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RELATÓRIO 

1. Diante das inúmeras denúncias da população sobre o elevadíssimo índice de 

poluição atmosférica existente no Estado do Espírito Santo, em especial na Grande 

Vitória, foi iniciado um movimento estadual, este parlamento e a sociedade civil 

organizada, buscam soluções para minorar a questão, como também, realizar a 

apuração e investigação sobre a emissão de partículas poluidoras, em especial às 

denominadas “Pó Preto”. 

2. Frente a essa iniciativa, o Deputado Estadual Rafael Favatto apresentou aos 

seus pares o Requerimento nº 35/2015 e farta documentação anexada que 

denunciam a poluição atmosférica, solicitando a abertura de uma Comissão 

Parlamentar de Inquérito com o objetivo de “investigar as denúncias de poluição 

atmosférica, suas causas e efeitos, com ênfase para os danos causados à saúde da 

população e ao patrimônio público e privado, do Estado do Espírito Santo, por meio 

de partículas emanadas de indústrias, veículos e outras fontes, conhecida como “Pó 

Preto” acompanhado por Deputados Estaduais a sua assinatura. 

3. Ato contínuo assinaram o referido requerimento os Deputados Estaduais, Dr. 

Rafael Favatto (proponente), Rodrigo Coelho, Erick Musso, Padre Honório, Gildevan 

Fernandes, Eliana Dadalto, Edson Magalhães, Hudson Leal, Dary Pagung, Raquel 

Lessa. Euclério Sampaio, Luzia Toledo, Marcos Bruno, Nunes, Almir Vieira, Doutor 

Hércules, Sérgio Majeski, Enivaldo do Anjos, Janete de Sá, Guerino Zanon, Freitas, 

Amaro Neto, Sandro Locutor, Cacau Lorenzoni e Gilson Lopes.  

4. A Procuradoria da Assembleia, após analisar os requisitos constitucionais e 

regimentais para a abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito, opinou pela 

possibilidade jurídica de sua instalação. 

5. Assim sendo, a Comissão Parlamentar de Inquérito, objeto do presente 

relatório, foi criada por meio da Resolução nº 3.931/2015, cuja publicação ocorreu no 

Diário do Legislativo e no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, ambos no dia 

10/02/2015. 

6. Durante a primeira reunião extraordinária da CPI do Pó Preto, realizada em 

23/02/2015, o Deputado Estadual Gildevan Fernandes assumiu os trabalhos, por ser 
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o parlamentar mais idoso, sendo eleitos os Srs. Deputados Estadual Rafael Favatto 

para presidente, Erick Musso como vice-presidente e  Dary Pagung como relator, 

permanecendo como membros  Gildevan Fernandes e Bruno Lamas. 

7. No decorrer da segunda reunião extraordinária, realizada em 24/02/2015, foi 

deliberado e aprovado o encaminhamento de ofícios convidando o Ministério Público 

Estadual e Federal, Defensoria Pública Estadual e Federal, IEMA, Universidade Federal 

do Espírito Santo, Instituto Federal do Espírito Santo, Procon Estadual, IBAMA, ONG’s, 

OSCIPS, Associação de Moradores, dentre outros para atuarem e colaborarem com os 

trabalhos desenvolvidos no âmbito desta CPI. 

8. No decorrer da primeira reunião ordinária, realizada em 02/03/2015, foi 

deliberado o cronograma de trabalho da CPI e franqueada à palavra a todos os 

presentes. Ouvidos os Srs. Rogério Fraga, Mario Camillo de Oliveira Neto, José Carlos 

Siqueira Júnior, Eraylton Moreschi Júnior e Gilson Mesquita de Faria, 

respectivamente da Associação do Parque da Fonte Grande, Associação Capixaba de 

Prevenção ao Meio Ambiente – ACAPEMA, Associação Nacional dos Amigos do Meio 

Ambiente – ANAMA e SOS ES Ambiental. 

9. Ao final daquela sessão foi deliberado e aprovado que a reunião seguinte seria 

interna a fim de que fossem ajustadas questões meramente administrativas. 

10. Ademais, foi deliberada e aprovada a expedição de uma série de ofícios e 

solicitado que os Procuradores da Assembleia Legislativa, Eduardo Rocha Lemos e 

Ricardo Benetti Fernandes Moça que informassem à população, na reunião seguinte, 

sobre a abrangência de uma Comissão Parlamentar de Inquérito. 

11. Na terceira reunião extraordinária, realizada em 06/03/2015, foram ouvidos 

os Srs. Israel Pestana Soares, especialista e mestre em engenharia ambiental da UFES 

e Rogério Fraga, membro da ONG Juntos - SOS ES Ambiental. 

12. No decorrer da segunda reunião ordinária da CPI do Pó Preto, realizada em 

11/03/2015, os Procuradores da Assembleia Legislativa, Eduardo Rocha Lemos e 

Ricardo Benetti Fernandes Moça discorreram sobre a função de uma comissão 

parlamentar de inquérito, e explanaram para o público presente como deverão ser 

conduzidas as investigações e coleta de provas no decorrer do procedimento 

investigatório. 
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13. Na terceira reunião ordinária da CPI do Pó Preto, realizada em 18/03/2015, 

foram ouvidas as Senhoras Dione da Conceição Miranda, assessora da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente de Vitória, e Sirlene Juffo Carvalho, presidente da 

Associação das Donas de Casa do Espírito Santo. 

14. Na quarta reunião ordinária da CPI do Pó Preto, realizada em 25/03/2015, 

foram ouvidos a Dra. Ciléa Aparecida Victória Martins, presidente da Sociedade de 

Pneumologia do Estado do Espírito Santo e Professor Neyval Costa Reis Júnior, pró-

reitor de pesquisa e pós-graduação da UFES. 

15. Na quinta reunião ordinária da CPI do Pó Preto, realizada em 01/04/2015, 

foram ouvidos o Doutor Luiz Werber Bandeira, Chefe do Setor de Imunologia da 

Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro e os Srs. Dilermando Melo de Souza 

Júnior, Vereador pelo Município de Anchieta; Carlos Roberto Rodrigues da Costa, 

professor municipal de Anchieta, e o Eraylton Moreschi, presidente da Juntos SOS ES 

Ambiental. 

16. Na sexta reunião ordinária da CPI do Pó Preto, realizada em 08/04/2015, 

foram ouvidos os Srs. Benjamin Mário Baptista Filho, presidente da ArcelorMital; 

Guilherme Correa Abreu, gerente-geral de meio-ambiente da ArcelorMital; e João 

Bosco Reis da Silva, gerente de meio ambiente da ArcelorMittal. 

17. Na sétima reunião ordinária da CPI do Pó Preto, realizada em 15/04/2015, 

foram ouvidos os Srs. Marconi Tarbes Viana, gerente de Meio Ambiente da Vale no 

Complexo de Tubarão; Armando Maurício Max, diretor de Pelotização; Romildo 

Fracalossi, gerente de Meio Ambiente da Vale. 

18. Na oitava reunião ordinária da CPI do Pó Preto, realizada em 22/04/2015, 

foram ouvidos os Srs. Ricardo Vescovi de Aragão, presidente; Kleber Luiz de 

Mendonça Terra, diretor de operações e infraestrutura; e Marcio Perdigão, 

engenheiro da Samarco. 

19. Na quarta reunião extraordinária da CPI do Pó Preto, realizada em 

23/04/2015, foram ouvidos os Srs. Marconi Tarbes Vianna, diretor de Operações da 

Vale; Romildo Fracalossi, gerente de Meio Ambiente da Vale no Complexo de 

Tubarão; Armando Maurício Max, diretor de pelotização da Vale no Complexo de 

Tubarão; e Murilo Ferreira, presidente da Vale. 
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20. Na nona reunião ordinária da CPI do Pó Preto, realizada em 29/04/2015, 

foram ouvidos os Srs. Aristóteles Passos Costa Neto, presidente do Sinduscon; Victor 

José Macedo Queiroz Lima, diretor de meio ambiente do Sinduscon; Pedro Paulo 

Fatorelli Carneiro, diretor da Multilift. 

21. Na décima reunião ordinária da CPI do Pó Preto, realizada em 04/05/2015, 

foram ouvidos as Sras. Maria da Glória Abaurre, ex-Secretária Estadual de Meio 

Ambiente; Diane Rangel, ex-Secretária Estadual de Meio Ambiente; e o Senhor 

Tarcísio Foeger, ex-diretor-presidente do IEMA. 

22. Na décima primeira reunião ordinária da CPI do Pó Preto, realizada em 

06/05/2015, foram ouvidos os Srs. Rodrigo Júdice, Secretário Estadual de Meio 

Ambiente; Alexsander Barros Silveira e Nilson Castiglioni, técnicos da SEMA e Sueli 

Tonini, Presidente do IEMA. 

23. Na décima segunda reunião ordinária da CPI do Pó Preto, realizada em 

11/05/2015, foram ouvidos os Srs. Luiz Cláudio Donadello Santolim, Zoroastro 

Santolim Pimenta, Flávio Curbani e Honofre Junior Daleprani, proprietários e 

funcionários da ECOSOFT Soluções Ambientais, respectivamente.  

24. Na décima terceira reunião ordinária da CPI do Pó Preto, realizada em 

13/05/2015, foram ouvidos os Srs. Marcelo Lemos, Promotor de Justiça e Paulo 

Esteves, representante da Associação dos Moradores da Ilha do Frade. 

25. Na décima quarta reunião ordinária da CPI do Pó Preto, realizada em 

20/05/2015, foram ouvidos os Srs. José Carlos Perini, médico alergista – Presidente 

da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia; José Aid Soares Saad, médico 

cardiologista - ex-presidente da Sociedade Espírito-santense de Cardiologia; e Ana 

Maria Casati, médica e doutora em pneumologia da UFES – ex-presidente da 

Sociedade Capixaba de Pneumologia. 

26. Na décima quinta reunião ordinária da CPI do Pó Preto, realizada em 

25/05/2015, foi ouvido o Professor José Berthoud, associado ao Departamento de 

Engenharia Ambiental do Centro Tecnológico da UFES. 
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27. Na décima sexta reunião ordinária da CPI do Pó Preto, realizada em 

27/05/2015, foi ouvida a Dra. Ana Maria Casati, médica, professora e doutora em 

pneumologista da UFES. 

28. Na décima sétima reunião ordinária da CPI do Pó Preto realizada, em 

01/06/2015, foi ouvido Sr. João Batista Cavaglieri, presidente do Sindicato dos 

Ferroviários do Espírito Santo e de Minas Gerais. 

29. Na décima oitava reunião ordinária da CPI do Pó Preto, realizada em 

06/06/2015, foram ouvidos o Professor Neyval Costa Reis Júnior, pró-reitor de 

Pesquisa de Pós-Graduação da UFES; e o Sr. Pablo Perez, especialista da empresa 

Benetech Brasil. 

30. Na décima nona reunião ordinária da CPI do Pó Preto, realizada em 

17/06/2015, os Senhores: Dione Miranda - da SEMMAM da Prefeitura de Vitória; 

Lislie Bayer e Carlos Alberto Ribeiro Filho - da Ordem dos Advogados do Brasil; 

Eraylton Moreschi - Juntos SOS ES Ambiental; Álvaro Luiz Souza Santos e José Carlos 

de Siqueira Júnior - da ANAMA; Paulo César Dutra e José Marques Porto - Juntos SOS 

ES Ambiental; Dauri Correia da Silva, da FAMOPES; Gilson Mesquita de Faria e Nelson 

Aguiar – advogados; Sérgio Magalhães - Câmara Municipal de Vitória; José Marques, 

advogado; Evandro Figueiredo - Associação de Moradores de Jardim Camburi; Miguel 

Sabarense - Conselho Popular de Vitória; José Carlos de Siqueira Júnior – ANAMA; e 

Rogério Fraga - Amigos da Fonte Grande. 

31. Na vigésima reunião ordinária da CPI do Pó Preto, realizada em 13/07/2015, 

foram ouvidos os Secretários Municipais Cláudio Denicoli, Andreia Pereira Carvalho, 

Jader Mutzig, Max da Mata, da Cariacica, respectivamente de Cariacica, da Serra, de 

Vila Velha e de Vitória. 

32. Foram realizadas AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, pela, da CPI do Pó Preto, 

respectivamente, em Anchieta, no dia 15/06/2015; em Vitória, no dia 17/06/2015; 

Vila Velha, em 22/06/2015; Serra, em 14/07/2015 e em Cariacica, em 24/08/2015. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

33. À luz dos depoimentos, nas sessões citadas, extrai-se que há uma grave 

omissão do Poder Público no que tange à fiscalização do controle da emissão de 

poluentes na atmosfera do Estado do Espírito Santo, bem como um descontrole na 

emissão de poluentes por mineradoras, sem contar o passivo ambiental gerado ao 

longo de décadas de descalabro. 

34. Desde o início dos trabalhos desta CPI notou-se a falta de legislação e de 

órgãos de controle ambiental, quando da construção de cais de minério, que foi um 

arrendamento de 1942, feito pela Companhia Vale do Rio Doce e a instalação da CST 

em 1976. A Constituição Federal de 1988 foi o marco para que as leis fossem 

implementadas e 1992, o ano da RIO-92, as discussões ambientais foram ampliadas. 

O IEMA - ES foi criado em 2002 a fim de planejar, coordenar, executar, fiscalizar e 

controlar as atividades de meio ambiente, dos recursos hídricos estaduais e dos 

recursos naturais federais, cuja gestão tenha sido delegada pela União. 

35. Verificou-se, ainda, o descompasso entre a legislação, o aumento da produção 

e da população na Grande Vitória, gerando consequência direta para o meio 

ambiente. Lembrando do alto faturamento das empresas citadas, mas sem 

investimentos em medidas protetivas ambientais e compensatórias no mesmo 

período. 

36. Com esse vácuo da legislação e falta de compromisso dos principais 

responsáveis pelas emissões de partículas no meio ambiente ficam os capixabas 

prejudicados. Ficou devidamente comprovado que devido ao altíssimo grau de 

comprometimento do nosso meio ambiente os níveis de doenças relacionadas à 

poluição atmosférica em nosso Estado superam, em muito, a média nacional. Isso 

comparado aos registros de regiões historicamente consideradas poluídas e de alta 

densidade industrial. 

37. Nesse contexto os que mais sofrem são os idosos e as crianças, conforme 

relato de profissionais especialistas que são unânimes em comprovar que as doenças 

respiratórias e cardiológicas são em decorrência das partículas do pó preto e demais 

poluentes emitidos no Estado. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_Vale_do_Rio_Doce
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38. Isto posto e visando dar dinamismo a este relatório, opta-se por reparti-lo em 

7 (sete) capítulos. No primeiro capítulo serão expostas as reclamações das entidades 

e população de modo geral apuradas ao longo dos trabalhos desta CPI, visando 

alertar os órgãos de controle sobre os gravíssimos problemas experimentados pela 

população capixaba por culpa da poluição atmosférica. 

39. No segundo capítulo serão explanados os posicionamentos técnicos coletados 

nos quais ficaram demonstrados cabalmente a origem, níveis e malefícios que a 

poluição derivada do pó preto gera no nosso Estado. 

40. No terceiro capítulo será explicado todo o arcabouço jurídico que envolve o 

tema, dando maior enfoque às legislações que tratam do controle da poluição 

ambiental ao redor do mundo, Brasil e no Estado Espírito Santo, sendo inclusive, 

analisada a legalidade do Decreto Estadual nº 3463-R. 

41. No quarto capítulo haverá a abordagem das medidas mitigatórias dos danos 

ambientais e do estudo que está sendo elaborado pelo Estado do Espírito Santo, em 

parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo, que pretendem concluir, de 

modo definitivo e segundo um modelo científico a participação exata dos diversos 

agentes poluidores do Estado. Assim, entende-se que mesmo durante este trabalho é 

necessária a imputação de responsabilidade dos agentes poluidores e a imposição de 

medidas compensatórias pela poluição já depositada no meio ambiente. 

42. No decorrer do quinto capítulo serão expostas as atuações dos órgãos de 

fiscalização, controle e proteção do meio ambiente do Estado do Espírito Santo, 

sendo apontada a responsabilidade de cada um deles para que tenhamos um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. 

43. Após as análises de toda a problemática relativa à poluição atmosférica, no 

sexto capítulo serão esclarecidas para a sociedade quais medidas poderão ser 

adotadas pelo Poder Público.  

44. Ao finalizar o presente relatório, circunstanciado com o sétimo capítulo, serão 

apontadas as conclusões e recomendações que deverão ser acatadas pelos órgãos de 

fiscalização, iniciativa privada e que indubitavelmente representarão um grande 

avanço na luta contra a emissão do pó preto. 



 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 
 

12 

CAPÍTULO I - PRINCIPAIS RECLAMAÇÕES FEITAS PELAS 
ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE, CIDADÃOS, 
SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA, AMBIENTALISTAS, BIÓLOGOS E 
PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE CONTRA A POLUIÇÃO 
ATMOSFÉRICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 

45. Tema de estudos, reclamações, parcas fiscalizações e sanções por parte do 

Poder Público e centenas de reportagens, o pó preto é pauta das principais 

reinvindicações e reclamações da população capixaba, em especial da Grande Vitória 

e de Anchieta. 

46. Desde a instalação das Companhias Vale do Rio Doce, Siderúrgica de Tubarão e 

da Samarco, iniciou em nosso Estado uma batalha constante contra o inegável 

impacto ambiental causado pelas atividades desenvolvidas por essas empresas. Por 

isso a emissão de partículas poluidoras no ar da Grande Vitória e Anchieta tem sido 

foco de protestos e pedidos de controle e melhoria do ambiente em que respiramos. 

