêntico 
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Ao final de sua fala, o representante da CODEVASF informou que o 

reassentamento dos atingidos em nova área não contempla a construção de novas casas, 

nem mesmo o fornecimento de energia elétrica. Nesse contexto, disse que aos atingidos 

é que caberia a escolha do novo lugar que já possuísse tais estruturas, mas que isso não 

seria patrocinado pela CODEVASF para aqueles que escolhessem a nova propriedade 

desprovida dessa estrutura. 

Após o representante da CODEVASF, o Movimento dos Atingidos por 

Barragens (MAB) registrou a forma como eram sonegadas as informações aos 

atingidos: 

Em seguida manifestou-se o Sr. Moisés Borges, do Movimento dos 

Atingidos por Barragens (MAB), afirmando que, quando só um ia falar 

com a empresa, era jogado para escanteio, e que os representantes do 

empreendimento só estavam lá, no dia da audiência, porque o povo se 

juntou. Disse que a resposta que era dada era: “vamos esperar”. Em seguida 

questionou se teriam que esperar até ter que sair de barco da casa 

inundada. 

Grifo não autêntico 

Nota-se que o MAB endossou a crítica sobre a ausência de informações aos 

atingidos estrategia amplamente utilizadas na implementacao de 

megaempreendimentos. A inexistência de uma comunicação transparente faria com que 

o atingido esperasse indefinidamente para dar início ao reassentamento, algo que 

ironicamente sugeriu que fosse com a inundação das casas pela formação do lago da 

barragem. 

O MAB ainda criticou a demora da CODEVASF em identifcar os atingidos, uma 

vez que tal levantamento teria sido iniciado ainda no ano de 2004 e até a data da 

audiência (2014) não havia conclusão nesse sentido. 

Relatou que a lista de atingidos, que é pública, foi entregue datando de 

2004, e que a lista atualizada só foi entregue no mês da realização da 

audiência pública. Afirmou que levaram 10 anos para saber quem são 
os atingidos, mas que só vão saber mesmo depois de terminada a obra. 

Disse serem mais de mil famílias atingidas no projeto como um todo, e 

questionou a respeito do conceito de atingido, afirmando que atingidos 

não são só os inundados, mas todo aquele que é de alguma forma 

afetado. Disse que não adianta ter foto e relatório se as pessoas estão 

cheias de dúvidas até hoje, e afirmou que estão sendo cometidos 16 crimes 

na região, e que o empreendimento tira das pessoas o direito informação 

e ao trabalho. Exigiu que a obra seja parada até que os atingidos sejam 
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ouvidos. Exigiu a paralisação das obras enquanto não sejam atendidos os 

direitos de que está sendo atingido.  
 

Grifo não autêntico 

Ainda se questionou não só a quantidade de tempo para a definição da lista de 

atingidos, mas também a própria noção de atingido, aquilo que a CODEVASF entendia 

como atingido para efeitos de indenização. Nesse contexto, o MAB sustentou que 

atingido não é somente aquele que é inundado, mas sim aquele que, de alguma forma, 

acaba sendo afetado pelo empreendimento. Por essa razão, o MAB disse que existem 

mais de mil famílias afetadas pelo Projeto Hidroagrícola como um todo, de modo que 

cada um, sejam os filhos, sejam os pais, deveriam ser indenizados pela mudança radical 

dos seus modos de vida e pelos transtornos a que foram submetidos. 

Por fim, criticou-se a ausência de transparência nessa comunicação entre a 

CODEVASF e o atingido, questionando o tecnicismo que pauta a atuação do 

empreendedor nesse processo uma vez que, a existência de laudos ténicos, com 

relatórios fotográficos não resolvem o problema das comunidades locais. Tais 

comunidades se encontram com muitas dúvidas, sem o mínimo de acesso à informação, 

de modo que o empreendimento retira das pessoas não somente a informação como 

tambem  o direito ao trabalho. 

O representante da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de 

Minas Gerais – FETAEMG, Sr. Eduardo Nascimento, ressaltou a força dos movimentos 

sociais e cobrou do Ministério Público uma atuação em defesa dos atingidos: 

O Sr. Eduardo Nascimento, da FETAEMG, afirmou que discorda do 

presidente da CODEVASF, pois quem conquistou em Minas Gerais os 

direitos dos atingidos por grandes empreendimentos foram os 
Movimentos Sociais. Disse que no caso de Irapé, com a atuação do 

Ministério Público, foi possível a construção de um plano de negociação 

adequado. Asseverou que sua história de luta não pode ser apropriada 

pela CODEVASF. Disse que atingido é todo aquele que tem seus direitos 

afetados, e afirmou só querer que se cumpra a lei. Continuou seu 

pronunciamento dizendo que o Ministério Público está tentando ocupar 

um espaço vazio deixado pelos governos estadual e federal, e destacou a 

absoluta necessidade do Ministério Público embargar esse 

empreendimento, senão não haverá negociação. Citou o exemplo de 

Irapé, em que todos os filhos maiores de 18 anos tiveram seus direitos 
resguardados, e que isso não é contra a lei. Dirigiu-se às autoridades 

presentes, afirmando que explodir dinamite com crianças e idosos 

morando na área coloca em risco a vida de todos, e se alguém discorda, 
que coloque seus filhos lá. 
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Grifo não autêntico 

O representante da FETAEMG destacou essa disputa pela categoria “atingido” e 

endossou a fala do MAB no sentido de que todo aquele que é afetado pelo 

empreendimento deve ser considerado, portanto, atingido. Por fim, disse que a explosão 

de dinamites com pessoas ainda morando na região não é algo que pode ser tolerado 

pelas autoridades. 

Na sequência, representando os movimentos sociais, o Sr. Alexandre Gonçalves, 

da Comissão Pastoral da Terra – CPT: 

O Sr. Alexandre Gonçalves, da Comissão Pastoral da Terra – CPT, afirmou 

que aqueles que há cinquenta anos querem a construção da Barragem 

são os prefeitos e os deputados da região, não os atingidos. Disse que o 

governo não tem uma política clara de convívio com a seca, e que o 

Projeto Jequitaí não é solução para o problema da estiagem. Afirmou 

que o plano de negociação sem a participação dos movimentos sociais, que 

pediram um prazo de 15 dias para avaliar o plano mas não foram atendidos. 

Disse não haver plano de negociação, e sim plano de enganação; que a 

negociação foi feita só individualmente, não coletivamente. e que a 

CODEVASF só aceita negociar com cada família separadamente. Que 
os moradores do Barrocão fizeram abaixo assinado para reclamar disso. 

Afirmou que a Fazenda Correntes e a do Brejo foram indicadas pelos 

atingidos para reassentamento, mas elas não foram incluídas no plano de 
negociação, não saiu nenhum decreto dedesapropriação dessas fazendas. 

Disse que é preciso que o MP estude o histórico dessas negociações. 

Afirmou que querem uma agricultura através da agricultura familiar e 

não do uso de agrotóxicos. Encerrou dizendo que a saída agora é 
embargar essa obra.  
 

Grifo não autêntico 

O representante da CPT ressaltou que o plano histórico de construção da 

Barragem de Jequitaí é um desejo das elites regionais e da classe política, mas não uma 

pretensão dos atingidos. Sua fala é bastante enfática ao sustentar que não existe um 

plano de negociação, mas, sim, de “enganação”.  

Este estudo concorda com o pronunciamento do representante da CPT, uma vez 

que, a realidade da situação que se apresenta se assemelha mais a um plano bem 

arquitetado de construção de uma narrativa, com o correspondente silenciamento dos 

envolvidos. 

Ao final de sua fala, o representante da CPT ressaltou a necessidade de 

fiscalização do Ministério Público sobre o histórico nebuloso das negociações. 
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Em seguida, a audiência pública contou com a fala do representante da 

Secretaria Geral da Presidência da República, ocasião em que o Sr. Elmir Flach retomou 

o tradicional discurso dos entes públicos ao trazer a categoria desenvolvimento como a 

centralidade a resolver as discussões e os conflitos: 

O Sr. Elmir Flach, da Secretaria Geral da Presidência da República, afirmou 

que a Secretaria-Geral cuida do diálogo com os Movimentos Sociais e nas as 
situações de conflitos procura acompanhar e se colocar à disposição para 

mediar. Afirmou que todos precisam se empenhar para que o 

desenvolvimento venha para todos.  
 

Grifo não autêntico 

Pode-se perceber nessas falas, assim como nas etnografias de licenciamento 

ambiental realizadas por Zhouri (2008), um processo contínuo de violência e 

desqualificação dos povos e das comunidades tradicionais, bem como comunidades 

camponesas, diretamente afetadas pelos grandes empreendimentos. O que se evidencia, 

diante da política da boa governança ambiental que tem a participação dos envolvidos 

como uma premissa, é que este processo desnuda uma relação paradoxal presente na 

institucionalização das práticas ambientais.  

Nesse contexto, os aspectos da violência epistêmica que acompanham a 

violência material (expropriação), Zhouri (2019) propõe a reflexão sobre como os 

agentes estatais, corroboram com a perpetuação da desigualdade socioambiental. As 

incontáveis perdas e danos das comunidades atingidas são relativizadas e reformatadas 

pelas categorias administrativas do impacto, uma vez que estas gozam da 

instrumentalização de serem categorias quantificáveis.no caso do presente estudo as 

dores dos atingidos são transformados em ¨empenho para que o desenvolvimento venha 

para todos¨.  

 

Ainda nesse sentido, audiência pública ainda contou com a manifestação de 

outro ente público, qual seja, a Prefeitura Municipal de Jequitaí, na pessoa do seu 

prefeito à época, Sr. Juvelci Santos Menezes: 

O Sr. Juvelci Santos Menezes, Prefeito de Jequitaí afirmou que quando o 

desenvolvimento chega num local, alguém vai ser prejudicado, mas que 

o desenvolvimento não pode parar. Afirmou ter Jequitaí 8 mil habitantes 

residentes e mais 8 mil que migraram, morando em favelas em Belo 
Horizonte. Relatou sua preocupação com os jovens. Disse que não tem que 

parar a obra, e que a população tem que se reunir e assinar um Termo de 
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Ajuste de Conduta (TAC). Afirmou que a obra vai gerar mais de 100 mil 

empregos e fazer os munícipes ausentes retornarem para a região.  

Grifo não autêntico 

A fala do então prefeito à época também é norteada pelo vazio discurso do 

desenvolvimento que, a seu juízo, quando chega, alguém será prejudicado. Não 

obstante, o representante do poder público municipal optou por eleger o discurso da 

criação de empregos para manifestar seu apoio à continuação das obras do Projeto 

Hidroagrícola. Ao acionar essas estratégias discursivas de forma genérica e associadas 

aos objetivos de ordem maior e universais, o debate no campo ambiental se torna 

parcial. 

              Nota-se também em sua fala a questão da migração da população local. 

Embora não tenha apresentado maiores dados, os números mencionados de migração, 

oito mil pessoas, correspondem ao mesmo número de habitantes que ainda moram no 

Município de Jequitaí. Resta indagar se, nesse montante dos que migraram, qual a 

quantidade de pessoas que o fizeram em virtude de ser direta ou indiretamente atingido 

pela barragem de Jequitaí. 

Também fez uso da palavra o Sr. Sílvio da Silva, assessor parlamentar do 

Deputado Federal Padre João, questionando o que disse o representante da CODEVASF 

no sentido de que a empresa indeniza terra, mas não indeniza sentimento. 

O Sr. Sílvio da Silva, assessor parlamentar do Deputado Federal Padre João, 

afirmou que há como pagar sentimento, mas não com dinheiro, e sim 

com respeito. Disse lutar contra a retirada de água do semi-árido para 

destinar a mineroduto e ser contrário a projetos estritamente 

economicistas dos governos estadual e federal, sem respeito ao meio 
ambiente e às pessoas.   

Grifo não autêntico 

A fala do assessor parlamentar revela uma crítica à falta de sensibilidade ao 

pronunciamento da CODEVASF sobre a inexistência de indenização para as dores das 

comunidades locais, apresentando uma resistência aos grandes projetos 

desenvolvimentistas que desconsideram o respeito às pessoas e ao meio ambiente. 

As falas aqui registradas representam um recorte dos temas que dominaram a 

pauta da aludida audiência pública. Ao final, o Ministério Público encerrou os trabalhos 

afirmando que a instituição adotaria as medidas legais cabíveis. 
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As estratégias de desqualificação das comunidades, do seu modo de vida, dos 

seus territórios tradicionais passa pela construção de discursos e narrativas incoerentes, 

uma vez que apresentam uma visão inferiorizada desse território, ora como pobre, ora 

como seco, necessitado de investimentos para o progresso, ao passo que, quando se 

torna conveniente, apresentam a narrativa da grande beleza cênica e importância 

ambiental que mereça ser preservada para tentar justificar racionalmente a 

compensação. Esse discurso persuasivo é somente uma das estratégias do 

megaempreendimento, que também se vale do fornecimento de informações parciais, 

ameaças veladas de que o empreendimento é inevitável e irá desapropriar todas as 

propriedades e realocar as pessoas, sempre afirmando que haverá benefício para toda a 

coletividade, enfim, narrativas estrategicamente introduzidas em um discurso 

colonialista, autoritário e segregador. 

Os efeitos de tudo isso são a inviabilização da reprodução social, cultural, 

econômica, destruindo e alterando radicalmente a vida social e as modalidades de uso 

dos bens comum e em especial, das redes de apoio comunitárias e do acesso aos 

recursos básicos disponíveis no território. 

Como forma de amenizar os danos ambientais, a estratégia que completa a 

grande narrativa de viabilização dos empreendimentos no licenciamento ambiental é a 

utilização unidades de conservação enquanto moedas de troca, enquanto alternativas de 

compensação aos danos ambientais ocasionados pelo empreendimento. O descaso, a 

invisibilização, a desterritorialização e o sofrimento social vivenciados pelos atingidos 

pelo projeto de Jequitaí fazem parte do primeiro ciclo de violência. Os grupos sociais 

que terão seus territórios expropriados para compensação ambiental do empreendimento 

farão parte de um segundo ciclo de atingidos e certamente experienciarão o mesmo 

padrão de sofrimento.  

Pois, assim como os grandes empreendimentos, historicamente, no Brasil, as 

unidades de conservação partem de decisões tomadas “de cima para baixo”, 

centralizadas tanto em sua criação, como posteriormente em sua gestão. A participação 

popular é recorrentemente relativizada e a omissão estatal no tratamento adequado 

desses conflitos normalmente são traduzidos em problemas de regularização fundiária, 

na regulamentação do uso e ocupação do solo, perpetuando o conflito pelo território. 

(PERREIRA, ZHOURI, LASCHEFSKI, 2005) 
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Dentre as unidades de conservação que servirão à compensação do Projeto 

Hidroagrícola Jequitaí está a criação do Circuito Arqueológico na região do Curral de 

Pedras. A recorrente visão do imaginário da conservação da natureza e da 

transformação das paisagens e a correspondente exploração do turismo revelam apenas 

mais uma forma de monetarizar a natureza como políticas públicas que dão 

prepoenderância à visão de natureza intocada, contemplativa, preservacionista, ainda 

que tais áreas sejam precedidas de intensos conflitos sociais e expulsão das 

comunidades locais. Essa é a tônica construída na audiência pública que será explorada 

na próxima seção. 

3.3 Audiência Pública de 2019 – Proposta de criação do Monumento Natural 

Curral de Pedras 

Como mencionado em tópico oportuno, a criação do Circuito Arqueológico que 

envolve a região do Curral de Pedras é uma das medidas compensatórioas concebidas 

no Processo de Licenciamento Ambiental nº 50229/2004/002/201043, em curso na 

Superintendência Regional de Meio Ambiente do Norte de Minas - SUPRAM/NM em 

razão dos impactos advindos ao meio ambiente natural, histórico e paisagístico44. 

Nesse contexto, foi realizada uma audiência pública, no ano de 2019, pelo 

Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em parceria com a Prefeitura Municipal 

de Jequitaí, para tratar do tema referente à criação do Monumento Natural enquanto 

unidade de conservação do grupo de proteção integral. 

Diferentemente das atas anteriores em que a palavra foi dada primeiramente aos 

atingidos e às comunidades locais e, em um segundo momento, aos órgãos estatais, na 

audiência pública de 2019 os primeiros a fazerem o uso da palavra foram os 

representantes dos órgãos públicos, tanto a Prefeitura Municipal de Jequitaí e o 

Ministério Público. Somente ao final é que constam nas atas as indagações das 

comunidades locais que ali se fizeram presentes. 

                                                             
43 O licenciamento ambiental do empreendimento teve início no ano de 2005, com protocolo e 

apresentação de EIA/RIMA. Obteve licença prévia – LP em 2006, licença instalação – LI em 2013 e está 

na fase de apresentação de documentos para eventual obtenção da licença operação LO. 
44 O licenciamento ambiental do empreendimento teve início no ano de 2005, com protocolo e 

apresentação de EIA/RIMA. Obteve licença prévia – LP em 2006, licença instalação – LI em 2013 e está 

na fase de apresentação de documentos para eventual obtenção da licença operação LO. 
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Nesse contexto, o início da audiência pública foi marcado pela fala do Prefeito 

Municipal, que se pronunciou acerca da importância do bem público Curral de Pedras 

para a região e da realização dos estudos correlatos para a criação da unidade de 

conservação: 

Em continuidade aos trabalhos, foi dada a palavra ao Prefeito Municipal, Sr. 

Joaquim Isidório de Oliveira, que cumprimentou a todos e agradeceu pela 

presença e apoio e se colocou à disposição para a realização de todos os 
trabalhos e frisou bem em suas palavras sobre a importância deste bem 

público para toda a região e ressaltou a importância dos trabalhos de estudos 

técnicos desenvolvidos ao longo dos anos para caracterização e 
dimensionamento da área onde localiza a Unidade de Conservação Curral de 

Pedras.  

Em seguida, o Ministério Público também destacou a relevância dos atributos 

naturais do Curral de Pedras, bem como os benefícios possivelmente advindos com a 

criação da unidade de conservação do Monumento Natural. 

Falou que a criação deste Unidade trará recursos ao Município de 

Jequitaí/MG, citando como exemplo o ICMS ecológico e a possibilidade de 

exploração turística. Discorreu que há tempos corre junto à promotoria 
inquérito civil para criação desta unidade de conservação como Monumento 

Natural, pois, embora já existente decreto municipal que classificou aquela 

área como de preservação permanente, houve mudanças na legislação 
ambiental e através de vários estudos feitos desde a década de 70 (setenta) 

até a presente data ficou demonstrado que aquela área consigna todas as 

características de uma Unidade de Conservação Monumento Natural. Disse 

também que a criação dessa unidade vem sendo construída ao longo dos 
anos e que as ações se intensificaram no ano de 2019 com diversas reuniões 

com Prefeito Municipal, Membros do Codema, Secretário Municipal do 

Meio Ambiente e Procuradoria Municipal. Que no início das conversas, o 

Município mostrou interesse em adequar à região do curral de pedras à 

nova legislação ambiental, porém ressaltava a indisponibilidade 

financeira, principalmente para a realização do plano de manejo. Diante 

dessa circunstância, a promotoria de justiça se prontificou a possibilitar 

recursos para a realização do plano de manejo, fato que se consolidou. 

Grifo não autêntico 

Ressalta-se que a dificuldade financeira do Município seria um óbice à 

realização do Plano de Manejo da unidade de conservação, de modo que o Ministério 
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Público interveio para possibilitar recursos para tanto, mediante a destinação de valores 

oriundos da celebração de termo de ajustamento de conduta – TAC45.  

Na sequência, as pessoas responsáveis pela elaboração do plano de manejo do 

Curral de Pedras, a Sra. Anildes Lopes Evangelista e o Sr. Eduardo Gomes Assis, 

representando o Instituto Grande Sertão - IGS46, expuseram sobre os sítios 

arqueológicos da região e as comunidades afetadas no entorno da área a ser criada como 

Monumento Natural. 

Também foi falado sobre a quantidade de lapas/cavernas encontradas na área 

do Curral de Pedras e a possibilidade de existência de outras tantas e que 

algumas destas lapas/cavernas são ricas de sinais humanos arqueológicos 
(desenhos, figuras, etc) sendo a região um importante sítio arqueológico para 

visitação e estudos científicos. (...) Dando continuidade, foram abordados os 

estudos socioeconômicos realizados no entorno, sendo verificado que no 

interior da área a ser convertida em Unidade de Conservação Monumento 
Natural não possui famílias residentes, mas foi constatado a existência de 

uma pequena comunidade no entorno da área a ser convertida em Unidade 

de Conservação que pratica agricultura de subsistência, além de um 

chacreamento às margens do Córrego Fundo, além de grandes fazendas. 

É oportuno destacar como os técnicos e formuladores da política ambiental se 

unem em compasso por uma mesma visão de natureza dualizada, em uma prática teórica 

discursiva que corrobora para a visão parcial do benefício de implementação da 

Unidade de Conservação. A visão de natureza, as percepções acerca de como lidar com 

a mesma, as representações e interesses socioambientais e econômicos determinam as 

falas, projeções, funções e intervenções necessárias para implementação do que foi 

anteriormente planejado. Apesar do prévio conhecimento da existência da comunidade e 

propriedades adjacentes, em nada esse conhecimento altera o planejado. 

Em seguida, a audiência pública contou com poucos questionamentos por parte 

dos presentes, cujas indagações foram registradas na ata, de modo que transcreve-se 

aqui tanto a pergunta quanto a resposta correspondente. O primeiro questionamento foi 

da Sra. Ivaneida, sobre a continuidade ou não de tal projeto com a mudança de gestão na 

administração municipal. 

                                                             
45 Nos termos de ajustamento de conduta celebrados pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais 

que contém previsão de indenizações ambientais, existe a possibilidade de direcionar tais recursos para 

ações ambientais. 
46 O Instituto Grande Sertão é uma organização não-governamental sem fins lucrativos que visa a 

conservação e preservação do meio ambiente (https://montesclaros.org.br/sociedade-civil/instituto-

grande-sertao) 
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Encerradas as exposições, abriu-se espaço para que os presentes fizessem 

perguntas ou apresentassem sugestões, abertas as palavras. Ivaneide fez a 
seguinte pergunta: em relação à mudança de administração da 

prefeitura, com a entrada de um novo gestor, como ficaria o 

procedimento de criação da Unidade de Conservação Curral de Pedras? 

Neste momento, o procurador jurídico Municipal, Sr. Leonardo Mendes 

Barbosa, apresentou-se para responder e ponderou que a criação da 

Unidade de Conservação Curral de Pedras é uma imposição 

constitucional e legal e, portanto, o procedimento de sua criação continuará 

independentemente de qual gestor esteja no cargo de prefeito. 

Grifo não autêntico 

Em que pese o afirmado pelo prefeito municipal em sua resposta, a criação da 

Unidade de Conservação Monumento Natural do Curral de Pedras não é uma imposição 

constitucional. A Constituição da República não obriga o Município de Jequitaí a criar a 

Unidade de Conservação do Curral de Pedras. Em verdade, o artigo 225, §1º, inciso III, 

da CRFB47 somente afirma que a lei definirá os espaços territoriais especialmente 

protegidos, mas isso de uma forma genérica, sem apontar aonde, quando, nem qual 

espécie de área especialmente protegida.  

Assim, o que se observa é a recorrente utilização de um suposto argumento de 

autoridade para silenciar as comunidades locais. Trata-se de mais uma violência 

simbólica, em que se constrói uma narrativa para que aquilo se repute inevitável ou, nos 

dizeres do alcaide, uma “imposição”. 

Após, houve outra pergunta de um dos presentes sobre os usos possíveis na área 

de criação da unidade de conservação. 

Em continuação, o Sr. Tiago (engenheiro agrônomo do Consórcio 

Jequitaí/MG) questionou se os produtores rurais podem trabalhar com 
turismo dentro da unidade de conservação? Neste momento, tomou a palavra 

o representante do ministerio publico estadual para esclarecer que a criação 

de Unidade de Conservação Monumento Natural não impõe, 
necessariamente, a desapropriação de terras particulares e, com isso, os 

produtores rurais proprietários da terra da unidade de conservação poderão 

                                                             
47 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 

e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo 

e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. 

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

(…) 

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem 

especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada 

qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;   
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explorar atividades turísticas, desde que obedeçam as condicionantes do 

plano de manejo. 

A indagação do Sr. Tiago é oportuna, na medida em que, normalmente, a criação 

de unidades de conservação dá ensejo a uma série de restrições de usos na área da 

poligonal abrangida, tanto na área específica da UC, quanto na sua zona de entorno. 

Sobre tal indagação, o Ministério Público informou que tais usos deveriam obdecer às 

condicionantes do plano de manejo, que ainda não foi elaborado. 

Ressalta-se que, no Brasil, a criação de unidades de conservação e a sua 

categorização tem sido definida tendo por base as áreas de grande beleza cênica, de 

riqueza natural, como se tal espaço devesse ser reservado para um privilégio de 

contemplação e abrigo da fauna e da flora. Por outro lado, existe uma disputa de classes 

entre os segmentos locais e externos nessa questão, uma vez que a exploração turística 

das unidades de conservação são idealizadas pelo Estado e, posteriormente, subrrogadas 

a gestão de terceiros. Decisões tomadas sem a participação ou aceitação das 

comunidades locais que, são excluídas desse processo, o que perpetua o histórico de 

conflitos pela apropriação do território transformado em área de preservação. 

Não constando na ata outras indagações das comunidades, a audiência pública 

foi encerrada. 

Algumas considerações podem ser feitas sobre a mencionada audiência pública. 

A primeira delas é em como a visão dicotômica e romantizada de natureza intocada está 

presente no discurso tecnicista dos atores formuladores da política ambiental mineira. 

Ainda nesse contexto, nota-se também em como as decisões acerca da criação de 

unidades de conservação são decisões centralizadas, autoritárias e verticais, discutida à 

portas fechadas, em reuniões anteriormente planejadas pelos idealizadores desse 

processo, sem a efetiva participação da sociedade interessada ou atingida localmente.  

Em seguida, importante salientar também sobre a baixa participação popular e a 

correspondente quantidade de perguntas elaboradas, o que faz levantar hipóteses de 

concordância geral sobre o Projeto proposto, ou um verdadeiro desconhecimento das 

comunidades locais sobre o quão serão afetadas e, ainda, de que tal evento não teria 

contado com a publicidade necessária para todos que são direta e indiretamente 

afetados. 
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No relatório de visita exploratória realizada no início deste estudo48, os 

moradores locais que se situam no entorno do Curral de Pedras demonstraram que 

desconhecem qualquer proposta nesse sentido, ignorando até mesmo que existe um 

processo em curso tendente a transformar aquela área em uma unidade de conservação 

da espécie Monumento Natural. 

O suposto desconhecimento da audiência pública pode ser aqui cogitado uma 

vez que a comunidade que reside no entorno do Curral de Pedras, na beira do Riacho 

Fundo, é mais ligada às cidade de Lagoas dos Patos e Pirapora do que propriamente à 

Jequitaí. Ou seja, embora esteja nos limites do Município de Jequitaí, questões de 

localização e dificuldades de acesso impostas até mesmo pela dimensão do Curral de 

Pedras, a comunidade local liga-se mais aos municípios vizinhos de Lagoa dos Patos e 

Pirapora.  

Por outro lado, mesmo ciente da existência de uma comunidade no entorno do 

Curral de Pedras, os idealizadores da audiência pública não se atentaram a promover 

uma publicidade mais ampla e direcionada a essas pessoas, que não puderam, portanto, 

participar da audiência pública. Aliado a essa falta de clareza, nota-se que ainda não há 

uma definição específica sobre a poligonal da área do entorno, de modo que, somente 

após a conclusão dos estudos é que tal área será então definida. Mais uma vez, percebe-

se como se concretiza o descaso planejado, haja vista que as definições essenciais são 

tomadas quase que unilateralmente e após isso são somente comunicadas às pessoas 

atingidas. 

A exploração das riquezas naturais, que se tornam monetarizadas em 

explorações econômicas, já é uma tônica no Brasil. Aliado a isso, a exploração do 

potencial turístico das unidades de conservação se torna cada vez mais recorrente. Desse 

modo as unidades de conservação passam por uma alteração, de modo que o espaço, 

que antes era um território, assume a feição de um produto ou mercadoria, uma vez que 

a área tende a atender aos interesses privados ou cedidos pelo Estado a empreendedores 

para a exploração do turismo (PEREIRA, 2005).  

                                                             
48 Em que pese a presente pesquisa ter sido realizada, em sua maioria, no biênio marcado pela pandemia 

do SARS-COV-2 (COVID-19), houve um trabalho de campo realizado previamente à declaração dos 

órgãos estatais sobre o início do período pandêmico. O relatório dessa respectiva visita exploratória na 

comunidade do entorno do Curral de Pedras encontra-se no anexo desta pesquisa. 
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A estratégia de gestão pelo ente público tem a pretensa arrecadação do ICMS 

ecológico49, além de funcionar como moeda de troca idenizatória para instalação do 

empreendimento50. Nesse contexto, a idealização de um circuito arqueológico de 

exploração turística com outras três áreas que ainda não foram referenciadas e 

discutidas para um possível plano de manejo e gestão evidenciam as estratégias 

mercadológicas com vistas a atender as demandas do mercado. 

3.4 Tensões e enfrentamentos das comunidades locais 

Com efeito, a complexidade das relações que envolvem a luta dos povos e 

comunidades tradicionais e camponesas no norte de Minas contra os 

megaempreendimentos exigem o repensar sobre a própria identidade social de cada 

agente envolvido, bem como sobre os posicionamentos políticos e ideológicos destes 

diferentes sujeitos que atuam nesse campo. Em  especial, no projeto Hidroagrícola 

Jequitaí, em que fazem parte deste processo o Estado, em seus diversos atores, e a 

iniciativa privada, esse repensar deve considerar o território como categoria analítica 

estruturada nas relações de poder, uma vez que o capital constantemente é reproduzido 

em  um espaço desigual.  

No conflituoso campo socioambiental de ação, a produção e reprodução da 

desigualdade no mundo contemporâneo e, mais especificamente, no campo ambiental 

brasileiro desencadeiam disputas territoriais, permeadas, em muitos casos, por 

identidades territoriais que interferem na maneira como ocorrerá a inserção do sujeito 

nas ações, coletivas e individuais, de luta e de resistência aos processos 

desterritorializantes deflagrados pelos agentes hegemônicos.  

                                                             
49 O ICMS Ecológico é um mecanismo tributário que busca incentivar os municípios a promoverem ações 

de preservação dos recursos naturais, como a proteção legal de áreas naturais ou o tratamento de lixo e 

esgotos sanitários, possibilitando a estes o acesso a parcelas maiores dos recursos financeiros arrecadados 

pelos Estados através do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, em razão do 

atendimento de determinados critérios ambientais estabelecidos em normas estaduais. (disponível em: 

http://www.meioambiente.mg.gov.br/icms-ecologico) 
50 Art. 36. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental, 

assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em estudo de impacto ambiental e 

respectivo relatório - EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de 

unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, de acordo com o disposto neste artigo e no 

regulamento desta Lei. 

