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* * * 

 

- Abre a reunião o Sr. Barros Munhoz. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Havendo número de 

membros presentes, nos termos regimentais do Ato da Mesa no 26, de 2021, declaro aberta 

a décima reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída pelo Ato no 06, de 

2021, com a finalidade de investigar irregularidades envolvendo os processos de 

licenciamento e monitoramento da cava subaquática no estuário entre Santos e Cubatão, 

no litoral de São Paulo, que é preenchida com cerca de 2,4 bilhões de litros de sedimentos 

tóxicos, colocando a região em iminente perigo de crime ambiental das proporções 

verificadas na cidade de Brumadinho, Minas Gerais, com a finalidade de deliberar a pauta 

anexa, proceder a oitivas e tratar de outros assuntos de interesse da CPI. 

Registro a presença dos nobres deputados Maurici, Barros Munhoz, nesta 

Presidência, Cezar, Estevam Galvão, Delegado Olim e Professor Walter Vicioni. Solicito 

ao secretário da comissão a leitura da Ata da última reunião. Delegado Olim, presente; 

Professor Walter também. Alguém solicita a dispensa? 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Com a palavra.  

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Para pedir a dispensa da leitura da Ata, 

Excelência. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - É regimental o pedido de 

Vossa Excelência. Os Srs. Deputados que forem favoráveis permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) Fica considerada aprovada a Ata da nona reunião desta CPI.  
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Esta reunião foi convocada para proceder às oitivas do professor Elio Lopes dos 

Santos e do Sr. Sérgio Pompéia, diretor-presidente da Cpea. Eu gostaria de ceder a 

palavra, então, ao Dr. Elio Lopes dos Santos, e solicito aos Srs. Deputados que desejarem 

formular perguntas que façam a sua inscrição. Dr. Elio. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Com a palavra, deputado 

Estevam Galvão.  

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Excelência, eu queria dar a palavra a V. 

Exa. mesmo para fazer um preâmbulo de como será conduzida e o tempo. Eu não vejo 

aqui, para a gente fazer pergunta, me parece que... Não sei se tenho que fazer inscrição 

ou se peço pela ordem.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Pois não, pode fazer 

pergunta se inscrevendo. E ele vai fazer uma explanação inicial, o Dr. Elio. Dr. Elio, 

aproximadamente a gente tem estimado em 10 ou 15 minutos. Seria razoável isso? 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Eu fiz uma apresentação um pouquinho 

densa em função de toda a problemática que envolve Cubatão. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Quanto tempo o senhor 

calcula? 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Eu precisaria de uns 20 minutos pelo 

menos.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Está bom. Combinado. 

Então, Estevam... 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Pois não.  
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O SR. DELEGADO OLIM - PP - Eu queria que o senhor, por gentileza, me 

inscrevesse para depois falar. Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Pois não. Delegado Olim, 

inscrito. Deputado Estevam também se inscreveu? 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Estou me inscrevendo, Excelência.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Delegado Olim e deputado 

Estevam, por enquanto. Apenas uma qualificação da testemunha. Nome completo, Dr. 

Elio? 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Elio Lopes dos Santos.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Eu acho que é 

desnecessária essa qualificação, sinceramente. Ele é convidado, eu acho que não tem 

sentido esse termo de qualificação. Eu só advertiria, Dr. Elio, que, como testemunha, com 

fundamento nos Arts. 203 e 218, do Código de Processo Penal, bem como as demais 

normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis à espécie, cumpre-nos adverti-lo 

de que deve dizer a verdade, não podendo fazer afirmações falsas, calar ou negar a 

verdade a respeito dos fatos de seu conhecimento, por incorrer no crime previsto no Art. 

4o, inciso II, da Lei Federal no 1.579.  