47. É estarrecedor o alto percentual de que 91% (noventa e um por cento) de 

pessoas entrevistadas que sofrem o incômodo com o atual quadro de poluição do ar, 

segundo o estudo preliminar elaborado pelo Prof. Neyval Costa Reis Júnior, pró-reitor 

de pesquisa e pós-graduação da UFES, a pedido do IEMA e da Fundação de Amparo à 

Pesquisa (FAPES), conforme gráfico: 
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48. É significativa a parcela dos capixabas que sofrem diariamente com o pó preto, 

concentrando suas reclamações no incômodo gerado – além da saúde - pela 

necessidade da limpeza diária das partículas visíveis que se instalam nas residências e 

imóveis comerciais.  

49. Na realidade, são essas partículas que causam os maiores danos à saúde 

devido a forma com que interagem com o organismo humano. Ao longo desse 

relatório será abordado e esclarecido aos capixabas o quão grave é a situação e quais 

doenças elas podem afetar a população, em especial aos mais vulneráveis: os idosos 

e crianças. 

50. Nos últimos anos os movimentos ambientalistas, parte dos capixabas, 

especialistas no tema, classe médica e mídia em geral passaram a também incluir 

nessa luta o combate a essas partículas, denominadas MP 2,5 (material particulado, 

dois vírgula cinco) comemoram os níveis inferiores a 2,5 (dois vírgula cinco) mícrons. 

51. Apenas a título ilustrativo, segundo o questionário internacional ISSAC - 

International Study of Asthma and Allergies in Childhood, temos a seguinte situação 

em Vitória, no que tange à saúde da nossa população: 

Doença 
Média 

Nacional 
Média do Estado do 

Espírito Santo 
Diferença em 
porcentagem 

Asma 20,9 26,5 27,8% 

Renite 26,0 46,6 80,2% 

Rinoconjuntivite 12,0 20,0 66,6% 

52. Esses alarmantes dados corroboram a realidade percebida nas ruas, hospitais, 

consultórios médicos e nas redes sociais. Vivemos na Grande Vitória e Anchieta, uma 

epidemia de doenças respiratórias e cardíacas, enormemente agravadas, devido ao 

alto grau de poluição do ar na nessas regiões. 

53. A sociedade civil organizada, classe médica, ambientalistas, biólogos, 

população capixaba, enfim, todos os que militam nessa luta contra o descalabro 

ambiental perpetrado, em especial, pelas três grandes mineradoras do Estado, 

exigem que o Poder Público, com o auxílio dos trabalhos desenvolvidos por esta 

Comissão Parlamentar, estabeleça um marco inicial em definitivo para que, 

imediatamente, sejam alcançados os níveis de poluição do ar, minimamente 

aceitáveis, não podendo ser mantido o atual estado de coisas. 
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CAPÍTULO II – POSICIONAMENTO TÉCNICO DOS ESPECIALISTAS EM 
MEIO AMBIENTE E DA CLASSE MÉDICA - A QUALIDADE DO AR, A 
POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA, O PÓ PRETO E POSICIONAMENTO DOS 
ESPECIALISTAS.  

54. A qualidade do ar, em qualquer região, é determinada pela interação de 

diversos fatores como, por exemplo: as emissões atmosféricas de suas diversas 

fontes, as condições meteorológicas, as condições de relevo, uso e ocupação do solo. 

Quando tratamos de qualidade do ar, sabemos que existem poluentes que são gases 

e poluentes que são partículas.  

55. A presente Comissão Parlamentar de Inquérito focou seus trabalhos na 

poluição derivada das partículas expelidas na atmosfera, o denominado material 

particulado.  

56. Segundo ressaltado pelo Mestre em Engenharia Ambiental da UFES e 

especialista no tema, Israel Pestana Soares, de acordo com gráfico:  

O material particulado é classificado na atmosfera de acordo 

com o tamanho. Então, se imaginarmos se aquele fio de cabelo 

possui um diâmetro de 50 a 70 micrômetros, que está 

aumentado, as partículas menores do que dez micrômetros 

correspondem àquela bolinha azul; o MP 2,5, que seriam as 

partículas finas e menores que 2,5 micrômetros, 

corresponderiam à bolinha vermelha. Ou seja, observamos 

quão pequenas são essas partículas na atmosfera e que a 

gravidade do impacto causado por cada partícula varia em 

função de seu tamanho. (original sem grifo ou destaque -

Terceira reunião extraordinária realizada no dia 6.3.2015). 
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57.  Com intuito de ilustrar o tamanho dessas partículas, segue um gráfico 

esclarecer sobre o tema: 

 

58. Diferenciando a periculosidade de cada uma dessas partículas para a saúde, o 

professor esclareceu que: 

“Partículas mais grossas, se depositam e causam incômodo 

relacionado à sujeira e partículas finas conseguem adentrar 

profundamente no sistema respiratório, alcançar os alvéolos 

pulmonares e desencadear processos inflamatórios, agravando 

sintomas de problemas como asma, bronquite, rinite, sinusite, 

entre outros”. (original sem grifo ou destaque - Terceira reunião 

extraordinária realizada no dia 6.3.2015) 

59. Visando tornar ainda mais clara a dinâmica da dispersão dessas partículas no 

meio ambiente, indispensável à transcrição da explanação do Prof. Neyval Costa Reis 

Júnior, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UFES: 
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“O outro poluente é novo e nem se sonhava com ele na época 

em que a nossa legislação foi feita, mas já existiam trabalhos em 

nível de pesquisa, que é o MP 2,5. A regra é mais ou menos 

assim: PTS são partículas totais em suspensão, tudo; PM 10 são 

partículas menores do que dez, porque teoricamente 

conseguem dar a volta no seu nariz e penetrar no sistema 

respiratório. 

Fácil de pensar na analogia, se eu pegar uma pedra e jogar em 

linha reta, o ar pode fazer curva que ela continuará andando 

em linha reta; se eu tiver uma partícula bem pequenininha, 

quando o ar faz a curva ela vai junto, porque é muito leve. 

Mesma ideia aqui. Partículas menores tendem a acompanhar 

melhor as curvas que vou fazendo dentro do meu sistema 

respiratório. 

Então MP 10, partículas menores do que dez mícrons são 

consideradas as inaláveis. MP 2,5 é considerada a mais 

perigosa. Por quê? A dez é grande, mas tenho cílios nasais, o 

sistema superior e ainda consigo expectorar bem. Tem 

secreção, então a grandona pode ficar por aqui. A tendência 

da mais fina, a de 2,5, é ir para os alvéolos”. (original sem grifo 

ou destaque - Quarta reunião ordinária realizada no dia 

25.3.2015) 

60. Desse modo, segundo a comunidade cientifica, enquanto as partículas mais 

pesadas, superiores a 2,5 (dois vírgula cinco) e inferiores a 10 (dez) mícrons, devem 

ser associadas mais ao incômodo gerado pela poeira acumulada nas residências e 

ruas; as que realmente interferem na saúde humana é a inferior a 2,5 (dois vírgula 

cinco) mícrons. São elas que detêm a capacidade de adentrar nos alvéolos 

pulmonares e, consequentemente, na corrente sanguínea. Ilustrando o exposto, 

segue a imagem disponibilizada pelo Prof. Neyval Costa Reis Júnior em seu 

depoimento à CPI: 
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61. Neste tocante, durante os trabalhos desenvolvidos por esta Comissão a 

participação da classe médica, foi de fundamental importância, tendo sido ela um dos 

grandes motrizes, não apenas na elaboração deste relatório, mas também para 

buscar soluções a fim de diminuir a poluição do ar. 

62. A lista de doenças e problemas relacionada à inalação e exposição às 

partículas poluentes é extensa, fato que causaram espanto ao escutarmos os 

relatos médicos. 

63. O grau vinculatório entre os danos causados pelas partículas atmosféricas 

nocivas à saúde e o comprometimento dos organismos vivos do meio ambiente é 

direto, incluído nesse contexto, à saúde humana, dos animais e flora. Nas palavras do 

Prof. Dr. Luiz Werber Bandeira, chefe do Setor de Imunologia da Santa Casa de 

Misericórdia do Rio de Janeiro: 

“As doenças da poluição atmosférica são totalmente mediadas 

pelo sistema imunológico. Todas, não há nenhuma que não 

seja”. (original sem grifo ou destaque - Terceira reunião 

extraordinária realizada no dia 1.4.2015). 
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64. Dentro desse paradigma de preocupação entende a comunidade médica e 

científica que: 

Poluente Atmosférico: considera-se, qualquer substância 

presente no ar e que, pela sua concentração, possa torná-lo 

impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde, inconveniente ao bem-

estar público, danos aos materiais, à fauna e à flora, ou 

prejudicial à segurança, ao uso e ao gozo das propriedades e 

atividades normais da comunidade. 

65. Ou seja, adotando o conceito médico-científico devem ser consideradas como 

partículas poluentes, não apenas aquelas menores que 2,5 (dois vírgula cinco) 

mícrons, mas também as maiores, as quais estão mais relacionadas ao incômodo das 

pessoas. 

66. A existência de níveis “aceitáveis” de poluição e o estabelecimento de metas 

escalonadas representam verdadeira autorização para matar, concedida pela 

legislação, pois não existem níveis aceitáveis para exposição de poluentes. Não se 

pode conceber que pessoas sofram, com as gravíssimas consequências à saúde, em 

troca de uma suposta melhoria gradual dos índices de poluição atmosférica. 

67. Acerca dos danos causados ao ser humano exposto à poluição atmosférica, as 

palavras do Prof. Dr. Luiz Werber Bandeira, chefe do Setor de Imunologia da Santa 

Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro: 

“Vamos ver que a poluição atmosférica, não só o fato de você 

inspirar o poluente, secundariamente vai originar doenças 

pulmonares. Não. Hoje em dia níveis de alterações vasculares 

arteriais, o índice de infarto agudo do miocárdio, e o índice de 

acidente vascular encefálico – antigamente chamado de 

acidente vascular cerebral – aumentaram muito decorrente da 

inalação de substâncias da poluição.  

[...]  

E todos esses mecanismos são mediados por células do 

sistema imune. Independente de célula e de qual tipo de 
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célula, todas pertencem ao mecanismo imunitário e indutor de 

informação, com lesão pulmonar, com lesão das coronárias, 

com lesão das artérias cerebrais que levam a doenças. Esse 

mecanismo é muito interessante. Temos, em nosso pulmão, 

uma célula que é chamada macrófago do alvéolo, macrófago 

alveolar, que só sabe atuar em níveis ótimos de pressão de 

oxigênio.  

Se você modifica a pressão do oxigênio desse indivíduo, o 

macrófago não funciona mais. Temos um colega, o Senhor 

Deputado Hudson Leal, que é anestesista e sabe muito bem que 

os pacientes internados no CTI, com insuficiência respiratória, 

aumentam o índice de infecção por cândida pulmonar. Por 

quê? Porque têm insuficiência respiratória, têm diminuição da 

pressão do oxigênio. O macrófago não funciona bem e é 

específico para alguns organismos, um deles é a cândida. Então, 

ele faz. Ele não atuando de maneira plena, na sua plenitude, o 

que vai acontecer? O paciente faz maior infecção pulmonar por 

cândida no CTI. Então, temos que ver que os mecanismos 

inflamatórios da poluição que levam à doença são, portanto, 

mecanismos imunitários”. (original sem grifo ou destaque - 

Quarta reunião ordinária realizada no dia 1.4.2015) 

68. Nessa questão a comunidade médica foi unânime ao afirmar que a população 

da Grande Vitória está vinte e quatro horas sob exposição de patologias causadas 

pela poluição, dentre elas a possibilidade de adquirir, por exemplo, fibrose pulmonar, 

doença obstrutiva crônica, enfisema pulmonar, câncer de pulmão, infarto agudo do 

miocárdio e acidente vascular encefálico.  

69. A exposição dos capixabas a essas substâncias patógenas se agrava mais ainda, 

dependendo das condições climáticas e, principalmente, com a época do ano, 

segundo bem explanado pela Dra. Ciléa Aparecida Victória Martins: 

‘A gente não tem mais chuva, a gente tem uma estrutura mais 

seca e, com isso, esse pó está levando a sérios problemas 

porque naquele pó a gente tem monóxido de carbono, tem 
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presença de enxofre, elementos químicos que podem lesar a 

mucosa, da parte tanto respiratória pulmonar, como da parte 

brônquica. 

Realmente o índice de asma, de infecções respiratórias, tanto 

na forma de virose como na de infecções bacterianas, tem 

aumentado bastante. Isso, acho que está muito ligado 

realmente a essa poluição porque, se vocês observarem, as 

pessoas que moram principalmente próximo àquela área, o pó 

fica na parte da manhã, você tenta limpar, quando chega a 

noite, está novamente. 

Então, se você tem crianças, pessoas idosas com problemas 

respiratórios já prévios, e se entrar em contato com esse pó, a 

tendência realmente é desencadear mais infecções. Isso acaba 

gerando custos porque são pessoas que, às vezes, acabam 

tendo que ser internadas, pelo quadro de asma, de exacerbação 

do enfisema, e com isso tem que ser internado para poder ter 

uma melhora. (original sem grifo ou destaque - Quarta reunião 

ordinária realizada no dia 1.4.2015) 

70. Ainda em relação à vinculação direta entre o nível de poluição atmosférica da 

Grande Vitória e seus efeitos perante a população capixaba, esclarecedora e ao 

mesmo tempo estarrecedora, é a explanação da assessora da Secretaria de Meio 

Ambiente de Vitória Dione da Conceição Miranda: 

“Os indicadores de saúde” do programa municipal de vigilância, 

saúde e de qualidade do ar sou representante do município de 

Vitória, são: casos de asma em menores de cinco anos e 

doenças cardiovasculares, em especial a hipertensão, em 

maiores de sessenta anos. Por que esses indicadores? Do ponto 

de vista técnico/científico a população mais suscetível, mais 

frágil, a primeira que sofre os impactos do recrudescimento de 

um aumento da poluição do ar, são as crianças menores de 

cinco anos, asmáticas. Essas crianças já possuem uma doença 
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pregressa, com um sistema imunológico ainda em formação e é 

a população mais suscetível. Esse é o nosso principal indicador. 

Depois temos as doenças cardiovasculares em maiores de 

sessenta anos. Escolhemos a hipertensão porque temos uma 

prevalência altíssima no município de Vitória. Trabalharemos 

com dados da rede ambulatorial do município de Vitória. 

Temos mais um estudo, agora com dados entre 2005 e 2009, 

que apresenta as estimativas de parcelas atribuíveis 

especificamente à poluição atmosférica. Qual seria a fração de 

eventos atribuíveis ao poluente atmosférico, material 

particulado de dez micrômetros, nesse estudo entre 2005 e 

2009? 

Vinte e seis por cento das internações por doenças 

respiratórias em menores de cinco anos; vinte e cinco por 

cento das internações por doenças respiratórias em maiores 

de sessenta anos; e vinte e dois por cento das internações por 

doenças cardiovasculares em maiores de quarenta e cinco 

anos. Vocês vão vendo que, historicamente, todos os estudos 

têm encontrado efeitos à saúde variados. 

Especificamente em relação ao impacto na saúde dos 

moradores de Jardim Camburi e Jardim da Penha, segundo 

estudo elaborado pela Dra. Dione da Conceição Miranda, há 

graves indícios de que o alto nível de poluição atmosférica, é 

diretamente responsável pelo alto índice de doenças causadas 

as crianças daquela área”. 

71. Especificamente, em relação às regiões mais afetadas pelo pó preto, a ilustre 

servidora pública chegou a uma assustadora conclusão de que: 

“Agora vou falar um pouquinho da minha tese - que imaginei 

que seria o motivo pelo qual fui convidada – de algumas coisas 

que foram encontradas no meu trabalho. As prevalências de 

sintomas respiratórios. Comparei crianças da mesma faixa 
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etária e, mais ou menos, de mesma renda, questão 

socioeconômica, nos dois bairros Jardim da penha e Jardim 

Camburi. O que a gente encontrou? As prevalências de 

sintomas respiratórios em Jardim da Penha e Jardim Camburi 

foram elevadas em comparação ao que se encontrava em 

outros estudos nacionais e até internacionais”. (original sem 

grifo ou destaque - Quarta reunião ordinária realizada no dia 

1.4.2015) 

72. Encerrando categoricamente no sentindo de que: 

Foi encontrada uma associação entre proximidade da indústria, 

contribuição industrial à poluição e sintomas respiratórios em 

Jardim Camburi. A gente encontrou uma associação positiva ali 

no bairro, especificamente. (original sem grifo ou destaque - 

Quarta reunião ordinária realizada no dia 1.4.2015) 

73. No mesmo sentido as palavras do Dr. José Carlos Perini, médico alergista – 

Presidente da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia,  

“A Organização Mundial de Saúde, no seu consenso de 2005, 

atualizado para 2014, estabelece como valores ideais dessas 

emissões, ou seja, das medições dessas emissões, para PM 2,5, 

dez microgramas por metro cúbico, média anual; e vinte e cinco 

microgramas por metro cúbico, média de vinte e quatro horas, 

tolerável. Para PM10, que é um pouco menos danoso esse 

índice vai para vinte microgramas para média anual; e 

cinquenta para média de vinte e quatro horas. Mas o mais 

importante não é isso. Antes de colocar isso no texto, a 

Organização Mundial de Saúde diz, textualemte: Poluição por 

material particulado de pequena dimensão, que são os PMs, 

tem impacto sobre a saúde mesmo em concentrações muito 

baixas. Na realidade, não há patamar abaixo do qual se tenha 

observado que não cause dano à saúde. (original sem grifo ou 

destaque – Décima quarta reunião ordinária realizada no dia 

20.5.2015) 
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74. E continua afirmando: 

Assim, os limites definidos nos guidelines da Organização 

Mundial de Saúde de 2005, atualizados em 2014, objetivam 

apenas obter um nível de concentração mais baixo possível. E 

aí temos uma aberração. Padrões de qualidade do ar, 

Resolução Conama n.º 3 de 28/06/1990; padrão primário para 

PM 10, cento e cinquenta microgramas por metro cúbico; 

ignorando quem conhece o que é saúde, que é a Organização 

Mundial de Saúde, o Conama foi lá e estabeleceu um índice 

seis vezes e meia, sete vezes o valor. Então, estava 

comentando antes que o Conama resolveu a questão da 

saúde, igualzinho a Infraero resolveu o problema do atraso do 

avião. Como é que se resolveu? Mudando o tempo de atraso. 