§ 1º O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta finalidade não pode ser inferior 

a meio por cento dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento, sendo o percentual 

fixado pelo órgão ambiental licenciador, de acordo com o grau de impacto ambiental causado pelo 

empreendimento. 
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As tensões em jogo no cerne da organização das famílias atingidas pelo 

empreendimento da CODEVASF no Médio São Francisco são diversas e evidenciam as 

cisões no âmbito da luta de classes, que, por sua vez, revelam a necessidade de 

aprofundar a análise sobre as questões identitárias. Este estudo endossa as considerações 

de Bezerra (2013, p. 51), quando afirma que:  

[...] ainda não conseguimos captar a importância do debate sobre a 

identidade no contexto da ofensiva do capital. Uma vez que, ela é entendida 

como um traço crucial para compreendermos a sociedade contemporânea e o 
apelo identitário não necessariamente representa uma demanda pelo 

reconhecimento de uma subjetividade despida de conteúdos políticos. 

Exemplos de identidades construídas no bojo da luta social que se 
distanciam dos referenciais/representações associadas ao proletariado puro 

podem ser observados na ação dos movimentos sociais.  
 

Os sujeitos envolvidos nesse processo, em especial o Estado e o empresariado, 

enquanto atores hegemônicos, jogam esse jogo da mitigação no campo ambiental com 

todos os instrumentos de coerção, hierarquia, ideologia e construção de narrativa, 

reservando às comunidades locais um papel de mera coadjuvância e concordância. 

A resistência e a luta, por outro lado, continuam sendo as aliadas para 

potencializar a voz dos atingidos no sentido de que esse modelo de desenvolvimento de 

base capitalista é excludente, violento, silenciador  e se apropria de discursos falaciosos 

até mesmo para tentar justificar os diversos danos sociais com a compensação por meio 

da criação de áreas protegidas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Não obstante a vasta literatura sobre o tema unidades de conservação, pode-se 

afirmar que a temática, no Brasil, esteve, e ainda está, relacionada à consolidação do 

modelo de base urbano-industrial-capitalista, que tem se utilizado da criação de áreas 

protegidas enquanto medidas compensatórias em processos de licenciamento ambiental. 

Nessa perspectiva, o presente estudo foi dimensionado a partir do Projeto 

Hidroagrícola de Jequitaí e as condicionantes ambientais compensatórias com foco na 

criação de áreas protegidas no respectivo processo de licenciamento ambiental.  

Com efeito, tendo em vista que a construção da barragem do projeto 

hidroagrícola recorre de acúmulo de água para sua construção, com deslocamento da 

população atingida pela formação do espelho d’água, este processo é considerado como 

de alto grau de complexibilidade e gerador de uma série de danos. Danos esses 

causadores de efeitos violentos sobre os modos de vida das populações direta e 

indiretamente afetadas pelo Projeto foram oportunamente registrados nesse estudo, 

destacando que a magnitude dos impactos socioambientais gerados conduziram ao 

procedimento de licenciamento mais complexo, em que o alto potencial poluidor do 

empreendimento exigiu a apresentação de EIA/RIMA. 

Para viabilizar o empreendimento, o longo processo de licenciamento ambiental 

registrou a presença de duas condicionantes compensatórias de criação de áreas 

protegidas, cujas análises consubstanciaram a centralidade desta pesquisa. Tais 

condicionantes, ali pautadas e aprovadas, referem-se à ampliação do Parque Estadual da 

Lapa Grande, na cidade de Montes Claros, e a implementação do Circuito Turístico 

Arqueológico, Lapa Pintada, Bibocas, Monumento Natural do Curral de Pedras e 

Garimpo, no Município de Jequitaí. 

A previsão dessas áreas protegidas enquanto condicionantes compensatórias no 

licenciamento ambiental do Projeto Jequitaí revelou como os interesses hegemônicos 

regem o campo ambiental, atuando no “jogo da mitigação” (CARNEIRO, 2005) 

capitaneando esse processo desde a concepção, planejamento, implementação e 

execução do projeto, valendo-se da estrutura estatal, canalizando os danos sociais e os 

reformatando numa suposta contraprestação, que é a criação de áreas protegidas como 
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medidas compensatórias aos danos provocados. Assim, esse campo ambiental tem as 

unidades de conservação enquanto instrumento legitimador do mercado nos processos 

compensatórios proliferando conflitos e potencializando desafios adversos para a 

realidade social. 

As condicionantes compensatórias de criação de espaços protegidos permite 

compreender como os órgãos ambientais são regidos pela lógica econômica e pelo 

paradigma da adequação ambiental (Zhouri, 2005). Essa realidade pode ser constatada 

tanto em âmbito nacional quanto numa dimensão regional, a exemplo das unidades de 

conservação criadas como compensação do denominado Projeto Jaíba no Norte de 

Minas na década de 1970. Nesse sentido, o Projeto Jaíba (fruticultura irrigada), cuja 

implementação significou no desmate de extensas áreas de floresta nativa, ao custo da 

expropriação da população local, resultou na criação, enquanto compensação, de sete 

unidades de conservação de proteção integrais e duas unidades de conservação de uso 

sustentável51, frutos de condicionantes ambientais para sua implementação52 

(BARBOSA e SANTOS, 2008). 

De modo semelhante ao Projeto Jaíba, esse modelo de criação de áreas 

protegidas como compensação foi reproduzido no licenciamento ambiental do Projeto 

Hidroagrícola Jequitaí, que contemplou a ampliação do Parque Estadual da Lapa 

Grande, na cidade de Montes Claros, e a implementação do Circuito Turístico 

Arqueológico, Lapa Pintada, Bibocas, Monumento Natural do Curral de Pedras e 

Garimpo, no Município de Jequitaí. 

Nesse contexto, integrou como condicionante da Licença de Instalação – LI (PA 

nº 50229/2004/002/2019) a ampliação do Parque Estadual da Lapa Grande na qualidade 

de compensação ambiental pela supressão de 1.570,68 hectares do Bioma da Mata 

Atlântica para implantação da Barragem de Jequitaí. A previsão dessa compensação se 

deu em virtude do artigo 17 da Lei Federal nº 11.428/2006 (Lei do Bioma da Mata 

                                                             
51 Nesse contexto, a criação dos Parques Estaduais Verde Grande, Lagoa do Cajueiro e Mata Seca no 

Norte de Minas, enquanto condicionantes ambientais no licenciamento do Projeto Jaíba, trouxeram 

consigo as evidências e as contradições das políticas de conservação ambiental que, alinhadas e 

submetidas à racionalidade econômica capitalista, geraram conflitos sócioambientais que levaram os 

“Encurralados pelos Parques” a resistirem, se mobilizarem na luta pelos seus direitos e se articularem 

politicamente em defesa de seus territórios, resistência esta que significou a transformação posteriormente 

nos denominados “Vazanteiros em movimento” (ANAYA, 2012). 
52 Vide tabela nº 01 presente na introdução deste estudo que identifca cada uma das unidades de 

conservação criadas no Projeto Jaíba.  
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Atlântica), que demanda, entre outros requisitos, que a área a ser compensada seja 

equivalente em extensão e importância ecológica daquela área a ser suprimida. 

Além da Lei da Mata Atlântica, o artigo 36 da lei do SNUC (Lei 9.985/2000 - 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação) determina que o empreendedor é 

obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de conservação. Assim, 

restou esclarecido um dos pontos da pesquisa que era identificar como as unidades de 

conservação se tornaram um instrumento funcional para viabilização de 

empreendimentos no âmbito do licenciamento ambiental. Em síntese, se tornaram uma 

moeda de troca no licenciamento com o aval do Estado e do ordenamento jurídico, o 

que se revela com inumeras contradições. 

Uma das contradições que permeiam essa discussão refere-se à racionalidade, à 

logicidade que se tem na premissa da compensação. De modo simples, traduz a noção 

de troca de uma coisa por outra, ou ainda, por algo mais vantajoso. Essa lógica não se 

reproduz nas compensações aqui tratadas. Na área de inundação da Barragem de 

Jequitaí encontram-se vários sítios arqueológicos que serão ou inundados ou alterados 

em seus aspectos naturais. O órgão fiscalizador elegeu áreas com mesmo aspecto e, 

teoricamente, mesmo valor histórico/patrimonial, para que sejam preservados e outros 

que invibializariam o empreendimento como dispensáveis, em outras palavras, passíveis 

de compensação. 

Além dessa confusa eleição da importância dos sítios arqueológicos afetados 

pela inundação, existem outras questões ali que não estão suficientemente esclarecidas, 

a exemplo da necessidade de compensação em área ecologicamente equivalente. Nesse 

sentido, parte da área que será acrescentada ao Parque Estadual da Lapa Grande (que 

está em outro Município, e não em Jequitaí) foi ocupada por pastagens, o que seria, em 

tese, algo a não recomendar a compensação. Não obstante isso, o órgão ambiental deu 

anuência à compensação ainda que áreas de pastagens não sejam ecologicamente 

equivalentes à vegetação especial que caracteriza o Bioma da Mata Atlântica, o que 

também é uma contradição. 

Assim, nota-se como se concretiza o modus operandi dos 

megaempreendimentos, haja vista que, após serem identificados e determinados os 

possíveis danos ambientais e sociais, estes são desqualificados ou subestimados, 
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absorvidos no abstrato tecnicismo como passíveis de medidas mitigatórias e 

compensatórias, que revela o paradigma da “modernização ecológica” (MOL, 1997) 

enquanto visão hegemônica que estrutura a ideologia de desenvolvimento sustentável 

(TEIXEIRA et al., 2020) 

Tais propostas compensatórias dimensionam um contexto maior e estratégico de 

megaempreendimentos desenvolvimentistas onde relação compensatória dos impactos 

ambientais e das chamadas externalidades econômicas ocasionadas por grandes 

empreendimentos de base capitalista no Brasil, têm na constituição de áreas protegidas, 

instrumento funcional à sua execução. 

Dentre as práticas discursivas dos atores do campo ambiental (Carneiro, 2003) 

(Zhouri, Laschfski, Paiva, 2005), destaca-se a relacionada à ideologia do 

desenvolvimento com implementação de megaprojetos, pautada na noção de exportação 

de bens primários, na dotação de grandes projetos de infraestrutura, fomentados pelos 

governos locais por meio de incentivos à produção em larga escala e exportação de bens 

primários. 

Por outro lado, essas práticas discursivas dos atores do campo ambiental não se 

valem apenas dessa narrativa. São “legitimadas” em âmbito normativo, tanto por leis 

quanto por decretos que reputam de “interesse público” ou ainda “interesse social” as 

medidas compensatórias no âmbito do licenciamento ambiental. Tais questões são 

pautadas como preponderantes em relação à apropriação dos bens naturais, de modo que 

os projetos desenvolvimentistas passam a ser sutilmente integrados à noção de interesse 

público. 

É nesse contexto que o Projeto Hidroagrícola Jequitaí, enquanto modelo 

representativo dos interesses dos grupos dominantes vem sendo implantado com 

supremacia de forças, seja econômica, política e jurídica, transformando intereses de 

uma minoria em um discurso persuasivo e estatal de interesse geral. 

Ressalta-se que essa narrativa é recorrente na concepção de megaprojetos 

(SCOTT, 2012), que articula a desqualificação dos atingidos pelos empreendimentos, 

bem como aos seus modos de vida, tal qual foi evidenciado na Barragem de Jequitaí 

como se os projetos de irrigacão fossem a única alternativa para o desenvovimento 

econômico da região. Retomando a perspetiva citada por Scott (2012), a construção de 
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uma narrativa desfavorável aos antigidos é sempre ocultada pelo enaltecimento ao 

projeto e aos seus empreendedores. 

Esse foi o tom, o de desqualificação das vozes e dos sujeitos, da audiência 

pública ocorrida em 2014, no processo de licenciamento ambiental para implementação 

da Barragem de Jequitaí. Após a fala dos atingidos, que expuseram suas dores e seus 

dramas vividos com a expropriação e com as mazelas trazidas pelo deslocamento 

compulsório, a CODEVASF, através do seu representante, disse que a empresa indeniza 

dinheiro, mas não sentimento. 

Este estudo visibilizou as distintas formas de violência pelas quais foram 

submetidos os sujeitos atingidos pelo Projeto Hidroagrícola de Jequitaí. Através das 

análises das atas das audiências públicas ocorridas nesse processo, o sofrimento social 

pôde ser observado em suas várias dimensões, especialmente a partir das sensibilidades 

ali expostas. 

Os movimentos sociais organizados relataram que em experiências semelhantes 

de construção de barragens houve verdadeira exclusão social, aumento dos sem terra e 

incremento da desigualdade social. Ficou registrado na ata de audiência pública de 2014 

que os movimentos sociais organizados reconhecem discurso desenvolvimentista como 

estratégia de controle narrativo para silenciar e desqualificar opiniões contrárias ao 

projeto. 

Entre as inúmeras reclamações dos atingidos, pode-se relacionar, sinteticamente, 

a questão do futuro local de reassentamento, cujas terras são desprovidas de estrutura 

mínima, tais como água, luz, entre outras condições inexistentes para continuação dos 

seus modos de vida. Mencionaram que os atingidos não têm poder de escolha sobre o 

lugar do reassentamento, que assumem o ônus de retirarem o sustento do novo lugar no 

intervalo de seis meses, uma vez que o salário mínimo oferecido pela CODEVASF só 

tem essa duração. Não obstante esse exíguo prazo de seis meses, o atingido sabe que a 

implantação de culturas e o tempo correspondente para sua produção é de 

aproximadamente um ano, o que revela a existência de um período de escassez de 

recursos para manutenção dos seus modos de vida. 

O sofrimento social ostensivo na ata de audiência pública ainda revelou intensa 

insatisfação com o plano de negociação da CODEVASF e a impossibilidade de opor-se 
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aos valores apresentados para indenização. Além disso, ficou evidente o descaso pelos 

direitos dos atingidos que criou um efeito desastrotroso uma vez que que nesse tempo 

de implantação do Projeto, a comunidade de Barrocão não experimentou nenhuma 

melhora ou desenvolvimento, mas sim, o aumento da criminalidade e a evasão escolar 

dos alunos. 

Essas sensibilidades são invisibilizadas pelas decisões tomadas, à revelia da 

população a ser atingida, a respeito do empreendimento. A não consulta à população ou 

formas utilizadas de participação social que as exclui do processo é uma prática 

recorrente observada em vários estudos sobre megraempreendimentos durante processo 

de licenciamento, com simultâneo processo de exclusão dos grupos atingidos desse 

campo ambiental.  

O silenciamento e a invisibilização em torno do sofrimento dos atingidos é um 

padrão que se repete evidenciando o modus operandi desses empreendimentos. A 

desqualificação e a expropriação das comunidades atingidas ao seu território causam 

uma ruptura social em seus modos de vida. Além desse sofrimento, a falta de 

transparência nesse processo de implementação de megaempreendimentos, tais como o 

do Projeto Hidroagrícola Jequitaí, é mais uma vez percebida na criação das unidades de 

conservação que são medidas compensatórias aos danos ambientais provocados. Essa 

falta de transparência e a ausência de informações ocorrem nas duas arenas de 

discussão, uma vez que tanto no âmbito do licenciamento em si, quanto no âmbito das 

medidas compensatórias de criação de áreas protegidas, as populações atingidas não têm 

conhecimento do que ocorrerá, traduzindo o que Scott (2012) denomina de descaso 

planejado. 

Nesse sentido, Leff (2006b) registra que esse campo ambiental deve levar em 

consideração não só uma interpretação dos diferentes sentidos atribuídos a natureza, 

mas, também, o fato de que toda natureza é captada a partir de relações simbólicas, da 

linguagem, que implicam em visões, sentimentos, razões, sentidos e interesses que 

devem ser devidamente considerados na arena política. 

No entanto, percebe-se que a natureza é ainda considerada como realidade 

externa à sociedade e às relações sociais, podendo-se afirmar, de modo geral, que não 

foi alterado esse status quo de que o meio ambiente pode “impedir” o desenvolvimento. 
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Pelo contrário, os problemas sociais e ambientais são vistos como desdobramentos da 

implantação de um projeto “desenvolvimentista” devendo ser tratados 

instrumentalmente como interesses personalizados, como se fossem meras arestas que 

necessitam ser aparadas para a instalação do empreendimento. 

Assim, observa-se que o avanço das instituições e dos grandes empreendimentos 

desenvolvimentistas não garante a participação dos sujeitos sociais representativos das 

distintas formas de existência e interação com o meio, uma vez que, nesse processo de 

implementação e viabilização do empreendimento, são constrangidos pelo paradigma da 

adequação ou pelo jogo da mitigação no âmbito de um movimento maior de 

globalização econômica neoliberal. 

Com todas essas considerações, pode-se afirmar, a esta altura, que o modelo de 

desenvolvimento sustentável baseado no paradigma da modernização ecológica carrega 

inúmeras contradições. É imperativo repensar esse modelo de desenvolvimento à base 

da lógica capitalista, implementado de forma verticalizada, invisibilizando os diversos e 

nocivos efeitos sociais, que impõe a expropriação das comunidades locais, valendo-se, 

especialmente, das estruturas do Estado e de audaciosos discursos de bem comum. 
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Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente das Bacias dos Rios

Verde  Grande  e  Pardo  de  Minas  e  pela  Promotora  de  Justiça  Dra.  Carolina Marques

Andrade, da Coordenadoria Regional de Inclusão e Mobilização Sociais do Vale do São

Francisco. Os integrantes da Mesa Diretora fizeram a abertura da Audiência Pública, que

foi presidida pela Promotora de Justiça Dr. Carolina Marques de Andrade. 

No início dos trabalhos falou a Sra. Karine Guedes, que leu um cordel sobre o Movimento

dos Atingidos por Barragens (MAB).  Integrantes do MAB realizaram uma representação

teatralizada chamando a atenção para o risco   das obras terminarem e os atingidos pelo

projeto não terem seus direitos garantidos e efetivados.  Seguiu-se uma manifestação do

Movimentos dos Trabalhadores Sem Terra (MST), em que eles entraram com cartazes,

cantos e produtos agrícolas, representando o que produzem em seus acampamentos. Após

essa  manifestação,  os  membros  do  MST e  do  MAB gritaram palavras  de  ordem.  Na

sequência, passou-se à oitiva dos atingidos.
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O Sr. Sinval Alves, da Comunidade Água Branca, disse que os atingidos são pequenos

para enfrentar o projeto de barragem do governo,  mas   que  antes de começar as obras

deviam  ser pagos todos os agricultores.  Disse também que pela proposta atual os filhos

maiores de 18 anos não terão direito a indenização; entretanto, tais filhos estão fora das

propriedades nesse momento, mas o fim deles é voltar para a terra, de modo que os direitos

têm que ser estendidos a eles. Afirmou também que em 2011 e 2012, a CODEVASF disse

que em 2013 estariam todos indenizados, mas tal fato não aconteceu. Disse ter 64 anos de

idade, ser nascido e criado na comunidade, e que não pode dela sair de qualquer maneira.

Afirmou, ainda, que a CODEVASF diz que onde vão construir a barragem “já é nosso”, e

pediu o reconhecimento dos direitos das famílias atingidas. 

O  Sr.  Aureliano  César  de  Aguiar,  da  Comunidade  do  Barrocão,  disse  que  a

CODEVASF dividiu os atingidos total e parcialmente; que a companhia oferece 5 (cinco)

hectares para reassentamento, mas não dá direito de escolher onde; que oferece seis meses

de salário mínimo, mas que qualquer cultura demora pelo menos um ano para começar a

produzir;  que  o  único  progresso  que  chegou  em  sua  comunidade  foram  assaltos  a

residências e o crack; que nesta comunidade há mais de 50 casas que estão fechadas; que as

escolas, antes, tinham mais de 300 alunos, e que hoje esse número não chega nem a 150.

Afirmou que a prefeitura de Jequitaí não ofereceu ônibus para transporte dos atingidos às

reuniões com a CODEVASF, e encerrou sua fala afirmando que os atingidos não contam

com o apoio de ninguém. 

A Sra. Alvina Alves, da Comunidade Água Branca,  município de Francisco Dumont,

relatou que a CODEVASF fez levantamento de propriedades, fez levantamento de pés de

fruta, etc, e lhe disse que ela não precisaria sair de onde estava. Afirmou que as obras da

barragem já estão começando, mas que nem todos estão sendo pagos. Exigiu que todos

sejam pagos, não apenas os totalmente atingidos, mas também os parcialmente, que é o

caso dela. Disse que os que serão totalmente atingidos não sabem onde serão reassentados,

que os filhos que moram fora também têm que ser indenizados, pois se estão estudando

fora, estão sendo sustentados pelo que as famílias produzem. Afirmou que os atingidos têm
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que ter direito a puxar água para irrigação, e que na beira do rio é que se trata do gado em

época de seca.  

O  Sr. Geraldo Pires, do Acampamento Novo Paraíso  disse que o Projeto Jequitaí traz

progresso para o município, mas que esse progresso não se estende para o povo. Disse que

só haverá empregos na época das obras, mas que depois não haverá mais. Disse também

que a CODEVASF não indenizou nem reassentou as famílias atingidas, mas as obras do

Projeto já começaram. Questionou o fato das famílias atingidas e as famílias sem terra não

terem direito a ser reassentados no perímetro irrigado, disse que o INCRA e a CODEVASF

deveriam ser unir para assentar o povo. Afirmou que o Acampamento tem 8 anos, mas que

depois que as obras iniciaram a situação piorou muito. Disse que, em todo lugar onde foi

feita uma barragem, o que se verificou foi exclusão social e mais aumento dos sem terra.

Relatou que a empresa CODEVASF deu aos atingidos terra onde não se pode produzir,

com cascalho, sem água. Afirmou que, se o progresso vem para Jequitaí, tem que vir para o

povo,  e  que  a  barragem  não  atinge  somente  quem  está  na  margem,  e  sim  todos  do

município. Perguntou se a energia que vai ser gerada será de fato para os mineiros, e disse

que no estado de Minas Gerais paga-se a energia mais cara do Brasil. Exigiu que as obras

da  barragem  sejam embargadas,  e  que  todas  as  famílias  atingidas  sejam indenizadas.

Afirmou que, até agora, não se fala nada da irrigação. Segundo ele, a empresa diz que vai

fazer um perímetro irrigado, mas não sabe onde é. Disse que quem produz sem veneno e

sem agrotóxico são os pequenos produtores, e que os Movimentos Sociais vão promover

ocupações se isso se mostrar necessário. 

A Sra. Mariana Duarte, da comunidade de Barra de São Lamberto,  perguntou se a

CODEVASF  vai  esperar  a  obra  terminar  para  acertar  com os  atingidos.  Disse  que  já

comprou mudas há muito tempo,  esperando o reassentamento.  Como ele não ocorreu,

perdeu as mudas e terá de comprar outras.  

O  Sr.  Antônio  Neves,  de  Buriti  de  Baixo, reivindicou  reassentamento  e  afirmou não

possuir garantias de que poderá trabalhar depois da barragem. Disse que os meeiros estão
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sem saber o que vão fazer, que não têm direito a casa, e exigiu que a CODEVASF faça

casas para os atingidos. Disse, ainda, que se o resultado do Projeto for só energia, não vai

gerar trabalho a ninguém, e que tem que haver irrigação para gerar trabalho. 

A Sra. Marta Neves, de Buriti de Baixo, disse ser totalmente atingida pela barragem, e

perguntou se a CODEVASF vai comprar terra individual. Segundo ela, a empresa disse que

não vai dar água, não vai dar luz, e que não tem como os atingidos saírem para ir para um

lugar que não tem nada. Exigiu água, luz, pasto, do mesmo jeito que tem hoje. Afirmou que

sua mãe mora há 50 anos na zona rural, e que não pode sair para um lugar que não tem

nada. Disse que os meeiros não têm resposta sobre para onde vão e o que vão fazer. Disse

necessitar de uma resposta, se a companhia vai comprar as terras ou não.  Em seguida

manifestou-se sua mãe, que disse que não sai de sua terra, e que não é uma pessoa jogada

fora. 

A Sra. Suzana Alves, da Comunidade São Lamberto,  afirmou estar em área totalmente

atingida e que recebeu um comunicado da CODEVASF dizendo que ia começar a estourar

bomba  (referindo-se  a  dinamite),  e  que  a  empresa  pediu  que  saísse  de  casa  quando

começasse a estourar, e perguntou para onde poderia ir, uma vez que o lugar mais seguro é

a casa. Relatou que a empresa prometeu documentação, mas que nada fez. 

O Sr.  Mauro  Luiz  Fonseca,  do  município  de  Francisco  Dumont, afirmou  estar

preocupado com o assentamento, e que a CODEVASF oferece dinheiro ou terra, e que a

pessoa aceita terra porque está acostumada a trabalhar com a terra. Disse que a empresa

está preocupada com a obra, mas não com o ser humano. Que a terra que possui foi herança

do avô e do pai, e que ama aquele lugar. Disse não saber para onde vai, se a terra de destino

tem água,  se  ela  produz.  Afirmou  que  os  reassentados  já  poderiam ir  plantando,  para

quando chegarem no destino a produção já estivesse  frutificando. Afirmou que um pé de

laranja demora 5 anos para produzir, e que, quando a água subir, a lavoura já tem que estar

produzindo. 
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A   Sra.  Maria Paulista,  da Comunidade Pau de Fruta,  disse ser apenas  uma viúva

pobrezinha, que mora lá, e não tem como sair, pois não tem marido nem filho para resolver

as coisas para ela, e que tem uma irmã idosa. Afirmou: “se nós ajudamos a Dilma, foi para

ela nos ajudar, dar um lugar onde a gente ficar”. Encerrou sua fala pedindo uma resposta

certa  sobre  a  comunidade  onde  vive,  pois  lá  não  estão  sabendo  de  nada,  e  que,  por

enquanto, não têm resposta nenhuma. 

O Sr. Daniel Carlos Neves, da Comunidade Água Branca, se disse frustrado por causa

da ação da CODEVASF junto aos atingidos. Afirmou que a companhia está entrando nas

propriedades deles sem autorização e sem negociar. Disse saber que, contra o governo, não

podem brigar, mas podem se unir. Não podem aceitar que os pequenos produtores sejam

prejudicados, enquanto os grandes negociaram. Disse que o governo só pensa nos votos

dos pequenos, e que estão sendo sufocados. 

O Sr. Paulo César Ramos, da Comunidade do Cipó, no município de Francisco Dumont,

afirmou que o povo está insatisfeito em relação ao plano de negociação, que não se pode

plantar uma cultura permanente, e pediu que a CODEVASF tenha mais respeito com o

produtor rural. Reclamou da falta de planejamento e de negociação da companhia, e disse

que a barragem está andando, mas a negociação não. Afirmou que a CODEVASF arbitra

valores, e que eles não podem falar nada. Segundo ele, a CODEVASF e a RURALMINAS

querem calar o povo, e que a população humilde da zona rural fica perdida e confusa.

Questionou o fato de filhos maiores de 18 anos não terem direito a indenização. Afirmou

que quem está na roça é porque gosta e tem coragem de trabalhar. Disse que, hoje em dia,

poucos jovens querem trabalhar na roça, e os que querem,, a CODEVASF e a Ruralminas

querem tirar. Reclamou que  não foi feita vistoria em suas terras. Cobrou que a companhia

diga onde serão reassentados, e que os atingidos não podem viver pior, tem que ser igual ou

melhor. Afirmou que a prioridade é o ser humano, e que a previsão da conclusão do projeto

é para 2016, e que não vai dar tempo de cumprir o plano de negociação.  
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O Sr.  Denílson Rosa Lopes,  da  Comunidade  Água Branca, pediu  que  o  Ministério

Público  entrasse em um consenso e  colocasse  um fiscal,  pois  a  CODEVASF não está

cumprindo  o  prometido.  Disse  que  a  empresa  invadiu  as  terras  na  época  de  chuva,

derrubando casa, árvore, ponte. Que houve descida de máquinas pesadas para a região, com

tráfego pesado,  destruindo as  estradas,  os  mata  burros,  levando poeira  para  dentro das

casas. Afirmou que tem muita gente na região que vive do leite, e que para a Itambé buscar

o leite ficou difícil. Disse que não teve nenhuma visita da CODEVASF em seu terreno. 

A Sra. Alice Virgínia, de Buriti de Baixo, disse que quem chegou primeiro foram eles, e

que os donos são eles. Afirmou que dinheiro não paga sentimento, que a companhia, quer

tomar  coisas  que  são  deles,  e  que  quer  dar  terra  sem dar  auxílio.  Afirmou  ser  100%

atingida, e exigiu receber não só terra, mas também água, luz e casa. Afirmou que seus pais

não moram debaixo de árvore, que eles têm casa. Que não está pedindo nada, só quer o seu

direito. 

O Sr. Nestor Coimbra, da Comunidade Água Branca, disse terem sido convidados a

comparecer no escritório da CODEVASF, que houve negociação. Que não vão tentar parar

a obra, a obra é do governo e têm que respeitar. Afirmou que a obra traz benefícios, mas

traz também destruição, e que a destruição não pode ser maior. Disse que o prazo para a

assinatura de escrituras e para os pagamentos era no começo do mês de fevereiro, mas que

até  a  data  da  audiência  não  tiveram resposta.  Afirmou:  “invadiram nossa  propriedade,

quebraram, sem autorização”. Exigiu que haja correção monetária por causa da inflação, e

encerrou sua fala dizendo: “sou pequeno, mas juntos ficamos grandes”. 

O Sr. Carlos Magno, de Francisco Dumont, pediu que o plano de negociação pactuado

nas audiências seja cumprido, e que o Norte de Minas tenha um programa para lidar com a

seca antes que ela chegue. 

O  Sr. José Ronilson Pereira dos Santos, do Acampamento Novo Paraíso, defendeu o

projeto  dos  trabalhadores  rurais  sem  terra,  afirmou  que  o  Projeto  da  Barragem  vem

dificultar o projeto dos trabalhadores sem terra, e disse que, com o início das obras do
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Projeto  Jequitaí,  tem-se  visto  superfaturamento  das  áreas,  e  que  o  latifúndio  não  quer

negociar com o INCRA, visando superfaturar. 

Após o pronunciamento dos atingidos inscritos, a palavra foi aberta a representantes

de órgãos e  entidades governamentais e  não governamentais.  

Pronunciou-se o Sr. Wagner Zani Sena, representante da CODEVASF, afirmando que a

barragem foi incluída no Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal -

PAC,  em  parceria  com  o  Governo  Estadual,  através  da  Ruralminas.  Disse  que  a

preocupação da empresa é com a questão social, e que as reuniões para aquisição de terras

começaram em 2005, e que em 2006 conseguiu-se a licença prévia. Afirmou ser esta a

primeira vez no Brasil que se apresentou um projeto tão bem elaborado de remanejamento

e reassentamento de população atingida por barragem. 

Continuou sua fala concordando que a empresa indeniza dinheiro, não sentimento, mas que

não existe forma de se indenizar sentimento. Disse que o Plano de Negociação foi discutido

com todas as comunidades afetadas, que a empresa possui tudo fotografado e filmado, e

afirmou que o Ministério Público pode ter acesso a esses registros, se assim for solicitado.