É uma formalidade que esta Presidência se vê compelida a cumprir. E gostaria de 

tomar um termo de compromisso de vossa senhoria, no seguinte sentido: “sob minha 

palavra de honra, prometo dizer a verdade do que souber e me for perguntado relacionado 

com a investigação a cargo desta CPI”. O senhor ratifica? 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Perfeito. Concordo. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Então, tem vossa senhoria 

a palavra, Dr. Elio.  
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O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Bom dia a todos. Primeiramente, quero 

agradecer o convite para participar desta comissão. Em nome do deputado Barros 

Munhoz, eu estendo meus cumprimentos a todos os outros deputados. E o que eu pretendo 

aqui é mostrar, fazer uma síntese daquilo que representou também, durante muitos anos, 

Cubatão. Começa lá pela década de 80. Eu preparei uma apresentação aqui. Vou 

compartilhar com os senhores. Está na tela aí? 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Já está. 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Então, o que eu pretendo mostrar aqui são 

as desconformidades desse licenciamento ambiental da cava subaquática. Na realidade, 

essa apresentação que eu estou trazendo aos senhores já foi feita na Câmara de Santos, 

onde teve uma comissão especial de vereadores. Inclusive, no final teve uma decisão e 

recomendações à Cetesb. Ao final, eu vou mostrar isso. 

Mas a questão de Cubatão, o objetivo da apresentação é um resumo histórico da 

industrialização e da poluição de Cubatão: os aspectos legais, administrativos, as 

desconformidades, a tecnologia, mostrar as tecnologias implantadas e riscos associados, 

e as melhores práticas de controle ambiental que existem pelo mundo no tratamento de 

sedimentos.  

Cubatão tem uma história que começa em 1950, com a implantação da refinaria 

Presidente Bernard. Em 1955, já se extraía a primeira gota de gasolina. E, como é comum, 

ao redor dessa grande refinação de petróleo surgiram as demais indústrias: a indústria 

petroquímica, indústria de fertilizantes. Na década de 60, a siderúrgica, o caso da Cosipa, 

atual Usiminas.  

E isso foi evoluindo. Foram até a década de 80, mais ou menos, as operações que 

acabaram gerando uma grande quantidade de resíduos sólidos, de efluentes líquidos, 

industriais, poluição do ar. E todos nós conhecemos os impactos que ocorreram nessa 

região e que redundaram, mais precisamente em 1983, no Programa de Controle 

Ambiental da Cetesb em Cubatão.  

Na época, eu posso dizer que eu estava lá, participei plenamente, eu era da Cetesb. 

Comecei a minha vida na Cetesb na década de 70, entrei por concurso público e me 

aposentei em 96 como gerente do distrito de Cubatão. Então, eu tenho toda uma 

informação que eu pretendo trazer aos senhores. 
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As emissões de poluição do ar, embora aqui elas constem como 236 toneladas por 

dia de material particulado, na realidade a história não conta exatamente, porque faltaram 

as emissões da Companhia Siderúrgica Paulista. Isso aí chegaria a em torno de quase 600 

toneladas por dia de material particulado, sem contar fluoretos, amônia, CO2 e os 

hidrocarbonetos, metanos, não metanos.  

A Cosipa... A poluição também era um problema na época, porque não existia um 

sistema de controle não só para a poluição da água, mas para a poluição do ar. A Cosipa, 

por exemplo, trazia uma carga muito grande de metais pesados: aqui nós temos 1.336 

toneladas por ano, sem contar outros poluentes não computados, que a gente vai na 

sequência mostrar aos senhores.  

Então, todos esses efluentes... Essa foto, para vocês terem uma ideia, é de um 

sobrevoo, quando eu trabalhava para o Ministério Público, sobre a região de Cubatão, que 

nós fizemos já no ano 2000. Ainda tínhamos essa situação: a carga orgânica e a 

quantidade de fluoreto era tão grande que acabava... Esse rio tinha um PH muito ácido, 

em torno de 2,5, com uma formação de algas, em função da grande quantidade de material 

orgânico presente. Tudo isso desaguando no Rio Cubatão.  

Esse é o Rio Mogi, que vocês estão vendo. E posteriormente isso tudo ia para o 

estuário de Santos. O mesmo ocorria em relação às demais indústrias. Aqui é um detalhe 

da Copebras, onde tinha extravasamento das suas montanhas de gesso, produtos, resíduos 

gerados pela produção do ácido fosfórico. Isso vazava e chegava também ao estuário de 

Santos. 