(original sem grifo ou destaque – Décima quarta reunião 

ordinária realizada no dia 20.5.2015). 

75. O exposto, fica evidenciada a necessidade imediata de ser diminuído, 

significativamente, o nível tolerado de poluição atmosférica, atualmente permitido 

pelo Poder Público a bem da saúde da população capixaba que não pode mais ficar 

sujeita à inalação dessas partículas tão prejudiciais, não apenas bem-estar do 

ambiente em que reside, mas também - e principalmente - a sua integridade física. 

76. Não obstante, independentemente da diferenciação científica quanto ao 

tamanho das partículas e sua repercussão na vida e saúde dos capixabas, luta-se 

contra as “espécies” de partículas, até mesmo porque possuem a mesma origem: o 

denominado pó preto.  

77. O Mestre em Engenharia Ambiental da UFES e especialista no tema Israel 

Pestana Soares aponta:  

[...] Como surgiu o pó preto? Falando como técnico, mas 

também como um cidadão capixaba e que acompanhou desde 

o início o momento que surgiu esta terminologia, o pó preto 

está englobado em um grupo chamado tecnicamente de 

partículas sedimentáveis e popularmente conhecido como 

poeira. De acordo com a ABNT, as partículas sedimentáveis 
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correspondem ao material particulado que está na atmosfera, 

geralmente de modo grosseiro. É uma partícula mais grossa que 

se deposita por livre sedimentação.  

 O pó preto sobre o qual estamos falando possui características 

especiais que, na verdade, deram origem ao nome pó preto. 

Veremos algumas dessas características. Ele pertence ao grupo 

de partículas sedimentáveis e possui uma coloração negra e 

algumas vezes castanha avermelhada, alto teor de ferro e 

carbono, diâmetros superiores a 2,5 micrômetros e origem 

industrial. Se não possuir essas características não o 

chamaremos de pó preto, mas de poeira, para podermos 

diferenciar onde esse pó preto causa impacto e em quais 

regiões está presente.  

[...] podemos concluir que o material sedimentável, a poeira 

sedimentável ou pó preto, gera incômodo, afeta a saúde E É 

UM POLUENTE. (original sem grifo ou destaque - Terceira 

reunião extraordinária realizada no dia 6.3.2015) 

78. Em idêntica diretriz o Ilustre Prof. Neyval Costa Reis Júnior: 

E as tais partículas sedimentáveis, que são as que chamamos de 

pó preto? Quais são elas? Todas. Qualquer partícula que está 

na atmosfera tem o potencial de se sedimentar. Então, 

sedimentáveis são todas. Desde a mais fininha até a mais 

pesada. Obviamente, partículas menores tendem a se 

depositar mais lentamente. Então, se ela é emitida a partir de 

uma fonte é muito pequeninha. Vai ficar muito tempo no ar e 

vai demorar para se depositar. Já uma partícula grande a 

tendência é cair. [...] Normalmente as grandes mais próximas 

da fonte e as pequenas ficarão mais tempo na atmosfera. 

(original sem grifou ou destaque - Quarta reunião ordinária 

realizada no dia 25.3.2015). 
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79. Sendo clarificador ao expor os principais responsáveis pela emissão do pó 

preto: 

Quais são as fontes emissoras. Temos as emissões industriais. 

Trouxe uma foto da Ponta de Tubarão, tirada do Morro do 

Moreno. Nas emissões industriais - essa imagem saiu do 

relatório do Iema - observamos como elas estão espalhadas na 

região metropolitana da Grande Vitória. Grande parte dessas 

fontes se concentra na Ponta de Tubarão, mas temos indústrias 

espalhadas por toda a região. As emissões industriais ocorrem 

ou de maneira pontual ou de maneira difusa. Essa é a diferença 

que vemos na legenda: as bolas vermelhas representam as 

fontes pontuais; os triângulos azuis representam as fontes 

difusas. Uma chaminé, por exemplo, é uma fonte pontual. Uma 

área de armazenamento, estocagem, transferência de 

materiais, é um exemplo de fonte difusa. As fontes difusas 

agem, principalmente, nesses momentos de empilhamento, 

recuperação e transferência de matérias e quando o vento é 

forte o suficiente para ativar as partículas que estejam 

desagregadas da superfície das pilhas. (original sem grifo ou 

destaque - Terceira reunião extraordinária realizada no dia 

6.3.2015) 

80. Através de imagens é evidenciada, a olhos nus, a quantidade de poluente 

expedido e concentrado na Ponta de Tubarão, cuja responsabilidade 

indubitavelmente é das empresas ArcellorMittal e Vale: 
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81. Nesse sentido, a fala do Gerente de Meio Ambiente da Vale, no Complexo de 

Tubarão, Sr. Romildo Fracalossi que assim reconhece: 

“No inventário, divulgado pelo IEMA em 2010, cujos dados 

referentes à Vale eram relativos às emissões do ano 2008-2009, 

antes das melhorias do TCA, a Vale era a fonte industrial com 

maior emissão de poeira. Naquele inventário, correspondia a 

15,8% de toda a emissão de poeira na Grande Vitória”. 

Confessando a participação da Vale, os dizeres do seu 

Presidente em depoimento prestado a esta CPI: 

 “Por acreditar que existem diversas fontes, mas acreditando 

que nós podemos ser um dos atores desse processo, queremos 

fazer parte da solução a ser encaminhada”. (original sem grifo 

ou destaque - Quarta reunião extraordinária, realizada no dia 

23.4.2015). 

82. Mesmo sem reconhecer o percentual real de sua participação no que tange a 

poluição do Pó Preto, o Gerente Geral de Meio Ambiente da ArcellorMittal assumiu 

que: 

“Fazemos esses estudos rotineiramente. Chegamos à conclusão 

de que na poeira sedimentável, a participação máxima que 

temos, que é na região das ilhas, é da ordem de cinco por cento.” 

(original sem grifo ou destaque - Sexta reunião ordinária, 

realizada no dia 08.4.2015). 

83. Conforme demonstrado por todos os especialistas ouvidos por esta CPI, a 

poluição atmosférica se agrava nos meses de verão, com aumento da incidência dos 

ventos nordestes sobre aquela área, o que faz com que as partículas emitidas pelas 

indústrias sejam dispersas com maior amplitude e volume, aumentando ainda mais 

os níveis de poluição atmosférica, gravidade dos seus efeitos, alargando os danos e 

números de pessoas expostas diretamente ao pó preto. 
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84. Aliás, o próprio IEMA reconhece que há na Ponta de Tubarão uma 

concentração irrefutável de fontes emissoras de poluição, conforme demonstrado 

por meio do relatório 2011: 

 

85. A propósito, nas oitivas dos técnicos e da comunidade diretamente 

interessada, apurou-se que à medida que há o afastamento da Ponta de Tubarão, 

não por mera coincidência, a poluição do pó preto diminuiu exponencialmente, o que 

mais uma vez comprova quais fontes emissoras são as principais responsáveis por 

este tipo de poluição. 

86. Em idêntica diretriz o modelo apresentado pela empresa ECOSOFT Soluções 

Ambientais: 
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87. À luz do demonstrado, a poluição atmosférica vem sendo cometida ao longo 

do tempo em especial pelas empresas Arcelor Mittal Tubarão S/A, Vale S/A, e 

Samarco S/A, sem contar com os danos causados ao meio ambiente. Essa questão 

tem provocado manifestos da população por causa dos danos – muita das vezes, 

invisíveis aos olhos – à saúde humana, o que se torna mais grave quando agudizados 

pelas características dos ventos da Grande Vitória, bem como pela localização das 

atividades dessas empresas, que são assumidamente uma fonte causadora de 

degradação ambiental. 

88. Do ponto de vista da saúde humana, quando se aborda sobre a atividade das 

siderúrgicas, brilhantes são as palavras do pesquisador da Escola Nacional de Saúde 

Pública (ENSP/Fiocruz) Marcelo Firpo, em matéria publicada no jornal Folha de São 

Paulo (edição de 17.09.2010), ao comentar sobre as emissões de “pó-preto” e dos 

inúmeros incômodos (inclusive problemas de pele e respiração causados nas 

pessoas), destacando que:  

[...] não existe siderúrgica limpa. É uma atividade industrial 

pesada, que gera impactos a saúde dos trabalhadores e dos 

moradores ao redor. (original sem grifo ou destaque) 

89. Nesse panorama é de suma importância observar que no documento 

intitulado Siderurgia no Brasil 2010-2025, da Série Documentos Técnicos, 
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confeccionado pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE)1 em novembro 

de 2010, (fls. 2725 a 2838 do IC Nº. 006/2009) - com o qual, lembramos outra vez, 

colaborou inclusive a empresa ARCELOR MITTAL, na parte de gestão de emissão 

atmosférica (fl. 2797 do IC Nº. 06/2009), é de se enfatizar a seguinte passagem:  

 As emissões atmosféricas ainda continuam sendo a questão 

ambiental de maior impacto no processo siderúrgico. Elas estão 

correlacionadas diretamente com a energia e a conservação de 

recursos, pois as emissões significam perda de materiais e 

energia que poderiam estar sendo aproveitados de outra forma. 

Como no processo siderúrgico ainda não é possível evitar a 

geração de emissões atmosféricas, essas devem ser mitigadas, 

de forma a minimizar seus impactos ao meio ambiente (e – 

acrescentamos – à saúde).  

90. A propósito, o Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT em levantamento 

minuciosamente realizado aponta que o problema da poluição atmosférica mais sério 

verificado no Brasil é de emissão de material particulado pelas indústrias e pelo setor 

de transportes, em contraste com outros lugares do mundo, cuja maior emissão é 

relacionada à queima de carvão.  

91. De tal modo, forçoso destacar que os efeitos nocivos para a saúde humana são 

devastadores, conforme reconhece a doutrina abalizada, sendo de grande valia trazer 

as seguintes observações de Samuel Murgel Branco e Eduardo Murgel: 

[...] sempre que a quantidade de partículas no ar é muito 

grande, os mecanismos de defesa tornam-se insuficientes. Com 

isso, elas passam a exercer um efeito irritante, causando tosse 

ou agravando as bronquites e outras afecções respiratórias. 

Também nesse caso, as pessoas portadoras de deficiências 

respiratórias ou alergias sofrem mais seus efeitos, que podem 

causar doenças graves.  

                                            
1
 Fonte: http://www.cgee.org.br/busca/ConsultaProdutoNcomTopo.php?f=1&idProduto=6831. Acesso em 

16/07/2015.  

http://www.cgee.org.br/busca/ConsultaProdutoNcomTopo.php?f=1&idProduto=6831
http://www.cgee.org.br/busca/ConsultaProdutoNcomTopo.php?f=1&idProduto=6831
http://www.cgee.org.br/busca/ConsultaProdutoNcomTopo.php?f=1&idProduto=6831
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[...] a intoxicação causada por substâncias dispersas no meio 

ambiente – ar, para os seres terrestres, e água, para os de 

respiração aquática – é diferente daquela causada pela ingestão 

de um veneno. Nesse último caso, a dose ingerida é responsável 

pelo efeito, enquanto no caso de poluição o importante é a 

concentração do veneno e o seu tempo de contato com o ser 

vivo. Assim, uma substância tóxica, mesmo que esteja presente 

em pequena proporção no ar, pode tornar-se altamente 

perigosa pelo fato de as pessoas estarem constantemente 

respirando nesse ambiente.  

92. No que diz respeito às partículas em suspensão (ou material particulado) – 

denominação geral sob a qual se encontra um conjunto de poluentes constituídos de 

poeiras, fumaças e todo tipo de material sólido e líquido que se mantém suspenso na 

atmosfera por causa de seu pequeno tamanho - os mencionados autores observam: 

Partículas muito pequenas, com diâmetro inferior a 1 

micrometro, são muito perigosas. Elas se desprendem em um 

grande número de operações nas indústrias de fundição em 

areia, fábricas de vidro ou de objetos de amianto e, também, 

em atividades de mineração. Além de permanecer por muito 

mais tempo em suspensão no ar, chegam com facilidade aos 

pulmões. Elas são suficientemente pequenas para atravessar os 

alvéolos e penetrar na corrente sanguínea. Com isso, atingem 

praticamente todos os órgãos, provocando diversos tipos de 

enfermidade, conforme a sua composição e poder tóxico. Seja 

qual for a origem e a natureza do poluente, se este não puder 

ser impedido de penetrar no organismo pelos mecanismos 

descritos, poderá atingir a corrente sanguínea e ser levado ao 

sistema nervoso central, fígado, medula óssea etc., onde cada 

agente tóxico exerce um efeito distinto2. 

                                            
2
 BRANCO, Samuel Murgel; MURGEL, Eduardo. Cit., p. 36.  
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93. Destarte, conforme se pode analisar nos depoimentos colacionados, a 

poluição atmosférica deve ser tratada inexoravelmente como um problema de saúde 

pública.  

94. Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), com base na atualização dos 

dados obtidos no GEMS (Sistema Global de Monitoramento Ambiental) chegou-se à 

conclusão de que mais de 1,6 bilhão de pessoas correm riscos de saúde em 

consequência da poluição do ar.  

95. Assim, a postura das empresas localizadas no Complexo de Tubarão, em não 

buscar tecnologias mais avançadas em prazos reduzidos; solucionar com maior 

celeridade o problema que a poluição gera, não só reflete nos danos causados à flora 

e fauna, como também inegavelmente reflete na saúde humana.  

96. Como é sabido, nossa Constituição erigiu a SAÚDE à condição de direito 

fundamental, sendo a vida humana o bem que mereceu maior proteção com a 

Constituição da República.  

97. Consequentemente, o estado de higidez do indivíduo passou a ser um ponto 

de destaque na Constituição hodierna, como não deixa dúvida o art. 196 da 

Constituição Federal:  

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação. (original sem grifo ou destaque) 

98. Não obstante, cabe registrar que esta CPI apurou que há outras fontes de 

emissão da poluição derivada do pó preto, fato este que não pode deixar de ser 

ressalvado. 

99. Ouvido no decorrer dos trabalhos, o setor da construção civil apresentou 

respostas tímidas em relação ao que pode ser feito para diminuir a sua participação 

na emissão de partículas poluidoras, se resumindo a afirmar que realiza medidas 

mínimas mitigadoras, tais como umidificação dos materiais, quando necessário, e 

colocação de telas e tapumes para evitar a ação propaladora dos ventos. 
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100. Neste ponto, conforme alertado pelo Ministério Público Estadual em reunião 

realizada no gabinete do Procurador-Geral de Justiça junto com os membros desta 

CPI e com os Procuradores da Assembleia Legislativa, foi informado por Eder Pontes: 

que o parquet estadual instaurou um inquérito civil específico com o intuito de 

investigar a participação das empresas do setor da construção civil e propor medidas 

ambientais concretas para a eliminação ou mitigação efetiva da emissão de poluentes 

por aquelas atividades no meio ambiente. 

101. Trata-se de procedimento extremamente salutar, devendo as empresas do 

setor da construção civil assumirem a responsabilidade de sua participação na 

emissão dessas partículas e firmar o compromisso de adotar tecnologias e medidas 

que visem eliminar ou diminuir a exposição da população aos poluentes emanados 

pelas as atividades naturalmente desenvolvidas. 

102. Além dessas empresas e da notória poluição derivada dos veículos 

automotores (queima de combustíveis fósseis, desgaste de pneus, freios etc.), 

apurou-se ainda que a existência de outras indústrias e atividades na emissão do pó 

preto, mesmo que em quantidades relativamente diminutas. Por exemplo, aquelas 

ligadas ao transbordo de cargas, armazenamento de materiais, indústrias de 

transformação em geral etc. Neste ponto, ressalta-se que antes de ser um dever do 

Poder Público, é uma obrigação de todos zelar, proteger e garantir um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado devendo cada um dos atores da nossa 

sociedade realizar a sua parte para que no todo essa gravíssima questão seja 

solucionada. 

103. De todo o modo, em consonância com a argumentação exposta, não resta 

dúvida de que a exposição da população capixaba a gravíssimas partículas poluidoras 

dispersas na atmosfera e no solo é um fato público, notório e que precisa ser 

urgentemente solucionado. É necessário que sejam realizados mais investimentos 

pelas empresas Arcelor Mittal Tubarão S/A, Vale S/A, e Samarco S/A, a substantiva 

participação delas a fim de que não haja agravamento da situação posta, o que 

autoriza a esta CPI afirmar que todas são, no limite da responsabilidade individual de 

cada, também responsáveis pelos danos ambientais e à saúde humana causados pela 

emissão da poluição denominada de “Pó Preto”. Elas, comprovadamente, são 

violadoras do direito da coletividade a um meio ambiente ecologicamente 
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equilibrado, conforme se percebe nos depoimentos e documentação anexada a este 

relatório a coleta no decorrer dos trabalhos desta CPI.  
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CAPÍTULO III - O SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO AO MEIO 
AMBIENTE, LIMITES CONSTITUCIONAIS PARA EXPEDIÇÃO DE 
DECRETO PELO PODER EXECUTIVO E A NECESSIDADE DE SER 
FIRMADO UM NOVO MARCO REGULATÓRIO PARA OS NÍVEIS DE 
PARTICULADOS NO MEIO AMBIENTE 

104. A Lei nº 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 

define no art. 3º, inciso I, o meio ambiente como: 

Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 

I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e 

interações de ordem física, química e biológica, que permite, 

abriga e rege a vida em todas as suas formas; (original sem 

grifo ou destaque).  