Afirmou que o plano de negociação foi registrado em cartório, e que este documento foi

submetido  aos  Conselhos  Municipais  de  Assistência  Social,  e  também  ao  Conselho

Estadual de Assistência Social. Disse também que existem dois postos de assistência social

que foram implantados e estão funcionando. Afirmou que a fiscalização é não exercida pela

CODEVASF,  mas  sim  pelo  Conselho  Estadual  de  Assistência  Social.   Afirmou  que  a

companhia atendeu a todos os requisitos legais, e que os filhos que estão fora não têm

direito a indenização porque a legislação não prevê isso. Afirmou que existe boa vontade

por  parte  do  empreendedor  para  que  as  pessoas  atingidas  tenham o menor  sofrimento

possível. 
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Disse também que a avaliação das terras e o laudo que é apresentado a cada proprietário

são feitos  em cima de requisitos  técnicos,  que  não podem ser  desrespeitados.  Afirmou

existir um cadastramento das propriedades total e parcialmente atingidas, e que existem

propriedades que seriam inundadas e que hoje não serão mais, com o objetivo de minimizar

o impacto das obras.  Prosseguiu afirmando que a área de Pau de Fruta foi escolhida como

área de reserva legal, cujas terras só serão adquiridas se o órgão ambiental permitir, e se o

proprietário  quiser  vender.  Disse  que  as  propriedades  que  servirão  ao  reassentamento

foram, em sua maioria, escolhidas pelos reassentados; que foram listadas pelo plano de

negociação;  e  que  têm que atender  aos  quesitos  agricultáveis.  Disse  que  a  companhia

antecipou ao máximo antes das obras as medidas que permitem o reassentamento e que as

famílias receberiam água, luz e casa. Terminou seu pronunciamento afirmando que, para

aqueles  que  optaram em escolher  uma propriedade,  o  empreendimento  não  tem como

construir  casa,  implantar  luz,  etc,  pois  presume-se que esses   reassentandos já  estejam

escolhendo  terras  com  esses  itens,  e  que  o  empreendimento  não  pode  pulverizar  a

construção de casas.  

Em  seguida  manifestou-se  o Sr.  Moisés  Borges,  do  Movimento  dos  Atingidos  por

Barragens (MAB), afirmando que, quando só um ia falar com a empresa, era jogado para

escanteio, e que os representantes do empreendimento só estavam lá, no dia da audiência,

porque o povo se juntou. Disse que a resposta que era dada era: “vamos esperar”.  Em

seguida  questionou  se  teriam que  esperar  até  ter  que  sair  de  barco  da  casa  inundada.

Relatou que a lista de atingidos, que é pública, foi entregue datando de 2004, e que a lista

atualizada só foi entregue no mês da realização da audiência pública. Afirmou que levaram

10  anos  para  saber  quem  são  os  atingidos,  mas  que  só  vão  saber  mesmo  depois  de

terminada a obra. Disse serem mais de mil famílias atingidas no projeto como um todo, e

questionou  a  respeito  do  conceito  de  atingido,  afirmando que  atingidos  não são  só  os

inundados, mas todo aquele que é de alguma forma afetado. Disse que não adianta ter foto

e  relatório  se  as  pessoas  estão  cheias  de  dúvidas  até  hoje,  e  afirmou que estão  sendo

cometidos  16  crimes  na  região,  e  que  o  empreendimento  tira  das  pessoas  o  direito  à
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informação e ao trabalho. Exigiu que a obra seja parada até que os atingidos sejam ouvidos.

Exigiu a paralisação das obras enquanto não sejam atendidos os direitos de que está sendo

atingido.  

O Sr. Moisés Borges demandou 05 (cinco) providências aos Ministérios  Públicos Estadual

e Federal:

1- A imediata suspensão da LI do Projeto Hidroagrícola Jequitaí até que os direitos das

populações atingidas sejam garantidos. 

2- Criação  de  uma  comissão  de  negociação  entre  o  MAB  e  a  CODEVASF  com

acompanhamento  do MPF, MPE e Secretaria  Geral  da Presidência  da República

(SGPR).

3- Garantia  e  efetivação  dos  direitos  dos  atingidos  por  barragens  tendo  como base

referencial a Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens

(PNAB) em processo de aprovação junto a Presidência da República (em anexo).

4- Tempo  hábil  de  análise  da  lista  dos  atingidos,  entregue  em maio  de  2014  pelo

empreendedor,  para  que  as  comunidades  junto  ao  MAB,  avaliem  se  todos  os

ameaçados estão devidamente contemplados.

5- Cadastramento junto ao Instituto Nacional Colonização e Reforma Agrária (INCRA)

com acompanhamento do MAB, dos demais atingidos pelo Projeto como um todo,

inserindo os atingidos pela Barragem Jequitaí II e pelo Perímetro Irrigado.

Terminou seu pronunciamento afirmando que a palavra da CODEVASF não é lei, e que

todos têm o direito de discordar. 

o Sr.  Luiz  Antônio  Vaz  de  Oliveira,  Presidente  da  Ruralminas,  relatou  problemas

enfrentados  na  liberação  e  repasse  de  recursos  para  pagamento  às  famílias  atingidas,

relacionados à dificuldade de pagamento de ITBI junto às Prefeituras envolvidas.
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O  Sr.  Eduardo  Nascimento,  da  FETAEMG,  afirmou  que  discorda  do  presidente  da

CODEVASF, pois quem conquistou em Minas Gerais os direitos dos atingidos por grandes

empreendimentos   foram os  Movimentos  Sociais.  Disse que no caso de Irapé,   com a

atuação  do  Ministério  Público,  foi  possível  a  construção  de  um plano  de  negociação

adequado. Asseverou que sua história de luta não pode ser apropriada pela CODEVASF.

Disse que atingido é todo aquele que tem seus direitos afetados, e afirmou só querer que se

cumpra  a  lei.  Continuou  seu  pronunciamento  dizendo  que  o  Ministério  Público  está

tentando ocupar um espaço vazio deixado pelos governos estadual e federal, e destacou a

absoluta  necessidade  do  Ministério  Público  embargar  esse  empreendimento,  senão não

haverá negociação. Citou  o exemplo de Irapé, em que todos os filhos maiores de 18 anos

tiveram seus direitos resguardados, e que isso não é contra a lei. Dirigiu-se às autoridades

presentes, afirmando que explodir dinamite com crianças e idosos morando na área coloca

em risco a vida de todos, e se alguém discorda, que coloque seus filhos lá.

O Sr. Alexandre Gonçalves, da Comissão Pastoral da Terra – CPT, afirmou que aqueles

que há cinquenta anos querem a construção da Barragem são os prefeitos e os deputados da

região, não os atingidos. Disse que o governo não tem uma política clara de convívio com a

seca, e que o Projeto Jequitaí não é solução para o problema da estiagem. Afirmou que o

plano de negociação sem a participação dos movimentos sociais, que pediram um prazo de

15  dias  para  avaliar  o  plano  mas  não  foram  atendidos.  Disse  não  haver  plano  de

negociação, e sim plano de enganação; que a negociação foi feita só individualmente, não

coletivamente. e que a CODEVASF só aceita negociar com cada família separadamente.

Que os moradores do Barrocão fizeram abaixo assinado para reclamar disso. Afirmou que a

Fazenda Correntes e a do Brejo foram indicadas pelos atingidos para reassentamento, mas

elas  não  foram  incluídas  no  plano  de  negociação,  não  saiu  nenhum  decreto  de

desapropriação dessas fazendas. Disse que é preciso que o MP estude o histórico dessas

negociações. Afirmou que querem uma agricultura através da agricultura familiar e não do

uso de agrotóxicos. Encerrou dizendo que a saída agora é embargar essa obra. 
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O Sr. Antônio Miranda, da Ouvidoria Agrária do INCRA,  disse que a situação dos

conflitos em Minas Gerais está precisando da supervisão do Ministério Público, e citou

indígenas, quilombolas, e atingidos por barragens e mineradoras. Afirmou que a questão do

reassentamento é de responsabilidade do empreendedor e que as famílias atingidas têm

direito a acompanhamento técnico. 

A Sra. Marili Zacarias, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, disse que o MST

está em Jequitaí há nove anos, que tem acompanhado o processo de violação de direitos e a

negligência social por parte do município e das empresas. Afirmou que o MST não foi

reconhecido pela CODEVASF como agente e que não participou das reuniões. Disse que

quem está esperando a barragem não são os trabalhadores, e que não estão pedindo nada de

graça, e sim exigindo seus direitos, que não podem ser negados. Afirmou só contar com o

Ministério Público, e que este tem sido transparente. Exigiu que a obra seja embargada.  

O Sr. Elmir Flach, da Secretaria Geral da Presidência da República,  afirmou que a

Secretaria-Geral  cuida  do  diálogo  com  os  Movimentos  Sociais  e  nas  as  situações  de

conflitos procura acompanhar e se colocar à disposição para mediar. Afirmou que todos

precisam se empenhar para que o desenvolvimento venha para todos.  

O  Sr.  Juvelci  Santos  Menezes,  Prefeito  de  Jequitaí afirmou  que  quando  o

desenvolvimento chega num local, alguém vai ser prejudicado, mas que o desenvolvimento

não  pode  parar.  Afirmou  ter  Jequitaí  8  mil  habitantes  residentes  e  mais   8  mil  que

migraram,  morando  em favelas  em Belo  Horizonte.  Relatou  sua  preocupação  com os

jovens.  Disse que não tem que parar a obra, e que a população tem que se reunir e assinar

um Termo de Ajuste de Conduta (TAC). Afirmou que a obra vai gerar mais de 100 mil

empregos e fazer os munícipes ausentes retornarem para a região. 

Depois, manifestou-se mais uma vez o Sr. Wagner Zani, representante da CODEVASF,

que defendeu-se citando a legislação pertinente.  
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O  Sr. José Carlos Cardoso, de Jequitaí, disse  que gostaria de saber se os pequenos

proprietários seriam indenizados nos mesmos parâmetros e teriam a mesma atenção que os

grandes proprietários. 

O Sr. Sebastião Duarte, de Jequitaí, disse que foi vereador em Jequitaí por 16 anos e que

foi  o  primeiro  do  projeto  a  ser  negociado.  Disse  que  uma  pessoa  inteligente  da

CODEVASF mostrou-lhe o decreto de desapropriação e ele pediu um tempo à empresa de

8 dias para avaliar e negociou sua terra sem brigas. Disse que as terras serão alagadas, que

tem coisa errada, mas isso é bom, pois terão de  sentar e negociar.  Afirmou que é preciso

ter uma equipe de negociação que não quer o mal de ninguém e que é preciso se unir para

andar juntos e resolver os problemas.

O Sr. Sílvio da Silva, assessor parlamentar do Deputado Federal Padre João , afirmou

que há como pagar sentimento, mas não com dinheiro, e sim com respeito. Disse lutar

contra a retirada de água do semi-árido para destinar a mineroduto e ser contrário a projetos

estritamente economicistas dos governos estadual e federal, sem respeito ao meio ambiente

e às pessoas.  

A Sra. Gláucia Valéria, assessora parlamentar do deputado estadual Rogério Correia,

disse ser  bom haver representantes do Governo  Federal.  Questionou o fato    do Governo

estadual  emitir  decreto  de  utilidade  publica  apara  passagem de  mineroduto  e  não  ter

condições  de  desapropriar  uma  fazenda  para  reforma  agrária.  Pediu  que  a  obra  seja

embargada   imediatamente,  e  colocou  o  mandato  à  disposição  para   defesa  dos

trabalhadores atingidos.

 Terminadas os depoimentos,  a mesa diretora fez as suas considerações finais.

O Promotor  de Justiça Dr. Daniel Oliveira de Ornelas afirmou ser o Ministério Público

o defensor da sociedade, com a função de fazer cumprir a lei. Informou que, a respeito das

colocações  relacionadas  a  mineroduto,  o  Ministério  Público  já  ajuizou  uma  ação.
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Agradeceu a todos os presentes, disse que as providências serão tomadas, na medida da

legalidade, observando que o Ministério Público não é órgão ambiental. 

O Procurador da República  Dr.  Marcelo  Malheiros  Cerqueira   agradeceu  a  todos,

afirmou ter sido o resultado da audiência muito produtivo e que os encaminhamentos serão

analisados e as providências serão tomadas, dentro dos limites legais. 

A Promotora de Justiça  Dra. Carolina Marques Andrade agradeceu a todos, explicou a

atuação da CIMOS no sentido de buscar ouvir mais de perto as comunidades atingidas,  e

encerrou  afirmando  que  os  vários  órgãos  vão  agir,  cada  um  nas  suas  atribuições,  na

tentativa de mediação destes conflitos.

Nada mais, foi encerrada a Audiência Pública e lavrada a presente ata,  que segue assinada 

por mim,  _________________________________Luiz Tarcizio Gonzaga de Oliveira, 

Oficial do Ministério  Público, MAMP 4272, que a digitei,  e pelos componentes da mesa. 

Carolina Marques Andrade

Promotora de Justiça

Marcelo Malheiros Cerqueira   

Procurador da República

Daniel Oliveira de Ornelas

Promotor  de Justiça
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PARECER ÚNICO Nº 0178086/2020 

INDEXADO AO PROCESSO: PA COPAM: SITUAÇÃO: 

Licenciamento Ambiental 50229/2004/003/2019 Sugestão pelo Deferimento 

FASE DO LICENCIAMENTO: 
Renovação de Licença de 
Instalação (RevLI) 

VALIDADE DA LICENÇA:  
06 (seis) anos 

 

EMPREENDEDOR: 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do 
São Francisco e Parnaíba (CODEVASF) 

CNPJ: 00.399.857/0001-26 

EMPREENDIMENTO: Projeto Hidro-Agrícola Jequitaí CNPJ: 00.399.857/0001-26 

MUNICÍPIOS: Jequitaí/MG; Claro dos Poções/MG e Francisco Dumont/MG ZONA: RURAL 

COORDENADAS UTM (DATUM/FUSO): WGS 84/23K Y:  565853 X:  8090846 

LOCALIZADO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: Área de  Proteção Ambiental Municipal Serra do 
Cabral (APA Serra do Cabral)  – Francisco Dumont/MG 

 INTEGRAL   ZONA DE AMORTECIMENTO  X USO SUSTENTÁVEL    NÃO 

BACIA FEDERAL:  Rio São Francisco BACIA ESTADUAL: Rio Verde Grande 

UPGRH:  SF10-Bacia do Rio Verde Grande SUB-BACIA: Rio Gorutuba 

CÓDIGO: ATIVIDADE OBJETO DO LICENCIAMENTO (DN COPAM 217/17): CLASSE 

G-05-02-0 
Barragem de irrigação ou de perenização para agricultura. Área Inundada: 
9.100 hectares. 

6 

CONSULTORIA/RESPONSÁVEL TÉCNICO: REGISTRO: 

Consórcio Rio Jequitaí/Sérgio Castejon Garcia MG- 4.311/D 

AUTO DE FISCALIZAÇÃO: 66449/2019  DATA: 19/11/2019 

 

EQUIPE INTERDISCIPLINAR MATRÍCULA ASSINATURA 

Marco Túlio Parrela de Melo – Analista Ambiental (Gestor)  1.149.831-8  

Catherine Aparecida Tavares Sá – Gestora Ambiental 1.165.992-7  

Pedro Henrique Criscolo Parrela Câmara – Gestor Ambiental                                                            1.378.682-7  

Cíntia Sorandra Oliveira Mendes – Gestora Ambiental                                                            1.224.757-3  

Maria Julia Coutinho Brasileiro – Gestora Ambiental                                                            1.302.105-0  

Rafaela Câmara Cordeiro – Gestora Ambiental / Jurídico 1.364.307-7  

De acordo: Sarita Pimenta de Oliveira – Diretora Regional de Apoio 
Técnico 1.457.576-1 

 

De acordo: Yuri Rafael de Oliveira Trovão – Diretor (a) de Controle 
Processual 449.172-6 
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Resumo 

 

O Projeto Hidro-Agrícola Jequitaí é de responsabilidade executiva da Companhia de 

Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (CODEVASF) e tem como 

atividades a construção de barragens de perenização e futuramente de canais de 

irrigação para a agricultura. Em 10/05/2019, foi formalizado, na Superintendência 

Regional de Meio Ambiente do Norte de Minas (SUPRAM NM), o Processo 

Administrativo de Renovação de Licença de Instalação nº 50229/2004/003/2019. 

 

Conforme Deliberação Normativa do Conselho Estadual de Política Ambiental (DN 

Copam) nº 217/2017, a atividade desenvolvida, a saber, G-05-02-0 Barragem de 

irrigação ou de perenização para agricultura, enquadra-se na Classe 6, face ao 

Potencial Poluidor Degradador Grande e Porte Grande. 

 

Esclarece-se que o Processo Administrativo de origem (PA nº 50229/2004/001/2015 – 

Licença Prévia) foi instruído com Estudo de Impacto Ambiental (EIA) / Relatório de 

Impacto Ambiental (RIMA) e Plano de Controle Ambiental (PCA). Para a renovação 

da LI – Certificado de LI n° 337/2013, Processo Administrativo n° 

50229/2004/002/2010 –, foi apresentado o relatório de cumprimento de 

condicionantes. 

 

Também foi realizada na data de 19/11/2019, vistoria/fiscalização técnica na área do 

empreendimento – Auto de Fiscalização n° 66449/2019 – a fim de subsidiar a análise 

da solicitação de renovação de licenciamento ambiental. 

 

Analisados todos os estudos técnicos e documentação jurídica apensos aos autos do 

processo, a equipe interdisciplinar da SUPRAM NM sugere o deferimento do pedido 

de Renovação de Licença de Instalação do empreendedor/empreendimento 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba 

(CODEVASF) / Projeto Hidro-Agrícola Jequitaí, observadas as recomendações e 

condicionantes inclusas nesse parecer. 
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1. Introdução 

1.1. Contexto Histórico 

 

O presente parecer único trata-se de pedido de Renovação de Licença de Instalação 

– Certificado de LI n° 337/2013 –, Processo Administrativo n° 50229/2004/002/2010, 

com apresentação de novo cronograma executivo. 

 

O processo foi formalizado, conforme recibo de entrega de documentos n° 

0275955/2019, emitido pela Superintendência Regional de Meio Ambiente do Norte 

de Minas (SUPRAM NM), datado de 10/05/2019. O requerimento foi publicado em 

periódico de circulação local (onorte.net) no dia 02/05/2019 e na Imprensa Oficial do 

Estado (IOF) em 11/05/2019. 

 

Conforme Deliberação Normativa do Conselho Estadual de Política Ambiental (DN 

Copam) nº 217/2017, a atividade desenvolvida, a saber, G-05-02-0 Barragem de 

irrigação ou de perenização para agricultura, enquadra-se na Classe 6, face ao 

Potencial Poluidor Degradador Grande e Porte Grande. 

 

Esclarece-se que o processo administrativo de origem (PA nº 50229/2004/001/2015 – 

Licença Prévia) foi instruído com Estudo de Impacto Ambiental (EIA) / Relatório de 

Impacto Ambiental (RIMA) e Plano de Controle Ambiental (PCA). Para a renovação 

da LI – Certificado de LI n° 337/2013, Processo Administrativo n° 

50229/2004/002/2010 –, foi apresentado o relatório de cumprimento de 

condicionantes. 

 

Em consulta à plataforma digital da Infraestrutura de Dados Espaciais do Sistema 

Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IDE-Sisema), constatou-se que não 

há critérios locacionais e fatores de restrição/vedação incidentes na área do 

empreendimento. 

 

Em 19/11/2019 foi realizada vistoria/fiscalização na área do empreendimento, 

conforme Auto de Fiscalização n° 66449/2019. A análise da documentação técnica e 
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jurídica formalizada no processo, bem como das informações obtidas em campo 

permitiram a confecção deste parecer único. 

 

Importante ressaltar que houve paralisação de todas as frentes de obras construtivas 

desde maio de 2015. Após tratativas com a SUPRAM NM, foram estabelecidas 

adequações aos programas ambientais e condicionantes para essa nova realidade, 

as quais se encontram definidas no Ofício SUPRAM NM n° 1514/2015 de 13/10/2015. 

Tais adequações foram complementadas por meio do Ofício SUPRAM NM n° 

049/2018, exarado a partir de novo cronograma, proposto pelo empreendedor, para 

as ações socioambientais e condicionantes. 

 

Assim, as condicionantes e programas vêm sendo executados considerando as 

diretrizes estabelecidas por meio desses ofícios. 

 

1.2. Caracterização do Empreendimento 

 

O Projeto Hidro-Agrícola Jequitaí  propõe a construção de um complexo formado por 

duas barragens no rio homônimo ao projeto, e canais de irrigação para uma área de 

cerca de 35.000 ha para produção agrícola. 

 

A primeira barragem (Barragem I), objeto desta renovação de licença de instalação 

tem altura projetada de 42 metros e possuirá reservatório de 9.000 ha, com potencial 

de geração de 8,25 MW de energia. O eixo projetado encontra-se no município de 

Jequitaí-MG, sendo que seu reservatório atingirá os municípios de Claro dos Poções-

MG e Francisco Dumont-MG. 

 

1.3. Caracterização da Reserva Legal 

 

A área proposta para Reserva Legal fora analisada e aprovada durante o processo de 

LI – Licença de Instalação nº 337/2013, com a assinatura do Termo de Compromisso 

entre o empreendedor e a SUPRAM NM. Esta área é formada por 29 propriedades 

cujos proprietários manifestaram o desejo de vendê-las, sendo que o somatório de 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Subsecretaria de Gestão e Regularização Ambiental Integrada 
Superintendência Regional de Meio Ambiente do Norte de Minas – 
SUPRAM NM 

 

PA no 50229/2004/003/2019 
PU no 0178086/2020 

Data: 12/05/2020 
Pág. 5 de 94 

 

_________________________________________________________________________________ 

Rua Gabriel Passos, nº 50. Centro. Montes Claros-MG 
CEP: 39.400-112. Telefone: (38) 3224 7500 

suas áreas contínuas perfaz um total de 4.628 ha. 

 

A predominância do uso do solo na área de estudo consiste do cerrado em 

regeneração, entremeado de pastagens, principalmente com capim andropogon 

quando plantadas, ou com gramíneas naturais. Devido à ação de corte do cerrado, 

verificam-se diferentes estágios de regeneração, bem como pode ser verificada a 

presença de campo cerrado, principalmente nas áreas de solos rasos e nos rebordos 

de chapada. 

 

A Floresta Estacional Semidecidual é característica das matas ciliares presentes na 

área, ocorrendo em quase todos os mananciais perenes, sendo que em muitos 

lugares apresentam um elevado grau de degradação, principalmente pela ação dos 

garimpeiros. 

 

A floresta Estacional Decidual ocorre nas áreas de solos rasos, próxima as margens 

do rio Jequitaí ou em elevações, quando se verifica a influência do calcário. Existem 

ainda na área o plantio de Eucalipto, de pastagens e de algumas capineiras e 

pequenas culturas de subsistência, caracterizando o uso antrópico das propriedades, 

contudo, sem serem muito representativas. 

 

No que diz respeito aos recursos hídricos subterrâneos, as observações de campo na 

área em que se pretende estabelecer a futura Reserva Legal do Projeto Jequitaí, 

deixaram evidente a inter-relação entre a preservação da vegetação nativa nas áreas 

de encosta e nos topos das elevações. Essa afirmativa é facilmente constatável pelas 

inúmeras nascentes tipo veredas e de meia encosta, que dão sustentação às diversas 

sub-bacias perenes ou intermitentes que contribuem diretamente ao rio Jequitaí.  

 

Muitas dessas nascentes estão situadas em terras da futura Reserva Legal, cujo 

melhor exemplo é a sub-bacia do córrego do Sítio, que banha a cidade de Jequitaí. 

Mesmo em períodos de longas estiagens, esse curso d’água continua a fluir pela 

manutenção de sua vazão de base pela contribuição dos aquíferos em coberturas 

detríticas de suas cabeceiras. 
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Para selecionar uma área de reserva legal para o Projeto Jequitaí, alguns fatores 

devem ser essenciais, principalmente aqueles que permitirão um maior controle da 

reserva por parte das autoridades e do empreendedor no que diz respeito à 

preservação da integridade de seu espaço territorial. 

 

Neste caso, procurou-se selecionar áreas que estivessem próximas a sede municipal 

e ao eixo da barragem, pois assim, ficam facilitados um maior controle e fiscalização, 

não só pelo empreendedor, mas também pelos moradores e autoridades do 

município, no sentido de garantir este bem ambiental. 

 

Outra característica procurada foi a presença de vegetação natural predominante e 

ocupando grandes páreas contínuas, sem os problemas gerados pela fragmentação. 

Assim, criam-se condições para abrigo da fauna e são minimizados os efeitos de 

borda, onde a atividade antrópica estiver presente nas proximidades dos limitas da 

Reserva. 

 

As propriedades selecionadas encontram-se inseridas em grande parte dentro da 

bacia do Córrego do Sítio, importante manancial afluente do Rio Jequitaí, uma vez 

que se trata de um curso d’água perene, que nesta fase de seca ainda apresenta um 

bom volume de água, e tem extenso trecho de seu curso bordejando a área urbana 

da cidade de Jequitaí, constituindo assim um importante elemento na atenuação da 

árida paisagem urbana, não só pela água, mas também pela vegetação ciliar 

remanescente. 

 

Outra característica relacionada à localização da reserva consiste que a área 

selecionada está integralmente situada na margem direita do rio Jequitaí, constituindo 

uma barreira vegetal legalmente protegida entre a cidade e o reservatório, garantindo 

um meio natural protegido entre a ocupação urbana e o reservatório. 

 

Pelas características apresentadas neste relatório, verifica-se ainda a importância da 

área selecionada, como área de recarga da bacia do Córrego do Sítio e das demais 
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sub-bacias localizadas em sua porção nordeste. Assim, há uma significativa 

participação dessa área e das chapadas que a circundam na proteção e permanência 

desses mananciais. 

 

Finalmente, deve-se ressaltar que a área em questão deverá estar interligada com a 

futura Área de Preservação Permanente do reservatório, que por sua vez, tem 

expressiva participação de Florestas Estacionais, proporcionando assim, um corredor 

ecológico unindo os fragmentos que permanecerão na APP do lago, bem como 

garantindo a diversidade e representatividade da cobertura vegetal do município. 

 

Portanto, a Reserva Legal, por se tratar de uma importante área de recarga e 

nascentes, possuir grande parte de sua área sob cobertura de vegetação natural, 

constituir-se em um bloco único evitando a fragmentação da mesma e estar próxima a 

sede municipal, constituir em uma barreira natural entre a zona urbana e o 

reservatório, e que poderá se interligar com a APP do futuro lago da Barragem 

Jequitaí I, foi considerada ideal para fins de atender à legislação ambiental incidente 

sobre empreendimento. 

 

Ressalta-se que foram identificados pontos de áreas degradadas no interior da área 

que se propõe para Reserva Legal, que deverão ser objeto de revegetação em um 

futuro plano de recuperação de áreas a ser destinado para esta finalidade. 

 

2. Avaliação do Andamento dos Programas do Plano de Controle Ambiental 

 

2.1. Programa de Comunicação Socioambiental 

 

O programa tem por objetivo implantar as diretrizes e os canais oficiais de divulgação 

das atividades da primeira fase do Projeto Hidro-Agrícola Jequitaí (Barragem Jequitaí 

I), vinculadas às obras do empreendimento ou às ações de responsabilidade social e 

ambiental na Área de Influência Direta (AID) do projeto (municípios de Jequitaí, 

Francisco Dumont e Claro dos Poções), no contexto de um sistema interativo, visando 

ao nivelamento e à democratização das informações, possibilitando o envolvimento e 
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a participação do público ao qual as ações se destinam. 

 

As informações geradas pelas ações de outros programas são colhidas e editadas 

pela equipe de comunicação social e divulgadas, principalmente, por meio das redes 

sociais do empreendimento. Além disso, são elaborados boletins eletrônicos e em 

meio impresso para divulgação das ações e notícias acerca do projeto. Dentre estes 

programas destacam-se o de educação ambiental, manejo de fauna, plano de 

assistência social e de negociação de terras/benfeitorias. 

  

Os principais produtos destas ações são o boletim eletrônico (Projeto Jequitaí em 

Pauta), além de folders e artes gráficas, ambas em formato digital. Paralelamente, foi 

implantado um banco de dados de notícias, onde se destaca o “clipping”, que consiste 

no monitoramento de notícias relacionas ao empreendimento com inserção das 

mesmas em redes sociais e “clipping” de diversos atores ligados ao mesmo. 

 

O Programa também prevê esclarecimentos para populações atingidas – produtores 

rurais total ou parcialmente atingidos, aos meeiros/parceiros/arrendatários, 

pescadores e trabalhadores rurais – sobre o Plano de Negociação de 

Terras/Benfeitorias e Projeto de Reassentamento, além do provimento de 

informações sobre o empreendimento, seus impactos ambientais, novas 

oportunidades de negócios e parcerias. Tais esclarecimentos são prestados por meio 

do centro de informação que desde dezembro de 2014 funciona no escritório central 

do Projeto em Jequitaí-MG. Trata-se de uma ação fundamental, visto que as demais 

ações são desenvolvidas, principalmente, em meio eletrônico, onde muitos dos 

atingidos não têm acesso. 

 

Dentre as redes sociais, destaca-se o Facebook com maior número de acessos e 

interações com o público. A página mantida pelo consórcio Rio Jequitaí contabiliza, 

atualmente, 2023 seguidores. As informações postadas nessa página já obtiveram o 

alcance, ou seja, foram exibidas, para 56.714 (total de 127.905, contabilizando as 

71.191 pessoas do levantamento anterior), e dentre as pessoas alcançadas, 18.112 

usuários da rede clicaram, curtiram, comentaram ou compartilharam a publicação. 
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Já o blog do Projeto Jequitaí (https://projetojequitai.wordpress.com) conta com 17.022 

visualizações das publicações postadas e 6.714 visitantes à página da internet. Em 

2019, constam 1.374 visualizações e 618 visitas. 

  

Em uma análise mais qualitativa dos dados coletados nas redes sociais, como 

Facebook, por exemplo, refletem o status de andamento da implantação da obra. 

Essa percepção, segundo os relatórios apresentados, fora captada também nos 

atendimentos presenciais, onde a população local tem externado uma impaciência e 

descrença na continuidade das obras. Nesse sentido, parece um verdadeiro anseio 

da população o reinício das obras e conclusão do projeto. 

 

As atividades até o momento empreendidas pelo Programa de Comunicação 

Socioambiental têm atendido, conforme as adequações e volumes pertinentes ao 

momento e status de andamento das obras e implementação do Projeto Jequitaí. 

  

Cumpre salientar que, a partir da retomada das obras deverão ser intensificadas as 

ações de comunicação desde seu planejamento, execução e monitoramento, 

inclusive nos canteiros de obras e comunidades diretamente atingidas. 

 

2.2. Programa de Educação Socioambiental 

 

As ações e atividades previstas no Programa de Educação Socioambiental do PCA 

iniciaram em 2013, com planejamento, mobilização de equipe e logística geral. Foram 

apresentados, desde então, 07 (sete) relatórios consolidados das atividades à 

SUPRAM NM. 

 

O Programa de Educação Socioambiental do PCA Barramento I do Projeto Jequitaí, 

está dividido no Subprograma de Educação Ambiental na Comunidade e 

Subprograma de Educação Ambiental no Canteiro de Obras. Devido à paralisação 

das obras civis em dezembro de 2014, o subprograma de educação ambiental no 

canteiro de obras, por óbvio, perdeu o objeto, devendo ser retomado quando do 
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reinício das obras. 

 

Como o empreendimento possuía licença ambiental vigente antes da publicação da 

DN COPAM n° 214/2017 e, conforme Art. 14 da referida norma, o PEA nos moldes da 

DN 214/2017, será exigido na próxima fase do licenciamento ambiental que, segundo 

interpretações do setor jurídico desta SUPRAM, é a fase de Licença de Operação 

(LO). Portanto, o programa atualmente desenvolvido não foi construído com base nas 

premissas da atual legislação, como elaboração de Diagnóstico Socioambiental 

Participativo (DSP), fundamentado em metodologias participativas. No entanto, o 

programa abrange todas as comunidades da área de influência direta do 

empreendimento e permite certo nível de participação e interação dessas no 

desenvolvimento do programa, além de abranger os meios de educação formal e não 

formal. 