Também tínhamos, além das emissões crônicas, que eu acabei de mostrar para 

vocês, emissões eventuais causadas por falhas operacionais, drenagens irregulares. Aqui 

é um detalhe de uma drenagem irregular de uma empresa. E aqui nós tínhamos cerca de 

6,6 toneladas por ano de metais pesados, só provenientes do efluente dessas empresas. 

Então, dá para se ter uma ideia da carga que chegava toda ao estuário.  

E aqui é a Cosipa, que tinha uma vazão de 25 mil metros cúbicos por hora, uma 

verdadeira Tucuruí, sendo lançada dentro da bacia de evolução. Aqui é a bacia de 

evolução da Ultrafértil de Cosipa; aqui é o rio que nós vamos discutir a questão do 

estuário de Santos. Toda essa região aqui recebia toda a carga de poluição, principalmente 

da coqueria, daí a quantidade de benzopireno ser muito alta, porque a unidade de coqueria 

é uma grande geradora de benzopireno.  
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O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Pela oportunidade, Dr. Elio, 

os slides não estão rodando. É assim mesmo que o senhor deseja apresentar? Eles estão 

fixos e não estão ocupando a tela toda. Estou sendo alertado aqui... 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Espera aí, deixe-me colocar o fone de 

ouvido, que está difícil escutar você.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Ok. Pode continuar. 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Pode falar.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Pode continuar.  

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Está dando para ver perfeitamente? 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Está fixo.  

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Muito bem. Então, aqui nós tínhamos toda 

essa carga de poluentes - amônia, cianeto, fenóis, benzeno, tolueno e xileno -, além de 

metais pesados, porque a siderurgia é uma grande produtora. Isso tudo dá uma quantidade 

enorme de metais pesados, e aqui não está computado, evidentemente, o benzopireno, 

porque na época a Cetesb não realizou a análise desse poluente. Travou aqui agora. Aqui, 

o próprio relatório da Cetesb demonstra que uma das maiores cargas era da Cosipa e 

Petrobras. E as outras também acabavam lançando, mas não numa quantidade tão grande 

como essas duas empresas.  

Bom, tudo isso foi ocorrendo. Nós tivemos o Plano de Controle Ambiental de 

Cubatão. Essas empresas foram sendo advertidas, implantaram seu sistema de controle 

de poluição para efluentes líquidos, para a parte de poluição do ar. E nós viemos aí nesse 

processo, até que surge a expansão do Diplan. Porque aqui já era um porto da Ultrafértil. 

Inclusive, tive a oportunidade de trabalhar na Ultrafértil antes de trabalhar na Cetesb. E 

era um porto onde se recebia, por aqui, a amônia e enxofre para produção de ácido 

sulfúrico nas suas unidades de processo.  

Nesse primeiro momento, a dragagem foi exposta em geobags aqui no próprio site 

da empresa. Porém, o volume passou a ser muito grande. Seria dragado no canal de 
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Piaçaguera. E aí é que surgiu a questão da implantação da cava subaquática. Então, eu 

vou falar um pouquinho aqui das desconformidades ambientais dessa cava, onde, através 

de um parecer que eu realizei para a Associação de Combate de Poluentes... Eu tenho 

uma firma de engenharia ambiental que também trabalha na elaboração de laudos. E fui 

procurado pela ACPO e fiz esse laudo aí, que na realidade é uma resposta aos quesitos 

formulados pelo deputado estadual Paulo Correa Jr, colega de vocês na Alesp.  

 

O SR. MAURICI - PT - Para um aparte, presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Com a palavra, o deputado 

Maurici.  

 

O SR. MAURICI - PT - Precisa dizer ao professor Elio que os slides não estão 

passando. 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Ah, não? 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Foi isso que eu coloquei 

para ele.  

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Espera aí. Eu vou parar aqui... Vou tentar 

entrar outra vez. Entrou agora? 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Está bom agora? Perfeito, 

Maurici.  