105. Dentro do panorama normativo previsto na Constituição da República há o 

princípio da obrigatoriedade de intervenção estatal para a defesa, proteção e 

preservação do meio ambiente, nos termos do que dispõe expressamente o art. 225 

da CF: 

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. (original sem grifo ou destaque) 

106. Assim sendo, a busca do desenvolvimento sustentável por meio da elaboração 

de políticas públicas de preservação ambiental e da definição de áreas prioritárias de 

ação governamental em matéria ambiental, devem nortear as ações o Poder Público 

e sociedade.  

107. O texto constitucional de 1988 inova ao traçar uma diretriz primordial a ser 

seguida pela sociedade brasileira, elevando a defesa e proteção ao meio ambiente à 

categoria de sujeito de direitos, introduzindo um novo paradigma em que o meio 

ambiente não está mais a serviço do homem, como um res nullius ou res communis, 
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concepção antropocêntrica utilitarista, mas como um valor em si mesmo, bem 

jurídico autônomo, a concepção biocêntrica.  

108. Deste modo, pela importância para as atuais e futuras gerações, é evidente o 

comando existente na Constituição Federal no sentido de que se tenha uma proteção 

eficiente do meio ambiente, não podendo esse direito fundamental ficar a serviço de 

interesses econômicos.  

109. Óbvio que não se quer dizer com isso que os interesses econômicos 

igualmente não devam ser tutelados, pois a ordem econômica, como se viu acima, 

mereceu também tratamento constitucional. Porém, o desenvolvimento econômico 

não pode ser dissociado da proteção do meio ambiente, sendo esse o significado 

verdadeiro desenvolvimento sustentável.  

110. Na realidade, a Política Nacional do Meio Ambiente visa justamente 

estabelecer padrões de qualidade ambiental, objetivando a busca de um resultado de 

impacto ambiental tolerável pela coletividade. Trata-se, portanto, de um pressuposto 

intransponível frente a qualquer situação fática. 

111. Isto posto, nota-se que no arcabouço normativo atual temos o seguinte 

quadro: Resolução CONAMA nº 03/1990, Decreto Estadual nº 3463-R/2013 e acima 

de todos a Carta da República, a qual assegura inegociavelmente o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, ou seja, não cabe a qualquer órgão, governante ou 

empresa, dispor livremente sobre esse direito fundamental da sociedade brasileira. 

112. Editada na década de 1990 a Resolução CONAMA nº 03/1990 significou algum 

avanço no que se refere a proteção básica contra a poluição atmosférica. Fruto de 

um trabalho ainda insipiente, no começo do desenvolvimento dos estudos acerca do 

tema, numa época em que os avanços tecnológicos, principalmente na área 

ambiental, não se faziam presentes, a Resolução CONAMA nº 03/1990 é tida como 

um marco inicial na legislação nacional acerca do tema. 

113. Inexistiam, à época, padrões e estudos científicos robustos que pudessem 

garantir aos então responsáveis pelo CONAMA quais padrões mínimos deveriam ser 

estabelecidos a fim de garantir, ao mesmo passo, a proteção ao meio ambiente e à 

saúde humana sem perder de vista a indispensável necessidade de se garantir o 

desenvolvimento econômico do Brasil. 



 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 
 

37 

114. Em linhas gerais, além de estabelecer limites considerados ínfimos diante do 

que estabelece a literatura científica, inclusive da época em que foi editada, a 

Resolução CONAMA nº 03/1990 tratou somente dos limites basicamente para 

emissão de partículas no meio ambiente, não estabelecendo qualquer norma acerca 

dos padrões de qualidade do ar em relação às partículas sedimentáveis. 

115. Extremamente tacanha e aquém das normas internacionais exigidas, inclusive 

à época de sua edição, a Resolução CONAMA nº 03/1990, desde a sua origem, não 

contempla o que determina a Constituição da República em seu art. 225 por não 

assegurar, nem mesmo minimamente, a qualidade de vida e o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado para a população brasileira. 

116. Portanto, trata-se de uma norma que possui na sua essência um comando 

normativo mínimo, ou seja, a referida Resolução traça apenas uma orientação básica 

a ser observada pelos órgãos de fiscalização, empresas e sociedade.  

117. Assim, diante de seu conteúdo mínimo, observando que não poderia um ato 

normativo infraconstitucional violar as garantias constitucionais à saúde e ao meio 

ambiente, tem-se que o disposto na Resolução CONAMA nº 03/1990 não traduz uma 

carta branca para que agentes poluidores, sobre o pretexto do cumprimento da 

referida resolução, possam emitir na atmosfera partículas nocivas às pessoas, à fauna 

e à flora.  

118. Em resumo, frente às características basilares da Resolução CONAMA nº 

03/1990, as quais não atendem ao comando da Carta da República de 1988 – norma 

de hierarquia superior é possível afirmar que o simples cumprimento dos padrões ali 

estabelecidos NÃO isenta eventuais agentes poluidores da responsabilidade civil e 

criminal, caso venham a cometer danos ao meio ambiente. Frise-se, ainda que 

mesmo que a taxa de emissão deles esteja dentro dos padrões estabelecidos pelo 

CONAMA, uma vez que a Constituição da República - lei maior no nosso Estado 

Democrático de Direito - não concede aos Governantes ou às empresas a 

possibilidade jurídica de editar leis ou quaisquer outros atos normativos que venham 

de encontro à proteção da saúde dos seres e meio ambiente. Em outras palavras, 

independentemente do que uma legislação infraconstitucional venha dispor, a 

ninguém é dada a possibilidade de poluir livremente o meio ambiente. Isso é um 

pressuposto basilar do Direito Ambiental. 
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119. Na direção deste raciocínio se crê que qualquer alteração/intervenção no meio 

ambiente que elimine a vida ou possibilite uma alteração adversa que ponha em risco 

ou retire o equilíbrio ecológico, deve ser emoldurada como um dano ambiental, 

sujeitando o seu responsável às sanções penais, administrativas e civis.  

120. Nesse sentido, possíveis argumentos como o de que as empresas que operam 

no Estado do Espírito Santo, tais como a Arcelor Mittal Tubarão S/A, Vale S/A, e 

Samarco S/A estão funcionando em consonância com a Resolução CONAMA nº 

003/1990, que define padrões toleráveis de emissão de poeira, são inconsistentes, 

além do fato de que, nessa parte, a referida resolução apresenta incongruência com a 

ordem constitucional ao violar o princípio da vedação de proteção deficiente dos 

direitos fundamentais. 

121. Exatamente por isso que não se pode tolerar que empresas como da 

ArcelorMittal Tubarão S/A, Vale S/A, e Samarco S/A não busquem permanentemente 

processos mais eficientes e limpos em relação às suas atividades, mormente quando 

se sabe que o grupo já domina tais tecnologias, inclusive aplicando-as em empresas 

espalhadas em outros países.  

122. Idêntico entendimento deve ser transplantado em relação ao Decreto Estadual 

nº 3463-R/2013. Neste ponto, em que pese a nobre iniciativa do Poder Executivo, 

registra-se que os padrões e metas previstas no referido decreto são, no mínimo, 

tímidos. 

123. Antes mesmo de sua edição, a Organização Mundial de Saúde – OMS - em 

2005 e em documento revisado em 2013, elaborou um estudo acerca da forma como 

que devem ser definidos os padrões de qualidade do ar de determinada região. Para 

tanto estabeleceu que os padrões de qualidade do ar (PQAr) podem variar de acordo 

com a abordagem adotada para minimizar riscos à saúde, viabilidade técnica, 

considerações econômicas e vários outros fatores políticos e sociais que, por sua vez, 

podem depender, entre outras coisas, do nível de desenvolvimento e da capacidade 

nacional de gerenciar a qualidade do ar. As diretrizes recomendadas pela OMS, na 

realidade, levam em conta esta heterogeneidade e, em particular, reconhecem que, 

ao formularem políticas de qualidade do ar, os governos devem considerar 

cuidadosamente suas circunstâncias locais antes de adotarem os valores propostos 

como padrões nacionais. 
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124. Neste sentido, adotando como linha mestra os níveis prejudiciais à saúde 

humana, elaborada pelos estudos apresentados pela OMS, tanto a Resolução 

CONAMA 003/1990 quanto o Decreto Estadual nº 3463-R/2013 estão muito acima 

dos limites máximos aceitáveis sem que haja danos à saúde e ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. Em termos objetivos, temos a seguinte situação: 

 

Nota-se, portanto, que para a OMS somente é seguro afirmar que não 

há risco de danos à saúde os ambientes em que a concentração de 20 

(vinte) das partículas MP 10 por µg/m² e 10 (dez) das partículas MP 2,5 

por µg/m², ambas para concentrações médias aritméticas anuais, 
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enquanto que segundo o atual Decreto Estadual nº 3463-R/2013 prevê 

como meta atual (2015) a concentração de 50 (cinquenta) MP 10 por 

µg/m² e 20 (vinte) das partículas MP 2,5 por µg/m². Ou seja, em níveis 

muito superiores aos aceitáveis para a saúde humana. 

125. Com o devido respeito aos técnicos e todos os envolvidos na elaboração do 

Decreto Estadual é possível concluir, observando os números expostos e diante do 

que conclama a população capixaba, que o Governo do Estado e o CONAMA na 

década de 90, estabeleceram limites muito aquém do que minimamente aceitável 

para que fosse assegurada a determinação do Texto Constitucional, o que nos 

autoriza a concluir que as metas estabelecidas pelo Decreto Estadual nº 3463-R/2013 

não estão alinhadas com o que determina a CF/1988. 

126. Em outras palavras, uma norma administrativa (Resolução CONAMA 

003/1990) ou de natureza regulamentar (o Decreto Estadual nº 3463-R/2013) não 

podem ser sobrepor à Constituição Federal e seus postulados. É juridicamente 

impossível ser permitido que o Poder Público autorize a ocorrência de determinados 

riscos ao meio ambiente em benefício da realização de atividades econômicas que 

prejudiquem a saúde, segurança e bem-estar da população, além de afetar 

diretamente a biota e condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, conforme 

estabelece o conceito de poluição previsto no art. 3º, III, da Lei nº. 6.938/1981 (que 

dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente):  

Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 

[...] 

II - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante 

de atividades que direta ou indiretamente: 

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da 

população; 

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 

c) afetem desfavoravelmente a biota; 

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio 

ambiente; 
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e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões 

ambientais estabelecidos; (original sem grifo ou destaque) 

127. Independentemente da inconstitucionalidade material e ilegalidade expostas, 

registra-se que no referido Decreto Estadual nº 3463-R/2013 ainda se pode ser 

apontado um vício de inconstitucionalidade formal na medida em que, nos termos do 

preconizado pelo princípio constitucional da legalidade estrita, a matéria veiculada 

em seu bojo deveria ter sido objeto de projeto de lei e não de decreto regulamentar, 

pois que desde a promulgação da Carta da República de 1988, não é autorizado ao 

Poder Executivo a edição de “decretos autônomos”, razão pela qual irá ser proposto 

ao final deste relatório que o Poder Executivo elabore e encaminhe um projeto de lei 

a esta Casa Legislativa para traçar novas metas mais rígidas e compatíveis com o que 

espera a população capixaba, e regularizando o vácuo normativo ora apontado. 
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CAPÍTULO IV - NECESSIDADE DE FINALIZAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO 
INVENTÁRIO DE FONTES, AS MEDIDAS MITIGATÓRIAS E A 
COMPENSAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL. 

128. Durante as oitivas de todos os especialistas, organizações não governamentais, 

empresas, órgãos públicos e da população capixaba foi mencionado por todos a 

importância de ser finalizada “Atualização do Inventário de Fontes” a ser elaborado 

pelo IEMA em parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo. 

129. Isto porque devido às condições peculiares da Grande Vitória e de Anchieta 

realmente há a necessidade de que seja estabelecido um parâmetro específico, com 

base em estudos técnico-científicos a fim de que se possa determinar com a exatidão 

exigida o grau de culpabilidade de cada uma das fontes emissoras de partículas 

poluentes. Aliás, tal procedimento faz parte das diretrizes expedidas pela 

Organização Mundial da Saúde – OMS - quando prevê em seus estudos que as 

particularidades sociais, ambientais, econômicas e físicas locais sejam observadas 

quando da elaboração dos respectivos PQAr (padrões de qualidade do ar). 

130. Em relação ao atual estudo feito a pedido do IEMA apontou-se que por ter 

sido elaborado com base na norma americana ASPM, por meio da medição em oito 

diferentes locais de deposição de poeira na Grande Vitória, não se chegou a um 

resultado satisfatório no que tange a uma conclusão definitiva acerca do grau de 

culpabilidade de cada uma das fontes emissoras de partículas. Neste caso incluiu-se 

até mesmo a construção civil e poluição derivada dos veículos automotores (queima 

de combustíveis fósseis, desgaste de pneus, freios etc.). 

131. Especificamente no caso da Grande Vitória e de Anchieta, por possuíram em 

regiões muito próximas fontes de siderurgia ou grupos minero siderúrgicos, não se 

consegue averiguar com exatidão quais dessas fontes é efetivamente responsável por 

tal partícula e em qual medida, pois, por manipularem materiais semelhantes lado a 

lado, vizinho, faz-se indispensável que sejam adotadas técnicas de mediação, análise 

química etc. próprias, elaborando, assim, uma nova metodologia científica para que 

se possa apurar separadamente a participação de cada um dos agentes poluidores. 

132. Apenas a título ilustrativo de como um erro no parâmetro adotado é capaz de 

alterar a realidade vivida na Grande Vitória e Anchieta por conta da emissão de 
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partículas do pó preto, no estudo realizado pela empresa ECOSOFT Soluções 

Ambientais, realizado no ano de 2010, incrivelmente chegou-se à absurda conclusão 

de que 70,4% (setenta vírgula quatro por cento) do material particulado é derivado 

da re-suspensão desse material nas vias públicas, ou seja, seria culpa das emissões 

exaradas pelo uso de veículos automotores. 

133. Referida conclusão é tão estapafúrdia que adotá-la como verdade seria aceitar 

que a maior parcela de culpa do pó preto na Grande Vitória e Anchieta seja dos 

carros, motocicletas, caminhões e ônibus, sendo que tais regiões detêm uma frota 

com menos do que 1/10 (um décimo) da existente em São Paulo (capital), cidade 

que, por incrível que pareça, não sofre com as mazelas do pó preto na intensidade 

que vivemos. 

134. Acerca da incongruência do percentual estabelecido como de responsabilidade 

das partículas derivadas da ressuspensão de vias, os técnicos do IEMA se pronunciam 

da seguinte forma: 

Em regiões metropolitanas é um importante número, mas 

quanto ao quantitativo, de ser da ordem de setenta por cento 

para material particulado, é um assunto, conforme consta no 

nosso relatório de qualidade do ar, que merece maior 

investigação, tendo em vista que é um número relativamente 

alto em relação à ressuspensão de via de outras regiões 

metropolitanas. (original sem grifo ou destaque – Depoimento 

de Alexsander Barros Silveira - Décima primeira reunião 

ordinária realizada no dia 6.5.2015) 

135. Justamente dentro dessa realidade fática e particular do nosso Estado é que se 

solicitou o apoio técnico e científico da Universidade Federal do Espírito Santo a fim 

de que basicamente elabore um modelo técnico-cientifico, o qual, em linhas gerais, é 

uma série de equações físicas, químicas etc., que norteará o cálculo da dispersão dos 

poluentes emitidos pelas fontes emissoras de partículas em consonância com as suas 

interações físicas e químicas naturalmente esperáveis. 

136. A partir da elaboração desse modelo devidamente calibrado, ajustado e 

validado, segundo exposto pelos técnicos ouvidos por esta CPI, será possível 



 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 
 

44 

determinar qual a influência da chaminé X da empresa Y na poluição atmosférica 

tamanha a exatidão desse modelo. 

137. Sobre as medidas mitigadoras, segundo dados apresentados pelos órgãos de 

fiscalização e empresas investigadas, em relação às principais responsáveis pela 

emissão do pó preto temos as seguintes principais soluções tecnológicas: cinturão 

verde; wind fences; uso de polímeros; enclausuramento; precipitadores 

eletroestáticos e filtros de manga. 

138. Segundo apurado a adoção de uma ou de outra tecnologia, isolada ou em 

conjunto, irá depender de determinadas variáveis, tais como espaço físico, 

velocidade e direção de ventos, condições de armazenamento ou manipulação de 

material que emite poeira, entre outros. 

139. Independentemente desses fatores, o que não se pode tolerar é que, por meio 

de argumentos supostamente técnicos e científicos, não se avance nos investimento 

em tecnologias adequadas e com capacidade para diminuir significativamente até 

níveis toleráveis de emissão de poluição atmosférica. 