 

O subprograma de educação ambiental na comunidade abrange tanto a comunidade 

escolar, caracterizando assim, em um processo de educação ambiental formal, ou 

seja, regido pela lei de diretrizes e bases da educação, bem como atinge o público 

externo da AID da Barragem I do Projeto Jequitaí. Esta última, considerando as 

premissas da DN COPAM nº 214/2017 é de abordagem obrigatória, uma vez que visa 

à minimização dos impactos socioambientais nas comunidades diretamente atingidas 

por meio do processo de ensino-aprendizagem com consequente geração de 

comportamentos, habilidade e atitudes que nascem da consciência e percepção da 

própria comunidade, tornando-os fiscais voluntários da qualidade ambiental e social 

do meio em que vivem.  

 

Junto disso, a abordagem da comunidade escolar é um importante complemento 

dessas ações, ajudando na disseminação, por meio das famílias, bem como na 

formação da conscientização coletiva no cuidado com o meio em que vivem. 

  

Comunidade Escolar 

 

Dentre as ações desenvolvidas na comunidade escolar, apresentadas nos relatórios 
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semestrais, destacam-se: 

 

- Reunião com as secretarias municipais de educação e diretorias de escolas 

estaduais para alinhamento e planejamento das atividades. 

- Produção de materiais educativos utilizados em cursos e palestras (apresentação 

power point, banner, folhetos, cartaz, apostilas, etc.).  

- Cursos de capacitação em educação ambiental foram separados em 10 (dez) 

módulos, dos quais 6 (seis) foram trabalhados com a comunidade escolar, a saber: 

Módulo I (o empreendimento); Módulo II (A Bacia Hidrográfica do Rio Jequitaí e 

São Francisco); Módulo III (Sociedade Local); Módulo IV (Biodiversidade); Módulo 

V (Sítios Arqueológicos); e Módulo IX (Qualidade de Vida). 

- Foram contempladas as escolas da rede estadual e municipal dos municípios 

atingidos (Jequitaí, Francisco Dumont e Claro dos Poções).  

- As ações foram desenvolvidas nos anos de 2014, 2015, 2018 e 2019. 

 

Comunidades da Área de Influência Direta 

 

Os principais módulos trabalhados com as comunidades da AID foram: 

 

- Módulo II: A Bacia Hidrográfica do Rio Jequitaí e São Francisco; 

- Módulo III: Sociedade Local; 

- Módulo IV: Biodiversidade; 

- Módulo VI: Pesca e Turismo Sustentável; 

- Módulo VII: Artesanato e outras Fontes de Renda; 

- Módulo VIII: Liderança e Organização Social, e; 

- Módulo X: Desenvolvimento Sustentável: Como elaborar Projetos para Captar 

Recursos na área Socioambiental. 

 

Os módulos II e III se concentraram, principalmente, nos anos de 2014 e 2015, nos 

três municípios afetados.  

 

Dentre as necessidades levantadas durante a execução do Programa de Educação 
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Socioambiental, a assistência técnica foi uma das maiores demandas das 

comunidades. Nesse sentido, quatro (04) cursos foram ofertados para as 

comunidades rurais atingidas: curso de Avicultura Básica, realizado entre os dias 02 a 

04 de fevereiro de 2015; curso de Irrigação por Micro Aspersão, realizado entre os 

dias 02 a 04 de fevereiro de 2015; curso de Olericultura, realizado no dia 18 de 

fevereiro de 2015; e curso de Tratorista, realizado entre os dias 24 a 27 de março de 

2015. Uma séria de ações em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE) como reuniões públicas, oficinas profissionalizantes e 

curso de formação de lideranças locais para o desenvolvimento. 

 

Além disso, outras ações foram paralelamente desenvolvidas em parceria com a 

sociedade civil, dentre as quais destacam-se: 

 

- Evento Primeira Expedição Intermunicipal do Instituto Serra do Cabral. Em 

comemoração ao dia Nacional do Cerrado, 11 de setembro de 2018, foram 

realizadas doações de 450 mudas de espécies nativas do cerrado nos três 

municípios de abrangência do Projeto Jequitaí, em parceria com as secretarias de 

meio ambiente.  

- Atendendo à solicitação de moradores de uma das comunidades atingidas pelo 

Projeto Jequitaí, no dia 20 de novembro de 2018, foi realizada reunião com 

moradores da comunidade de Buriti de Baixo e Volta, a fim de atender a solicitação 

de apoio em recuperação de nascentes nessas comunidades. Além dessas, outras 

ações com interface a outros programas ambientais vêm sendo realizadas no 

período. 

- No dia 02 de novembro de 2019 foi realizada palestra com representante do 

Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), abordando leis da pesca no estado 

de Minas Gerais e a importância da piracema, aos associados à Associação de 

Pescadores de Jequitaí. 

- Palestra na Comunidade do Lagoão que teve como tema principal a “Importância 

das Lagoas Marginais” e culminou com a doação de mudas nativas, produzidas 

pelo Projeto Jequitaí. 

- Formação de Núcleos de Educação Ambiental (NEA) nos municípios de Jequitaí, 
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Claro dos Poções e Francisco Dumont. Os NEA’s objetivam estimular e promover a 

formação de grupos de cidadãos interessados e motivados para a execução de 

ações de educação ambiental de cada município. 

 

Educação Ambiental no Canteiro de Obras  

 

As ações deste subprograma visaram subsidiar o contingente de trabalhadores da 

obra por meio de atividades, como palestras, oficinas, intervenções teatrais, ação 

relâmpago, cartilhas e vídeos, quanto à preservação dos recursos naturais (corte de 

árvores, caça predatória, entre outras), às questões sanitárias do canteiro e 

alojamento (uso de sanitários, destinação correta do lixo e esgoto, entre outras), à 

necessidade de respeito aos usos e costumes da população local, às Doenças 

Sexualmente Transmissíveis - DST’s, ao alcoolismo, ao tabagismo e ao uso de 

drogas. 

  

Os cursos de educação ambiental no canteiro de obras foram agrupados em nas 

seguintes temáticas: O Empreendimento (história, processo de licenciamento, 

programas ambientais, impactos e oportunidades, o reservatório de Jequitaí); A Bacia 

Hidrográfica do Rio Jequitaí e São Francisco (Mapas, relação com as comunidades, 

captação de água, saneamento básico, recuperação de nascentes, recursos hídricos, 

geração de energia); Respeito e cuidados com a Sociedade local (Dados da 

população, economia, educação, saúde, desafios e indicadores, lazer, turismo e 

contribuição ao desenvolvimento); Prevenção aos Danos Ambientais; Biodiversidade 

(Fauna e flora local); Sítios Arqueológicos (Mapas, histórias, prevenção e cultura); 

Qualidade de vida, Saúde e Segurança do Trabalhador (Álcool, drogas, DST, 

alimentação, esportes); Família, Valores e Cidade natal (Histórias das localidades, 

exposição de fotos e resgate de valores). 

 

As áreas de obras (canteiros, jazidas, bota-foras, acessos, pontes e galerias) 

iniciaram sua implementação em setembro de 2013, mas paralisaram completamente 

em maio de 2015. Portanto as ações deste subprograma se desenvolveram somente 

no período de obras. 
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Importante salientar que, algumas ações do programa de educação ambiental aqui 

apresentadas são na realidade ações de comunicação social. Por não estar atrelado à 

DN COPAM 214/2017, não há óbice para continuidade do desenvolvimento do 

programa tal como está, entretanto, em sua revisão para a fase de LO deverão ser 

revistas algumas ações do programa, com base no Diagnóstico Social Participativo 

(DSP) para os públicos interno e externo (comunidades). 

 

2.3. Programa de Redimensionamento e Adequação da Infraestrutura 

Diretamente Afetada 

 

O Programa de Redimensionamento e Adequação de Infraestrutura Diretamente 

Afetada visa mitigar os impactos causados pelo empreendimento na infraestrutura 

viária e urbana nos municípios da área de influência. O programa consiste 

inicialmente em um diagnóstico dos parâmetros sociais relacionados à infraestrutura 

existente em cada um destes municípios. Este diagnóstico levanta dados referentes à 

saúde, educação, habitação, energia, comunicação, saneamento básico e 

transportes. Os dados diagnosticados são referentes tanto à estrutura física, quanto à 

capacidade de atendimento e à identificação de pontos positivos e negativos. Com 

essas informações, é possível elaborar o cenário atual e verificar as reais 

necessidades e quais tipos de adequações e/ou redimensionamentos serão 

necessários. Paralelamente, o subprograma de adequação da infraestrutura viária, 

visa diagnosticar e promover a adequação da infraestrutura viária diretamente afetada 

existente na área de influência do projeto. 

 

Importante salientar que, conforme Ofício SUPRAM NM n° 1514/2015, o 

monitoramento dos dados referentes à pressão da obra sobre os serviços básicos 

oferecidos pelos municípios foi suspenso, uma vez que mesmo durante o pico de 

obras os relatórios até então apresentados não mostraram sobrecarga aos serviços 

de saúde, segurança, educação, energia, comunicação, saneamento e transportes. 

Apesar disso, no 10° Relatório Semestral Consolidado foram apresentados estudos 

de suficiência referentes aos anos 2017, 2018 e 2019, com análise técnica, aspectos 
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quantitativos e sua variância. Esse estudo mostrou uma estabilidade, com tendência 

de diminuição da demanda para quase toda essa infraestrutura pública. 

 

Com relação ao subprograma de adequação da infraestrutura viária foram executadas 

as seguintes ações:  

 

- Levantamento e avaliação dos mapeamentos da área do reservatório; 

Conferência das vias a serem inundadas pelo reservatório; 

- Consolidação dos projetos para relocação das vias diretamente afetadas pelo 

reservatório; 

- Identificação dos pontos de realização de adequações e/ou melhorias em vias já 

existentes; 

- Implantação de sinalização nos locais de intervenção; 

- Contratação e realização dos serviços de relocação e implantação de 

adequações/melhorias. 

  

Conforme definido no Ofício nº 1514/2015 e no Auto de Infração 55441/2017, a 

SUPRAM NM recomendou a continuidade do monitoramento dos acessos que 

sofreram intervenção e a execução de reparos que por ventura fossem necessários à 

estabilidade das obras de infraestrutura (pontes e galerias).  

 

Nesse sentido, em outubro de 2018, a CODEVASF emitiu Ordem de Serviço (OS) 

para o Contrato nº 1.322.00/2018, para execução dos serviços emergenciais 

necessários à contenção de processos erosivos e carreamento de sólidos nas 

galerias inacabadas D, F, G1, G2 e H, localizadas no acesso à comunidade de Água 

Branca (Francisco Dumont/MG, e manutenção do acesso ao canteiro de 

obras/barragem, no município de Jequitaí/MG. 

  

Em 19/11/2019 foi realizada fiscalização na área do empreendimento, conforme Auto 

de Fiscalização n° 66449/2019, a qual constatou a execução das referidas obras, bem 

como sua eficiência na contenção dos processos erosivos instalados, bem como 

manutenção da trafegabilidade da via para a população local. 
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2.4. Programa de Remanejamento da População Diretamente Atingida 

 

Subprograma de Remanejamento da População 

 

O objetivo principal do subprograma é apresentar as formas e critérios adotados pela 

CODEVASF e Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(SEAPA) no processo de negociação com a população afetada pelo empreendimento, 

buscando a reprodução das condições de vida e das atividades econômicas 

existentes na ADA em patamares iguais ou melhores do que aqueles verificados sem 

a presença do empreendimento. 

 

Nesse sentido, as atividades que vêm sendo desenvolvidas no âmbito do programa, 

precedem as atividades de reassentamento propriamente dita, como esclarecimento, 

informação e acompanhamento à população atingida e visam garantir que as famílias 

envolvidas possam, efetivamente, participar da definição das áreas onde serão 

realizados os núcleos de reassentamento, bem como da organização territorial 

desses locais com a definição dos lotes individuais, das áreas de uso comunitário e 

da infraestrutura de produção. Importante ressaltar que as atividades deste programa 

foram autorizadas Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS), sendo 

acompanhadas por este por meio de relatórios trimestrais encaminhados ao mesmo. 

  

Segue abaixo um resumo do status de indenização das famílias diretamente 

atingidas, bem como de propriedades adquiridas na área do futuro reservatório: 
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No quadro 2 está descrita a situação das propriedades destinadas ao reassentamento 

coletivo da população atingida pelo projeto: 

 

 

 

Com relação à aquisição das áreas para constituião de Reserva Legal do 

empreendimento, segue abaixo o quadro resumo do seu status:    
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Cabe destacar que, a partir do entendimento, exarado por meio do Parecer Jurídico 

DRCP – SUPRAM NM nº 119/2016, de que as áreas de reserva legal (RL) poderiam 

ser inseridas concomitantes às áreas de preservação permanente (APP) do futuro 

lago, desde que atendessem os pressupostos do artigo 35 da lei 20922/2013, o 

empreendedor, em sua interpretação do referido parecer, suspendeu a aquisição de 

áreas para formação da reserva do empreendimento em terrenos próximos ao futuro 

barramento. Até este novo entendimento já haviam sido adquiridos 284 ha para 

constituição da RL do projeto, fora da APP. 

 

As principais atividades realizadas até o momento no âmbito deste programa foram, 

portanto: 

 

- Constituição de equipe de negociação e instalação dos postos de atendimento; 

- Realização de reuniões com as comunidades e com a Comissão de Atingidos; 

- Atualização dos cadastros patrimonial, social e econômico;  

- Avaliação dos imóveis; 

- Condições de negociação e interlocução com os segmentos sociais afetados pelo 

empreendimento; 

- Aquisição de parte das áreas para constituição da Reserva Legal; 

- Elaboração dos projetos de reassentamento. 

 

2.5 Plano de Assistência Social – PAS 

 

O Plano de Assistência Social da Barragem do Projeto Jequitaí (PAS/BARRAGEM do 

Projeto Jequitaí) é executado para atender as Resoluções do Conselho Estadual de 

Assistência Social de Minas Gerais (CEAS/MG) nº 498/2014 e 437/2013. As 
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atividades propostas foram aprovadas pelo CEAS e desde então vem sendo 

executadas e comprovadas por meio de relatório técnico trimestral. 

  

Conforme evidenciado, as ações executadas iniciaram-se no segundo semestre de 

2013. Esclarece-se que em meados do ano de 2015 houve a paralisação das obras 

de implantação da barragem e os trabalhos do PAS ficaram suspensos entre o 

período de setembro de 2016 a abril de 2017, em função de condições contratuais 

com os empreendedores. 

 

Todas as ações executadas objetivam minimizar os impactos socioambientais 

identificados na sua área de influência, decorrentes da instalação do 

empreendimento. Nesse contexto foram apresentadas as seguintes ações realizadas: 

 

- Visitas domiciliares das equipes do PAS às comunidades e famílias atingidas (87 

visitas efetivadas); 

- Atendimentos no PAS com apoio social e psicológico, orientações, informações, 

gerenciamento das expectativas de emprego (120 atendimentos realizados); 

- Atendimentos jurídicos individualizados para esclarecimentos sobre a negociação 

(111 atendimentos jurídicos realizados); 

- Visitas técnicas de ATER em propriedades atingidas (80 visitas efetivadas); 

- Atendimentos de ATER para aprimoramento da produção agrícola em 

propriedades atingidas (59 atendimentos realizados); 

- Ações agrícolas para estudo e comprovação de prática e técnicas possíveis de 

serem implantadas na região (04 ações realizadas); 

- Ações de comunicação referentes ao Projeto 1 (05 ações realizadas); 

- Participação em reuniões e/ou eventos municipais e reuniões públicas ( 19 

reuniões e/ou eventos); 

- Promoção de ações e/ou eventos para o fortalecimento de vínculos e promoção 

social nas comunidades (04 ações e/ou eventos realizados); 

- Ação de apoio à superação e ao fortalecimento das necessidades apresentadas 

pelos atingidos diretos e indiretos (03 ações de apoio à superação); 

- Orientações sobre as ofertas de emprego; 
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- Produção de relatórios, laudos de avaliação, alimentação de banco de dados e 

outros que subsidiem e/ou mensurem trabalhos, ações e planejamentos das 

equipes (10 relatórios e avaliações produzidas); 

- Ações de garantia de acessibilidade às comunidades (01 ação realizada); 

- Capacitação para técnicos em atuação no PAS/BARRAGEM com vistas em 

melhorias/aprimoramento no atendimento as comunidades (02 capacitações); 

- Ações de interlocução com o empreendedor para obtenção e alinhamento de 

informações e questões referentes ao interesse da população atingida (03 ações 

de interlocução); 

- Ações em parceria com o Programa de Gestão Ambiental Integrado – PGAI do 

Projeto Jequitaí (01 ação realizada). 

 

Em suma, as ações integrantes do PAS/BARRAGEM do Projeto Jequitaí comtemplam 

a promoção de serviços de orientação técnica e jurídica para o reordenamento 

socioeconômico e manutenção das condições de vida dos vários segmentos sociais 

atingidos pela obra. 

 

Projeto de Monitoramento e Avaliação  

 

As ações realizadas no âmbito do Plano de Assistência Social do Projeto Jequitaí são 

objeto de relatórios mensais de atividades, os quais são arquivados em um Banco de 

Dados, e de relatórios trimestrais, os quais são protocolados junto ao CEAS/MG e 

junto aos Conselhos Municipais de Assistência Social – CMAS dos municípios de 

Claro dos Poções, Francisco Dumont e Jequitaí. 

 

O monitoramento das condições de vida das populações afetadas é realizado, 

principalmente, por meio das visitas das equipes do PAS, bem como dados obtidos 

nos postos de atendimento, com aplicação de um prontuário que permite manter 

atualizadas as constantes alterações de proprietários e residentes. Tais informações 

compõem banco de dados que são utilizados para atualização da situação dos 

atingidos. 
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O monitoramento também abrange os demais programas e projetos em 

desenvolvimento, através de reuniões de monitoramento e avaliação do andamento 

dos mesmos, as quais são registradas em formulário/ata. Além disso, ações de 

articulações interinstitucionais, o controle de processos e documentação, definições e 

análises dos indicadores sociais, coordenação da integração entre os diferentes 

programas, planos e projetos do PAS/BARRAGEM, bem como junto à interface dos 

planos e programas ambientais são realizadas. 

 

Projeto de Comunicação Social 

 

O projeto objetiva a comunicação com a população atingida nos municípios de 

Jequitaí, Francisco Dumont e Claro dos Poções e possui interface direta com o 

Projeto do Posto de Atendimento Social. 

  

Ressalta-se que conforme supracitado, em meados do ano de 2015 houve a 

paralisação das obras de implantação da barragem e os trabalhos do PAS ficaram 

suspensos entre o período de setembro de 2016 a abril de 2017. Destarte, desde a 

retomada do Projeto Jequitaí em 2017, o Programa de Comunicação Social vem 

trabalhando para fortalecer as relações com o público atingido.  

 

Conforme informado, um dos canais usados para comunicação são as redes sociais e 

essas estão mantendo seu funcionamento e permanecem constantemente 

alimentadas de acordo com as demandas previstas em planejamento, bem como 

atendendo as necessidades dos atingidos. Nessas, é publicado um modelo de 

Boletim Informativo Online do Projeto, que mantém constantemente atualizadas as 

informações sobre o Projeto Hidro Agrícola do Jequitaí. 

 

Além das redes de comunicação digitais, os atingidos que buscam informação, são 

sempre direcionados aos Postos de Atendimento Social do PAS para maior 

detalhamento de cada questão levantada e assim possibilitar melhor assistência aos 

mesmos. Ainda no contexto desse projeto, as equipes do PAS realizam visitas aos 

domicílios e participam de eventos e reuniões no intuito de prestar esclarecimentos 
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acerca do empreendimento. 

 

Plano de Negociação de Terras/Benfeitorias 

 

As principais atividades desenvolvidas, conforme consta no último relatório do referido 

plano foram: visitas domiciliares e atendimentos no PAS, com caráter socioeducativo 

às famílias atingidas; atendimentos jurídicos individualizados aos atingidos nos postos 

de assistência social de Jequitaí e Francisco Dumont; atualização dos dados sobre as 

áreas para o reassentamento e acompanhamento de vistoria da CODEVASF 

referente às benfeitorias não produtivas existentes na área para reassentamento - 

Fazenda Lamar – realizada com objetivo de tomar posse, pós-aquisição, e iniciar o 

planejamento de ocupação, a ser licitado em 2020. 

 

Projeto do Posto de Atendimento Social  

 

O projeto atende a população direta e indiretamente atingidas pela implantação do 

empreendimento. Atualmente mantém-se 02 (dois) Postos de Atendimento Social – 

PAS, um localizado no município de Francisco Dumont e outro no município de 

Jequitaí, ambos em operação desde julho de 2013. As equipes de atendimento são 

constituídas por profissionais habilitados, a saber, assistente social, psicólogo e 

advogado, além das equipes de Assistência Técnica Rural (ATER) compostas por 

engenheiros agrônomos e técnicos agrícolas. 

 

Ressalta-se que conforme supracitado, em meados do ano de 2015 houve a 

paralisação das obras de implantação da barragem e os trabalhos do PAS ficaram 

suspensos entre o período de setembro de 2016 a abril de 2017. Destarte, desde a 

retomada do Projeto Jequitaí em 2017, os Postos de Atendimento Social vêm 

trabalhando para atender o público atingido. 

 

As equipes dos Postos de Atendimento Social atuam junto aos atingidos residentes 

nos municípios de Jequitaí, Francisco Dumont e Claro dos Poções, prestando ações 

de assistência social e apoio psicológico, principalmente para minimizar os impactos 
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relacionados à “anomia: ausência de valores”, ou seja, à perda de referências 

econômicas e culturais decorrentes das expectativas geradas referentes ao processo 

de reassentamento. 

 

Assim, as ações são desenvolvidas tanto por meio de atendimentos individualizados 

nos postos de atendimento, bem como através de visitas domiciliares ao público 

atingido. Para demostrar esse atendimento, lista-se que somente no período de 01 de 

agosto a 31 de outubro de 2019 (último relatório trimestral), foram realizadas 87 

(oitenta e sete) visitas domiciliares e 120 (cento e vinte) atendimentos foram 

efetivados nos Postos de Atendimento Social nas unidades de Jequitaí e Francisco 

Dumont. 

 

Projeto de Extensão Rural para as Áreas Remanescentes 

 

O projeto é executado pelas equipes de Assistência Técnica Rural (ATER) que busca 

prestar assistência aos produtores rurais na exploração de área remanescentes do 

alagamento do empreendimento pautadas em princípios de sustentabilidade 

ambiental. 

 

Para viabilizar o projeto, entre 2014 e 2015, as propriedades parcial ou totalmente 

atingidas passaram a integrar um cadastro agronômico. Especificamente para as 

propriedades parcialmente atingidas, desde 2018 vem ocorrendo a atualização de 

dados dos cadastros agronômicos contendo informações gerais sobre as mesmas, 

tipos de atividades exercidas, tecnologias e ferramentas de manejo exercidas, bem 

como outras informações que permitem o levantamento do potencial agronômico de 

cada uma. 

 

Para demostrar esse atendimento, lista-se somente no período de 01 de agosto a 31 

de outubro de 2019 (último relatório trimestral), a realização de 80 (oitenta) visitas 

técnicas de ATER e 59 (cinquenta e nove) atendimentos técnicos sobre tecnologias 

que visam aprimoramento da produção agrícola nos escritórios. 
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Nesse projeto, também é mantido um Cento de Referência Tecnológica (CRT) nas 

dependências do escritório, como estratégia e ferramenta de transferência de 

tecnologia dos diversos sistemas de produção para os atingidos e, estuda-se a 

possibilidade de estabelecer outro CRT em área já adquirida para reassentamento 

(Fazenda Lamar). 

 

As equipes de ATER também buscam e estão desenvolvendo projetos no campo da 

agropecuária em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA), com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG - Campus Montes 

Claros), com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais 

(EMATER-MG), e com escolas nos municípios alvos do empreendimento. Também 

mantém vínculo com sindicatos de trabalhadores e produtores rurais e, com 

conselhos de desenvolvimento ligados as prefeituras dos municípios diretamente 

impactados. 

 

Projeto de Extensão Rural para Áreas de 5 ha 

 

O projeto objetiva prestar assistência técnica rural por meio de equipes de ATER para 

segmentos sociais (trabalhadores rurais, meeiros/parceiros/arrendatários e filhos de 

proprietários, maiores de dezoito anos, que vivem do trabalho rural na propriedade 

atingida) que irão receber 5 ha de terra como compensação pela perda do seu posto 

de trabalho em função do empreendimento. 

 

Ainda não é feito monitoramento do projeto uma vez que até o momento não existem 

segmentos sociais reassentados. 

 

Plano de Ação para os Pescadores Profissionais 

 

O projeto objetiva dar apoio aos pescadores da região, identificados nas ações do 

PAS/BARRAGEM e dos Postos de Atendimento Social do Projeto, com ações de 

apoio, intermediação e articulação com o propósito de capacitá-los profissionalmente 

diante de seus novos contextos econômicos. 
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Foi prestado apoio para criação da Associação de Pescadores e para sua vinculação 

com a Colônia de Pescadores de Pirapora, sendo que desde então, os associados 

obtiveram seus registros e a profissão devidamente reconhecida. Também estão 

sendo realizadas ações de Educação Ambiental junto aos associados. 

 

Ainda há ações dentro do projeto para serem executadas, entre elas, a construção de 

um porto de acesso com casa para a associação e um galpão para guarda de barcos, 

sendo que isso depende do andamento do cronograma de obras do empreendimento. 

 

Plano de Ação para os Trabalhadores Rurais, Meeiros/Parceiros e Arrendatários 

 

O plano visa a capacitação profissional de trabalhadores rurais, meeiros/parceiros e 

arrendatários para a inserção de novas atividades produtivas e/ou novas ocupações. 

Esse público também é atendido pelas equipes de ATER no Centro de Referência 

Tecnológica. 

 

Nesse contexto, o PAS/BARRAGEM vem articulando com o SENAR Minas a oferta de 

cursos de capacitação conforme demandas levantadas, bem como acompanha os 

Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS), secretarias 

de agricultura e sindicatos dos trabalhadores rurais, a fim de captar demandas 

referentes a estes segmentos, podendo, posteriormente, desenvolver atividades e/ou 

atuar de maneira orientativa de acordo com as necessidades destes. 

 

Plano de Ações de Segurança Alimentar 

 

O referido plano busca atender a Resolução CEAS/MG nº 317/2010, assegurando o 

fornecimento de cestas básicas e de um salário mínimo em períodos de transição de 

cada um dos segmentos sociais atingidos que tiverem sua capacidade de produção 

desarticulada pela construção da barragem e pela formação do reservatório. 

 

Até outubro de 2019, nenhum processo de reassentamento foi registrado, não iniciado 
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assim, o cronograma de ações. 

 

Plano de Ações para os Residentes 

 

Esse plano contém ações de recuperação, expansão e apoio aos serviços socio 

assistenciais de educação, saúde, de segurança e lazer para os residentes, 

considerando, principalmente, a nova demanda sobre esses serviços nos municípios 

afetados. 

 

Para tanto, o PAS/BARRAGEM atua diretamente com as secretarias e conselhos 

municipais, bem como com órgãos/entidades/organizações presentes nos municípios 

de Jequitaí, Francisco Dumont e Claro dos Poções, mantendo discussões, tratativas e 

apoios necessários ao fortalecimento dos serviços prestados por eles. 

 

Dentre as ações no campo de serviços socioassistenciais, conforme já mencionado, 

tem-se a disponibilização de atendimentos psicológicos e acompanhamentos sociais 

em apoio aos serviços já prestados pelos municípios na área de influência direta do 

empreendimento. 

 

Também é realizado o monitoramento/acompanhamento de uma possível pressão 

demográfica decorrente do empreendimento através de levantamento de dados e 

estudo de suficiência dos serviços prestados nos municípios. As informações 

levantadas integram um banco de dados que permite a geração de análises para 

acompanhamento sistemático dos períodos antes, durante e pós-obra. 

 

Plano de Ações para a Reativação Econômica das Comunidades 

 

O plano tem por premissa a reativação econômica dos municípios de Claro dos 

Poções, Francisco Dumont e Jequitaí a partir da inserção de mão de obra local no 

empreendimento, bem como dinamizar os setores vinculados à indústria do turismo. 

 

Desse modo, o PAS/BARRAGEM tem recebido currículos e prestado orientação a 
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população interessada em trabalhar nas obras do empreendimento, sobre as novas 

vagas e postos de trabalho ofertados pelas empresas construtoras e prestadoras de 

serviços ambientais do empreendimento, assim como das condições e/ou 

qualificações desejadas. Também atua na preparação para as novas oportunidades 

de emprego e renda após a formação do reservatório. 

 

Nesse contexto, também vem atuando para o desenvolvimento de novas práticas 

pouco exploradas na região como é o caso da indústria do turismo (conforme previsto 

no Relatório Sobre a Potencialidade Turística da Região do Empreendimento Projeto 

Jequitaí discutido mais a frente); para desenvolvimento da agricultura local com o 

aprimoramento de novas práticas agrícolas e fomento à comercialização; em ações 

de fortalecimento do comércio local a partir de sua situação atual e nas possíveis 

mudanças para a readequação sob uma perspectiva das transformações com a 

instalação do empreendimento e após a conclusão do mesmo, entre outras que se 

mostrem necessárias para a dinâmica econômica local. 

 

Plano de Ações para Reestruturação Viária e Garantia de Acessibilidades 

 

O plano é executado para assegurar as ligações de todas as comunidades, inclusive 

as que se formarão a partir do reassentamento. Se necessário serão feitas a 

reposição, reconstrução e recuperação de vias, acessos, travessias, pontes e 

caminhos usados pelos residentes. Para tanto, foi realizado o levantamento de todas 

as vias de acesso das áreas diretas de influência do empreendimento. 

 

No período de instalação das obras do projeto nos anos de 2014 e 2015, as vias de 

acesso foram devidamente recuperadas e após a desmobilização do canteiro de 

obras, essas permaneceram em monitoramento pelas equipes de campo e, em 

contato com poder público local, mantiveram-se as recuperações dentro das 

condições e realidade de cada município. 

 

As pontes e galerias que sofreram intervenção do empreendimento no ano de 2019, 

receberam manutenções e os monitoramentos foram devidamente realizados, bem 
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como o acompanhamento das tratativas com a população atingida (proprietários das 

áreas de intervenção) no que se refere às obras e suas implicações. 

 

No que se refere aos acessos que serão extintos após o enchimento do lago, estão 

sendo planejados os redimensionamentos de vias para garantia de acessibilidade. 

Essa ação é dividida em duas etapas: a primeira consiste na modelagem preliminar 

para readequação das vias para indicar ao empreendedor áreas que possam ser mais 

viáveis à readequação, levando em consideração as propensões de processos 

erosivos, bem como respeitando o Plano Diretor dos municípios. A segunda etapa 

consiste na apresentação  aos diversos atores para contribuições participativas e 

finalização de proposição. Todos esses componentes serão agregados ainda ao 

Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial 

(PACUERA). 

 

Relatório de Potencial Turístico 
 
O programa tem interface direta com o Plano de Ações para a Reativação Econômica 

das Comunidades, por meio de ações de apoio ao turismo regional e objetivo é definir 

produtos e serviços relacionados ao turismo que vão contribuir para transformações 

da realidade existente, de acordo com os objetivos de desenvolvimento econômico 

para a região, associado à execução da implantação da barragem. 

 

O empreendedor realizou um diagnóstico da oferta turística da região de forma a 

identificar o potencial para atrair visitantes através de observação direta em campo, 

pesquisa documental e elaboração de fichas que contêm a localização, as 

características e as condições atuais de manutenção e conservação. Foram 

identificadas e delimitadas 3 (três) áreas de alto potencial de exploração turística, a 

saber: 

 

Área 1: região da comunidade de Barrocão que está no entorno imediato ao lago, 

sendo esta a área urbanizada mais “evoluída” da área do entorno;  Área 2: região 

conhecida como comunidade Água Branca, no município de Francisco Dumont, onde 

a potencialidade turística se concentra na culinária ali praticada; e Área 3: 
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comunidade rural Sambaíba, também no município de Francisco Dumont, será o 

ponto em que o lago estará mais próximo de um centro urbano a cerca de 4 km da 

sede do município. Nesta, há o potencial de instalação de píeres para estacionamento 

de embarcações (devido a sua proximidade com o município de Francisco Dumont. 

 

O empreendedor apresentou, ainda, os aspectos favoráveis e desfavoráveis para o 

desenvolvimento da atividade turística nesses  e a execução do programa é 

monitorada junto aos Conselhos Municipais de Turismo (COMTUR) com efetiva coleta 

de dados e informações para assim estabelecer a fundamentação do avanço dos 

trabalhos locais em relação a implantação da política de turismo regional. 

 

2.6 Programa de Monitoramento Sismológico 

 

Este programa foi proposto para monitorar a atividade sísmica natural na área de 

influência do lago, para análise comparativa com eventual atividade induzida após o 

enchimento do reservatório.   

 

Foram propostas 03 estações de monitoramento em parceria com a CODEVASF e 

Universidade de Brasília (UnB). A frequência foi definida como monitoramento 

contínuo de uma estação ao longo de todo o projeto, com medições de um período 

mínimo de 1 ano anterior ao enchimento do reservatório, e adição do monitoramento 

contínuo das outras 2 estações após o enchimento, com apresentação semestral de 

relatórios consolidados. 

 

Os 3 primeiros RTC’s informavam o andamento da construção e instalação da 1ª 

estação sismológica, na comunidade conhecida como Volta, concluída em maio/2015. 

O 3º RTC informava que os dados de monitoramento seriam apresentados no 

relatório seguinte. 

 

Quando da comunicação da paralização das obras, a empresa não solicitou alteração 

no cronograma deste programa. 
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O 4º e 5º RTC’s informavam que o monitoramento ainda não fora iniciado devido a 

não ter ainda firmado convênio entre as partes interessadas. 

 

6º ao 10º Relatórios Técnicos Consolidados 

 

O 8º e 9º RTC apresentam o monitoramento sismológico de 6 meses cada (maio de 

2018 a março de 2019) realizado pela estação instalada em parceria com a UnB. 

 

O 10º RTC não apresenta mais dados de monitoramento sismológico. 

 

2.7 Programa de Monitoramento de Interferências com Direitos Minerários 

 

Este programa foi proposto para verificar as interferências das obras principais do 

barramento com áreas de processos minerários vigentes. Esse programa pretende 

avaliar a necessidade do bloqueio dos processos e a minimização dos impactos 

econômicos e sociais resultantes da paralisação das atividades de pesquisa e 

produção mineral. 

 

Após a aprovação do bloqueio, os proprietários serão notificados para tentativa de 

acordo amigável entre as partes. É informado que a CODEVASF é responsável 

exclusiva e integralmente por todas as indenizações decorrentes de eventuais atos 

administrativos que impliquem a extinção ou a limitação dos direitos minerários. 

 

Os três primeiros RTC’s informam que a empresa fez um levantamento dos direitos 

minerários da área do projeto, e na sequência, protocolou uma solicitação de bloqueio 

no DNPM em fevereiro/2014.  

 

Em 06 de maio de 2015 foi publicado no Diário Oficial da União (DOU), o bloqueio 

provisório de novos requerimentos minerários e suspensão imediata da análise dos 

processos interferentes da área para implantação da Barragem Jequitaí, abrangendo 

uma área de aproximadamente 20.111,20ha. 
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Quando da comunicação da paralização das obras, a empresa não solicitou alteração 

no cronograma deste programa, ou seja, haveria a manutenção das negociações com 

os titulares atingidos mesmo durante a paralisação das obras com apresentação de 

relatório semestral. 

 

O 4º RTC informa que um levantamento topográfico constatou que a área de 

intervenção seria de apenas 11.520,16ha, reduzindo a interferência em direitos 

minerários de 52 para 17, dos quais 2 processos são da própria CODEVASF para 

utilização na obra.  

 

A empresa relata que, dentre os 17 processos, somente o Requerimento de 

Licenciamento para extração de areia sofre interferência significativa do projeto, pois 

a atividade estará bloqueada até o término das obras. Contudo, o bloqueio é 

temporário e será possível retomar as atividades após o enchimento do lago. 

 

O 5º RTC não apresenta novas informações. 

 

6º ao 10º Relatórios Técnicos Consolidados 

 

O 8º RTC informa que há 16 processos com interferência pelo projeto: 2 concessões 

de lavra, 1 licenciamento, 2 requerimentos de licenciamento, 7 autorizações de 

pesquisa, 3 requerimentos de pesquisa e 1 área em disponibilidade. 

 

Entre os encaminhamentos propostos, a empresa entende pela caducidade das 2 

concessões de lavra sem atividade, pela caducidade de 2 autorizações de pesquisa 

sem apresentação de relatório no prazo, e pela adequação pela ANM da poligonal do 

processo em disponibilidade, não havendo nesses casos qualquer indenização.  

 

A empresa diz que somente é indenizável o proprietário que já teve relatório de 

pesquisa aprovado. Portanto, apesar de sugerir uma negociação para que o 

proprietário assine termo de renúncia em 2 processos de requerimento de pesquisa e 

1 processo de autorização de pesquisa, estes não receberiam indenização.  
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Os processos já resolvidos são 3: dois pertencentes ao próprio empreendedor (um 

requerimento de licenciamento e um licenciamento) e uma área de requerimento de 

pesquisa que já se encontra bloqueada.  

 

Quanto aos demais processos, há duas autorizações com relatório de pesquisa 

apresentado, com as quais será negociada redução da área, mas cuja indenização 

depende de aprovação do relatório; e duas poligonais com relatório de pesquisa 

aprovado após a publicação do bloqueio, com as quais também será negociada 

redução da área.  

 

A poligonal mais afetada é a referente ao requerimento de licenciamento para 

extração de areia, que, segundo empreendedor, só precisaria ser bloqueada durante 

o enchimento, não tendo restrição na fase de operação do projeto. 

 

A empresa qual informa que, devido aos cortes orçamentários, os acordos 

indenizatórios potenciais somente serão ajustados tão logo se regularizem os 

repasses orçamentários.  

 

2.8 Programa de Monitoramento do Nível Piezométrico 

 

Este programa foi proposto para prever e monitorar os impactos causados pela 

elevação do nível piezométrico na região em decorrência da formação do reservatório 

Jequitaí e propor medidas preventivas ou corretivas. Foram previstos como impactos 

prováveis o agravamento ou a formação de focos erosivos e a contaminação da água 

subterrânea. As variáveis de controle propostas foram o nível piezométrico e a 

qualidade da água.  

 

A frequência das campanhas de monitoramento do nível piezométrico foi definida 

como trimestral antes e após o enchimento do reservatório, e mensal durante o 

enchimento. Para a qualidade das águas foram propostas 03 campanhas: uma antes, 

uma durante e uma após o enchimento. 
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As ações do programa consistem na construção de um modelo computacional hidro 

geológico e definição dos possíveis pontos afetados. A partir disso são propostas 

medidas preventivas ou corretivas a depender de cada caso. 

 

O 1º e 2º RTC (relatório técnico consolidado) apresentam a localização e 

caracterização dos pontos de monitoramento (nível e qualidade da água subterrânea) 

acompanhado do resultado das 3 primeiras campanhas do nível d’água (maio, agosto 

e novembro de 2014) e a campanha única da qualidade de água prévia ao 

enchimento.  

 

O 3º RTC apresenta 2 modelos hidro geológicos conceituais estacionários: um para a 

condição atual e outro para a condição pós-enchimento; além da primeira calibração 

do modelo da condição atual. Também são realizadas aqui a 4ª e 5ª campanhas do 

nível d’água (fevereiro e maio de 2015).  

 

Quando da comunicação da paralização das obras, a empresa não solicitou alteração 

no cronograma deste programa, ou seja, ao final do segundo ano hidrológico as 

campanhas serão interrompidas e a primeira etapa será concluída.  

 

O 4º RTC apresenta os resultados da 6ª e 7ª campanhas (setembro/2015 e 

janeiro/2016), mas sem a análise do grupo de pontos de monitoramento chamado de 

“Porção Leste do Reservatório”. Já o 5º RTC não apresenta os dados da 8ª 

campanha, que estava prevista para ser realizada em abril de 2016. 

 

Nessa época, foi solicitado que a empresa apresentasse a parte faltante do 4º RTC, 

que conteria a avaliação comparativa dos dados da 6ª e 7ª campanhas do grupo 

“Porção Leste do Reservatório”, tal como foi realizado para os demais grupos. 

Também foi solicitada a apresentação da 8ª campanha de monitoramento, para 

finalização do ciclo “prévio ao enchimento”. 

 

 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Subsecretaria de Gestão e Regularização Ambiental Integrada 
Superintendência Regional de Meio Ambiente do Norte de Minas – 
SUPRAM NM 

 

PA no 50229/2004/003/2019 
PU no 0178086/2020 

Data: 12/05/2020 
Pág. 34 de 94 

 

_________________________________________________________________________________ 

Rua Gabriel Passos, nº 50. Centro. Montes Claros-MG 
CEP: 39.400-112. Telefone: (38) 3224 7500 

6º ao 10º Relatórios Técnicos Consolidados 

 

O 6º RTC apresenta as informações faltantes no 4º e a 8ª campanha, realizada em 

julho de 2017, finalizando as campanhas e análises pré-enchimento.  

 

Observa-se que a periodicidade das últimas campanhas não seguiu o estabelecido no 

Plano de Monitoramento, que seria trimestral. Contudo a empresa alega que, como o 

projeto encontrava-se paralisado, hão houve modificações na área que possam 

comprometer tal estudo. 

 

O estudo conclui que os pontos da região leste tem variação discreta comandados 

pela sazonalidade das chuvas; a porção oeste é a de menor disponibilidade hídrica no 

aquífero raso, com o maior número de pontos secos inclusive no período chuvoso; a 

porção norte apresenta maior disponibilidade apenas nos pontos mais próximos ao 

Rio São Lamberto; e a região sul apresenta as maiores amplitudes de variação de 

nível de água, possivelmente devido à proximidade com a Serra do Cabral, importante 

área de recarga da região. 

 

2.9 Programa de Monitoramento de Estabilidade dos Taludes do Eixo do 

Barramento 

 

Esse programa não faz parte do rol do PCA, porém se faz necessário a partir do laudo 

apresentado em resposta ao Ofício SUPRAM nº 1514/2015. O laudo conclui que:  

Os taludes de escavação das margens esquerda e direita da barragem 

de Jequitaí são estáveis no conjunto, com fatores de segurança [...] 

baixos, porém compatíveis com a condição de talude provisório em 

uma região remota, sem a possibilidade de risco para a vida humana 

ou o ambiente. 

 

Devido a essas considerações, o laudo recomenda que: 

 

Visando acompanhar a evolução das condições dos taludes de 
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escavação, um monitoramento será necessário, por engenheiro ou 

geólogo geotécnico, sempre durante e após o período de chuvas e em 

condições normais, semestralmente. 

 

Foi solicitado à empresa por meio do Ofício SUPRAM NM Nº 2206/2017 (conhecido 

pela CODEVASF como ofício 049/2018) a apresentação de um Programa de 

Monitoramento de Estabilidade dos Taludes do Eixo do Barramento com execução 

imediata, visando ter início antes do período de chuvas, respeitando a periodicidade 

definida no laudo. Contudo, a empresa nunca apresentou o referido programa no 

processo e nem qualquer relatório de acompanhamento.  

 

2.10 Programa de Conservação da Fauna 

 

O empreendimento barragem Rio Jequitaí possui em seu PCA e consequentemente 

dentre suas condicionantes, o Programa de conservação da fauna onde, este é 

subdividido em mais 4 subprogramas, a saber: subprograma de implantação da 

infraestrutura de apoio a execução das atividades de resgate da fauna, subprograma 

de resgate da fauna durante a supressão da vegetação e limpeza das áreas do 

canteiro e reservatório, subprograma de resgate da fauna durante o enchimento do 

reservatório e subprograma de monitoramento do fauna. 

 

O subprograma de implantação da infraestrutura de apoio a execução das atividades 

de resgate da fauna cumpriu as etapas definidas para a pré-obra e parcialmente de 

obra, tendo em vista tratar-se de infraestrutura antecipatória ao início da supressão 

vegetal. Assim, foram realizadas algumas adequações do projeto da infraestrutura 

para uma Base de Resgate Temporária (BRT), aquisição de alguns materiais e 

equipamentos, preparação inicial para operação e manutenção e por fim o envio de 

dois Relatórios Semestrais Consolidados à SUPRAM-NM. 

 

Para o pleno funcionamento da BRT serão necessários a complementação das 

atividades já realizadas sendo assim finalizando as aquisições de materiais e 

complementação/suplementação do projeto de engenharia, sendo que quando do 
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retorno das atividades de implantação até as etapas subsequentes que demandam a 

manutenção da BRT será necessário o envio dos respectivos relatórios com 

informações cosolidadas a respeito do andamento da BRT. 

 

A respeito do subprograma de resgate da fauna durante a supressão da vegetação e 

limpeza das áreas do canteiro e reservatório foram cumpridas as etapas definidas 

para a pré-obra e parcialmente de obra, tendo em vista tratar-se de ação antecipatória 

ao início da supressão vegetal. Assim, foram realizadas as atividades de treinamentos 

e reuniões diárias, atividades de afugentamento e resgate de fauna com a obtenção 

das autorizações cabíveis para tais fins, manutenção da infraestrutura e 

equipamentos necessários para atendimento do programa e envio de relatórios a este 

órgão ambiental. Ressalta-se que após o retorno das atividades de implantação do 

empreendimento estas ações deverão ser novamente realizadas e todas estas 

medidas novamente adotadas. 

 

Em relação ao subprograma de resgate da fauna durante o enchimento do 

reservatório, destaca-se que devido a obra de implantação ter sido interrompida antes 

da sua conclusão, não foram realizadas atividades desse subprograma, uma vez que 

o cronograma é para a etapa de enchimento do reservatório, que ainda não se 

efetivou. 

 

O Subprograma de Monitoramento de Fauna foi extensamente implementado, já que 

seguiu realizando as campanhas trimestrais de monitoramento mesmo com a 

paralisação das obras. Deste modo, foram realizadas 12 campanhas entre pré-obras 

e durante as obras e nenhuma das 8 campanhas referentes as etapas de enchimento 

e operação já que o empreendimento não chegou a tal fase. 

 

Em suma, as campanhas de monitoramento já realizadas atendem perfeitamente a 

etapa de implantação em que o empreendimento atingiu. Assim, em resposta ao 

Ofício nº 169/2019-1ªSR/GRR (protocolo SUPRAM NM nº R0183082), é cabível de 

aceitação a solicitação do empreendimento de suspensão das campanhas de 

monitoramento de fauna até que se retomem as obras no local e recomenda-se, 
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levando em consideração as específicas variações sazonais do Norte de Minas, a 

execução não mais em frequência trimestral, mas sim semestral das campanhas de 

fauna. Por fim, ressalta-se que a autorização de monitoramento de fauna necessária a 

esta etapa foi solicitada ao órgão ambiental competente. 

 

Em relação aos grupos de fauna monitorados (mastofauna, avifauna, herpetofauna e 

entomofauna), destaca-se que foram seguidas as metodologias preconizadas no PCA 

e obtiveram os seguintes resultados: 

 

Mastofauna: Com um esforço amostral de 18720 horas/câmera e 23040 

horas/armadilhas, foram obtidos 212 registros de 17 espécies, representando cerca 

de 78.5% da diversidade estimada para a área. Entre os mamíferos de médio e 

grande porte, os mais representativos foram Cerdocyon thous (30 registros) e 

Mazama gouazoubira (20). Entre as espécies de pequeno porte, as mais frequentes 

foram Didelphis albiventris com 50 registros e Sylvilagus brasilienses com 48. Foram 

diagnosticadas cinco espécies que possuem algum status de ameaça da conservação 

nas 3 principais listas (estadual, nacional e internacional) sendo Lycalopex vetulus 

(raposa do campo), Thylamys velutinus (cuíca), Leopardus pardalis (jaguatirica), 

Leopardus tigrinus (gato do mato) e Puma Concolor (onça parda). As áreas com 

maior riqueza de espécies observadas foram as regiões da Estrada Velha com 11 e 

Água Branca com nove espécies registradas. 

 

Avifauna: Ao final das treze campanhas de amostragem foram identificadas um total 

de 189 espécies de aves pertencentes a 43 famílias. As famílias com maior riqueza 

de espécies foram Tyrannidae (31 sp.), Thraupidae (25 sp), Trochilidae (11 sp.) e 

Psittacidae (10 sp.). Do total de espécies, 6 são endêmicas do bioma Cerrado e 

destas, 3 encontram-se classificadas como quase ameaçadas com relação ao status 

de conservação e uma considerada ameaçada a saber: Porphyrospiza caerulescens, 

Neothraupis fasciata, Charitospiza eucosma e Eucometis penicillata respectivamente.  

 

A riqueza acumulada de beija-flores (oito espécies) chama atenção por ser um 

número representativo, considerando que as coletas foram realizadas em uma única 
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área (Água Fria). Os beija-flores foram descritos em relatórios anteriores e são 

considerados bons indicadores de mudanças ambientais, refletindo a disponibilidade 

e a distribuição do recurso. Este grupo é de extremo interesse biológico, por exercer 

funções importantes na manutenção ambiental, principalmente pela polinização, além 

de ser susceptível a mudanças ambientais. Ainda, dentre as espécies desse grupo já 

registradas para área, encontra-se uma quase endêmica do cerrado, o que reforça 

ainda mais a escolha do grupo. 

 

Herpetofauna: Foram amostrados 432 indivíduos de répteis distribuídos em 29 

morfoespécies. Dentre essas, 23 estão identificadas até o nível específico, um 

representa um complexo de espécies de difícil diagnose e 5 necessitam de 

confirmação. Nesse estudo a família mais representativa foi a Colubridae que 

registrou 11 espécies, seguida pelas famílias Viperidae, Tropiduridae e Teiidae que 

apresentaram três espécies cada. As demais famílias apresentaram apenas uma 

espécie. Os anfíbios registrados pertenceram à 30 espécies da ordem Anura, 

distribuídos em quatrofamílias: Bufonidae (1 gênero, 5 espécies), Cycloramphidae (1 

gênero, 1 espécie), Hylidae (4 gêneros, 7 espécies) e Leptodactylidae (3 gêneros, 14 

espécies). 

 

Mosquitos vetores de doenças: Um total de 14.881 espécimes foi coletado durante 

o período de estudo representando 73 táxons, dos quais 74,4% foram identificados 

até o nível de espécie. A identificação dos demais 25,6% só poderia ser determinada 

ao nível de gênero ou subgênero devido à perda de características morfológicas 

relevantes e também pelas limitações da literatura atual. A subfamília Culicinae 

apresentou 97,63% dos indivíduos amostrados, Anophelinae 2,23% e 0,14% de 

representantes da subfamília Toxorhynchitinae. Os mosquitos capturados pertencem 

a 54 espécies de 12 gêneros: Psorophora (62%), Aedes (19,84%), Culex (15,14%) e 

Anopheles (2,23%), seguidos de outros todos com menos de 1%: Coquillettidia, 

Haemagogus, Limatus, Mansonia, Sabethes, Toxorhynchites e Uranotaenia. Alguns 

espécimes de Cx. (Cux.) e Cx. (Mel.) não puderam ser identificados ao nível da 

espécie devido a dificuldades taxonômicas relacionadas ao grupo, além de também 

ser grande a possibilidade de que as amostras possam conter espécies novas e ainda 
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não descritas.  

 

A implantação do reservatório irá provocar mudanças profundas na fauna de 

culicídeos, com um provável aumento de abundância das espécies de reservatórios 

efêmeros no solo, provocado pela maior disponibilidade e persistência destes 

habitats. Espécies associadas a reservatórios como Mansonia e Coquillettidia, hoje 

raras na região, tendem a se tornar abundantes após o enchimento. Registraram-se 

algumas espécies de maior importância epidemiológica, como Aedes albopictus e 

Haemagogus spp. e Sabethes spp., os dois últimos vetores da Febre Amarela 

Silvestre. Sua abundância foi baixa, por isso não se justificam alertas epidemiológicos 

além do registro de sua presença, já esperada para região. Todavia, ao implantar o 

lago, estes dados serão importantes a nível de comparação, caso ocorra infestação 

por estes insetos. 

 

O empreendedor informa que os resultados do monitoramento de fauna foram 

inseridos em planilhas eletrônicas. Recomenda-se neste parecer, conforme descrito 

no Termo de Referência de Fauna Terrestres deste órgão ambiental, a entrega destes 

dados como metadados estruturados da biodiversidade no padrão Darwincore mais 

atual. 

 

2.11 Programa de Monitoramento e Manejo da Ictiofauna 

 

O Programa de Monitoramento da Ictiofauna é subdividido em mais 4 subprogramas, 

a saber: Subprograma de Biomonitoramento da Ictiofauna nas Diferentes Etapas de 

Implantação do Projeto Jequitaí; Subprograma de Monitoramento Intensivo da 

Ictiofauna; Subprograma de Resgate de Peixes durante as Obras de Desvio do Rio 

Jequitaí para a Construção da Barragem; Subprograma de Resgate de Peixes 

Durante o Enchimento do Reservatório. 

 

Em relação ao Subprograma de Biomonitoramento da Ictiofauna nas Diferentes 

Etapas de Implantação do Projeto Jequitaí foi informado o cumprimento das etapas 

referentes a pré-obra e obra. A quantidade de campanhas, estabelecidas para estas 
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etapas aprovadas no cronograma proposto no PCA, já foram realizadas, embora com 

interrupção de cerca de 2 anos (2016 a 2018) entre campanhas da etapa de obra. Em 

resposta ao ofício nº 169/2019-1ªSR/GRR (protocolo SUPRAM NM nº R0183082), em 

que se solicita o sobrestamento de alguns programas do PCA, como o 

empreendimento teve suas obras paralisadas, é cabível de aceitação a solicitação do 

empreendedor para suspender as campanhas de monitoramento da ictiofauna até 

que se retomem as obras no local , quando então as campanhas poderiam retornar a 

serem executadas semestralmente até o fim da licença ambiental. Durante todo o 

monitoramento foram solicitadas junto ao órgão ambiental competente todas as 

autorizações para manejo da icitiofauna necessárias. 

 

O Subprograma de Monitoramento Intensivo da Ictiofauna cumpriu todos os objetivos, 

tendo em vista que o cronograma contemplava apenas a etapa de pré-obra. Assim, 

foram realizadas as 12 campanhas estabelecidas no cronograma aprovado bem como 

a obtenção das autorizações de manejo de icitiofauna necessárias e entrega de 

relatórios e envio de material coletado a destinação pré-estabelecida pela autorização 

de manejo da ictiofauna. 

 

O subprograma de resgate de peixes durante as obras de desvio do Rio Jequitaí para 

a construção da barragem cumpriu as etapas definidas para a pré-obra e 

parcialmente para a obra, tendo em vista a paralisação dessa em maio de 2015. 

Assim, foram realizadas apenas algumas atividades de resgate de peixes na região 

da bacia de dissipação e obras bem como aquisição de materiais. Considerando a 

paralisação das obras e a aderência das atividades desse subprograma com a obra, 

as atividades deverão todas ser novamente executadas. 

 

Para o Subprograma de Resgate de Peixes Durante o Enchimento do Reservatório 

não foram realizadas atividades, uma vez que o cronograma é para a etapa de 

enchimento do reservatório, que ainda não se efetivou. 
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2.12 Programa de Monitoramento Liminológico e de Qualidade das Águas 

 

Este programa cumpriu as etapas definidas para a pré-obra e obra tendo em vista 

tratar-se de levantamentos de background e situação local em T0. Os dados 

contínuos e consecutivos são essenciais para predição de comportamento da 

qualidade das águas quando de sua alteração à condição lêntica. Dado isso que, em 

Ofício n° 1514/2015, a SUPRAM NM indicou a permanência em execução do 

programa, com frequência semestral, garantindo a continuidade dos dados.  

 

Em janeiro de 2018, via Ofício n° 049/2018 a SUPRAM-NM assim ratificou: 

“...considera-se importante a continuação dos monitoramentos, inclusive com a 

alteração da frequência para trimestral de modo a preencher a lacuna de 

informações não colhidas no período mencionado até o início das obras” 

  

Destaca-se assim que as amostragens de qualidade de água cumpriram 13 

campanhas de fase de pré-obras e obras, e serão seguidas de 3 campanhas de 

enchimento e pelo menos 4 de pós enchimento, totalizando 20 campanhas.  

 

Com a paralisação das obras, a partir de 2015, houve ajuste para campanhas 

semestrais. A partir desse ajuste ocorreram 2 campanhas (novembro/2015 e 

setembro/2017). O período 2016 a 2017 foi caracterizado pela suspensão das 

atividades da consultoria CRJ, que perdurou por 19 meses. A partir de junho de 2017 

iniciou-se a remobilização e as consequentes campanhas.  

 

Neste sentido, foram realizadas as 13 campanhas de etapas de pré-obra e obra, 

tratado no cronograma, e inclui etapa prolongada de obra (condição exarada nos 

Ofícios SUPRAM NM), somando até o momento, 17 campanhas. Observou-se, ao 

longo do monitoramento, melhora importante da qualidade das águas nos períodos de 

chuva, quando comparados aos períodos secos do ano. Esta variação revela 

significativa resiliência dos ecossistemas monitorados, que estão mais susceptíveis 

aos impactos alóctones durante os períodos de estiagem, com diminuição e vazão 

das águas, mas se recompõem durante os períodos de chuva.  
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Desde a coleta de dezembro de 2014, as estações de ambientes lênticos (BAR, BUR, 

REN e LAG), localizadas nas quatro lagoas marginais que compõem a rede de 

monitoramento não puderam ser monitoradas porque se encontram completamente 

secas ou com uma lâmina d’água muito baixa, o que impossibilitou o procedimento 

amostral padrão. Entre as coletas de fevereiro de 2018 e abril de 2018, os altos níveis 

de precipitação permitiram o acúmulo de água na Lagoa do Renero, onde foi possível 

realizar o monitoramento. Entretanto, nas coletas de julho e outubro as lagoas 

voltaram a se apresentar secas. Estes fatores evidenciam os impactos da estiagem 

na região, que comprometem diretamente a qualidade ambiental do trecho e das 

comunidades aquáticas. 

 

Em resposta ao ofício nº 169/2019-1ªSR/GRR (protocolo SUPRAM NM nº R0183082), 

em que se solicita o sobrestamento de alguns programas do PCA, entendemos, 

portanto, que os monitoramentos para a fase de pré-obra atenderam ao proposto e 

poderão ser suspensos, estendidas mais campanhas, de forma a cumprir dados 

trimestrais quando do reinício de obras, cumprindo a continuidade dos dados, além 

daquelas previstas para enchimento e operação. 

 

2.13 Programa de Recuperação e Melhoria da Qualidade Ambiental 

 

Subprograma de Formação dos Corredores de Diversidade 

 

O Subprograma para Formação de Corredores de Biodiversidade tem como principal 

objetivo promover a integração e conservação de áreas protegidas (Reserva Legal RL 

e Áreas de Preservação Permanente), destinadas à recuperação (preservação 

permanente do perímetro de irrigação, áreas degradadas e margens dos 

reservatórios), no sentido de formar uma paisagem sustentável, onde a produção 

agrícola, a geração hidroelétrica e outras formas de uso da água sejam realizadas de 

forma a garantir a conservação dos recursos naturais da região, principalmente da 

área de influência direta do projeto. 
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No processo de LI, durante a aquisição de terras, constatou-se que a área prevista à 

época da LP, para a Reserva Legal, na margem esquerda – Fazenda Correntes – 

encontra-se sob diversos impedimentos na justiça e cartoriais. Assim, durante o 

processo de obtenção de LI, foi realizado novo levantamento de áreas potenciais à 

Reserva Legal, em atendimento às informações complementares – Ofício SUPRAM 

Nº 238/2012. 

 

Assim, em julho de 2014, já no 1º Relatório Técnico Consolidado, considerando tais 

aspectos do processo do licenciamento entre as áreas estabelecidas desde os 

estudos ambientais, Plano de Controle Ambiental (PCA) e emissão da LI, apresentou-

se a adequação do Subprograma de Corredores Ecológicos, em função de seus 

limites geográficos (considerava a Reserva Legal), sem quaisquer alterações de suas 

atividades e objetivos. 

 

Cumpre tratar, no entanto que, em função da paralisação das obras civis em maio de 

2015, foi emitido pelo empreendedor, em 10 de julho de 2015, o Ofício nº 100/2015 – 

1ª/SR/GRR que propôs adequação dos cronogramas dos Programas Socioambientais 

do Projeto Jequitaí - Barragem I. Nesse documento foi indicado que alguns programas 

deveriam ser parcialmente paralisados e/ou alterados quanto aos seus cronogramas e 

prazos. Em conformidade ao ofício em referência, foi indicada a paralisação, até o 

retorno das obras civis, do Subprograma de Formação de Corredores de Diversidade. 

 

Em reposta, a SUPRAM NM indeferiu parcialmente a proposta, através do ofício de nº 

1514/2015, recomendando o prosseguimento das atividades de educação ambiental, 

caracterização e mapeamento das áreas dos corredores de diversidade. 

 

Com as ações parciais do Projeto Jequitaí, atendendo à determinação da SUPRAM 

Ofício 1514/2015 e ratificado no Ofício 049/2018, o cronograma deste programa vinha 

sendo cumprido, readequando tecnicamente a abrangência dos objetivos inicialmente 

definidos. Trata-se, então, que, a CODEVASF, através do Ofício PRESI/247/2014 

solicitou a incorporação da Área Preservação Permanente a ser formada com o 

enchimento do reservatório para cômputo da área de Reserva Legal ou a dispensa da 
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exigência de mesma para o empreendimento. Em resposta ao ofício supracitado, a 

SUPRAM NM, através do Parecer Jurídico DRCP – SUPRAM-NM nº 119/2016, 

indeferiu as citadas solicitações.  

 

Conforme relatórios consolidados apresentados, desde a emissão da LI nº 337/2013 

em setembro de 2013, vem sendo traçados planejamentos para a efetiva implantação 

da Reserva Legal, considerando a mudança locacional ocorrida. Nesse período, as 

áreas de corredores ecológicos consideravam a área de Reserva Legal na região 

conhecida como Cataratas. Tendo em vista a dinâmica de aquisição de propriedades, 

a indefinição inicial da delimitação final do contorno da Reserva Legal, e considerando 

que a implantação de qualquer sistema ecológico depende de atividades de educação 

ambiental, foi enfatizada a realização dessas atividades até que a área final fosse 

estabelecida, tendo sido o público alvo definido com base na potencial área de 

abrangência da Reserva Legal. 