140. O que deve ser exigido, principalmente das três maiores emissoras de 

partículas na atmosfera, a Arcelor Mittal Tubarão, Vale e Samarco, pelo IEMA e a 

Secretaria de Meio Ambiente, num primeiro plano, e pelo Ministério Público, se 

assim for preciso, é que adotem todas, (absolutamente todas) as medidas necessárias 

para que suas plantas industriais se adequem aos parâmetros estabelecidos pela 

OMS, tornando-as, assim, ecologicamente e socialmente aceitáveis. 

141. A propósito, até se reconhece que, algum avanço foi feito por partes dessas 

empresas ao longo desses últimos anos, em especial, após a assinatura de Termo de 

Ajustamento de Conduta, junto ao Ministério Público Estadual. O que está claro, no 

entanto, é que o prazo solicitado por elas difere substancialmente com que anseia a 

sofrida população da Grande Vitória e Anchieta. 

142. Enquanto esses bilionários conglomerados empresariais solicitam um prazo de 

cinco, dez ou até quinze anos para se adequar aos padrões mínimos de qualidade do 

ar da OMS, os cidadãos suplicam à Secretaria de Meio Ambiente, ao IEMA e ao 

próprio Ministério Público Estadual que a solução seja imediata, pois na outra ponta 
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são eles que sofrem todos os dias em suas residências e nas filas dos hospitais por 

culpa das doenças decorrentes do altíssimo nível de poluição atmosférica. 

143. O que ficou demonstrado nas oitivas das empresas, dos órgãos de controle e 

da população diretamente interessada é que há um abismo entre o que cada um 

desses atores considera como tempo razoável para que seja efetivada uma solução 

para essa problemática que se arrasta, desde a instalação dessas empresas no solo 

espírito-santense. 

144. Deste modo se espera uma mudança radical por parte da Secretaria de Meio 

Ambiente, do IEMA e do próprio Ministério Público Estadual no sentido de exigir 

mudanças imediatas no plano de investimento e melhoria das medidas mitigadoras e 

compensatórias de todas as empresas que contribuem para piorar a qualidade do ar 

não apenas da Grande Vitória e Anchieta, mas também em todo o Estado do Espírito. 

É preciso obrigar que as empresas poluidoras adotem os mecanismos tecnológicos de 

contenção de agentes poluidores necessários independentemente de seu custo de 

instalação ou operacional, inclusive, a depender da necessidade, exigindo que elas 

instalem domos em seus parques industriais. 

145. A propósito, o exposto alhures será o tema específico deste Relatório 

Circunstanciado, o qual recomendará, dentre outras medidas, que o Ministério 

Público Estadual e órgãos de fiscalização reconheçam a existência de níveis de 

investimento desproporcionais e adotem as medidas necessárias de modo urgente 

para obrigá-las a realizar medidas efetivas para o fim da emissão de poluentes. 

146. Não obstante, importante esclarecer que o simples reconhecimento da 

necessidade de elaboração da atualização do inventário de fontes e da adoção de 

medidas mitigatórias, não significa isentar de responsabilidade as empresas que hoje 

comprovadamente já emitem o pó preto e outros gases.  

147. Pelo contrário. Segundo dados já coletados pelo IEMA, ao longo dos anos, a 

concentração de minério de ferro existente nas praias, em especial de Vitória e 

Anchieta, demonstram inequivocamente que, a menos que tais áreas estejam 

localizadas em jazidas riquíssimas de minério de ferro – geologicamente já foi 

demonstrando que não o são -, todo o material ferroso e demais substâncias 

inerentes, produzidas e derivadas das atividades realizadas em especial pela 

ArcellorMittal, Vale e Samarco são destas empresas, cabendo a elas assumirem a 
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responsabilidade pela retirada do meio ambiente por meio de, no mínimo, 

compensações ambientais. 

148. Neste tocante não há menor margem de dúvida de que, em boa medida, essas 

empresas têm responsabilidade significativa na emissão das partículas sedimentadas 

no meio ambiente da Grande Vitória e Anchieta durante todas essas décadas, desde 

as suas respectivas instalações até os dias atuais. 

149. Prova efetiva do passivo ambiental dessas empresas é que todas elas 

admitiram que as suas atividades, naturalmente produzem as substâncias que 

originam e compõem o chamado pó preto, se comprometendo ao longo de 

determinado período adotar medidas mitigadoras com vista a reduzir a sua 

participação na emissão desses agentes poluidores. 

150. Assim sendo, em que pese à iniciativa dessas empresas em melhorar a sua 

relação com a comunidade direta e indiretamente afetada, também com a fauna e 

flora do seu entorno, obedecendo ao que determina a Constituição Federal, é 

necessário estabelecer a irrenunciabilidade do direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. A ArcellorMittal, Vale e Samarco ainda devem ser 

chamadas a responder e compensar todo o dano ambiental já causado, apresentando 

à sociedade capixaba medidas compensatórias concretas que tragam para a 

população benefícios com vistas a mitigar os danos experimentados. 
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CAPÍTULO V - ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS ESTATAIS 

1. SEAMA - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos e IEMA - Instituto Estadual de Meio Ambiente 

151. Durante a oitiva dos anteriores e dos atuais diretores e servidores públicos da 

SEAMA - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e do IEMA - 

Instituto de Meio Ambiente do Estado do Espírito Santo, verificou-se que significativa 

parte da culpa do atual estado crítico da poluição atmosférica, em especial da Grande 

Vitória e Anchieta, não é derivada de uma causa única, mas sim da soma de uma série 

de fatores que juntos colaboraram para que avanços significativos em defesa do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado não acontecessem. 

152. Dentre esses fatores podemos listar como um dos principais - realmente 

encabeçando a lista de responsáveis - a mais absoluta falta de legislação ambiental, 

gerando, assim a inércia do poder público. Desde a instalação das três principais 

empresas poluidoras até os dias atuais, não podemos olvidar a negligência frente ao 

aumento da poluição. 

153. Neste ponto deve ser reconhecido que as empresas obtiveram a autorização 

dos governantes da época, nas décadas de 70 e 80, para montarem suas bases aqui. 

À época, as questões ambientais e seus impactos não estavam suficiente e 

cientificamente maduras no Brasil, bem como não havia legislação específica. Não é 

por outra razão que o próprio IEMA e SEAMA, também a ArcellorMittal, Vale e 

Samarco, admitiram que se fossem requerer hoje a respectivas licenças de instalação, 

os órgãos ambientais de licenciamento jamais as concederiam e, sob o ponto de vista 

comercial, econômico e social, as próprias empresas não cogitariam instalar as suas 

respectivas plantas industrial numa região tão próxima a área densamente povoadas. 

154. A grande questão é que hoje temos uma situação posta, sendo impossível 

reverter o quadro atual de que empresas, cuja importância econômica para o Estado 

é inegável. Por outro lado elas realizam atividades de alta periculosidade e 

capacidade poluidoras numa área altamente povoada e ainda sujeita as condições 

geográficas e climáticas piores possíveis. 



 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 
 

48 

155. Ainda assim, mesmo diante dessa realidade não há nenhuma justificativa 

minimamente plausível, seja ela de ordem econômica ou técnica, que isente os 

órgãos de fiscalização ambiental ao longo de todos esses anos, de suas ações.  

156. Graças à movimentação das organizações não governamentais, dos demais 

membros da sociedade civil organizada, da própria população, dos veículos 

midiáticos, do Ministério Público e demais órgãos públicos envolvidos, formou-se 

dentro do Estado do Espírito Santo uma força com capacidade suficiente para romper 

as amarras e cobrar dessas grandes poluidoras uma postura mais ativa em relação ao 

pó preto. 

157. A instauração desta CPI é uma prova viva de que, por mais que haja de um 

lado o poderio econômico, a sociedade quando deseja e trabalha em conjunto é 

capaz de alterar posturas antigas, fazer com que seus representantes atuem 

firmemente na defesa dos seus direitos a todo e qualquer custo. 

158. Essa alteração de postura, por parte do Poder Público, é notada no quadro 

atual do Estado do Espírito Santo, pois há um movimento crescente e que não pode 

mais ser interrompido, no sentido de cobrar soluções vindas dos órgãos públicos 

IEMA, SEAMA, Ministério Público, dentre outros, exijam e cobrem dos grandes 

poluidores a adoção de medidas imediatas, não aceitando mais como resposta meras 

proposições e discursos sem resultado efetivo. 

159. Nesta direção, observadas as falas dos representantes dos órgãos estaduais de 

proteção ao meio ambiente, do Ministério Público Estadual, das ONGS (AAPFG, 

ANAMA, Associação de Donas de Casa, Juntos SOS Ambiental) com apoio irrestrito 

dos membros desta CPI e dos demais deputados estaduais desta Casa de Leis, não há 

dúvida de que estamos diante de um novo panorama de defesa das causas 

ambientais, onde o poderio econômico não é mais suficiente para calar e impedir os 

avanços na proteção ao direito à saúde plena e a um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado sejam efetivamente concretizados. 

160. O rompimento daquele paradigma deve ser fundamentalmente liderado e 

encampado pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEAMA e pelo 

Instituto Estadual de Meio Ambiente– IEMA, os quais por meio de sua competência 

institucional e prerrogativas concedidas, enquanto órgão ambiental com poder 
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regulatório e de polícia, assumirão ainda mais, o papel de protagonistas na defesa e 

proteção do meio ambiente. 

161. Entretanto, mesmo que haja essa vontade política, por parte dos atuais 

dirigentes públicos, apenas isso não basta. Verificou-se que surpreendentemente o 

IEMA, por exemplo, conta com apenas 02 (dois), técnicos responsáveis pela 

fiscalização e controle das plantas industriais das principais empresas do Estado. 

162. Trata-se de um quantitativo de servidores públicos que necessita ser 

aumentado, pois a melhoria da qualidade dos serviços está diretamente interligada à 

eficiência em fiscalização e controle das empresas poluidoras, devendo ser estendida 

aos demais órgãos de proteção ao meio ambiente, inclusive os municipais. 

163. Em igual sentido o Promotor de Justiça Marcelo Lemos em seu depoimento: 

Temos também e é notória uma deficiência muito grande na 

questão de recursos humanos. Talvez fosse necessário decidir 

juntos, equipar melhor o IEMA e a SEAMA. Acho que essa é a 

nossa maior dificuldade. Por isso ficamos sempre buscando 

contratar estudo de empresa particular, sempre buscando 

parceria com as empresas; de essas empresas desembolsar esse 

dinheiro, que é muito caro o Estado ficar pagando isso e ter que 

analisar se essa seria a melhor opção. (original sem grifo ou 

destaque – Depoimento de Marcelo Lemos - Décima terceira 

primeira reunião ordinária realizada no dia 13.05.2015) 

164. Deste modo, conforme será sugerido no Capítulo relativo às recomendações, 

neste Relatório Circunstanciado, será solicitado ao Poder Executivo que, com a 

máxima urgência, adeque a estrutura dos órgãos ambientais IEMA e SEAMA, à 

necessidade do meio ambiente e da população, principalmente nos no setores de 

Controle Ambiental e Fiscalização, com a criação de estruturas, organizações de 

cargos efetivos com salários compatíveis e estrutura física adequada - inclusive 

laboratórios, e implantação de rede de segurança para a coleta dos dados 

ambientais. 

165. Outra providência que será solicitada é que as atividades essenciais de apoio à 

fiscalização ambiental sejam concentradas no campo de competência e atuação de 
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servidores efetivos dos quadros técnicos do IEMA e SEAMA, e não se faça mais a 

terceirização desse serviço. Essa prática é constante e muitas das vezes em empresas 

privadas que prestam, ao mesmo tempo, o serviço de monitoramento do ar tanto 

para o Estado e empresas instaladas no estado, fato que por si só, pode deixar 

dúvidas acerca da imparcialidade dessas terceirizadas. 

2. Defensoria Pública Estadual 

166. A Defensoria Pública Estadual, órgão autônomo de assessoramento e defesa 

da população economicamente hipossuficiente no Brasil, possui previsão normativa 

no art. 134 da Constituição da República que assim dispõe: 

“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a 

defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 

5º, LXXIV”. 

167. Assim sendo, a missão institucional da Defensoria Pública é acolher e orientar 

juridicamente o hipossuficiente econômico, aquele que, na maioria das vezes mais 

sofre com os abusos realizados pelos detentores de poder e que não tem a real 

dimensão e conhecimento de seus direitos básicos. 

168. Observando as ações feitas pela Defensoria Pública Estadual no que tange a 

matéria, verificou-se que a Defensoria vem exercendo um papel fundamental na 

defesa da proteção ao meio ambiente, seja por meio de ações individuais seja através 

do manejo de ações coletivas. 

169. No plano individual foi constatado que, apesar da deficiência orçamentária e 

da falta de pessoal, há um acompanhamento na seara administrativa e os atendidos 

recebem orientação jurídica para que possam buscar seus direitos, inclusive junto ao 

Poder Judiciário, se assim for necessário. No campo das ações coletivas, ainda que 

não se saiba de nenhuma ação civil pública proposta. 

170. Percebe-se do exposto que a Defensoria Pública Estadual vem exercendo o seu 

papel constitucional para a concretização do direito à saúde e meio ambiente 

ecologicamente equilibrado dos capixabas mais necessitados. 



 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 
 

51 

3. Ministério Público Estadual 

171. A Constituição da República de 1988 prevê em seu art. 129, III que, dentre 

outras funções institucionais, compete ao Ministério Público promover o inquérito 

civil e a ação civil pública na defesa dos interesses difusos e coletivos para proteção 

do meio ambiente: 

”Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: [...] 

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 

proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de 

outros interesses difusos e coletivos”; 

(original sem grifo) 

172. No caso, conforme informado pelo promotor de justiça, Marcelo Lemos, 

responsável pela Promotoria do Meio Ambiente e Urbanismo de Vitória, foram 

firmados termos de ajustamento de conduta com algumas empresas poluidoras, 

destacando-se o celebrado com a Vale.  

173. Neste ponto, de um lado louvasse a iniciativa do parquet estadual ao buscar 

um entendimento com a referida empresa, na tentativa de minimizar os danos 

ambientais por ela causados. Entretanto, o que foi celebrado demonstrou-se 

insuficiente se observado os níveis atuais de poluição. Na realidade, bastaria buscar 

os padrões estabelecidos pela OMS para se notar a época da assinatura do TCA que 

as medidas compensatórias e mitigatórias assumidas seriam mínimas e com absoluta 

certeza, inadequadas para a solução da problemática. 

174. Em face da ArcellorMittal, conforme exposto pelo Promotor de Justiça, foi 

proposta uma ação civil pública que ainda se encontra pendente de julgamento 

tendo como objeto justamente a resistência da empresa em adotar medidas de 

proteção ao meio ambiente, o que denota indubitavelmente a sua falta de diálogo e 

propósito na solução da questão. 

175. Nota-se, portanto, que o Ministério Público Estadual, por meio de sua 

Promotoria Ambiental, vem atuando de forma integrada junto aos demais órgãos 

públicos com vistas a garantir a proteção ao meio ambiente ecologicamente 
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equilibrado, coibindo e fiscalizando os abusos perpetrados pelas agentes poluidores 

no Estado. 

176. Verifica-se, entretanto, que, internamente, o Ministério Público Ambiental 

atua de forma isolada das Promotorias responsáveis pela defesa dos interesses da 

Fazenda Pública, da Saúde Pública e Direitos Humanos. E, ainda, a Promotoria 

Criminal. 

177. Isto porque a poluição causa danos às Fazendas Públicas Estaduais e 

municipais, tendo em vista o custeio do tratamento das doenças que decorrem da 

poluição. Ademais, as consequências nocivas aos seres humanos afetados pela 

poluição, exige uma integração da área ambiental com a área responsável pela 

fiscalização e defesa do cidadão no âmbito da promotoria responsável pela Saúde 

Pública. Assim sendo, faz-se indispensável que na defesa da coletividade, sejam os 

poluidores responsabilizados pelos danos morais e patrimoniais causados pela 

poluição, estando esta matéria inequivocamente inserida na área dos direitos 

humanos por ser o direito à vida, o mais elementar e fundamental de todos os 

direitos.  

178. Não obstante, deve ser ressaltado que a Promotoria Ambiental não detém 

estrutura física e técnica suficiente para fazer análises independentes a respeito das 

condições ambientais, da emissão de poluentes, de controle e fiscalização, ficando, 

destarte, dependendo de dados repassados pelos demais órgãos públicos. 

179. Em paralelo à atuação ministerial no âmbito de defesa do cidadão, há 

necessidade de serem investigados e punidos os responsáveis pelas práticas 

ambientais que sejam tipificadas pela lei penal. Há, portanto a necessidade de 

apuração dos episódios de danos, lesões corporais e mortes que possam derivar de 

condutas omissivas ou comissivas de poluidores ou agentes públicos.  

180. Neste ponto, a CPI recebeu diversas reclamações e denúncias da população, o 

que revela a necessidade da atuação do Ministério Público por meio de suas diversas 

Promotorias no que diz respeito à questão do “Pó Preto”. 
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4. Secretarias e demais Órgãos Municipais de Meio Ambiente 

181. O Sistema Nacional de Proteção Ambiental delega aos órgãos executores a 

finalidade de executar e fazer executar as políticas públicas e diretrizes 

governamentais fixadas para o meio ambiente, de acordo com as respectivas 

competências. 

182. Basicamente, ao IBAMA e ao Instituto Chico Mendes cabe promover o 

licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades localizados ou 

desenvolvidos: a) conjuntamente no Brasil e em país limítrofe; b) mar territorial, na 

plataforma continental ou na zona econômica exclusiva; c) em terras indígenas; d) em 

unidades de conservação instituídas pela União, exceto em Áreas de Proteção 

Ambiental (APAs); e) localizados ou desenvolvidos em 2 (dois) ou mais Estados; f) de 

caráter militar, excetuando-se do licenciamento ambiental, nos termos de ato de 

Poder Executivo; e g) destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, 

armazenar e dispor material radioativo, em qualquer estágio, ou que utilizem energia 

nuclear em qualquer de suas formas e aplicações, mediante parecer da Comissão 

Nacional de Energia Nuclear (CNEN), dentre outros. 