 

Foram realizadas diversas atividades como reuniões sistemáticas para discussão, 

definição da área do corredor de biodiversidade e definição de ações prioritárias para 

o andamento do subprograma, identificação de propriedades e proprietários alvo para 

implantação dos corredores, identificação de redes de drenagem significativas para 

recuperação, seleção de nascentes de afluentes de primeira e segunda ordem do Rio 

Jequitaí para conservação, planejamento, elaboração e execução de atividades de 

educação ambiental. 

 

Mesmo com o indeferimento da solicitação de incorporação da APP à área de RL, 

conforme Parecer Jurídico DRCP – SUPRAM-NM nº 119/2016, foram propostas 

novas áreas para implementação do Corredor de Biodiversidade, com base na “nova” 

área de Reserva Legal, ou seja, em desacordo com a aprovada na LI nº 337/2013 e 

no Parecer Jurídico DRCP – SUPRAM-NM nº 119/2016.  

 

Foi proposto um corredor de diversidade que pudesse ligar áreas de reserva do 

Projeto Hidro-Agrícola Jequitaí à Serra do Cabral na região da comunidade da Água 

Branca, município de Francisco Dumont. 
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Neste sentido, as atividades de educação ambiental relacionadas ao subprograma em 

questão, realizadas no período de 2013 a 2015, na região conhecida como Cataratas 

e as comunidades de entorno, como Pau de Fruta, Comunidade da Volta e Buriti de 

Baixo, perderam efeito no quesito corredor ecológico, cujas ações tiveram que ser 

adequadas à nova localização, na margem oposta e no município de Francisco 

Dumont, especialmente, na comunidade de Água Branca. Assim, no período de 2016 

até o momento, o Corredor ecológico da Barragem I do Projeto Jequitaí vem sendo 

definido e atividades de educação ambiental realizadas, na região de Água Branca, 

município de Francisco Dumont. 

 

Como o objetivo principal desse subprograma visa à integração e conservação de 

áreas protegidas (Reserva Legal e Áreas de Preservação Permanente APP), e que a 

área original de Reserva Legal, aprovada na LI nº 337/2013 fora desconsiderada e 

alterada a partir do ano de 2016 pelo empreendedor, considera-se que esse 

subprograma não está sendo cumprido, pois as ações realizadas, mesmo que de 

maneira satisfatória, não são elaboradas na área aprovada. 

 

Diante do exposto, e em resposta ao ofício nº 169/2019-1ªSR/GRR (protocolo 

SUPRAM NM nº R0183082), em que se solicita o sobrestamento de alguns 

programas do PCA, este subprograma poderá permanecer suspenso durante o 

período de paralisação das obras, e quando da retomada das mesmas, deverá dar 

continuidade de acordo com o previsto no PCA na época da emissão da LI nº 

337/2013. 

 

Subprograma de Consolidação das Áreas de Reserva Legal 

 

Considerando a área total do empreendimento em 9.100,00 hectares e tendo em vista 

a legislação aplicável à matéria, será necessária a averbação de uma área de 

Reserva Legal com no mínimo 20% da área total do empreendimento. 

 

Assim, quando do Plano de Controle Ambiental, foi realizado um levantamento de 
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várias propriedades rurais contíguas localizadas no município de Jequitaí, em 

terrenos lindeiros ou muito próximos do local dos futuros barramento I. Porém, foi 

solicitado por parte da CODEVASF, a incorporação da área de Área Preservação 

Permanente a ser formada com o enchimento do reservatório no cômputo da área de 

Reserva Legal ou a dispensa da exigência de mesma para o empreendimento. Em 

resposta, a SUPRAM-NM, através do Parecer Jurídico DRCP – SUPRAM-NM nº 

119/2016, indeferiu o pedido de dispensa da exigência de Reserva Legal e afirmou 

ser possível a compensação solicitada, desde que preenchidos e obedecidos os 

requisitos previstos no artigo 35 da Lei Estadual nº 20.922/2013: 

 

Art. 35. Será admitido o cômputo das APP’s no cálculo do percentual 

da área de Reserva Legal a que se refere o caput do art. 25, desde 

que: 

I – o benefício previsto neste artigo não implique a conversão de 

novas áreas para o uso alternativo do solo; (...) 

 

Conforme o referido parecer jurídico, como a fase na qual se encontra o licenciamento 

do presente empreendimento é a de instalação e assim sendo necessária a 

supressão de vegetação nativa, o cômputo de APP como RL não pode ser efetuado. 

 

Desde a emissão da LI 337/2013 em setembro de 2013, vem sendo traçados 

planejamentos para a efetiva implantação da Reserva Legal. Algumas áreas estão em 

processo de negociação, sendo que muitas das propriedades encontram-se com 

pendências de espólios e inventários, o que demanda maior tempo de negociação. 

Constam como áreas adquiridas as propriedades denominadas R2 e R22. A área R6 

estava em processo de negociação. 

 

Sendo assim foram traçadas as seguintes as ações para o cumprimento das 

atividades deste subprograma no período de 2013 a 2015: 

 

- Definição de ações prioritárias para o andamento do Subprograma; 

- Identificação de áreas adquiridas; 
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- Análise de dados ecológicos nas Áreas de Reserva Legal e APP. 

 

A princípio foram analisadas apenas estas três áreas que já vinham sendo 

monitoradas pela equipe de Monitoramento da Fauna do Projeto Jequitaí. Tendo em 

vista a definição do Parecer Jurídico DRCP - SUPRAM/NM nº 119/2016 novas áreas 

estão sendo avaliadas na APP do futuro reservatório, atualmente, computada como 

Reserva Legal do empreendimento. Estão negociadas até o momento as 

propriedades R2 e R22, que somam ao todo 542 hectares. 

 

No período de 2013 a 2015 foi realizada campanha de vistoria das áreas adquiridas 

até aquele momento para comporem a Reserva Legal do Projeto Hidro-Agrícola 

Jequitaí. Diante disso, tem-se: 

 

- Identificação in loco da área R2 e R22; 

- Levantamento de dados das áreas adquiridas, como: georreferenciamento com 

base em imagens de satélite do Google Earth; georreferenciamento real – trajeto 

percorrido tamanho total da área; facilidade de acesso; caracterização da fauna 

e flora da região; 

- Elaboração e alimentação do banco de dados (em elaboração); 

- Caracterização da Área de Reserva Legal (TAC) e Futura APP (Parecer 

Técnico). 

 

Considerando que a área original de Reserva Legal aprovada na LI nº 337/2013 fora 

desconsiderada e alterada a partir do ano de 2016 pelo empreendedor, considera-se 

que esse subprograma não está sendo cumprido, pois as ações realizadas, mesmo 

que de maneira satisfatória, não são elaboradas na área aprovada. 

 

Diante do exposto, e em resposta ao ofício nº 169/2019-1ªSR/GRR (protocolo 

SUPRAM NM nº R0183082), em que se solicita o sobrestamento de alguns 

programas do PCA, este subprograma poderá permanecer suspenso durante o 

período de paralisação das obras, devendo o mesmo quando da retomada das 

mesmas, tiver sua continuidade de acordo com o previsto no PCA na época da 
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emissão da LI nº 337/2013. 

 

Subprograma de Reabilitação das Margens dos Reservatórios 

 

O presente Subprograma tem como objetivo recuperar e garantir a qualidade 

ambiental das margens e da vegetação ciliar do entorno do futuro reservatório 

Jequitaí I, visando à manutenção da qualidade da água e preservação da dinâmica 

natural dos ecossistemas regionais. 

 

Em meados de dezembro de 2015 as atividades das obras civis da Barragem Jequitaí 

I foram reduzidas e paralisadas por distrato com a empreiteira em maio de 2015. 

Sendo assim, foi solicitado por parte do empreendedor, através do ofício nº0100/2015 

-1ª/SR/GRR, a readequação no cronograma dos programas socioambientais. Com 

relação ao Subprograma de Reabilitação das Margens do Reservatório, foi solicitada 

a sua paralisação até o retorno das obras civis. Em reposta, a SUPRAM NM, através 

do Ofício de Nº 1514/2015 indeferiu o pedido, solicitando o cumprimento do 

cronograma exposto no PCA. 

 

A área projetada da APP do reservatório Jequitaí I, possui cobertura vegetal 

predominantemente ocupada por pastagem, seguida por áreas de cerrado, em sua 

maioria em estágio inicial de sucessão secundária. A cobertura vegetal que mais se 

adapta as novas condições de formação do reservatório, as matas ciliares, quase 

inexiste nesta localidade, sendo encontradas em grotas e em margens de riachos na 

sua largura mínima exigida por lei, quinzes metros de cada lado do curso d’água. 

Uma atividade constante e enraizada na cultura local são as atividades de extração 

mineral, em especial o diamante, uma das responsáveis pela matriz de degradação 

ambiental na área alvo. 

 

Para a elaboração do diagnóstico das áreas degradadas, foi realizado um 

mapeamento da futura APP através de interpretação visual e digital de imagens 

satélites, utilizando imagens do software Google Earth. Após, foram estabelecidos os 

pontos amostrais nos locais pretendidos para a realização das atividades referentes 
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ao subprograma, onde foram pré-selecionadas 18 áreas e tomadas às coordenadas a 

partir do sistema métrico (UTM - Universal Transversa Mercator). 

 

Entre 27 de janeiro e 30 de março de 2015 foi realizada campanha de campo para a 

obtenção de dados na área indiretamente afetada, APP do futuro reservatório, 

objetivando verificar se os padrões de fotointerpretação conferiam com o esperado 

(áreas degradadas), além de realizar a caracterização física dessas localidades. 

 

Concomitante às atividades de localização e diagnóstico de áreas degradadas da 

futura APP, outra intervenção de grande funcionalidade para o Subprograma de 

Reabilitação das Margens do Reservatório foi a realização, por parte de técnicos da 

equipe PAS-ATER e posteriormente em conjunto com Equipe Meio Biótico – PGAI, da 

aplicação do Diagnóstico Sócio agronômico e Ambiental - DSAA. Este documento tem 

como objetivo identificar a realidade agronômica, ambiental e social de todas as 

famílias atingidas pelo empreendimento, muitas destas com propriedades inseridas 

dentro da futura APP. Após a aplicação do DSAA, foram realizadas incursões nas 

propriedades alvo com a intenção de pontuar in loco todas as informações obtidas 

com o proprietário. 

 

Os Subprogramas de Resgate de Flora e de Implantação de Viveiro de Mudas 

Nativas vem sendo executados de maneira articulada ao Programa de Reabilitação 

das Margens do Reservatório. Estes subprogramas têm como um de seus objetivos a 

produção de mudas nativas em quantidade e qualidade para a recuperação ambiental 

e enriquecimento da flora da futura área das margens do reservatório.  

 

O material propagativo para produção das mudas provém das áreas de influência 

direta e indireta do empreendimento. Portanto, além da reabilitação das margens do 

reservatório, ocorrerá também o salvamento do patrimônio genético da flora local. 

 

Dando continuidade às atividades proposta junto ao PCA, atendendo assim um dos 

objetivos nele exposto, foi realizado entre os meses de agosto/2015 a fevereiro/2016 

trabalhos em escritório e campo visando a caracterização do uso e ocupação do solo 
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em área da futura APP. 

 

Com relação ao uso e ocupação do solo na área foram registradas as seguintes 

fitofisionomias: Campo Rupestre, Cerrado, Cerrado Rupestre Carrasco, Floresta 

Estacional Decidual, Floresta Estacional Semi Decidual, estas representadas em sua 

maioria pelas matas ciliares. Paisagens como área de exploração mineral, áreas de 

cultivo como plantio de abóbora, banana e cana de açúcar também caracterizam a 

APP. 

 

Recentemente foi realizado o mapeamento do uso e ocupação do solo com uso de 

sensoriamento remoto e ajustes em campo ao longo das áreas de APP/Reserva Legal 

do reservatório. A partir desse mapeamento foram identificadas as áreas degradadas 

e o percentual aproximado dessas áreas realizadas que necessitam de ações de 

recuperação. 

 

Algumas dessas áreas estão localizadas na região da comunidade da Água Fria e 

essas áreas apresentaram maior conectividade entre a APP/Reserva Legal e áreas 

da Serra do Cabral. Nestas áreas estão sendo caracterizadas a fauna e flora locais, 

atividades desenvolvidas pelo Subprograma de Formação de Corredores de 

Diversidade, sendo assim, quando implementado o Corredor de Diversidade do 

Projeto Hidro-Agrícola Jequitaí, o mesmo será uma importante área para a 

manutenção da biodiversidade da região. 

 

Considera-se que esse subprograma está sendo cumprido. Em resposta ao ofício nº 

169/2019-1ªSR/GRR (protocolo SUPRAM NM nº R0183082), em que se solicita o 

sobrestamento de alguns programas do PCA, devido a sua importância para 

recuperação das áreas degradadas, principalmente às de proteção aos recursos 

hídricos, o mesmo deverá ser mantido. Deverá ter sua continuidade de acordo com o 

previsto no PCA na época da emissão da LI nº 337/2013. 
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2.14 Programa de conservação da flora 

 

Subprograma de resgate da flora 

 

A implantação de qualquer empreendimento gera uma série de impactos ambientais 

locais e regionais que deve receber atenção por parte dos agentes envolvidos. Com a 

interferência ambiental gerada pela implantação das obras do Projeto Hidro-Agrícola 

Jequitaí (PHJ), é necessário que antes dos trabalhos de limpeza do reservatório 

sejam promovidas estratégias para o resgate, salvamento e reintrodução da flora que 

ocorre nestas áreas a serem inundadas. 

 

O Subprograma de Resgate da Flora surgiu nesse cenário com o objetivo de 

estabelecer estratégias para o salvamento de elementos da flora existente nas áreas 

atingidas com o enchimento do reservatório Jequitaí I. 

 

O material resgatado tem como destino o escritório de Gestão Ambiental Integrada 

(PGAI) do Projeto Hidro Agrícola do Jequitaí, para processamento do material, e na 

sequência o viveiro florestal para produção de mudas e desenvolvimento dos 

propágulos. 

 

As campanhas de resgate da flora deram início em setembro de 2013, dando 

prosseguimento até setembro de 2016 quando houve a suspensão e paralisação dos 

programas socioambientais do PHJ. Em abril de 2017 as atividades de resgate de 

flora foram novamente retomadas. 

 

As operações de resgate de flora foram concentradas nas áreas que serão inundadas 

e áreas ao entorno, sendo priorizadas áreas de remanescentes de vegetação, como 

matas ciliares, floresta estacional decidual e semidecidual, cerrado e veredas, 

tomando como base o mapeamento realizado nos estudos de vegetação. 

 

Foi priorizado o resgate de espécies endêmicas, raras e ameaçadas de extinção, ou 

de distribuição restrita, além de espécies pioneiras que são indispensáveis em 
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atividades de recuperação ambiental. 

 

As amostras foram coletadas e herborizadas segundo as técnicas usuais para os 

grupos de angiospermas. Os espécimes testemunhos – exsicatas, serão depositados 

na coleção científica da Unimontes – Montes Claros, após a finalização do programa, 

etapa de LO. 

 

O programa resgate de flora resultou, até o presente momento, no registro de um total 

de 770 matrizes que estão distribuídas na área do reservatório e no entorno.  As 

matrizes estão identificadas em 98 espécies, 71 gêneros e 36 famílias, totalizando 

770 indivíduos. 

 

As famílias que tiveram o maior número indivíduos foram Apocynaceae com 44 

indivíduos, seguida de Sapindaceae, Vochysiaceae, Fabaceae e Annonaceae com 

37, 36, 34 e 30 indivíduos, respectivamente. A família Fabaceae foi a que apresentou 

o maior número de gêneros e espécies, 25 para ambos os níveis. 

 

Através das campanhas de resgate da flora estão sendo alcançados os objetivos do 

Programa de Conservação da Flora, que visa salvaguardar o patrimônio genético da 

flora que vai sofrer intervenção, uma vez que, as mudas produzidas com material 

propagativo são distribuídas em propriedades locais. Com isso, em resposta ao ofício 

nº 169/2019-1ªSR/GRR (protocolo SUPRAM NM nº R0183082), em que se solicita o 

sobrestamento de alguns programas do PCA, o mesmo deverá ser mantido, visto a 

importância desse subprograma. 

 

Subprograma para Implantação do Viveiro de Mudas Nativas 

 

O Subprograma de Implantação do Viveiro de Mudas compõe um conjunto de 

infraestruturas antecipatórias ao início da supressão vegetal, tendo sido, portanto, 

iniciada sua implantação em agosto de 2013, anteriormente à emissão da LI 

337/2013. 
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A implantação do viveiro ocorre em etapas subsequentes, à medida das demandas e 

andamento dos cronogramas, em especial, da obra e abertura de acessos, supressão 

vegetal e PRAD e programas de educação ambiental. 

 

Este subprograma atua paralelamente ao programa de resgate da flora que forneceu 

todos os propágulos utilizados para a produção de mudas. As mudas produzidas são 

destinadas aos programas de recuperação de áreas degradadas pela implantação do 

empreendimento, consistindo, principalmente, nas áreas de empréstimo, canteiros de 

obras, jazidas de areias e pedreiras. Além dessas, atende ainda, aos programas de 

recuperação das áreas de preservação permanente (APP) do futuro reservatório, 

recuperação de áreas antropizadas na área de entorno do Projeto Jequitaí, reservas 

legais do empreendimento nos reassentamentos e ações de educação ambiental. 

 

O viveiro de mudas do Projeto Hidro-Agrícola Jequitaí funciona atualmente, em 

parceria, nas dependências da Companhia de Saneamento de Minas Gerais 

(COPASA). A área de produção do viveiro é de aproximadamente 700 m², dividida em 

duas partes, uma sombreada, com cerca de 105 m², onde estão abrigadas as mudas 

com baixa tolerância ao sol e o restante da área é disponibilizada para as mais 

resistentes à insolação e para aquelas que estão em fase de rustificação, ou 

aguardando expedição. 

 

O viveiro conta com um sistema de irrigação, o que confere uma distribuição regular e 

sistemática das mudas. Atualmente o viveiro abriga aproximadamente 15.000 mudas, 

incluindo duas sementeiras com cerca de 6 m² cada uma, além de um galpão de 

52,25 m² para preparo de solo, guarda de material, insumos e ferramentas, e uma 

cozinha. 

 

A produção de mudas do viveiro ocorreu constantemente desde que o mesmo foi 

instalado em 2013. No período de setembro de 2016 a abril de 2017 quando o 

subprograma resgate da flora foi paralisado o viveiro funcionou normalmente 

utilizando as sementes do banco de germoplasma. Até o momento o viveiro produziu 

e doou cerca de 182.000 mudas, não contabilizando as que encontram nesse 
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momento em fase de crescimento e rustificação. 

 

A produção de mudas tem como objetivo atender a demanda dos programas de 

recuperação ambiental do PHJ, mas vem atendendo também àquelas de escolas, 

associações, prefeituras dos três municípios e cidades vizinhas, bem como, a 

população em geral. O Subprograma de Educação Socioambiental atua também em 

interface com o viveiro na realização de campanhas que abrangem os municípios de 

Jequitaí, Francisco Dumont, Claros dos Poções e seus distritos. 

 

Além do atendimento a estas demandas, foram realizadas ações conjuntas com o 

Plano de Assistência Social – PAS/Barragem, onde ocorreu a realização de atividade 

de educação ambiental e divulgação de conhecimentos sobre a flora da região, como 

por exemplo: 

 

- No 1º semestre de 2018 foram doadas 349 mudas para a Secretaria Municipal de 

Agricultura e Meio Ambiente de Claro de Poções – MG; 

- Em maio de 2019 foram doadas 2000 mudas para a Secretaria Municipal de 

Agricultura e Meio Ambiente de Lagoa dos Patos – MG; 

- Evento da empreendedora SEAPA – Secretaria de Desenvolvimento da 

Agricultura e Abastecimento do estado de Minas Gerais, realizado entre os dias 22 

e 27 de maio de 2018, com o objetivo de difundir a importância da reestruturação 

do cerrado na área de influência do projeto através replantio de suas espécies 

nativas. Nessa ocasião foram doadas cerca de1700 mudas; 

- Foram doadas cerca de 400 mudas para a recuperação de áreas degradadas 

situadas às margens do Rio São Francisco no município de Pirapora-MG, em áreas 

pertencentes à Fundação Caio Martins. A ação ocorreu no mês de setembro de 

2018; 

- Em comemoração ao Dia do Cerrado, o Projeto Rio Jequitaí, através do Programa 

de Educação Socioambiental, realizou entrega de cerca de 500 mudas nativas para 

as populações de Francisco Dumont, Claros dos Poções e Jequitaí; 

- Realização de atividades de educação ambiental em escolas da cidade de 

Jequitaí. No mês de junho de 2018 as atividades foram desenvolvidas na Escola 
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Estadual Cônego Clemente Laurens. Durante o evento houve a exposição de 

animais da região resgatados durante o resgate de fauna em decorrência do início 

da construção do barramento do Rio Jequitaí. Complementando a ação foram 

plantadas algumas mudas de espécies nativas para simbolizar a importância da 

vegetação nativa para o bem-estar humano e ambiental; 

- No primeiro semestre de 2019 a ação ambiental, em parceria com a Escola 

Estadual Professor Luciano em Jequitaí, em comemoração ao dia do Meio 

Ambiente, no dia 05 de junho, houve uma visita dos alunos de ensino fundamental 

da referida escola ao viveiro. Durante a visita os alunos foram informados sobre a 

função e a importância do viveiro de mudas. A ação foi uma parceria do Consórcio 

Rio Jequitaí e a E.E.P.L. 

 

Diante do exposto, considera-se que este subprograma vem sendo cumprido de 

forma satisfatória. Em resposta ao ofício nº 169/2019-1ªSR/GRR (protocolo SUPRAM 

NM nº R0183082), em que se solicita o sobrestamento de alguns programas do PCA, 

o mesmo deverá ser mantido, devido a sua importante interface com os 

subprogramas de melhoria da qualidade ambiental. 

 

2.15 Programa de Apoio ao Turismo Regional  

 

Relatório de Potencial Turístico 

 

O Programa de Apoio ao Turismo Regional, por meio do relatório sobre a 

potencialidade turística na região do empreendimento Projeto Hidro Agrícola do 

Jequitaí, interage diretamente com o Plano de Ações para a Reativação Econômica 

das Comunidades, por meio de ações de apoio ao turismo regional como um dos 

meios de reativação econômica dos municípios de Jequitaí, Francisco Dumont e Claro 

dos Poções.  

 

O projeto turístico também possui interface com o Projeto de Monitoramento e 

Avaliação; Projeto de Extensão Rural para as Áreas Remanescentes; Plano de Ações 

para os Pescadores Profissionais; Plano de Ações para os Residentes, e; Plano de 
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Ações para Reestruturação Viária e Garantia de Acessibilidade. 

 

Em suma, o objetivo é definir produtos e serviços, que vão contribuir para 

transformações da realidade existente, de acordo com os objetivos de 

desenvolvimento econômico para a região associado à execução da implantação da 

barragem. 

 

O município de Jequitaí/MG desenvolve em seu Plano Diretor maior ênfase no 

turismo rural e ecológico e traz quais as ações são necessárias para implantar, 

organizar e expandir o turismo no município a partir da oferta de serviços, 

equipamentos e produtos de hospedagem, alimentação, recepção do turista, 

recreação e outras atividades complementares. 

 

Em Claros dos Poções, o Plano Diretor também contempla a atividade turística como 

potencial no município e traz quais as ações são necessárias para a implantação, 

organização e expansão do turismo, principalmente quanto ao levantamento do 

potencial local e na oferta de serviços necessários para a atividade. 

 

Em Francisco Dumont, o turismo é uma atividade integrante das Diretrizes para o 

Desenvolvimento do Município e nessas estão comtempladas as ações/medidas para 

implantar, organizar e expandir as atividades turísticas no mesmo. Entre estas, tem-se 

a necessidade de levantamento do potencial turístico e na estruturação de oferta de 

serviços necessários para a atividade. 

 

Nesse contexto, o empreendedor realizou um diagnóstico da oferta turística da região 

de forma a identificar o potencial para atrair visitantes através de observação direta 

em campo, pesquisa documental e elaboração de fichas que contêm a localização, as 

características e as condições atuais de manutenção e conservação. 

 

Em relação aos levantamentos locais dos pontos naturais de interesse turístico 

importantes e cuja atratividade, pelas suas características, se destaca em seu espaço 

físico, levam a confirmar, o potencial da região de abrangência do Projeto Hidro 
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Agrícola do Jequitaí. Como exemplo, cita-se a Cachoeira Véu das Noivas em Jequitaí 

e a Cachoeira do Rio Traíras em Claro dos Poções, apesar dessa, devido a 

insuficiência de chuva se apresentar sem água durante parte do ano evidenciando a 

necessidade de se realizar um trabalho de recuperação hidro ambiental ao longo do 

rio com intuito de perenizá-lo, como fora em outros tempos. Em Francisco Dumont, 

além da além da riqueza hídrica e de grafismos rupestres presentes na Serra do 

Cabral, há também o Parque de Lazer e Turismo “Açudão”, que conta com as belezas 

de piscinas naturais de água corrente e também com uma infraestrutura básica 

necessária para exploração turística, como palco para shows, lanchonete, quadra 

para prática de esportes, etc. 

 

O programa de apoio ao turismo também visa outros aspectos para a região como a 

oferta de emprego, melhoria dos serviços públicos e elevação da renda. O diagnóstico 

realizado mostrou potencialidade de expansão do setor para exploração do turismo 

rural e ecológico, pois esse, assume significância na região, por aliar a beleza natural 

da paisagem e os pontos de importância turística, com as atividades inerentes às 

propriedades com produção agropecuária. 

 

Quanto à infraestrutura física de acolhimento ao turista, como hotéis, restaurantes, 

lanchonetes, estabelecimentos comerciais de primeira ordem, etc., observou-se que 

esta ainda se mostra incipiente e para isso é dado apoio para promoção de cursos de 

empreendedorismo e assim ampliar progressivamente o envolvimento da população 

para as vocações turísticas regionais e locais. Exemplificando, a rede hoteleira nos 

três municípios conta com 10 (dez) meios de hospedagem, que disponibilizam 190 

leitos, com uma média de 21 leitos por unidade. Ela se divide em meios de 

hospedagem econômicos (hotéis 2 e 1 estrela, e dormitórios) e apenas dois hotéis 3 

estrelas, cujos quartos têm ar condicionado, televisão, internet wireless, café da 

manhã e estacionamento.  Além disso, são os únicos que aceitam cartão de crédito e 

débito como pagamento. 

 

Há também ações voltadas para qualificação de mão de obra para prestação de 

serviços voltados ao turismo, sendo que já foi realizado um curso de turismo rural com 
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o intuito de profissionalizar a atividade do guia turístico que, embora sem capacitação 

ou mesmo remuneração, é exercida de maneira informal por moradores da região. 

 

As estradas e acessos a pontos de potencial turístico também recebem atenção 

considerando que são vias não pavimentadas, e já foi detectada a necessidade de 

melhorias, como por exemplo, controle de processos erosivos, intervenções de 

geometria e sinalização, ações preventivas ao aumento do volume de veículos que 

venham a utilizar essa via a partir do início das obras do barramento. Cabe ainda 

destacar a necessidade de adequação/construção de passagens molhadas ou pontes 

em alguns pontos onde a estrada vicinal passa por leitos d’água. 

 

Apesar da grande disponibilidade de recursos naturais em propriedades privadas, não 

existem nos municípios hotéis-fazenda ou pousadas rurais, próprias para o turismo 

rural, nem área disponível para camping. Esse ponto é um foco que pode beneficiar 

as comunidades rurais para o desenvolvimento do chamado "turismo rural", como 

alternativa de ganhos suplementares à agricultura familiar aplicada às áreas 

remanescentes, no entorno do lago. 

 

Nas cidades podem ser encontradas pizzarias, restaurantes self-service, lanchonetes, 

padarias e sorveterias. São 18 (dezoito) os principais estabelecimentos responsáveis 

pelos serviços de alimentação. 

 

A infraestrutura de saúde e segurança, a saber, delegacia, hospitais, postos de 

saúde, ambulatório, etc., também foram listadas e identificadas. 

 

Outras ações são realizadas, por exemplo, em interface como programa de Educação 

Ambiental como a atividade de coleta de lixo no ponto turístico denominado Lapa 

Pintada; a execução de diretrizes para unidade de conservação; estabelecimento de 

corredores ecológicos conectados com a Área de Preservação Ambiental - APA Serra 

do Cabral; recuperação de APPs; preservação do patrimônio histórico e arqueológico, 

dentre outros. 

 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Subsecretaria de Gestão e Regularização Ambiental Integrada 
Superintendência Regional de Meio Ambiente do Norte de Minas – 
SUPRAM NM 

 

PA no 50229/2004/003/2019 
PU no 0178086/2020 

Data: 12/05/2020 
Pág. 59 de 94 

 

_________________________________________________________________________________ 

Rua Gabriel Passos, nº 50. Centro. Montes Claros-MG 
CEP: 39.400-112. Telefone: (38) 3224 7500 

Em suma, foram identificadas e delimitadas 3 (três) áreas de alto potencial de 

exploração turística, a saber: 

 

- Área 1: região da comunidade de Barrocão que está no entorno imediato ao lago, 

sendo esta a área urbanizada mais “evoluída” da área do entorno onde é possível 

encontrar mercearias, oficinas, escola, igrejas de diferentes religiões, etc. Ali 

também há abastecimento de água (não tratada), energia elétrica, ruas 

pavimentadas, áreas verdes e um tremendo potencial para exploração turística, 

visto que já apresenta toda infraestrutura básica de urbanização, entretanto, para 

que seja tratada como potencial turístico é necessária ampla melhoria nos serviços 

ofertados, desde capacitação da população para recebimento dos turistas até em 

investimento em hotéis, pousadas, pesqueiros, empresas do ramo alimentícios, etc. 

É importante também que haja melhorias nas condições da estrada rural que liga a 

sede do município àquela comunidade, com adequação da faixa de rolagem, e 

sinalização adequada. 

 

- Área 2: região conhecida como comunidade Água Branca, no município de 

Francisco Dumont, onde a potencialidade turística se concentra na culinária ali 

praticada, que conta com produção e comercialização de diversas variedades de 

doces, queijos, requeijões e hortifruti. É próxima do centro urbano, a estrada de 

acesso se mantém em condições relativamente boas ao longo de todo o ano, 

quase todas as propriedades daquela comunidade possuem acesso a Serra do 

Cabral, o que poderia proporcionar o avanço do turismo em sua modalidade 

“Ecoturismo”. Contudo, ainda necessita de investimento em infraestrutura para 

receber os turistas. 

 

- Área 3: comunidade rural Sambaíba, também no município de Francisco Dumont, 

será o ponto em que o lago estará mais próximo de um centro urbano a cerca de 4 

km da sede do município. Nesta, há o potencial de instalação de píeres para 

estacionamento de embarcações (devido a sua proximidade com o município de 

Francisco Dumont, com isso a modalidade “esportes aquáticos” podem ser 

explorados nessa região do entorno do lago, a partir da regularização do 
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interessado, junto à Marinha e outros órgãos de licenciamento). A presença de 

barracões de manutenção, postos para comercialização de combustíveis, 

comércios de venda ou aluguel de equipamentos para práticas esportivas, dentre 

outras oportunidades, podem ser vislumbradas nessa área. No entanto, ressalta-se 

a importância do correto treinamento do pessoal envolvido e melhoria na 

infraestrutura do local, para viabilizar investimentos nessa área, bem como o pleno 

atendimento das condições legais de implementação e operação. 