183. Aos órgãos estaduais compete promover o licenciamento ambiental de 

empreendimentos e atividades localizados ou desenvolvidos: a) em mais de um 

Município ou em unidades de conservação de domínio estadual ou do Distrito 

Federal; b) nas florestas e demais formas de vegetação natural de preservação 

permanente relacionadas no artigo 2º da Lei nº 4.771/1965, e em todas as que assim 

forem consideradas por normas federais, estaduais ou municipais; c) que causem 

impactos ambientais diretos e ultrapassem os limites territoriais de um ou mais 

Municípios; e e) sejam delegados pela União aos Estados ou ao Distrito Federal, por 

instrumento legal ou convênio, dentre outros. 

184. No âmbito municipal, compete aos órgãos municipais promover o 

licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades, ouvindo os órgãos 

competentes da União, dos Estados e do Distrito Federal, quando couber, que 

causem impacto ambiental local e daquelas que lhe forem delegadas pelo Estado por 

instrumento legal ou convênio. 
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185. Nota-se, portanto, que basicamente cabe aos órgãos públicos estaduais e 

municipais praticamente todo o encargo de fiscalizar, licenciar e punir, quando for 

preciso, as empresas poluidoras. Entretanto, assim como ocorre no plano estadual, 

não são dadas às Secretarias Municipais de Meio Ambiente e aos seus órgãos 

executores condições mínimas de trabalho. 

186. A falta de servidores efetivos, necessidade de melhoria salarial, e estrutura 

física adequada, inclusive laboratórios, implantação de rede de segurança para a 

coleta dos dados ambientais desses órgãos é, sem sombra de dúvida, o principal fator 

para que a atuação não seja intensificada e os abusos devidamente punidos. 

187. Outra medida diagnosticada e que deve ser adotada é a necessidade de maior 

integração e troca de informações, equipamentos e experiência entre os diversos 

órgãos de proteção ambiental, o que gerará, inclusive, corte de despesas e 

otimização dos custos, em especial durante este período de recessão economia e 

limite nos gastos públicos, cabendo à SEAMA e IEMA liderarem esse movimento e 

celebrar junto aos órgãos municipais convênios e termos de parceria nesta área. 
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CAPÍTULO VI – MEDIDAS CABÍVEIS 

1. Os direitos difusos, coletivos stricto sensu e individuais 
homogêneos 

188. A experiência demonstra que os métodos tradicionais de litígio e combate das 

práticas abusivas realizadas por grandes empresas poluidoras – sem levar em 

consideração às necessidades da população -, não atendiam às demandas da 

sociedade moderna. Se de um lado os órgãos de controle não possuíam mecanismos 

de prevenção, fiscalização e punição efetivos, do outro os grandes conglomerados 

empresariais veem nessa deficiência uma oportunidade para aumentar ainda mais 

seus lucros, não se importando com os prejuízos que causam ao meio ambiente.  

189. Foi a partir dessa perspectiva que nasceu a ideia dos direitos difusos, coletivos 

e individuais homogêneos os quais são conceituados pelo Código de Defesa do 

Consumidor, norma que orienta o tema inclusive no campo do Direito Ambiental, nos 

seguintes termos:  

“Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e 

das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a 

título coletivo.  

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se 

tratar de:  

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos 

deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que 

sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por 

circunstâncias de fato;  

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para 

efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível 

de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas 

entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;  
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III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim 

entendidos os decorrentes de origem comum”. (original sem 

grifo)  

190. A partir do quadro delineado, em especial com a edição da Lei Federal nº 

7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública) e posteriormente com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988 e legislações ambientais aplicáveis, é que foram 

reconhecidos os direitos difusos e coletivos e criados os seus mecanismos de 

concretização, permitindo-se que os órgãos de proteção ao meio ambiente, por meio 

de uma única ação, impeçam práticas da sua degradação e ao mesmo tempo 

garantam a compensação ambiental no caso de danos ao meio ambiente.  

191. Visando tutelar esses direitos metaindividuais a Lei da Ação Civil Pública prevê 

dois mecanismos de controle de tais práticas quando atingidos os direitos difusos e 

coletivos: a) possibilidade de celebração de um termo de ajustamento de conduta; e 

b) propositura de ações civil públicas. 

192. No caso das infrações apuradas por esta Comissão Parlamentar de Inquérito 

tem-se que todas as empresas ou se enquadram ou serão adotadas medidas 

propostas nos tópicos seguintes, que são direitos metaindividuais - o que autoriza a 

adoção das medidas-, caso não cumprirem os acordos, sofrerão punição. 

2. Termo de Ajustamento de Conduta 

193. A possibilidade e legitimidade dos órgãos públicos para celebrarem termo de 

ajustamento de conduta encontram-se previstas no art. 5º, § 6° da Lei Federal nº 

7.347/1985 nos seguintes termos:  

 “Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação 

cautelar: [...]  

§ 6° Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos 

interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às 

exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de 

título executivo extrajudicial”.  
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194. Com efeito, a Lei da Ação Civil Pública permite que apenas os órgãos públicos 

legitimados para propor a ação civil pública podem celebrar termo de ajustamento de 

conduta. 

195. Os legitimados para propor ações civis públicas estão relacionados no disposto 

no art. 5º da Lei 7.347/1985 c/c art. 82 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:  

“Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação 

cautelar: (Redação dada pela Lei nº 11.448, de 2007).  

I - o Ministério Público; 

II - a Defensoria Pública;  

III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;  

IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de 

economia mista;  

V - a associação que, concomitantemente:  

a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da 

lei civil;  

b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao 

meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre 

concorrência ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, 

turístico e paisagístico.  

Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados 

concorrentemente:  

I - o Ministério Público,  

II - a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal;  

III - as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou 

indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente 
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destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por 

este código;  

IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos um 

ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos 

interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a 

autorização assemblear. 

196. No que tange a participação da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente, 

invoca-se para validar a sua legitimidade o previsto no art. 46 c/c art. 55 e art. 278 e 

ss. do Regimento Interno da Assembleia Legislativa que autoriza a referida Comissão 

atuar na defesa dos interesses e direitos difusos e coletivos relativos à proteção ao 

meio ambiente.  

197. Corroborando o acima exposto à uníssona jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça de aplicação análoga ao presente caso:  

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. COBRANÇA DE 

TARIFA MÍNIMA NO FORNECIMENTO DE GÁS. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA AJUIZADA PELA COMISSÃO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO. DEFESA DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE 

ATIVA AD CAUSAM. PRECEDENTES. 1. O art. 82, III, do CDC 

confere legitimação para o ajuizamento de demandas coletivas 

às "entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou 

indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente 

destinados a defesa dos interesses e direitos" para a tutela de 

interesses individuais homogêneos dos consumidores. 2. "Os 

órgãos que integram a Administração Pública direta ou 

indireta são legitimados para a defesa dos interesses 

transindividuais dos consumidores por força da prerrogativa 

que lhes é conferida pelo art. 82, III, do CDC, que deve sempre 

receber interpretação extensiva, sistemática e teleológica, de 

modo a conferir eficácia ao preceito constitucional que impõe 

ao Estado o ônus de promover, 'na forma da lei, a defesa do 
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consumidor.'" (REsp 1.002.813/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 

Terceira Turma, DJe 17/6/11) 3.  

A Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa 

do Rio de Janeiro detém legitimidade para a propositura de 

demanda coletiva visando a defesa do consumidor. 

Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.4 

(original sem grifo ou destaque)  

198. Ante o exposto, conclui-se ser plenamente possível que o Ministério Público 

Estadual, o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública Estadual, o Estado do 

Espírito Santo, os órgãos de proteção ambiental estadual e municipais e a Comissão 

de Proteção ao Meio Ambiente da Assembleia Legislativa celebrem um termo de 

ajustamento de conduta junto aos agentes poluidores a fim de que as irregularidades 

apuradas sejam corrigidas, cessando, destarte, os danos ao meio ambiente.  

3. Ação Civil Pública 

199. Não obstante a realização do aludido termo de ajustamento de conduta, à luz 

do exposto em linhas anteriores, observado o disposto no art. 278 e ss. do Regimento 

Interno da Assembleia Legislativa, separadamente ou em conjunto com o Ministério 

Público Estadual, Ministério Público Federal, a Defensoria Pública Estadual, o Poder 

Executivo e os órgãos de proteção ambiental estadual e municipais, nada impede que 

a Comissão de Proteção ao Meio Ambiente proponha as ações civis públicas cabíveis. 

Caso os agentes poluidores insistirem em não cumprir o que determina a 

Constituição Federal e as leis ambientais e continuarem as cometer as infrações 

apuradas por esta Comissão Parlamentar de Inquérito, poderão ser enquadradas nas 

leis existentes e responderem pelos danos causados.  

200. A responsabilidade civil pelo dano ambiental é objetiva, ou seja, independe de 

culpa. Por este motivo, o foco da Comissão Parlamentar de Inquérito foi apurar as 

causas e efeitos do "Pó Preto", sendo despiciendo adentrar no aspecto subjetivo das 

condutas. Logo, o foco da CPI foi buscar a comprovação dos danos - progressivos e 

acumulativos - no meio ambiente. 
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201. Na realidade, os objetivos principais desta Comissão foram: 

a) atualizar o acervo de poluição causado por estas Empresas no Estado do Espírito 

Santo; b) levantar o grau de impacto ao meio-ambiente e na saúde humana da 

emissão desenfreada destes poluentes na atmosfera; c) apurar eventuais danos ao 

meio ambiente e a saúde humana, apontando o grau de responsabilidade 

pormenorizado de cada empresa/setor; d) averiguar os avanços, investimentos e as 

principais medidas compensatórias utilizadas para mitigar os danos ao meio-

ambiente; e) avaliar a atuação dos órgãos de defesa ao meio-ambiente; f) fiscalizar e 

apontar omissões do Poder Executivo no exercício do Poder de Polícia; g) sugerir 

melhorias na legislação estadual de meio-ambiente e h) garantir um verdadeiro 

desenvolvimento sustentável, pois o ambiente é um bem de uso comum do povo, e 

esse direito decorre de um direito natural do homem, um direito a preservação da 

vida, por isso a natureza desse direito deve ser de garantia constitucional e 

fundamental. 

202. Dentro dessa ideia basilar tentou-se primeiro ouvir o principal interessado: a 

população impactada. Para tanto foram realizadas reuniões ordinárias, 

extraordinárias e audiências públicas no interior do Estado, além de terem sido 

convidados a depor profissionais da área da saúde, especialistas em meio-ambiente, 

órgãos públicos, representantes das empresas ArcelorMittal Tubarão S/A, Vale S/A, e 

Samarco S/A, Sindicatos, Professores, dentre outros atores envolvidos, direta ou 

indiretamente, com o problema e as soluções para melhorar a qualidade do ar na 

Grande Vitória. 

203. Há de se ressaltar que as próprias empresas admitiram, em parte, suas 

responsabilidades divergindo tão somente quanto ao que cada uma contribui com a 

poluição do ar no Estado do Espírito Santo.  

204. As provas inequívocas dos danos causados ao meio-ambiente foram 

largamente demonstradas no corpo deste relatório e na documentação anexa, e 

revelaram diversos prejuízos aos moradores da Grande Vitória e Estado do Espírito 

Santo. 

205. Não obstante, esta Comissão, cumprindo o seu papel de zelar pela proteção ao 

meio-ambiente e saúde, sempre de forma isenta, também verificou e elogia os 

avanços das medidas protetivas realizadas pelas Empresas, o que, porém ainda 
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encontram-se insuficientes para a melhoria do padrão do ar no Estado do Espírito 

Santo, principalmente pela demora na implementação de novas tecnologias. 

206. A Constituição Federal garante aos brasileiros a inviolabilidade da vida, uma 

garantia fundamental, que nos assegura a subsistência e a dignidade. Então, se o 

desenvolvimento sustentável visa a assegurar e garantir às gerações futuras e atuais 

um meio ambiente ecologicamente equilibrado e uma sadia qualidade de vida, esse 

princípio é um direito fundamental, cabendo ao Estado à proteção. 

207. O bem ambiental deve ser tratado como um bem indisponível. Deve ser de 

interesse público o meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como sua 

preservação, em que, para isto deve se assegurar o Princípio do desenvolvimento 

sustentável, pois o ambiente é um bem de uso comum do povo, e esse direito 

decorre de um direito natural do homem, um direito a preservação da vida, por isso a 

natureza desse direito deve ser de garantia constitucional e fundamental. 

208. Por fim, esta Comissão Parlamentar de Inquérito percebeu que a população do 

Espírito Santo é incomodada com a emissão desenfreada dos poluentes no ar, 

surgindo a necessidade de implantação de painéis digitais na Cidade de Vitória com 

informações On Line da qualidade do AR e seu referencial aos valores recomendados 

pela OMS, bem como monitoramento diário das emissões da Ponta de Tubarão - 

acessíveis à população pela internet - além de propostas uma série de 

recomendações que contribuirão para disseminar as garantias ao desenvolvimento 

sustentável que se busca atingir.  

209. Feitas as considerações finais sobre o que foi relatado e apurado por esta 

Comissão Parlamentar de Inquérito, passa-se para a fase das recomendações.  
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CAPÍTULO VII - RECOMENDAÇÕES 

1. Formulação de Projeto de Lei adotando os critérios de 
qualidade do ar estabelecidos pela Organização Mundial de 
Saúde 

210. Conforme exposto ao longo do relatório, com o devido respeito aos técnicos e 

todos envolvidos na elaboração do Decreto Estadual, mas é possível concluir, 

observando os números expostos e diante do que conclama a população capixaba, o 

equivoco, na década de 90, ao estabelecer limites muito aquém do que minimamente 

aceitável para que fosse assegurado o que determina o Texto Constitucional, o que 

nos autoriza concluir que as metas estabelecidas pelo Decreto Estadual nº 3463-

R/2013 não estão alinhadas com o que determina a CF/1988. 

211. Aliás, para a OMS somente é seguro afirmar que não há risco de danos à saúde 

os ambientes em que a concentração de 20 (vinte) das partículas MP 10 por µg/m² e 

10 (dez) das partículas MP 2,5 por µg/m², ambas para concentrações médias 

aritméticas anuais, enquanto que segundo o atual Decreto Estadual nº 3463-R/2013 

prevê como meta atual (2015) a concentração de 50 (cinquenta) MP 10 por µg/m² e 

20 (vinte) das partículas MP 2,5 por µg/m². Ou seja, em níveis muito superiores aos 

aceitáveis para a saúde humana. 

212. Assim sendo,  recomenda-se  que após a conclusão dos estudos contratados 

pela SEAMA/IEMA para identificar as fontes poluidoras o Poder Executivo 

reformulará o Decreto Estadual nº 3463-R/2013 e, ato contínuo, encaminhará à 

Assembleia Legislativa, por ser de sua iniciativa a elaboração de um projeto de lei 

nesse tocante,   adotando  como critério e meta para qualidade do ar no Estado do 

Espírito Santo os parâmetros seguidos pela Organização Mundial de Saúde, traçando, 

assim, novas metas mais rígidas e compatíveis com o que espera a população 

capixaba. 
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2. Propositura de ações civis públicas ou ingresso como 
assistente litisconsorcial nas ações coletivas já existentes pela 
Comissão de Proteção ao Meio Ambiente da ALES:  

213. Conforme exposto no subtópico acima, recomenda-se que a Comissão de 

Proteção ao Meio Ambiente da ALES, nos termos do art. 278 e ss. do Regimento 

Interno da Assembleia Legislativa, separadamente ou em conjunto com o Ministério 

Público Estadual, Ministério Público Federal, a Defensoria Pública Estadual, a 

Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, e demais órgãos públicos 

legitimados, proponha as ações civis públicas cabíveis em face das Empresas que 

insistirem em não cumprir as normas ambientais ou causem danos a saúde e ao meio 

ambiente.  

214. Poderá também a Comissão de Proteção ao Meio Ambiente, através da Mesa 

Diretora, após o cumprimento das exigências previstas no art. 278 e seguintes do 

Regimento Interno da Assembleia Legislativa, ingressar como parte autora ou como 

assistente litisconsorcial nas eventuais ações coletivas já propostas na defesa da 

proteção ao meio ambiente. 

3. Aprimoramento das atribuições, composição e integração do 
Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONSEMA), dos 
Conselhos Regionais de Meio Ambiente (CONREMAS), do 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH) e dos 
Conselhos e Secretarias Municipais de Meio Ambiente  

215. Mencionado tanto pelas organizações não governamentais quanto apurados 

ao longo dos trabalhos desta Comissão Parlamentar, nota-se que não há uma 

integração entre o Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONSEMA), os Conselhos 

Regionais de Meio Ambiente (CONREMAS), o Conselho Estadual de Recursos Hídricos 

(CERH) e os Conselhos e Secretarias Municipais de Meio Ambiente.  