 

Para resumir o potencial turístico dos municípios de Jequitaí, Francisco Dumont e 

Claro dos Poções, o empreendedor apresentou os aspectos favoráveis e 

desfavoráveis para o desenvolvimento da atividade turística nesses, conforme abaixo: 

 

Aspectos Favoráveis Aspectos Desfavoráveis Criticidade 

Belezas Naturais 
Mão de obra baixa qualificação; Ausência de guias 

turísticos da região; 
Crítico 

Qualificação para a 

receptividade 

Dificuldade de Acesso aos pontos turísticos; Falta 

de Agência de Turismo; 
Crítico 

Localização 

privilegiada da região 

- Projeto Rio Jequitaí 

Falta de infraestrutura dos equipamentos e serviços 

turísticos (hotéis e restaurantes); Falta de crença 

da população e dos empresários no 

desenvolvimento da atividade turismo; 

Média 

Criticidade 

 

Proximidade com 

grandes centros 

urbanos 

Acesso aeroporto Montes Claros/MG e rodovia BR-

365, BR-135; 

Baixa 

Criticidade 

Esportes de Aventura; 

Clima Favorável 
Distância dos Pontos Turísticos; 

Média 

Criticidade 

Crescimento 

econômico dos 

Municípios 

Baixos Investimentos Públicos Municipais; Falta de 

divulgação do potencial turístico da região nas 

esferas de governo estadual e federal; 

Crítico 

Aspectos Culturais 

Falta de Divulgação dos Municípios dos pontos 

turísticos e aspectos culturais. Valorização das 

Comidas Típicas da Região; 

Crítico 

APA Serra do Cabral; Má conservação das estradas de acesso aos Crítico 
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Diversidade de Fauna 

e Flora 

pontos turísticos; Caminhos e trilhas. 

Diretriz conjunta para 

manejo de resíduos 

sólidos 

Má destinação atual dos resíduos sólidos. Crítico 

 

 

Para sanar as deficiências é sugerido que os representantes legais municipais 

estabeleçam, em conjunto, um Estatuto do Turismo Regional, onde as decisões em 

benefício do turismo, e em consonância com o Plano Ambiental de Conservação e 

Uso do Entorno do Reservatório Artificial (PACUERA) e Planos Diretores Municipais e 

do bem comum, possam ser tomadas de forma integrada, sem perda da autonomia 

municipal, porém, se constituindo em instrumento de extrema importância para o 

desenvolvimento harmônico da atividade turística. 

 

A execução do programa é monitorada junto aos Conselhos Municipais de Turismo 

(COMTUR) com efetiva coleta de dados e informações para assim estabelecer a 

fundamentação do avanço dos trabalhos locais em relação a implantação da política 

de turismo regional. 

 

3. Avaliação do Cumprimento das Condicionantes 

 

DESCRIÇÃO DA CONDICIONANTE SITUAÇÃO 

1 - Executar o programa de Auto monitoramento, conforme 

definido no Anexo II. Prazo: Durante a vigência de Licença 

de Instalação. 

Cumprida 

ANÁLISE SUPRAM NM: O programa foi executado durante o período de obras, 

conforme comprovam o 1° e 2° relatório técnico consolidado (RTC) apresentados. A 

partir da paralisação em 2015, não mais foi executado o referido programa, uma vez 

que ele se trata de monitoramento dos efluentes e resíduos gerados no canteiro de 

obras e, portanto, sem a retomada das obras não há a possibilidade de cumprimento 

do mesmo. Tal entendimento foi exarado por meio do Ofício SUPRAM NM N° 
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1514/2015. 

2 - Elaborar e apresentar a SUPRAM Programa de 

Mobilização, Capacitação e desmobilização da Mão de Obra 

Local e Estabelecimento de Convênio com as Prefeituras 

para implantação de estrutura de apoio ao migrante, com os 

devidos cronogramas de execução com início previsto antes 

da efetiva contratação da mão de obra. Prazo: 120 dias. 

Cumprida 

ANÁLISE SUPRAM NM: O Programa de Mobilização, Capacitação e Desmobilização 

da Mão de obra local foi apresentado por meio do Protocolo SUPRAM NM n°60367/14. 

Segundo o empreendedor com a retomada das obras, conforme cronograma 

apresentado no relatório para renovação da LI, a nova construtora que for vencedora 

do certame licitatório irá atualizar e proceder às demais condições estabelecidas. 

3 - Elaborar e apresentar a SUPRAM Programa de Apoio aos 

Fornecedores Locais com os devidos cronogramas de 

execução com início previsto antes da efetiva instalação da 

obra. Prazo: 120 dias. 

Cumprida 

ANÁLISE SUPRAM NM: O Programa de Apoio aos Fornecedores Locais foi 

protocolizado (em 2014, Protocolo SUPRAM NM n°60367/14). Segundo 

empreendedor, com a retomada das obras a nova construtora que for vencedora do 

certame licitatório irá atualizar o mesmo. 

4 - Implantar, em parceria com as Prefeituras da área de 

influência do empreendimento, estrutura de apoio ao 

migrante. A mesma poderá funcionar junto aos postos de 

atendimento social aprovado pelo CEAS. Prazo: 120 dias. 

Cumprida 

ANÁLISE SUPRAM NM: Conforme Protocolo SUPRAM NM nº R 60376/14 de 

10/03/2014, o atendimento ao migrante inclui-se nas obrigações executadas pelas 

equipes dos Postos de Atendimento Social – são dois postos, um na cidade de Jequitaí 

e outro em Francisco Dumont –, que estão disponíveis para atendimento de demanda 

nos municípios onde se estabelecem, bem como no município de Claro dos Poções. 

5 - Apresentar parecer de técnico especializado na área, 

sobre a viabilidade de utilização das técnicas de 

Condicionante vem 

sendo Cumprida 
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biotelemetria dentro dos subprogramas propostos de 

"Monitoramento Intensivo da Ictiofauna como Subsídio à 

Avaliação de Áreas de Relevante Interesse à Conservação e 

manutenção da Diversidade de Peixes do Rio Jequitaí" e 

"Biomonitoramento da Ictiofauna nas diferentes etapas de 

implantação do Projeto Hidro-Agrícola Jequitaí. Prazo: 120 

dias. 

ANÁLISE SUPRAM NM: De acordo com a CODEVASF, a etapa em que as obras 

pararam não permitiu implementar plenamente a proposta para concluir a respeito do 

assunto conforme solicitado na condicionante.  

 

Logo, recomenda-se a continuidade da condicionante, mas levando-se em 

consideração as seguintes ressalvas apresentadas no relatório:  

 

A proposta inicial previa a realização de quatro etapas que subsidiariam decisões a 

respeito do melhor manejo da ictiofauna presente no rio com avaliação da necessidade 

de utilização de técnica de biotelemetria avaliada sob a perspectiva de um relatório 

técnico. Na conclusão da proposta enviada, o responsável técnico afirma não existir 

argumentos técnico-científicos que justifiquem a execução de um programa específico 

sobre as rotas migratórias de peixes de piracema do Rio Jequitaí utilizando a técnica 

de biotelemetria como metodologia de contribuição para conservação da ictiofauna. 

Isso porque os objetivos dos outros subprogramas já atenderiam a conservação das 

espécies de peixes locais com menor custo e confiabilidade de dados (existem 

diversas variáveis que a telemetria enfrenta).  

 

Em acréscimo ressalta-se que o projeto já aprovado para o empreendimento não 

contempla a possibilidade de transposição de peixes, fato este que garantiria a 

passagem de peixes de jusante a montante, logo, um programa específico sobre rotas 

migratórias destes animais utilizando a telemetria pouco contribuiria após a 

implantação efetiva do barramento e inviabilização permanente da passagem. 

Baseado na atual etapa em que se encontra o licenciamento, esta arguição 

fundamenta a recomendação de que seja incluído no projeto tais mecanismos de 



 

 
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Subsecretaria de Gestão e Regularização Ambiental Integrada 
Superintendência Regional de Meio Ambiente do Norte de Minas – 
SUPRAM NM 

 

PA no 50229/2004/003/2019 
PU no 0178086/2020 

Data: 12/05/2020 
Pág. 64 de 94 

 

_________________________________________________________________________________ 

Rua Gabriel Passos, nº 50. Centro. Montes Claros-MG 
CEP: 39.400-112. Telefone: (38) 3224 7500 

transposição de peixes como condicionante deste processo de Revalidação de Licença 

de Instalação uma vez que independente da utilização de telemetria o barramento 

deve possuir recursos mínimos de mitigação dos impactos da ictiofauna.  

 

A manutenção da condicionante é aconselhada, em especial com as adequações do 

barramento e investigação de todas hipóteses levantadas no relatório, de modo a 

concluir os estudos dos impactos sobre a ictiofauna ainda que sem a técnica de 

telemetria. 

6 - Apresentar proposta técnica fundamentada de operação 

do reservatório, quanto à manutenção dos picos de vazão 

nos períodos de outubro a março, com finalidade 

manutenção dos ciclos de inundação das planícies 

alagáveis a jusante dos barramentos. Prazo: 120 dias. 

Cumprida 

ANÁLISE SUPRAM NM: Em 10 de março de 2014 foi protocolizada Nota Técnica 

indicando diretrizes e encaminhamentos quanto aos estudos e levantamento de dados 

com a finalidade de manutenção dos ciclos de inundação das planícies alagáveis a 

jusante dos barramentos, conforme indica a condicionante.  

 

Cumpre destacar, no entanto, que a paralisação das obras e não alocação de recursos 

do Projeto Jequitaí já ao fim de 2014, não permitiram a continuação dos levantamentos 

de dados e modelagens indicadas na referida Nota Técnica. Assim salvaguardada a 

condição de manutenção das condições pré-obras, em função da paralisação, o 

Projeto Jequitaí aguarda a retomada da liberação de recursos federais e estaduais já 

prevista para final de 2019, conforme cronograma apresentado neste relatório para 

Renovação da LI. A resposta é condizente haja visto que a etapa em que as obras 

pararam não permitiu implementar a proposta apresentada. Logo, recomenda-se a 

continuidade da condicionante. No relatório é destacado a priori, a tentativa de 

diagnóstico das áreas de planícies inundadas (áreas concentradas principalmente a 

jusante do barramento I) que se encontram descritas como áreas fortemente sujeitadas 

a ações/alterações antrópicas e estas têm influenciado fortemente nos resultados das 

três primeiras campanhas de monitoramento realizados pelo empreendimento.  
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Em acréscimo o relatório fundamenta a dependência desta condicionante a 

condicionante número 6 que fornece informações sobre a relevância de áreas de 

planícies frente a conservação da ictiofauna logo, os resultados de levantamento da 

ictiofauna gerados na condicionante 6 fomentariam informações para determinação 

das áreas a serem monitoradas e protegidas. Baseado nisso, o relatório diz ser 

precipitado o estabelecimento de proposta de picos de inundação durante a operação 

no momento, mas afirma também que a necessidade de manutenção dessas áreas 

pode afetar profundamente o projeto, dependendo da localização e extensão, visto que 

se deve considerar também a demanda hídrica do projeto.  

 

Com base nas conclusões do relatório e diante da atual fase em que se encontra o 

empreendimento recomenda-se a manutenção da condicionante de modo a subsidiar 

mais informações sobre o assunto. 

7 - Apresentar proposta de investimento na recuperação e 

conservação das lagoas marginais e ambientes lóticos à 

jusante como alternativa à construção de mecanismos de 

transposição. Prazo: 120 dias. 

Cumprida 

ANÁLISE SUPRAM NM: Em 09 de janeiro de 2014 foi apresentada Nota Técnica 

indicando diretrizes e encaminhamentos para esta condicionante. Considera-se, no 

entanto, pertinente indicar que o Projeto Jequitaí aguarda a retomada da liberação de 

recursos, o que permitirá a avaliação de planejamento de proposição de investimento, 

já prevista para final de 2019, conforme cronograma apresentado neste relatório para 

Renovação da LI.  

 

Ressalta-se, no entanto, que como abordado na referida Nota Técnica encaminhada 

em janeiro de 2014, o empreendedor já atua nessas regiões sob interface de ações de 

monitoramento de ictiofauna e educação ambiental. No relatório foi feito um 

diagnóstico específico de cada área de lagoa marginal que se encontram a jusante do 

barramento descrevendo características físicas, aspectos visuais, atuação antrópica, 

períodos sazonais de inundação entre outros nas campanhas já realizadas. Ressalta a 

forte interface e dependência do cumprimento desta condicionante a outros programas 

condicionados ao empreendedor onde os resultados e possíveis indicativos de ações 
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de conservação adivinham após o primeiro ano de monitoramento e com o contínuo 

trabalho de educação ambiental visando sensibilizar a população quanto a 

conservação destas áreas que muitas estão em áreas de terceiros. O relatório não 

expõe qualquer alternativa à construção de mecanismos de transposição mas 

descreve a manutenção da vegetação nativa do entorno das áreas de lagoas 

marginais contribuindo com doação de mudas para os donos das áreas onde ocorrem 

as lagoas e solicita que seja aguardada a conclusão dos estudos de levantamento de 

ictiofauna para propor qualquer alternativa. A resposta é condizente haja vista que a 

etapa em que as obras pararam não permitiu implementar a proposta apresentada.  

 

Contudo, o monitoramento intensivo realizado até o momento será um seguro 

referencial quando as obras de alteração do ambiente ocorrerem. Deste modo, 

recomenda-se a continuidade da condicionante. 

8 - Apresentar relatório final dos monitoramentos da 

ictiofauna, concluindo a respeito da viabilidade e 

necessidade de construção da estação de piscicultura no 

Projeto Hidro-Agrícola Jequitaí, conforme descrito no 

programa de conservação da ictiofauna de peixes. Prazo: 

Formalização da LO. 

Dentro do prazo 

para cumprimento. 

ANÁLISE SUPRAM NM: A LI n°337/2013 foi emitida em 09/09/2013, com validade até 

09/09/2019. Como já indicado no processo de implementação, mais especificamente 

no Ofício CODEVASF 1ª SR 100/2015, e acordado conforme condições dos Ofícios 

SUPRAM NM n°1514/15 e n°049/18, a implementação do Projeto Jequitaí está com as 

obras paralisadas desde maio de 2015.  

 

Os monitoramentos e ações de mitigação seguem atendendo aos ofícios SUPRAM NM 

supracitados e aguarda a retomada de recursos financeiros, já prevista para meados 

finais de 2019. Neste sentido, o biomonitoramento de ictiofauna cumpriu as 12 

campanhas da etapa vigente, mas ainda depende de finalização das etapas seguintes 

para conclusão e indicação solicitada na condicionante. O documento apresenta o 

cronograma planejado previsto para a continuação da implementação do Projeto 

Jequitaí, quando então, cumpridas as etapas pendentes, esta condicionante será 
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formalizada. O Subprograma de Monitoramento intensivo, com campanhas mensais foi 

cumprido e relatório final emitido no 2º RTC. 

 

A resposta é condizente haja vista que a etapa em que as obras pararam ainda não 

permite obter tal resposta solicitada na condicionante, pois não se conhecem os efeitos 

da implantação e enchimento da barragem sobre a composição ictiofaunística. No 

entanto, o monitoramento intensivo realizado até o momento será um seguro 

referencial quando as obras de alteração do ambiente ocorrerem. Deste modo, 

recomenda-se a continuidade da condicionante.  

9 - Apresentar convênio ou outro instrumento legal que 

comprove parceria com a Estação de Hidro biologia e 

Piscicultura de Três Marias, de responsabilidade da 

CODEVASF, conforme descrito no programa de conservação 

da Ictiofauna. Prazo: Formalização da LO. 

Dentro do prazo 

para cumprimento. 

ANÁLISE SUPRAM NM: A referida condicionante possui prazo de cumprimento para a 

formalização da LO, estando, portanto dentro do prazo. A partir dos resultados finais 

do Programa de Biomonitoramento da Ictiofauna, deverão ser apontadas as condições 

e potenciais para a parceria com a estação de piscicultura de Três Marias. 

10 - Implantar centro de triagem e reabilitação de animais 

silvestres. O referido centro de reabilitação poderá ser 

construído e administrado em parceria com instituições 

públicas e/ou privadas da região de influência do projeto e 

deverá atender às orientações constantes da licença do 

IBAMA. Prazo: Formalização da LO. 

Dentro do prazo 

para cumprimento. 

ANÁLISE SUPRAM NM: Para as atividades de supressão dos canteiros de obra foram 

emitidas as licenças específicas: IBAMA 239/2013 NUFAS/MG, renovação 050/2014 

NUFAS/MG com validade 19 de agosto de 2014, substituída pela autorização 

SUPRAM NM n° 06/2014, válida até junho/15, que não foi renovada, em função da 

paralisação das obras e supressão. Todos os relatórios parciais e finais foram 

protocolados nos respectivos órgãos (Protocolo IBAMA: REQ 1000/2014-05, de 

21/02/2014; REQ 7278/2014-88, de 30/12/2014; SUPRAM: R219928/2014, de 
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19/07/2014). Quando do reinício das atividades de supressão vegetal, incluindo a bacia 

de acumulação nova licença deverá ser solicitada à SUPRAM, com implantação de 

uma base de resgate temporária (CETAS). 

 

A base temporária ainda não foi implantada tendo sido utilizada para as poucas 

atividades de supressão apenas uma base móvel. Têm-se intenção de instalar o 

CETAS, porém, com a paralisação das obras, esta instalada somente implementada 

com o retorno das obras. A base é essencial principalmente nas etapas de obra e 

enchimento visto que é onde ocorrerá mais intensivamente atividades de supressão e 

enchimento do lago, etapas estas que resultaram em perda de habitat para as 

espécies ali presentes e que podem vir necessitar de maior suporte no deslocamento 

ou introdução em novo habitat. Deste modo, recomenda-se a continuidade da 

condicionante. 

11 - Apresentar resultado do programa do monitoramento do 

nível piezométrico referente à etapa pré-operacional, com 

mapeamento das áreas potencialmente afetadas pelo 

enchimento dos reservatórios e dos poços de 

monitoramento. Em todos os poços de monitoramento 

instalados deverão ser efetuadas medidas do nível d´água 

durante, no mínimo, dois anos antes do enchimento dos 

reservatórios com periodicidade trimestral. Prazo: 

Formalização da LO. 

Dentro do prazo 

para cumprimento 

ANÁLISE SUPRAM NM: Conforme descrito na análise do cumprimento do Programa 

de Monitoramento do Nível Piezométrico, a condicionante vem sendo cumprida, mas 

ainda não está concluída para a fase prévia ao enchimento. Contudo, encontra-se 

dentro do prazo. 

12 - Apresentar resultado de análise das águas 

subterrâneas, conforme descrito no programa do 

monitoramento do nível piezométrico. Deverão ser efetuadas 

coletas e análises logo no início da implantação do 

programa. Os parâmetros a serem determinados são 

Cumprida 
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aqueles que definem os padrões de potabilidade: odor, cor, 

turbidez, resíduo seco, pH, alcalinidade hidróxidos, 

carbonatos e bicarbonatos, dureza total, oxigênio 

consumido, nitrogênio amoniacal e nitroso, ferro, cloreto, 

fluoreto, arsênio, cobre, chumbo, zinco, bário, selênio, 

manganês, cádmio, cromo VI, cianetos, resíduos orgânicos e 

características microbiológicas. Prazo: Formalização da LO. 

ANÁLISE SUPRAM NM: Realização e apresentação do resultado da 1ª campanha de 

monitoramento de qualidade das águas no 2º Relatório Técnico Consolidado (RTC). 

Essa etapa é considerada concluída. Como a apresentação dos dados está prevista 

para a formalização da LO, sugere-se a manutenção desta condicionante. 

13 - Implantar 03 estações sismográficas, conforme 

proposto no Programa de Monitoramento Sismológico. 

Prazo: Vigência da Licença. 

Cumprida 

parcialmente 

/Dentro do prazo 

para cumprimento 

ANÁLISE SUPRAM NM: O programa propôs implantar 03 estações de monitoramento 

em parceria com a CODEVASF e UnB, com monitoramento contínuo de 1 estação ao 

longo de todo o projeto, e adição do monitoramento contínuo das outras 02 estações 

após o enchimento. 

 

Portanto, a condicionante vem sendo cumprida e encontra-se dentro do prazo, já que 

as outras 2 estações somente precisam ser instaladas antes do enchimento da 

barragem. 

14 - Apresentar os relatórios com o resultado do 

monitoramento sismológico, referente à fase de implantação 

da obra. Prazo: Formalização da LO. 

Cumprida 

ANÁLISE SUPRAM NM: O 8º e o 9º RTC apresentam o monitoramento sismológico 

de 6 meses cava (maio de 2018 a março de 2019) realizado pela estação instalada em 

parceria com a UnB. Portanto, condicionante encontra-se cumprida e concluída. 

15 - Apoiar à elaboração de instrumentos de planejamento 

urbano e uso do solo nos municípios de Jequitaí, Claro dos 
Cumprida 
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Poções, Engenheiro Navarro e Francisco Dumont, sendo: 

Código de Obras, Lei de Zoneamento e Lei de Parcelamento, 

Uso e Ocupação do Solo. Prazo: Vigência da Licença. 

ANÁLISE SUPRAM NM: Foram elaborados os Planos Diretores dos Municípios de 

Jequitaí, Francisco Dumont, Claro dos Poções e Engenheiro Navarro (Município não 

mais atingido) e apresentado no 1º RTC (protocolo R223858, de 24/07/2014). 

16 - Realizar a readequação de infraestrutura objetivando 

soluções para as alterações ocasionadas direta ou 

indiretamente pelo empreendimento. Apresentar relatórios 

semestrais. Prazo: Vigência da Licença. 

Cumprida, fora do 

prazo 

ANÁLISE SUPRAM NM: A partir da paralisação das obras, houve um pedido da 

CODEVASF (ofício CODEVASF n° 100/2015 – 1ª SR/GRR de 10/07/2015) para a 

paralisação de alguns programas, dentre eles o de readequação da infraestrutura 

diretamente afetadas, cuja execução está diretamente ligada a esta condicionante. Por 

meio do ofício SUPRAM NM N° 1514/2015, entendemos não ser viável a paralisação 

total das atividades do programa, especialmente com relação às obras de 

infraestrutura (pontes e galerias) que já foram iniciadas por meio das ações deste 

programa. Recomendamos que essas intervenções fossem monitoradas e reparos 

necessários à estabilidade das mesmas sejam realizados.  

 

Entretanto, conforme consta do Auto de Fiscalização n° 82458/2017, de 12/09/2017, 

verificou-se que as galerias construídas no acesso à comunidade de Água Branca não 

estavam sendo adequadamente monitoradas e reparadas devido aos efeitos das 

chuvas, culminando em lavratura de Auto de Infração n° 55441/2017 em desfavor da 

CODEVASF. A partir dessa infração, em fevereiro de 2018 houve um reparo 

emergencial para reestabelecimento da trafegabilidade local e em outubro de 2018 foi 

emitida ordem de serviço para execução dos serviços emergenciais para contenção de 

processos erosivos e carreamento de sólidos nas galerias e pontes instaladas nessa 

via. As galerias foram adequadas à cota de inundação na região de Água Branca, 

município de Francisco Dumont, bem como os reparos necessários realizados, 

conforme consta do auto de fiscalização SUPRAM NM n° 66449/2019.  
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Para as pontes na MG 203 foi solicitada pelo DER readequação dos projetos em 

função da mudança da legislação. A readequação dos projetos foi licitada e estão em 

execução, conforme consta dos RTC entregues.  

 

Em relação às demais infraestruturas dos municípios como infraestrutura de saúde, 

educação, energia, não houve, até o momento, interferência que necessitasse de 

readequação na s mesmas. 

17 - Apresentar relatórios identificando os possíveis pontos 

de pressão do empreendimento sobre os serviços públicos 

de saúde, educação e segurança pública apresentando as 

soluções para a promoção da adequação dos referidos 

serviços durante a implantação do empreendimento e, caso 

necessário, a formalização de convênios com os órgãos 

públicos responsáveis pelos serviços, conforme proposto 

no PCA. O relatório deverá ser enviado semestralmente a 

SUPRAM NM. Prazo: Vigência da Licença. 

Cumprida/em 

andamento 

ANÁLISE SUPRAM NM: O levantamento e mapeamento em Banco de Dados estão 

em execução, já tendo resultados emitidos nos Relatórios Técnicos Consolidados – 

RTC’s, protocolizados na SUPRAM-NM semestralmente desde julho de 2014. Não 

houve, até o momento, indicação de pressão sobre serviços públicos, mesmo quando 

da execução da obra.  

 

O ofício 1514/2015 suspendeu a obrigatoriedade da apresentação deste banco de 

dados nos relatórios semestrais, devido à paralisação. Entretanto, a partir de 2018, por 

iniciativa do empreendedor, houve a continuidade deste levantamento para compor 

banco de dados, sendo estes apresentados nos 9° e 10º RTC’s. Como esperados não 

demonstram pressão sobre a infraestrutura pública dos municípios afetados. 

18 - Apresentar relatório sobre as medidas mitigadoras e/ou 

compensatórias adotadas para as áreas de titularidade 

mineral e, de ocorrências minerais atualmente requeridas 

Cumprida/em 

andamento 
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e/ou exploradas, beneficiadas ou em vias de exploração, que 

tiveram restrições ou impedimentos ao desenvolvimento das 

atividades de exploração mineral, decorrentes da 

implantação e operação do empreendimento. Prazo: 

Formalização da LO. 

ANÁLISE SUPRAM NM: Conforme descrito na análise do cumprimento do Programa 

de Monitoramento de Interferências de Direitos Minerários, a empresa vem 

apresentando relatórios com o andamento das ações e propostas. Portanto, a 

condicionante vem sendo cumprida. 

19 - Apresentar cópia dos certificados de habilitação dos 

operadores e cópia do certificado de registro e da 

autorização do comando do Exército, para o uso de 

explosivos. Prazo: Antes do início das explosões. 

Cumprida/ 

paralisada 

ANÁLISE SUPRAM NM: No 1º RTC foi apresentado no Volume 1 – Atendimento de 

Condicionantes – Anexo 15, foi apresentada a documentação do Ministério da Defesa 

– Exército Brasileiro de autorização dos serviços de detonação de rocha. No entanto, 

no início de 2015 a empresa iniciou a desmobilização da obra, não havendo mais 

atividades de obras e detonação, culminando na paralisação plena em maio de 2015, 

com a rescisão contratual. Nesse sentido, a condicionante foi cumprida enquanto se 

aplicava, devendo ser retomada quando do reinício das obras. 

20 - Providenciar a Regularização Ambiental para as 

atividades listadas na Deliberação Normativa COPAM 

74/2004, caso venham ser desenvolvidas no 

empreendimento, como: postos de abastecimento de 

combustível, depósito de explosivos, usina de asfalto, 

jazidas, etc. Prazo: Vigência da Licença. 

Cumprida/ 

paralisada 

ANÁLISE SUPRAM NM: Todas as ações referentes à obra foram apresentadas no 1º 

RTC - no Volume 1 – Atendimento de Condicionantes. Contudo, desde o início de 2015 

não há atividades de obras, considera-se, portanto dentro do prazo para atendimento. 

21 - Providenciar a Regularização para Intervenção em 

Recursos Hídricos (Outorga) para a execução das obras de 

Cumprida/ 

paralisada 
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relocação das estruturas viárias (pontes e bueiros). Prazo: 

Vigência da Licença. 

ANÁLISE SUPRAM NM: Todas as ações referentes à obra foram apresentadas no 1º 

RTC - no Volume 1 – Atendimento de Condicionantes. Contudo, desde o início de 2015 

não há atividades de obras, considera-se, portanto dentro do prazo para atendimento. 

22 - Cumprir o "Programa Ambiental Para Construção" 

descrito no Plano de Controle Ambiental. Prazo: Vigência da 

Licença. 

Cumprida/ 

paralisada 

ANÁLISE SUPRAM NM: O cumprimento das ações foi apresentado nos 1º e 2º 

Relatórios Técnicos Consolidados RT 17 – Programa Ambiental de Construção – PAC. 

23 - Apresentar aprovação final IPHAN relativo ao Projeto de 

Pesquisa Arqueológica das áreas onde foram detectados 

sítios arqueológicos. Prazo: Antes das intervenções 

ambientais nos sítios arqueológicos. 

Cumprida 

ANÁLISE SUPRAM NM: Todas as ações e atividades do cronograma para o período 

foram cumpridas, e os sítios arqueológicos do canteiro de obras, já foram resgatados 

conforme definido no programa aprovado pelo IPHAN (Portaria 88/14). O relatório final 

do Resgate de Sítios no Canteiro de obras e Prospecção Arqueológica do reservatório 

foi aprovado pelo IPHAN (Ofício GAB/IPHAN/MG n°088/2016), e protocolado na 

SUPRAM em 27/01/2016, Ofício CODEVASF n°08/2016 – 1ª GRR (Protocolo 

R0025169/2016). 

24 - Abster-se das intervenções ambientais/supressão de 

vegetação. Prazo: Até a concessão da Anuência do Ibama de 

que trata a Lei 11.428/06 e Decreto 6.660/08. 

Cumprida 

ANÁLISE SUPRAM NM: Foi emitida a Anuência IBAMA n°11/2013/SUPES/MG em 09 

de julho de 2013, com validade de 4 anos, e somente a partir da emissão desta é que 

se deram início aos trabalhos de supressão. Com o fim da validade da anuência e a 

necessidade de supressão vegetal em sua maior área para implantação completa do 

empreendimento, visto que as obras foram paralisadas em maio de 2015 e devido a 

limitação orçamentária, é necessária emissão de nova anuência para continuação do 

PHJ. Para a emissão desta anuência, a SUPRAM NM solicitou através do Ofício n° 
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2864/2018, de 24/09/2018, informações complementares do IBAMA para continuidade 

de análise do processo para intervenção em Mata Atlântica.  

 

Conforme o Relatório de Andamento do PCA e Condicionantes para Atendimento de 

Renovação da LI 337/2013 - GE09513-RT-G-15-365-0 de maio de 2019, a 

CODEVASF está elaborando o processo de licitação de serviços de inventário florestal 

para fins de cumprimento dessas informações complementares. Diante deste contexto, 

deverá ser mantida a condicionante em questão. 

25 - Protocolar, na Gerência de Compensação Ambiental/ 

Núcleo de Compensação Ambiental do Instituto Estadual de 

Florestas - IEF, solicitação para abertura de processo de 

cumprimento da compensação ambiental, de acordo com a 

Lei n° 9.985/00, Decreto estadual n° 45.175/09 e Decreto 

estadual n° 45.629/11 e conforme procedimentos estipulados 

pela Portaria IEF nº 45.629/11 e conforme procedimentos 

estipulados pela Portaria IEF n°.: 55, de 22 de abril de 2012. 

Prazo: 60 dias. 

Cumprida 

ANÁLISE SUPRAM NM: A CODEVASF apresentou, em 31 de outubro de 2013, junto 

ao IEF documentação específica para compensação ambiental no âmbito da Lei do 

SNUC. (Protocolo IEF s/n, de 31/10/2013). Esses dados foram apresentados nos 1º e 

2º RTC (protocolos: R223858, de 24/07/2014 e R0271411/15, de 02/03/2015). 