216. Isto porque para se atingir a promoção plena para a proteção do meio 

ambiente é preciso que os órgãos estatais façam um intercâmbio perene de 

informações e experiência a fim de que, em conjunto, possam fazer um diagnóstico 

preciso das principais questões ambientais que afligem os capixabas.  
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217. Assim sendo, recomenda-se que a Comissão de Proteção ao Meio Ambiente 

prepare um indicativo de projeto de lei para ser encaminhado para o Poder 

Executivo, visando criar mecanismos efetivos de integração entre os órgãos de 

proteção ao meio ambiente. Também criar o Sistema Estadual de Proteção ao Meio 

Ambiente e Combate a Poluição (SEPROTECOM), inclusive revisando a forma de 

composição do CONSEMA e do CONREMA para que conste a participação de um 

membro indicado pelo Poder Legislativo da Comissão de Proteção ao Meio-Ambiente 

da Assembleia Legislativa.  

218. Ademais, sugere-se que o CONSEMA, sempre que propuser as resoluções, 

tome por base subsídios técnicos e científicos gerados no Núcleo de Estudos da 

Qualidade do Ar, levando em consideração índices referenciais de controle 

ambiental, plano de redução da presença da poeira sedimentável no ar da Grande 

Vitória com simetria em relação aos padrões internacionais de controle de poluição 

atmosférica. Esse órgão, portanto, deve requisitar a proposição de medidas 

restritivas e aplique as sanções capazes de obrigar as empresas poluidoras a 

cumprirem os compromissos com o passivo ambiental.  

219. Recomenda-se ainda ao Poder Executivo que fiscalize a atuação destes 

Conselhos para que não usurpem o papel do Poder Legislativo no exercício do Poder 

Regulamentar. O CONSEMA e o CONREMA detêm o poder regulamentar, mas não o 

legislativo, competindo tão somente editar normas ambientais complementares à lei, 

visando sua fiel execução, não podendo contrariá-las e inovar no ordenamento 

jurídico. 

4. Do melhor aparelhamento, treinamento, qualificação da mão 
de obra e serviços prestados pelo IEMA e Secretaria Estadual 
de Meio-Ambiente;  

220. O Poder Executivo deve, com a máxima urgência, adequar a estrutura dos 

setores de Controle Ambiental e Fiscalização, dos órgãos ambientais IEMA e SEAMA à 

necessidade do meio ambiente e da população, com a criação de cargos efetivos, 

principalmente nos setores de Controle Ambiental e Fiscalização, treinamento dos 

servidores, melhorando os salários e oferecendo estrutura física adequada, inclusive 

laboratórios, implantação de rede de segurança para a coleta dos dados ambientais.  
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221. Verificou-se que o Estado conta com poucos técnicos efetivos, pincipalmente 

nos setores de Controle Ambiental e Fiscalização, monitorar supervisionar e fiscalizar 

as atividades poluidoras existentes em todo o Estado do Espírito Santo: 

O SR. GILSINHO LOPES – (PR) – Existe previsão de concurso para 

preenchimento do quadro da SEAMA, uma vez que o número de 

técnicos é reduzido e sabemos da sobrecarga que os técnicos 

têm? Isso já foi conversado com o Governador do Estado?  

O SR. RODRIGO JÚDICE – Não há previsão de concurso. Estamos 

passando por uma crise econômica seríssima no Brasil. O 

governador tem falado também da situação econômica do 

Estado. Seria leviano da minha parte, falar em previsão de 

concurso neste momento, mas obviamente que existe uma 

necessidade, mas que tem que ser discutida mais à frente. Não 

poderia precisar quando”. (original sem grifo ou destaque – 

Décima Primeira reunião ordinária, realizada em 06 de maio de 

2015.  

222. Enquanto que na outra ponta as empresas multinacionais detêm um corpo 

jurídico e técnico altamente especializado e preparado para fazer frente às 

deficiências do Estado.  

223. Outro ponto que merece destaque é a necessidade de que as atividades 

essenciais de apoio a fiscalização ambiental sejam concentradas no campo de 

competência e atuação de servidores efetivos dos quadros técnicos do IEMA e 

SEAMA, e que não seja mais contratadas empresas que prestem serviços, ao mesmo 

tempo, de monitoramento do ar para o Estado e de fiscalização e controle das 

próprias empresas poluidoras, fato que por si só gera a dúvida acerca da 

imparcialidade dessas terceirizadas.  

224. Destarte, recomenda-se que a Comissão parlamentar de Inquérito prepare um 

indicativo de projeto de lei para ser encaminhado com a criação de programa 

estadual para aparelhar, treinar e qualificar os serviços públicos prestados pelo IEMA 

e SEAMA, proibindo a contratação de empresas privadas que prestem serviço de 

fiscalização, controle e assessoramento ambiental para o Estado e para as empresas 

poluidoras.  
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5. Criação do Fundo Estadual de Controle, Monitoramento e 
Fiscalização de Impactos Ambientais. 

225. Dentre outros, um dos gravíssimos problemas detectados por esta CPI foi a 

ausência de recursos materiais e humanos existentes junto aos órgãos de proteção 

ao meio ambiente, sendo apontado como principal causa para a falta de recursos a 

escassez de verba pública para fazer frente às necessidades daqueles 

importantíssimos órgãos.  

226. Notou-se, ainda, que atualmente o Estado é obrigado a locar recursos públicos 

que poderiam ser destinados, por exemplo, à saúde, segurança, educação etc., para 

cobrir esses os gastos com o controle, monitoramento e fiscalização dessas empresas 

poluidoras.  

227. Ou seja, dinheiro público que poderia, ou melhor, deveria ser destinado a 

setores sensíveis são locados para coibir e fiscalizar práticas ilegais e abusivas dessas 

empresas poluidoras.  

228. Assim sendo, nada mais justo que ao invés da população capixaba, que já sofre 

com os efeitos nocivos dessa poluição, arcar do seu próprio bolso com esse gasto, 

que sejam a empresas poluidoras as responsáveis pelo ônus.  

229. Por tal razão, recomenda-se a criação de um Fundo Estadual de Proteção ao 

Meio Ambiente que será financiado com o pagamento, pelas empresas, de uma “taxa 

de controle, monitoramento e fiscalização dos impactos ambientais no âmbito do 

Estado do Espírito Santo” cujo fato será o exercício regular do poder de polícia 

conferido ao Estado para controle e fiscalização das atividades potencialmente 

geradoras de degradação ao meio ambiente local.  
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6. Necessidade do apoio e financiamento por parte da Fundação 
de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES) 
aos estudos técnico-científicos relacionados ao 
monitoramento da qualidade do ar no nosso Estado e seus 
efeitos na saúde 

230. Criada com vista a fomentar ações de Ciência, Tecnologia e Inovação para 

geração e difusão do conhecimento no Estado do Espírito Santo, a Fundação de 

Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES) presta um serviço 

indispensável para o desenvolvimento das atividades científicas em nosso Estado, 

apoiando e incentivando estudos nas mais diversas áreas de seu interesse. 

231. Para tanto, a FAPES apresenta, dentre outros objetivos, o de custear, total ou 

parcialmente, projetos de pesquisa científica e tecnológica desenvolvidos por 

pesquisadores autônomos, de instituições públicas ou de entidades privadas. 

232. Assim sendo, tendo em vista a necessidade de ser incentivado e 

aprimoramento dos estudos técnico-científicos relacionados ao monitoramento da 

qualidade do ar no nosso Estado e seus efeitos na saúde, recomenda-se que a FAPES 

destinem parte de seus recursos nos seguintes montantes e faixas de financiamento: 

Faixa Objetivo 
Valor máximo 

financiado 
Nº de projetos a 

ser apoiados 

A 
Nuclear a formação de novos grupos 
de pesquisa na área de poluição e 
seus efeitos a saúde 

R$ 50.000,00 Até 10 

B 
Financiar atividades de pesquisa mais 
aprofundadas por grupos de pesquisa 
que já atuam na área 

R$ 150.000,00 Até 6 

C 

Consolidar infraestrutura de pesquisa 
existente aumentando a capacidade 
de investigação na área de poluição 
do ar e seus afeitos á saúde 

R$ 1.600.000,00 Até 2 
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7. Realização de cursos na Escola do Legislativo sobre 
responsabilidade ambiental para os servidores, assessores e 
demais interessados no tema  

233. Seguindo o exposto nas recomendações anteriores, na busca de ampliar e 

propagar a luta e amplitude da defesa do direito ambiental recomenda-se que Escola 

do Legislativo oferte periodicamente cursos sobre o tema, inclusive ampliando o seu 

acesso a todo o interessado caso a totalidade de vagas não seja preenchida.  

234. Neste ponto ressalta-se que o Estado do Espírito Santo detém competência 

legislativa para editar leis que versem sobre responsabilidade por dano ambiental e 

produção e consumo nos termos do disposto no art. 22, VI e VIII da Constituição 

Federal. Portanto, a participação dos servidores da Assembleia Legislativa nesses 

cursos seria de fundamental importância. 

8. Necessidade da edição de um Código Ambiental Estadual,  

235. Ao longo dos trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito ficou 

devidamente demonstrado a premente necessidade do Estado do Espírito Santo 

agregar num único corpo jurídico, as diversas leis estaduais sobre o tema, facilitando 

o conhecimento, acesso e propagação de suas normas. 

236. Do ponto de vista técnico, a codificação da legislação facilita a busca de 

dispositivos referentes ao caso e permite às pessoas que não são profissionais da 

área conhecer a norma, além de trazer homogeneidade às normas codificadas. 

237. Por ter o seu conteúdo normativo organizado de forma sistemática, os 

princípios e normas gerais orientadores dos legisladores, gestores públicos e 

administradores dão o norte de atuação a cada um dos atores, diminuindo 

significativamente o conflito interpretativo e de fonte que tratam de um assunto.  

238. Assim, recomenda-se que a Assembleia Legislativa, em conjunto com o 

Governo do Estado, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública e demais 

interessados constituam uma Comissão Especial para debater e elaborar o Código 

Ambiental Estadual, realizando democraticamente audiências públicas, ouvindo os 

órgãos técnicos e população diretamente interessa com vista a facilitar o acesso e 
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conhecimento de todos acerca do seu direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. 

9. Inclusão na pauta permanente da Comissão de Proteção ao 
Meio Ambiente a fiscalização, apuração da conduta das 
principais empresas poluidoras do Estado em relação à 
poluição atmosférica e convocações anuais para a prestação 
de contas  

239. Recomenda-se a inclusão na pauta de atuação da Comissão de Proteção ao 

Meio Ambiente, como tema perene a fiscalização e controle das eventuais infrações 

cometidas contra o meio ambiente realizadas pelas empresas poluidoras do Estado, 

abrindo-se um canal direto para a população realizar reclamações e solicitar 

apuração de eventuais condutas ilegais das empresas poluidoras de todo o Estado do 

Espírito Santo. 

240. Ademais, sugere-se que a Comissão de Proteção ao Meio Ambiente, em 

conjunto com a Comissão de Saúde e Saneamento e a Associação dos Municípios do 

Estado do Espírito Santo – AMUNES, verifiquem quais medidas poderão ser adotadas 

a fim de viabilizar e facilitar, dentro dos parâmetros legais, a instalações de novos 

coletores de partículas em todo o Estado, além de disponibilizar uma orientação para 

elaboração de leis padronizadas que visem auxiliar os Prefeitos e Vereadores a 

proporem leis (e fiscalização do cumprimento das mesmas) de proteção ao meio 

ambiente uniformes que visem garantir a toda a população um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado.  

241. Por fim, recomenda-se que a Comissão de Proteção ao Meio Ambiente 

convoque anualmente as empresas poluidoras para prestar contas em audiência 

pública das medidas adotadas para a melhoria da qualidade do ar da Grande Vitória e 

Anchieta. 
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10. Celebração de um convênio da Assembleia Legislativa, IEMA e 
SEAMA disponibilizando de modo atualizado relatório 
bimestral da poluição atmosférica no Estado do Espírito Santo 
em seus sítios eletrônicos.  

242. Muito mais do que um dever do Estado de prestar toda e qualquer informação 

de utilidade pública à população, trata-se de um direito fundamental do cidadão ter 

acesso pleno e irrestrito a todo documento público, em especial aqueles que tratam 

do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.  

243. Assim, recomenda-se que a Assembleia Legislativa, IEMA e SEAMA 

desenvolvam conjuntamente uma ferramenta nos seus respectivos sites que 

disponibilize o relatório bimestral elaborado pelo IEMA acerca dos níveis de poluição 

atmosférica para consulta, análise e sugestão da população capixaba. Dessa forma é 

possível verificar o cumprimento das leis ao mesmo tempo em que democratiza, 

franqueando e publicitando ainda mais as informações relativas à matéria a fim de 

que os cidadãos possam cobrar dos gestores públicos e empresas uma postura mais 

ativa na defesa da proteção ao meio ambiente.  

11. Repartição justa dos royalties da exploração mineral  

244. Durante a oitiva dos representantes das empresas Vale e da Samarco, em 

especial, foi exposto que enquanto no Estado do Espírito Santo essas empresas 

pagaram, respectivamente R$ 237.000.000,00 (duzentos e trinta e sete milhões de 

reais), nos últimos três anos, aqui no Espírito Santo de tributos. Já, no Estado de 

Minas Gerais é arrecadado e R$ 2.163.849.138,00 (dois bilhões, cento e sessenta e 

três milhões, oitocentos e quarenta e nove mil e cento e trinta e oito reais). 

245. O problema é que inegavelmente os efeitos nocivos da exploração, manuseio, 

transporte e transformação de minerais, por exemplo o minério de ferro, não é 

sentido apenas naquelas áreas onde é efetivamente explorado o mineral. O caso do 

Estado do Espírito Santo é sintomático neste sentido.  

246. Cumpre lembrar que o nosso Estado sequer possui uma mina de minério de 

ferro, não extraímos um grama de carvão e, mesmo assim, graças às atividades 
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inerentes a exploração desses insumos, sofremos diariamente com a poluição 

transportada pelas empresas que atuam nesse seguimento. 

247. Com efeito, recomenda-se que seja criada uma Frente Parlamentar na 

Assembleia Legislativa, com o apoio do Congresso Nacional, com vistas a defender a 

Distribuição Justa dos Royalties da Exploração Mineral a fim de mudar a legislação 

federal atualmente existente, contemplando outras áreas que sofrem diretamente 

com as mazelas trazidas pela exploração mineral além daquelas onde são 

efetivamente extraídos os minerais, afinal, há uma cadeia indissociável de etapas que 

também causam impactos ambientais e socioeconômicos que precisam ser 

compensados. 

12. Instalação de Painéis e Ferramenta On-Line dispondo sobre a 
Qualidade do Ar no Estado do Espírito Santo 

248. A população se orienta e está acostumada a consultar as placas indicativas 

dispostas nas praias e no site das Prefeituras acerca das balneabilidade das águas do 

nosso litoral. Trata-se de um mecanismo informativo que norteia a conduta dos 

capixabas, prevenindo-os de se exporem desnecessariamente a um agente poluente.  

249. É com base nesse informativo que idosos e crianças, por exemplo - parte mais 

vulnerável a doenças e problemas de saúde - evitam ingressar em águas impróprias 

para banho ou até mesmo praias com alto risco de contaminação.  

250. Fruto de uma solicitação das organizações não governamentais e diante de 

uma necessidade premente dos capixabas, recomenda-se que o Governo do Estadual 

implante ao longo das principais vias e pontos de concentração de partículas, um sítio 

eletrônico específico com painéis de controle da qualidade do ar que disponham de 

informações, em tempo real, sobre as concentrações dos particulados e dos níveis de 

poluentes existentes na Grande Vitória e em outros pontos sensíveis do Estado do 

Espírito Santo a fim de se ter maior controle, fiscalização e acompanhamento pela 

população diretamente interessada.  
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13. O passivo ambiental e a necessidade de adoção de medidas 
compensatórias  

251. Conforme exposto neste relatório, as empresas Vale, ArcellorMittal e Samarco 

reconheceram a sua contribuição para o agravamento da poluição atmosférica no 

Estado do Espírito Santo, que mesmo de forma indireta e insuficiente se 

comprometeram publicamente em diminuir esses níveis.  

252. Além desse fato, as manifestações técnicas e documentação acostada aos 

autos igualmente demonstram que a Vale, ArcellorMittal e Samarco, desde as suas 

respectivas implantações, impactaram e foram responsáveis pela acumulação, 

durante décadas, da partícula denominada pó preto no meio ambiente.  

253. Este passivo ambiental, indubitavelmente de responsabilidade dessas 

empresas, precisa ser cobrado pelos órgãos ambientais competentes. Trata-se de 

uma questão, frise-se, reconhecida pelas próprias poluidoras. 

254. Com efeito, recomenda-se que os órgãos de fiscalização, bem como o 

Ministério Público Estadual e Federal proponham ações civis públicas com vista a 

exigir dessas empresas a compensação dos danos ambientais causados ao meio 

ambiente capixaba, bem como providenciem a imediata reparação desses danos 

ambientais e morais coletivos. Importante, salientar que essa compensação não 

passa apenas pela questão financeira, mas com ações efetivamente solucionadoras 

dos problemas que afligem a população do Estado.  

255. Como medida compensatória esta Comissão Parlamentar de Inquérito, indica 

que as referidas empresas arquem integralmente com a construção de unidades 

hospitalares, em Cariacica, Anchieta e Vitória, respectivamente, Estadual de 

Cariacica, e implantação de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital 

Maternidade de Anchieta – Hospital do MEPES e Infantil de Vitória, sendo referência 

no tratamento de doenças pulmonares e sequelas correlatas, estando a presente 

solicitação em consonância com o preconizado pela Secretaria de Estado da Saúde. O 

não cumprimento deste item caberá ao Ministério Público a aplicação de multa e 

sanções pertinentes às empresas Vale, ArcelorMittal e Samarco visto o tamanho do 

dano já causado à sociedade capixaba;  
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256. Ademais, como mais uma medida compensatória, considerando que as 

empresas Vale e ArcelorMittal detém a intenção de investir R$ 165.000.000,00 (cento 

e sessenta e cinco milhões de reais), e a Samarco  R$ 130.000.000,00   (cento e trinta 

milhões de reais) até o ano de 2020, para a redução de aproximadamente de 20% 

(vinte por cento) das emissões de material particulado no Complexo de Tubarão, 

visando contribuir com o desenvolvimento sustentável e a melhoria de vida da Região 

Metropolitana da Grande Vitória (RGV) e Anchieta, propomos que referidas 

empresas, em conjunto com a Samarco financiem: a) estudos de modelagem 

matemática de dispersão de poluentes atmosféricos e de modelo receptor para 

estimar a participação de cada uma das fontes emissoras de poluentes atmosféricos 

previstos na legislação estadual (P S, PTS, PM10, PM2,5, SO2, NOx, O3) e a 

identificação da origem da poeira sedimentável, através de nova metodologia de 

análise química e morfológica, com uso de microscopia eletrônica de varredura, no 

prazo de 36 meses, com investimento na ordem de R$ 7.500.000,00 (sete milhões e 

quinhentos mil reais); b) apoiem a produção de conhecimento científico, mediante 

celebração de convênio com instituição de ensino para a concessão de bolsas de 

estudo para pesquisas relacionadas a qualidade do ar e promoção da saúde, cujo 

investimento em 36 meses, somando um investimento de R$ 1.500.000,00 (um 

milhão e quinhentos mil reais); e c) apoiem o aprimoramento de gestão de qualidade 

do ar da Região da Grande Vitória e Anchieta, com a realização de estudos e projetos, 

previstos ou não em condicionantes de licenças ambientais, cujos custos sejam 

rateados proporcionalmente entre todas as fontes emissoras de poluentes 

atmosféricos da Região da Grande Vitória e Anchieta, incluindo a implantação, 

operação e manutenção das redes de monitoramento da qualidade do ar. 

257. Tais medidas, em conjunto, iriam somar R$ 304.000.000,00 (trezentos e quatro 

milhões de reais) até 2020, agregando conhecimento e segurança técnica para a 

gestão da qualidade de ar da Região da Grande Vitória e Anchieta e promoção da 

saúde dos cidadãos capixabas. 
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14. Monitoramento constante, da qualidade do ar e do leito 
marinho nas áreas adjacentes à Vale, ArcellorMittal e 
Samarco.  

258. Restou comprovado nos autos as contribuições das empresas Vale, 

ArcellorMittal e Samarco como fontes de lançamento de partículas poluidoras no 

meio ambiente do nosso Estado. 

259. Nesse sentido, conforme dados informados pelos cientistas e técnicos 

especialista na matéria, é cientificamente possível que, por meio do monitoramento 

constante da qualidade do ar e do leito marinho nas adjacentes à Vale, ArcellorMittal 

e Samarco, se faça a apuração e monitoramento do ar e do quantitativo de poeira 

sedimentada depositada naquelas regiões, o que demonstrará com clareza o nível de 

degradação ambiental ao longo de mais de três décadas de atuação desses grupos 

empresariais. 

260. Referida medida demonstrará indubitavelmente a defasagem metodológica e 

comprovará a falha daquelas empresas e órgãos de fiscalização em relação à falta de 

indicadores objetivos acerca da qualidade da água, em especial no que tange aos 

sedimentos depositados nas praias e leitos marinhos. 

261. Com efeito, recomenda-se que os órgãos de fiscalização, bem como o 

Ministério Público Estadual e Federal investiguem e, se necessário, proponham ações 

civis públicas com vista a exigir das empresas Vale, ArcellorMittal e Samarco realizem 

e arquem com os custos inerentes a apuração e monitoramento do leito marinho das 

áreas do entorno dos seus respectivos empreendimentos, disponibilizando os dados 

a população em geral.  

15. Ampliação e modernização da rede de monitoramento de 
poluição atmosférica do Estado  

262. Segundo foi reconhecido pela SEAMA, hoje Na Grande Vitória existem 09 

(nove) estações de monitoramento da poluição atmosférica, o que por si só 

demonstra a necessidade de ampliação e modernização da rede de monitoramento 

de poluição atmosférica do nosso Estado. 
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263. Soma-se a esse fato a necessidade de modernização do nosso parque de 

monitoramento para uma fiscalização efetiva e expedição dos alertas necessários à 

população no que se refere aos níveis de poluição do ar. Apresenta-se como inadiável 

que os órgãos responsáveis assumam esse compromisso e coloquem em prática um 

dever que lhes foi atribuído, ou seja, exercer as suas atribuições com eficiência, 

presteza, qualidade, celeridade, objetivando sempre no interesse público e da 

proteção ambiental. 

264. Assim feito, recomenda-se que a SEAMA e o IEMA elaborem estudos técnicos 

e iniciem com a urgência necessária o procedimento de compra de novas estações de 

monitoramento, bem como ampliem os locais onde elas serão instaladas a fim de que 

se possa traçar um panorama mais amplo do grau e distribuição da poluição 

atmosférica no Estado do Espírito Santo.  

16. Ampliação e modernização da Promotoria ambiental: 

265. Recomenda-se que a Procuradoria Geral de Justiça proceda ao levantamento 

dos recursos físicos e humanos necessários à melhoria das condições da Promotoria 

Ambiental, encaminhando a esta Casa, caso entenda pertinente, um Projeto de Lei 

criando a estrutura de pessoal e apoio técnico e especializado para atuar com 

exclusividade junto à Promotoria Ambiental, com vistas a: a) agir com independência 

e autonomia em relação aos demais órgãos públicos ambientais, fiscalizando as 

informações que lhes forem encaminhadas; b) fazer investigações com pessoal e 

peritos independentes; c) acompanhar o grande volume de processos de denúncias e 

queixas ambientais; d) acompanhar as licenças concedidas e o cumprimento de 

condicionantes, propondo as medidas que se fizerem necessárias.  

266. Ainda, que a Procuradoria Geral de Justiça crie um Grupo de Trabalho 

interdisciplinar que envolva Promotoria Ambiental, Promotoria da Saúde, Promotoria 

da Defesa do Patrimônio Público, Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos e 

Promotoria Criminal, para que, juntos, adotem as medidas indispensáveis para o 

combate à poluição causada pelo Pó Preto e responsabilização os agentes públicos ou 

privados pelos danos morais e patrimoniais causados ao meio ambiente, ao Estado e 

à população. 



 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 
 

76 

267. Por fim, que Grupo de Trabalho interdisciplinar envolvendo a Promotoria 

Ambiental, Promotoria da Saúde, Promotoria da Defesa do Patrimônio Público, 

Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos e Promotoria Criminal dê 

prosseguimento e conclusão aos requerimentos dos cidadãos, ambientalistas, 

comunidades, associações, que porventura estejam pendentes na Promotoria 

Ambiental ou correlatos ao assunto do Pó Preto, abrindo, ainda, um canal de 

recebimento de denúncias ou representações à sociedade, para acolher e dar 

prosseguimento as reclamações e pedidos de sua alçada que sejam a respeito o 

assunto do Pó Preto;  

17. Níveis de investimento desproporcionais e necessidade 
premente da adoção de medidas efetivas para o fim da 
emissão de poluentes  

268. As empresas Vale, ArcellorMittal e Samarco, se comprometeram diante desta 

CPI, investir, respectivamente, em reais: R$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões), 

R$ 100.000.000,00 (cem milhões), R$ 130.000.000,00, (cento e trinta milhões) até os 

anos de 2018, 2019, 2020,  para minimizar os efeitos nocivos derivados de suas 

operações.  

269. Somado a isso, as referidas empresas questionam determinadas as 

condicionantes impostas pelo IEMA e SEAMA, diga-se de passagem, aceitas no 

momento do pedido de expansão de seus respectivos parques industriais. O que se 

espera é a não aceitação de tais fatos, por nenhum desses combatentes órgãos de 

defesa e proteção ao meio ambiente. 

270. Ou seja, ficou demonstrado para esta Comissão que o tempo e a urgência 

dessas companhias para adoção de medidas que venham a diminuir efetivamente o 

problema do Pó Preto, não é o mesmo dos cidadãos capixabas. A população capixaba 

não suporta mais o incômodo e, principalmente, as consequências para a saúde que a 

poluição emitida, em especial por essas empresas, causam a todos. Por isso, esta CPI 

está fazendo recomendações para intensificar e agilizar as medidas cabíveis, 

271. Com efeito, recomenda-se que os órgãos de fiscalização, bem como os 

Ministérios Público Estadual e Federal investiguem e, se necessário, proponham 
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ações civis públicas com vista a exigir das empresas Vale, ArcellorMittal e Samarco 

que realizem investimentos compatíveis com a sua responsabilidade na degradação 

ambiental e na saúde da população capixaba, exigindo de forma imediata que essas 

empresas adotem de forma mais céleres medidas efetivas para o controle da emissão 

de poluentes e consequentemente manutenção da qualidade do ar. 

18. Aprofundamento de estudos das demais partículas e gases 
tóxicos presentes no meio ambiente do Estado do Espírito 
Santo  

272. Apesar de não ter sido objeto fulcral da investigação realizada por esta 

Comissão Parlamentar de Inquérito, foi alertado pelos diversos especialistas do tema 

que a preocupação da população capixaba e dos órgãos de proteção ambiental não 

devem ficar cingida somente nos altos níveis de poluição derivados da emissão das 

partículas do pó preto.  

273. Segundo apontado pelos especialistas existe outras substâncias que se 

encontram em nosso meio ambiente, dentre elas o dióxido de nitrogênio, o dióxido 

de enxofre, o monóxido de carbono e o ozônio que carecem de uma melhor 

investigação e atenção por parte das autoridades competentes.  

274. Acerca da periculosidade da alta concentração desses gases e sua 

consequência para saúde humana, tem-se que o dióxido de nitrogênio, por exemplo, 

provoca a irritação da mucosa pode acarretar desde coriza a danos pulmonares 

inflamatórios que podem até mesmo levar a doenças pulmonares obstrutivas 

crônicas como a bronquite e o enfisema. 

275. Igualmente perigosa à inalação de monóxido de carbono em níveis acima dos 

aceitáveis pode acarretar a hipoxemia e seus efeitos, ou seja, baixa oxigenação, pois, 

o monóxido de carbono acaba por competir com o oxigênio, se agregando à 

hemoglobina, que altera as membranas celulares. Assim, especialmente os indivíduos 

mais sensíveis estão sujeitos à hipoxemia e seus efeitos, ou seja, baixa oxigenação no 

organismo o que acarreta a necessidade imediata de internação. 
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276. Isto porque é ativado uma cascata inflamatória, levando à peroxidação lipídica, 

ou seja, alteração das membranas celulares, podendo ocasionar até mesmo a 

ataques neurológicos como, por exemplo, acidentes vasculares cerebrais. 

277. O exposto nestas linhas é apenas uma fração dos perigos e consequência para 

a saúde humana que tais gases podem causar, devendo ser abertos pelo Ministério 

Público, órgãos de proteção ambiental e demais entidades competentes uma 

investigação específica com vista a apurar e tomar as devidas providências contra 

essas gravíssimas denúncias feitas pela classe médica e por especialistas em meio 

ambiente. 

19. Das grandes empresas, do Complexo de Tubarão: 

278. Considerando que, as empresas Vale e Arcelor Mittal admitiram a  

responsabilidade, respectivamente, de, no mínimo, por 15,8% e 5% do Pó Preto, que 

essas empresas arquem imediatamente com a reparação dos danos aos particulares 

afetados, nessa mesma proporção.  

279. Destarte, sugerimos que a as empresas Vale e Arcelor Mittal, voluntariamente, 

promovam programa de reparação aos lesados, mediante procedimentos arbitrais, 

com a participação das associações de moradores afetadas ou entidades ambientais 

de notória credibilidade. E assumam imediatamente, na proporção dos danos 

reconhecidos, a indenização das despesas contínuas dos cidadãos e estabelecimentos 

com a limpeza do Pó Preto e pintura de prédios, e, ainda, tratamento de saúde.  

20. Dos licenciamentos concedidos e adoção de novas 
condicionantes pelo IEMA e SEAMA 

280. À luz do demonstrado no presente relatório ficou evidenciado que a postura e 

condicionantes impostas pelos órgãos de proteção e defesa ao meio-ambiente 

podem ser consideradas ineficazes frente à problemática apurada nos dias atuais. 

281. Não há margem de dúvida de que as condicionantes impostas se 

demonstraram, ao longo do tempo, absolutamente incipientes, pois o nível de 
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poluição atmosférica e doenças relacionadas a ela aumentou na mesma proporção 

em que as atividades industriais relacionadas à emissão do pó preto progrediram. 

282. Deste modo, se faz indispensável que o IEMA e a SEAMA revejam os seus 

posicionamentos técnicos, passando a adotar uma postura mais rigorosa na 

imposição de condicionantes ambientais no ato de lavratura do respectivo 

licenciamento ambiental. É preciso que haja um melhor equilíbrio entre o interesse 

econômico e desenvolvimentista do Estado e a indissociável necessidade da 

população de ter um meio-ambiente ecologicamente equilibrado. 

283. Não é mais admissível nos dias atuais se autorize o descontrole na fiscalização 

de atividades que sabidamente são poluidoras, cabendo ao Poder Público adotar as 

técnicas, métodos e medidas que minimizem ou extinguem, quando possível, os 

riscos à qualidade de vida, do meio ambiente e do direito a saúde. 

284. Esta Comissão Parlamentar de Inquérito recomenda aos órgãos ambientais o 

indeferimento de concessão de licenciamento ambiental para ampliação do nível de 

atividade das atuais empresas, bem como, de novas empresas que desejam 

aumentar ou estabelecerem empreendimentos das mesmas fontes poluidoras, 

285. Com efeito, recomenda-se que o IEMA e SEAMA revejam as condicionantes já 

impostas às empresas poluidoras, garantindo, após os devidos estudos técnicos, a 

manutenção da qualidade ambiental em relação às operações existentes, e, ato 

contínuo, adote postura mais rigorosa e técnica na expedição e fiscalização quanto ao 

cumprimento das condicionantes ambientais. 

21. Integração dos órgãos de controle ambiental estadual e 
municipais  

286. Verificou-se ao longo dos trabalhos que a falta de servidores efetivos, 

necessidade de melhoria salarial, e estrutura física adequada, inclusive laboratórios, 

implantação de rede de segurança para a coleta dos dados ambientais desses órgãos 

de proteção ambiental é, sem sombra de dúvida, o principal fator para que a atuação 

não seja intensificada e os abusos devidamente punidos. 
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287. Assim sendo, recomenda-se que o Poder Executivo Estadual promova a 

integração e operacionalize maior troca de informações, equipamentos e experiência 

entre os diversos órgãos de proteção ambiental, medida esta que irá gerar inclusive 

corte de despesas e otimização dos custos, em especial durante este período de 

recessão econômica e limite nos gastos públicos. 

22. Recomendações encaminhadas pela Sociedade Civil 
Organizadas e Organizações Não Governamentais  

288. Verdadeiras parceiras durante os trabalhos desenvolvidos por esta Comissão 

Parlamentar de Inquérito, a sociedade civil organizada e as organizações não 

governamentais apresentaram, em paralelo uma série de recomendações 

extremamente valiosas, cujo conteúdo foi votado e aprovado e passam a compor o 

presente relatório. Sendo anexado ao encaminhamento à este relatório às 

autoridades competentes. 

23. Encaminhamento do relatório aos órgãos de defesa e proteção 
ao meio ambiente e sua disponibilização eletrônica no site da 
Assembleia Legislativa  

289. Por fim, recomenda-se o encaminhamento de cópia integral do presente 

relatório circunstanciado aos órgãos de defesa e proteção ao meio ambiente atuante 

no Estado do Espírito Santo, para o Ministério Público Estadual, Defensoria Pública 

Estadual, Defensoria Pública Federal, Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, 

Governador do Estado, Secretária Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - 

SEAMA, Instituto Estadual de Meio Ambiente - IEMA, Secretaria Estadual de Saúde - 

SESA, Ordem de Advogados do Brasil – Seccional do ES, Procuradoria da Republica no 

Estado do Espírito Santo, Departamento de Polícia Federal – ES, Procuradoria 

Regional do Trabalho da 17ª Região, Superintendência Regional do Trabalho no ES, 

Procuradoria Geral do Estado, Advocacia Geral da União no ES, Juiz Federal da Quarta 

Vara Cível de Vitória- ES, Ministro do Meio Ambiente, Ministro da Saúde, Ministro da 

Justiça, Presidência do IBAMA, Presidência do CONAMA, Procurador Geral da 

República, Procurador Geral do Trabalho; Superintendência da Polícia Federal, 

Corregedoria do Conselho Nacional do Mistério Público, Prefeito Municipal de 
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Anchieta; Prefeito Municipal de Vitória; Prefeito Municipal de Vila Velha; Prefeito 

Municipal da Serra, Prefeito Municipal de Cariacica, Deputado Federal Lelo Coimbra 

(PMDB), Deputado Federal Sérgio Vidigal (PDT), Deputado Federal Max Filho (PSDB), 

Deputado Federal Paulo Foleto (PSB), Deputado Federal Helder Salomão (PT), Deputado 

Federal Dr. Jorge Silva (PROS), Deputado Federal Manato (SD), Deputado Federal Givaldo 

Vieira (PT), Deputado Federal Evair de Melo (PV), Deputado Federal Marcus Vicente (PP), 

Senadora Rose de Freitas (PMDB), Senador Ricardo Ferraço (PMDB) e Senador Magno 

Malta (PR). 

 

Vitória (ES), 07 de outubro de 2015. 
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