 

Em maio de 2018, através do Ofício n°049/2018 a CODEVASF acusou o recebimento 

do TCCA nº 21010105000918, solicitando alteração em 2 cláusulas. Ainda neste ofício 

a CODEVASF consultou o IEF para avaliar e propor alternativa legalmente viável sobre 

a determinação do TCU através do acordão nº 1064/2016, que: “orienta as empresas 

estatais a não repassarem recursos financeiros à órgãos ambientais, de quaisquer 

esferas, a título de execução de compensação ambiental de forma indireta...”  Assim, a 

CODEVASF aguarda decisão do IEF. 

 

Para o acompanhamento deste processo, o empreendedor deverá encaminhar a 

SUPRAM NM anualmente, relatório com todas as ações realizadas para assinatura no 
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TCCA. 

 

Considera-se assim a condicionante cumprida, visto que a mesma solicitava apenas o 

protocolo do processo de compensação no IEF. 

26 - Protocolar, na Gerência de Compensação Ambiental/ 

Núcleo de Compensação Ambiental do Instituto estadual de 

Florestas - IEF, solicitação para abertura de processo de 

cumprimento da compensação florestal, de acordo com a 

Lei 11.428/06 regulamentado pelo Decreto 6660/2008, relativo 

à intervenção no bioma Mata Atlântica. Prazo: 60 dias. 

Cumprida 

ANÁLISE SUPRAM NM: Em 01 de novembro de 2013, o Instituto Estadual de 

Florestas – IEF emitiu nota atestando a formalização da proposta de compensação 

florestal por intervenção em Mata Atlântica sob a modalidade de aquisição de áreas 

em Unidade de Conservação pendente de regularização fundiária, referente a 464,84 

hectares para o Parque Estadual da Lapa Grande. Esses dados foram apresentados 

nos 1º e 2º RTC (protocolos: R223858, de 24/07/2014 e R0271411/15, de 02/03/2015). 

Considerando o vencimento da Anuência da Mata Atlântica e o processo de obtenção 

de nova, em andamento, após o novo inventário florestal, nova tratativa deverá ser 

conduzida. Diante deste contexto, deverá ser mantida a condicionante em questão. 

27 - Protocolar, na gerencia de Compensação Ambiental/ 

Núcleo de compensação Ambiental do Instituto Estadual de 

Florestas - IEF, solicitação para abertura de processo de 

cumprimento da compensação florestal, de acordo com a 

Lei 14.309/02 regulamentado pelo decreto 43.710/2008, 

relativo à intervenção em área de preservação permanente. 

Prazo: 60 dias. 

Cumprida 

ANÁLISE SUPRAM NM: Em 31 de outubro de 2013, a CODEVASF apresentou à 

Gerência de Compensação Ambiental do Instituto Estadual de Florestas - IEF, 

documentação para abertura de processo de cumprimento da compensação florestal 

juntamente com a proposta da compensação florestal, de acordo com a Lei 14.309/02, 

relativo à intervenção em área de preservação permanente. Esses dados foram 
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apresentados nos 1º e 2º RTC (protocolos: R223858, de 24/07/2014 e R0271411/15, 

de 02/03/2015). 

 

Para o acompanhamento deste processo, o empreendedor deverá encaminhar a 

SUPRAM NM anualmente, relatório com todas as ações realizadas para assinatura no 

TCCA. Salienta-se que, caso ocorra intervenção em novas áreas de preservação 

permanente, ou seja, que não foram contempladas no TCCA, o empreendedor só 

poderá dar início a essas intervenções, após a aprovação de nova proposta de 

compensação pela SUPRAM NM e aprovação de novo TCCA. 

 

Considera-se a condicionante cumprida, visto que a mesma solicitava apenas o 

protocolo do processo de compensação no IEF. 

28 - Apresentar o Plano de Negociação aprovado pelos 

atingidos pela barragem, contendo os critérios de 

negociação (proprietários, filhos, meeiros, arrendatários), 

cadastros físicos das propriedades aprovados pelos 

impactados, critérios de avaliações das terras e benfeitorias, 

apoio aos atingidos, que não tenham condição financeira, 

por meio de contratação perito avaliador (profissional 

competente com ART). A comprovação do andamento das 

mesmas deverá se dar através de relatórios contendo as 

atas das reuniões realizadas, bem como todas as decisões 

tomadas dentro do processo. Prazo: Apresentar o plano 1 

dia após a aprovação pelos atingidos. O relatório do 

andamento de aprovação do plano e das negociações 

deverá ser apresentado semestralmente à SUPRAM NM. 

Cumprida/em 

andamento 

ANÁLISE SUPRAM NM: A CODEVASF apresentou o Plano de Negociação registrado 

em Cartórios de Títulos e Documentos com as listas de presença das reuniões, e o 

documento denominado "Condições de Negociação e Interlocução com os Segmentos 

Sociais Afetados Pelo Empreendimento", apresentando, ainda as atas das reuniões e 

o Laudo Geral de Avaliação das Propriedades Atingidas Pelo Reservatório Jequitaí I, 

que serviu de base para elaborar o Laudo de Avaliação Individual de cada propriedade 
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aprovado pela Diretoria Executiva da CODEVASF através da Resolução nº 424 de 02 

de maio de 2013.  

 

Conforme a análise do relatório referente ao Programa de Remanejamento da 

População Diretamente Atingida, verifica-se que as atividades necessárias para o bom 

andamento das negociações e cumprimento do plano de negociação estão sendo 

realizadas como: constituição de equipe de negociação e instalação dos postos de 

atendimento; realização de reuniões com as comunidades e com a comissão de 

atingidos; atualização dos cadastros patrimonial, social e econômico; avaliação dos 

imóveis; e condições de negociação e interlocução com os segmentos sociais afetados 

pelo empreendimento. 

29 - O empreendedor somente poderá suprimir a vegetação 

de Mata Atlântica após apresentação de Decreto específico 

para supressão de mata atlântica nos termos da Lei 

11.428/06, firmar termo de compromisso com a SUPRAM/NM 

de preservação de floresta, comprovar definição das áreas 

de assentamento e obtenção de autorização especifica para 

o resgate de fauna com o IBAMA. Prazo: Antes do início da 

supressão de Mata Atlântica. 

Cumprida/em 

cumprimento 

ANÁLISE SUPRAM NM: Em 09/11/2013 foi publicado no Diário do Executivo, o 

Decreto nº 622 que declara de utilidade pública, para fins do disposto na alínea “b” do 

inciso VII do art. 3º da Lei Federal nº 11.428/06 as obras de infraestrutura – etapas I e 

II – do Sistema de Barragens de Uso Múltiplo do Projeto Jequitaí, com fins de 

supressão de Mata Atlântica.  

 

Para as atividades de resgate de fauna devido à supressão para os canteiros de obra, 

foram emitidas as licenças específicas: IBAMA 239/2013 NUFAS/MG, renovação 

050/2014 NUFAS/MG com validade 19 de agosto de 2014. Substituída pela 

autorização SUPRAM-NM n° 06/2014, válida até junho/15, que não foi renovada, em 

função da paralisação das obras e supressão.  

 

Todos os relatórios parciais e finais foram protocolados nos respectivos órgãos 
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(Protocolo IBAMA: REQ 1000/2014-05, de 21/02/2014; REQ 7278/2014- 88, de 

30/12/2014; SUPRAM: R219928/2014, de 19/07/2014).  

 

Quando do reinício das atividades de supressão de vegetação, também deverá se dar 

início a ações e atividades de resgate, incluindo a nova obtenção das licenças e 

autorizações devidas.  

 

Em 09/09/2013, foi concedida a Licença de Instalação para o empreendimento e 

assinado o Termo de Compromisso entre o empreendedor e a SUPRAM NM, onde o 

primeiro se comprometia a realizar a averbação da Reserva Legal em área analisada 

no processo de LI a serem adquiridas para tanto. Como descrito anteriormente, estão 

negociadas até o momento as propriedades R2 e R22, que somam ao todo 542 

hectares. Esta condicionante deverá ser mantida nessa fase da licença. 

 

Assim, a condicionante encontra-se em cumprimento, visto que deverão ser 

novamente obtidas todas as licenças e autorizações devidas, quando da retomada da 

supressão da vegetação e a regularização de todas as áreas presentes na área de 

Reserva Legal objeto do Termo de Compromisso assinado na emissão da LI nº 

337/2013. 

 

 

4. Controle Processual  

 

O presente processo aborda o pedido de renovação da Licença de Instalação para 

Barragem de Irrigação (código G-05-02-0 da Deliberação Normativa 217/2017), no 

Projeto Hidroagrícola Jequitaí, da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São 

Francisco e Parnaíba - CODEVASF. 

 

Sobre a renovação de licença de instalação, o Decreto 47.383/2018 determina: 

 

Art. 37. O processo de renovação de licença que autorize a instalação 

ou operação de empreendimento ou atividade deverá ser formalizado 
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pelo empreendedor com antecedência mínima de cento e vinte dias da 

data de expiração do prazo de validade, que será automaticamente 

prorrogado até a manifestação definitiva do órgão ambiental 

competente quanto ao pedido de renovação. 

 

O processo foi formalizado no prazo exigido pelo decreto e instruído com a 

documentação necessária. 

 

Como disposto na análise técnica acima, a empresa cumpriu fora do prazo a 

condicionante nº 16 da Licença de Instalação. Por esse motivo, o empreendedor foi 

autuado, através do Auto de Infração nº 55441/2017, o qual ainda se encontra em 

análise nesta Supram. 

 

O empreendedor apresentou justificativa fundamentada para o pedido de renovação 

da licença de instalação, cumprindo com a exigência do art. 37, §5º do já mencionado 

Decreto 47.383/2018. 

 

A utilização de recursos hídricos se encontra regularizada por meio da certidão de 

outorga nº 1759/2014. 

 

O prazo de concessão das Licenças de Instalação é de 06 anos, consoante art. 15, 

inciso III do Decreto 47.383/2018. E, uma vez que o empreendedor não sofreu 

autuação cuja penalidade tenha se tornado definitiva, não há a redução prevista no 

art. 37, §2º do já mencionado decreto. 

 

A equipe técnica da Supram Norte de Minas é favorável à concessão da renovação 

de licença de instalação requerida. 

 

Ante o exposto, sugerimos o deferimento do pedido de renovação da Licença de 

Instalação das Barragens de Irrigação do Projeto Hidroagrícola Jequitaí, da Codevasf, 

pelo prazo de 06 (seis) anos, observadas as condicionantes constantes no parecer 

único. 
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Por fim, a respeito da competência para julgamento deste processo, conforme Lei 

21.972, de 21 de janeiro de 2016, em seu art. 14, inciso III, alínea “c”, processos de 

licenciamento ambiental de empreendimentos de grande porte e grande potencial 

poluidor – como é o caso do empreendimento analisado neste parecer - devem ser 

julgados pelas câmaras técnicas do Conselho Estadual de Política Ambiental 

(Copam). 

 

5. Conclusão 

 

A equipe interdisciplinar da Supram Norte de Minas sugere o deferimento desta 

Licença Ambiental na fase de Renovação de Licença de Instalação (REVLI), para o 

empreendedor/empreendimento Companhia de Desenvolvimento dos Vales do 

São Francisco e Parnaíba (CODEVASF)/Projeto Hidro-Agrícola Jequitaí, para a 

atividade “Barragem de irrigação ou de perenização para agricultura” nos 

municípios de Jequitaí/MG, Francisco Dumont/MG e Claro dos Poções/MG pelo prazo 

de 6 anos, vinculada ao cumprimento das condicionantes e programas propostos. 

 

Oportuno advertir ao empreendedor que a análise negativa quanto ao cumprimento 

das condicionantes previstas ao final deste parecer único (Anexo I), bem como 

qualquer alteração, modificação e ampliação sem a devida e prévia comunicação a 

Supram Norte de Minas, tornam o empreendimento em questão passível de ser objeto 

das sanções previstas na legislação vigente.  

 

Ressalta-se que a Licença Ambiental em apreço não dispensa, nem substitui, a 

obtenção, pelo requerente, de outros atos autorizativos legalmente exigíveis.  

 

A análise dos estudos ambientais pela Superintendência Regional de Meio Ambiente 

do Norte de Minas, não exime o empreendedor de sua responsabilidade técnica e 

jurídica sobre estes, assim como da comprovação quanto à eficiência das medidas de 

mitigação adotadas. 

  

Observações:  
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• A observação acima deverá constar do certificado de licenciamento a ser 

emitido. 

 

6. Anexos 

 

Anexo I. Condicionantes para Renovação da Licença de Instalação do 

empreendimento Projeto Hidro-Agrícola Jequitaí. 

Anexo II. Programa de Automonitoramento da Renovação da Licença de Instalação 

do empreendimento Projeto Hidro-Agrícola Jequitaí. 

Anexo III. Relatório Fotográfico da Renovação da Licença de Instalação do 

empreendimento Projeto Hidro-Agrícola Jequitaí. 
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ANEXO I 

Condicionantes para Renovação da Licença de Instalação do empreendimento 

Projeto Hidro-Agrícola Jequitaí 

 

ITEM DESCRIÇÃO DA CONDICIONANTE PRAZO* 

1.  

Apresentar Relatório Consolidado Anual com o 

status/andamento do cumprimento de todas as condicionantes, 

programas e projetos. 

Observações: O relatório deverá ser protocolado em formato 

físico (em pasta de dois furos) e digital (PDF editável). 

Observações: 

- O relatório trata-se de apresentação de todos os protocolos 

com respectivas datas, evidenciando o cumprimento de 

condicionantes, bem como casos de alteração, prorrogação ou 

exclusão de condicionantes. 

- Mapas/plantas topográficas deverão ser apresentadas em 

formato físico (em escala que permita visualização) e digital (no 

formato shapefile).  

Vigência da 

licença 

2.  
Executar o Programa de Automonitoramento, conforme 

definido no Anexo II. 

Vigência da 

licença, após a 

retomada das 

obras 

3.  

Continuar a execução dos seguintes Programas/Subprogramas 

propostos no Plano de Controle Ambiental (PCA):  

 

- Programa de Monitoramento Sismológico; 

- Subprograma de Resgate da Flora; 

- Subprograma de Reabilitação das Margens dos Reservatórios; 

- Subprograma para Implantação do Viveiro de Mudas Nativas; 

- Programa de Comunicação Socioambiental;  

- Programa de Educação Socioambiental; 

Vigência da 

licença 
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- Subprograma de Adequação da Infraestrutura Viária; 

- Subprograma de Remanejamento da População e Plano de 

Assistência Social (PAS). 

 

Observação: Deverão ser apresentados relatórios técnicos 

consolidados anuais do andamento dos programas. 

4.  

Executar os seguintes Programas/Subprogramas propostos no 

Plano de Controle Ambiental (PCA): 

 

- Programa de Monitoramento de Interferências com Direitos 

Minerários; 

- Programa de Monitoramento do Nível Piezométrico; 

- Subprograma de Formação dos Corredores de Diversidade; 

- Subprograma de Consolidação das Áreas de Reserva Legal; 

- Subprograma de Implantação da Infraestrutura de Apoio a 

Execução das Atividades de Resgate da Fauna; 

- Subprograma de Resgate da Fauna Durante a Supressão da 

Vegetação e Limpeza das Áreas do Canteiro e Reservatório; 

 - Subprograma de Monitoramento da Fauna; 

- Subprograma de Biomonitoramento da Ictiofauna nas 

Diferentes Etapas de Implantação do Projeto Jequitaí; 

- Subprograma de Resgate de Peixes Durante as Obras de 

Desvio do Rio Jequitaí para a Construção da Barragem; 

- Programa de Monitoramento Limnológico e da Qualidade das 

Águas. 

 

Observação: Deverão ser apresentados relatórios técnicos 

consolidados anuais do andamento dos programas. 

Vigência da 

licença, após a 

retomada das 

obras 

5.  

Providenciar a Regularização para Intervenção em Recursos 

Hídricos (Outorga) de todas as intervenções passíveis da 

autorização inerentes direta ou indiretamente à obra. 

Vigência da 

licença 
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6.  

Providenciar a Regularização Ambiental para todas as 

atividades listadas na DN COPAM nº 217/2017 a serem 

desenvolvidas inerentes direta ou indiretamente à obra. 

Vigência da 

licença 

7.  

Apresentar cópia dos certificados de habilitação dos 

operadores e cópia do certificado de registro e da autorização do 

comando do Exército, para o uso de explosivos. 

Vigência da 

licença 

8.  

Realizar o acompanhamento da evolução das condições dos 

taludes de escavação por engenheiro ou geólogo geotécnico, 

sempre durante e após o período de chuvas e em condições 

normais, semestralmente. 

 

Observação: Protocolar relatório técnico consolidado anual 

subsequente ao monitoramento. 

Vigência da 

licença 

9.  

Apresentar resultado final do Programa de Monitoramento do 

Nível Piezométrico referente à etapa pré-operacional, com a 

calibração do modelo conceitual por meio dos resultados de 

todas as campanhas e mapeamento das áreas potencialmente 

afetadas pelo enchimento dos reservatórios e dos poços de 

monitoramento. 

Formalização da 

LO 

10.  

Apresentar relatórios anuais identificando os possíveis pontos 

de pressão do empreendimento sobre os serviços públicos 

de saúde, educação e segurança pública apresentando as 

soluções para a promoção da adequação dos referidos serviços 

durante a implantação do empreendimento e, caso necessário, a 

formalização de convênios com os órgãos públicos responsáveis 

pelos serviços, conforme proposto no PCA. 

Vigência da 

licença, após a 

retomada das 

obras 

11.  

Apresentar cronograma de implantação e monitoramento das 

02 estações sismográficas restantes, previstas no Programa 

de Monitoramento Sismológico. 

Formalização da 

LO 

12.  
Apresentar proposta técnica fundamentada de operação do 

reservatório, quanto à manutenção dos picos de vazão nos 

Formalização da 

LO 
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períodos chuvosos, com finalidade manutenção dos ciclos de 

inundação das planícies alagáveis a jusante dos barramentos. 

13.  

Apresentar proposta de investimento, juntamente com Projeto 

de Recuperação e Conservação das Lagoas Marginais e 

Ambientes Lóticos à Jusante. 

Vigência da 

licença, após a 

retomada das 

obras 

14.  

Apresentar relatório final do Biomonitoramento da Ictiofauna, 

concluindo sobre a necessidade de adequação do barramento 

para implantação de mecanismos de transposição de peixes, 

bem como de implantação da estação de piscicultura no Projeto 

Hidro-Agrícola Jequitaí, incluindo os projetos executivos dessas 

obras. 

Vigência da 

licença, antes da 

retomada das 

obras 

15.  

Caso haja a viabilidade descrita na condicionante 14, 

apresentar convênio ou outro instrumento legal que 

comprove parceria com a Estação de Hidrobiologia e 

Piscicultura de Três Marias, de responsabilidade da 

CODEVASF, conforme descrito no programa de conservação da 

Ictiofauna. 

Formalização da 

LO 

16.  

Implantar Centro de Triagem e Reabilitação de Animais 

Silvestres. O referido centro de reabilitação poderá ser 

construído e administrado em parceria com instituições públicas 

e/ou privadas da região de influência do projeto e deverá atender 

às orientações constantes da autorização de sua instalação. 

Apresentar relatório comprovando a instalação. 

Formalização da 

LO 

17.  

Atualizar e executar Programa de Apoio aos Fornecedores 

Locais com os devidos cronogramas de execução com início 

previsto antes da efetiva retomada da obra. 

Vigência da 

licença, com 

apresentação da 

atualização antes 

da retomada das 

obras 

18.  Atualizar e executar Programa de Mobilização, Capacitação e Vigência da 
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desmobilização da Mão de Obra Local com os devidos 

cronogramas de execução com início previsto antes da efetiva 

retomada da obra. 

licença, com 

apresentação da 

atualização antes 

da retomada das 

obras 

19.  

Apresentar relatório anual com todas as ações realizadas 

para assinatura no Termo de Compromisso de 

Compensação Ambiental (TCCA), referente à compensação 

ambiental do Instituto Estadual de Florestas – IEF da Lei n° 

9.985/00 (SNUC). 

Após assinatura 

do TCCA. 

20.  
Apresentar Cadastro Ambiental Rural (CAR) com a delimitação 

da área de Reserva Legal aprovada na LI nº 337/2013. 

Antes do início da 

supressão de 

vegetação. 

21.  

O empreendedor somente poderá dar início à supressão de 

vegetação nativa ao apresentar Cadastro Ambiental Rural – 

CAR com a delimitação da área de Reserva Legal aprovada 

na LI nº 337/2013 e obter as autorizações específicas referentes 

à fauna.  

Vigência da 

licença 

22.  

Abster-se das intervenções ambientais/supressão de vegetação, 

até a concessão da Anuência do IBAMA de que trata a Lei 

11.428/06 e Decreto 6.660/08 e assinatura do TCCF, referente à 

compensação pela intervenção no bioma Mata Atlântica, e 

assinatura dos TCCAs, referentes a intervenção em APP, e de 

supressão de indivíduos arbóreos isolados, junto aos órgãos 

ambientais competentes. 

Vigência da 

licença 

23.  

Apresentar Programa de Educação Ambiental nos termos da 

DN COPAM nº 214/2017 e seu respectivo Termo de Referência, 

bem como o disposto na Instrução de Serviço Sisema nº 

04/2018. 

Formalização da 

LO 

24.  
Obter as autorizações de monitoramento e resgate da fauna. 

Anexar cópia da(s) autorização(ões) nos relatórios de 

Vigência da 

licença 
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monitoramento.  

* Salvo especificações, os prazos são contados a partir da data de publicação da 

Licença na Imprensa Oficial do Estado. 

      

IMPORTANTE 

 

Os parâmetros e frequências especificadas para o Programa de Automonitoramento 

poderão sofrer alterações a critério da área técnica da SUPRAM NM, face ao 

desempenho apresentado. 

 

Qualquer mudança promovida no empreendimento que venha a alterar a condição 

original do projeto das instalações e causar interferência neste programa deverá ser 

previamente informada e aprovada pelo órgão ambiental. 
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ANEXO II 

 

Programa de Automonitoramento da Renovação da Licença de Instalação do 

empreendimento Projeto Hidro-Agrícola Jequitaí 

 

Relatório Único de Cumprimento do Programa de Automonitoramento 

 

Todos os aspectos ambientais a serem monitorados deverão compor o escopo do 

Relatório Único de Cumprimento do Programa de Auto monitoramento. Este relatório 

deverá ser protocolado anualmente na SUPRAM NM, até o dia 30 do mês 

subsequente. 

 

Estes relatórios deverão vir acompanhados de laudos técnicos assinados por 

profissionais habilitados e acompanhados de Anotação de Responsabilidade Técnica 

(ART), com análises críticas dos resultados amostrados, assim como da eficiência 

dos sistemas de mitigação propostos pelo empreendedor, a fim de analisar o 

desempenho ambiental atingido pelo empreendimento. 

 

1. Efluentes Líquidos 

Local de amostragem Parâmetro Frequência 

Banheiros químicos 

(efluente sanitário) 
- 

Apresentar 

semestralmente, 

nos meses de 

fevereiro e agosto, 

comprovação de 

destinação dos 

efluentes 

coletados para 

local regularizado. 

Entrada e saída dos sistemas 

de efluentes instalados nos 

canteiros de obras e 

Parâmetros mínimos: 

Temperatura, DBO, DQO, pH, 

Óleos e graxas, substâncias 

Semestral. 

Meses de coleta: 

fevereiro e agosto. 
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alojamentos. tensoativas, Nitrogênio total, 

Nitrato total, Sódio total. 

Entrada e saída das Caixas 

Separadoras de Água e Óleo 

(CSAO) que atenderão ao 

empreendimento. 

 

Parâmetros mínimos: 

Temperatura, DBO, DQO, pH, 

Óleos e Graxas, Substâncias 

tensoativas, Fenóis. 

Semestral. 

 Meses de coleta: 

fevereiro e agosto. 

*O plano de amostragem deverá ser feito por meio de coletas de amostras compostas para os 

parâmetros DBO e DQO pelo período de no mínimo 8 horas, contemplando o horário de pico. 

Para os demais parâmetros deverá ser realizada amostragem simples. 

 

Local de amostragem: Entrada do sistema (efluente bruto): especificar local. Saída 

do sistema (efluente tratado): especificar local. 

 

Relatórios: Enviar à SUPRAM NM, Anualmente até o dia 30 do mês subsequente, 

os resultados das análises efetuadas acompanhados de laudos técnicos conclusivos 

assinados por profissionais habilitados e acompanhados de Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART), com análises críticas dos resultados amostrados, 

assim como da eficiência dos sistemas de mitigação propostos pelo empreendedor. 

 

Constatada alguma inconformidade, o empreendedor deverá apresentar justificativa, 

nos termos do §2º do art. 3º da Deliberação Normativa nº 165/2011, que poderá ser 

acompanhada de projeto de adequação do sistema de controle em acompanhamento. 

 

Na ocorrência de qualquer anormalidade nos resultados das análises realizadas 

durante o ano, o órgão ambiental deverá ser imediatamente informado, inclusive das 

medidas de mitigação adotadas. 

 

Método de análise: Normas aprovadas pelo INMETRO ou, na ausência delas no 

Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, APHA-AWWA, última 

edição. 
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2. Resíduos Sólidos e Rejeitos 

 

I) Resíduos sólidos e rejeitos abrangidos pelo Sistema MTR-MG 

 

Apresentar à SUPRAM NM, anualmente até o dia 30 do mês subsequente, a 

Declaração de Movimentação de Resíduo – DMR, emitida via Sistema MTR-MG, 

referente às operações realizadas com resíduos sólidos e rejeitos gerados pelo 

empreendimento durante aquele semestre, conforme determinações e prazos 

previstos na Deliberação Normativa Copam 232/2019.  

 

Prazo: seguir os prazos dispostos na Deliberação Normativa Copam nº 232/2019.  

 

II) Resíduos sólidos e rejeitos não abrangidos pelo Sistema MTR-MG 

 

Apresentar à SUPRAM NM, anualmente até o dia 30 do mês subsequente, relatório 

de controle e destinação dos resíduos sólidos gerados conforme quadro a seguir ou, 

alternativamente, a DMR, emitida via Sistema MTR-MG.  

 

Prazo: seguir os prazos dispostos na DN COPAM 232/2019. 

 

RESÍDUO TRANSPORTADOR DESTINAÇÃO FINAL 

QUANTITATIVO 

TOTAL DO SEMESTRE 

(tonelada/semestre) 

OBS. 
Denominação 

e código da 

lista IN 

IBAMA 

13/2012 

O
rig

e
m

 

C
la

s
s
e
 

T
a
x
a
 d

e
 g

e
ra

ç
ã
o
 

(k
g
/m

ê
s
) 

R
a
z
ã
o
 s

o
c
ia

l 

E
n
d
e
re

ç
o
 c

o
m

p
le

to
 

T
e
c
n
o
lo

g
ia

 (*) 

Destinador / 

Empresa 

responsável 

Q
u
a
n
tid

a
d
e
 d

e
s
tin

a
d
a
 

Q
u
a
n
tid

a
d
e
 g

e
ra

d
a
 

Q
u
a
n
tid

a
d
e
 

a
rm

a
z
e
n
a
d
a
 Razão 

social 

Endereço 

completo 

(**) Tabela de códigos para formas de disposição final de resíduos de origem industrial 

1- Reutilização 

2 - Reciclagem 

3 - Aterro sanitário 
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4 - Aterro industrial 

5 - Incineração 

6 - Co-processamento 

7 - Aplicação no solo 

8 - Estocagem temporária (informar quantidade estocada) 

9 - Outras (especificar) 

 

Observações: 

 

• O programa de automonitoramento dos resíduos sólidos e rejeitos não 

abrangidos pelo Sistema MTR-MG, que são aqueles elencados no art. 2º da DN 

232/2019, deverá ser apresentado, semestralmente, em apenas uma das formas 

supracitadas, a fim de não gerar duplicidade de documentos.  

• O relatório de resíduos e rejeitos deverá conter, no mínimo, os dados do 

quadro supracitado, bem como a identificação, registro profissional e a assinatura 

do responsável técnico pelas informações. 

• As doações de resíduos deverão ser devidamente identificadas e 

documentadas pelo empreendedor. 

• As notas fiscais de vendas e/ou movimentação e os documentos identificando 

as doações de resíduos deverão ser mantidos disponíveis pelo empreendedor, 

para fins de fiscalização. 

 

IMPORTANTE 

 

• Os parâmetros e frequências especificadas para o programa de 

Automonitoramento poderão sofrer alterações a critério da área técnica da 

SUPRAM NM, face ao desempenho apresentado; 

• A comprovação do atendimento aos itens deste programa deverá estar 

acompanhada da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), emitida pelo(s) 

responsável(eis) técnico(s), devidamente habilitado(s); 

 

Qualquer mudança promovida no empreendimento que venha a alterar a condição 
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original do projeto das instalações e causar interferência neste programa deverá ser 

previamente informada e aprovada pelo órgão ambiental. 

 

3. Efluentes Atmosféricos 

 

Local de amostragem Parâmetro Frequência  

 Sistemas de filtros instalados 

no canteiro de obras 

Definidos na DN COPAM 

187/2013 
Semestral  

Fontes pontais fixas de emissão 

de gases provenientes da 

combustão de combustível 

Definidos na DN COPAM 

187/2013 
Semestral 

 

Relatórios: Enviar à SUPRAM NM, anualmente até o dia 30 do mês subsequente, 

os resultados das análises efetuadas, acompanhados pelas respectivas planilhas de 

campo e de laboratório, bem como a dos certificados de calibração do equipamento 

de amostragem. O relatório deverá conter a identificação, registro profissional, 

anotação de responsabilidade técnica e a assinatura do responsável pelas 

amostragens. Deverão também ser informados os dados operacionais. Os resultados 

apresentados nos laudos analíticos deverão ser expressos nas mesmas unidades dos 

padrões de emissão previstos na DN COPAM n.º 187/2013 e na Resolução CONAMA 

n.º 382/2006. 

 

Na ocorrência de qualquer anormalidade nos resultados nas análises realizadas 

durante o ano, o órgão ambiental deverá ser imediatamente informado. 

 

Método de amostragem: Normas ABNT, CETESB ou Environmental Protection 

Agency – EPA.  
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3. Ruídos 

 

Local de amostragem Parâmetro Frequência  

 Em pontos localizados nos 

limites da área externa do 

empreendimento de acordo com 

NBR 10.151/2000. 

Definidos na Lei 

Estadual 

10.100/1990 e NBR 

10.151/2000. 

 

Anual, durante as 

obras 

 

 

Relatórios: Enviar à SUPRAM NM, anualmente até o dia 30 do mês subsequente, 

os resultados das análises efetuadas, acompanhados pelas respectivas planilhas de 

campo e de laboratório, bem como a dos certificados de calibração do equipamento 

de amostragem. O relatório deverá conter a identificação, registro profissional, 

anotação de responsabilidade técnica e a assinatura do responsável pelas 

amostragens. Deverão também ser informados os dados operacionais.  

 

As análises deverão verificar o atendimento às condições da Lei Estadual  

nº 10.100/1990 e Resolução CONAMA nº 01/1990. 
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ANEXO III 

Relatório Fotográfico Projeto Hidro-Agrícola Jequitaí 

 
 

 

 

 

Foto 01.  Eixo do Barramento I - Rio 

Jequitaí 

Foto 02. Vista de área a ser inundada pela 

Barragem I 
 

 

 

 

Foto 03.   Viveiro de Mudas Foto 04. Adequação de estradas 
 

 

 

 

Foto 05. Posto de Atendimento Social Foto 06. Área de reassentamento                    

 