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Perfeito. Então, vamos lá. Respondendo 

aos quesitos formulados, o que, inclusive, é o objetivo do convite que me foi feito. O 

primeiro quesito pergunta: “a área onde foi instalada a cava subaquática alguma vez foi 

considerada área protegida, não degradável ou intocável? Se sim, por que em 2005 uma 

licença prévia foi concedida?”. A Cetesb respondeu que a área onde foi instalada a cava 

não foi considerada como área protegida, nem degradável nem intocável.  

Então, na sequência... Olha, prestem bem atenção ao que a Cetesb fala aqui: não 

dragável ou intocável. Na sequência, eu faço as seguintes considerações: embora a Cetesb 
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não considere a área uma área protegida, não dragável ou intocável, neste local existia 

um banco de sedimento - que a gente pode verificar aqui, onde está a cava; aqui a maré 

baixou, dá para ver com mais nitidez - que foi suprimido pela cava subaquática, o qual 

abrigava e alimentava várias espécies, dentre as quais aves migratórias.  

Bom, então de onde eu tirei essa informação? Ela consta na comissão especial de 

vereadores da Câmara de Santos. Ela está lá, em todos os detalhes, e nós temos aqui um 

e-mail do engenheiro Sérgio Pompéia dizendo que o local apresentava um banco de 

sedimento. Portanto, inviabilizaria, inclusive, o projeto que já estava sendo desenhado 

para ser implantado na Ilha das Cobras. Então, ele afirma que ali existia, sim, uma área 

protegida. E ele anexa, inclusive, uma informação, anexa ao e-mail, em que ele contorna 

aqui a área protegida. Então, é essa a informação que a gente tem em relação a isso. Por 

isso, a resposta a esse quesito.  

Quesito 2: “a Cetesb, em 2005, concedeu à atividade da cava subaquática uma 

licença ambiental com validade de cinco anos, tal, para exploração da cava?”. A Cetesb 

esclarece que as licenças prévias são compostas de intervenções em sequências temporais 

lógicas, e continuam automaticamente válidas. A nossa resposta a esse quesito é que 

houve um equívoco por parte da Cetesb nessa sequência temporal lógica, uma vez que as 

operações de dragagem, de manutenção, ocorrem, vêm ocorrendo de longa data naquele 

local. Haja vista que, se isso não ocorresse, teria dificuldade para os navios entrarem lá.  

Mesmo no tempo em que era gerente lá de Cubatão, ocorreram algumas dragagens 

já naquela época. Então, não dá para querer utilizar essa sequência de várias dragagens 

como algo que fazia parte da licença. Pode ser até que a licença peça alguma coisa, mas 

não... Isso sempre existiu.  

Uma outra coisa que precisa ser esclarecida é que, se prestarem bem atenção à 

licença ambiental prévia, nós vamos verificar que ela foi concedida para dragagem do 

canal de Piaçaguera, não para a construção de uma cava subaquática. Está lá escrito o 

seguinte: “A dragagem e disposição em cava”, quando o certo seria, veja a licença prévia, 

“A operação licença a operação de dragagem e construção de cava subaquática”, mas ela 

não fala em construção, ela fala em disposição.  

A licença de operação, que é de 2017, foi concedida para quase 2,4 milhões de m3, 

um volume também superior ao que foi concedido na LE, que é de 1.560 mil m3. A licença 

da Cetesb previa que os sedimentos contaminados seriam isolados e armazenados em 

áreas já degradadas por ações anteriores, sob a responsabilidade do empreendedor. O 

local da cava subaquática, junto à Ilha das Cobras, não apresentava concentração de 
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poluentes para ser considerada degradada, como afirma a Cetesb, razão pela qual esses 

sedimentos foram, da sua construção, lançados no PDO da Codesp.   

Agora, a Cetesb, para justificar, apresenta uma série de análises que conflitam, 

inclusive, com as análises realizadas pela empresa Basalto, mas, se eu levar em 

consideração que a Cetesb está correta, que ela fez e deram esses resultados, que são 

extremamente graves em termos de benzopireno e hidrocarbonetos policíclicos 

aromáticos, deveriam, veja bem... Não poderiam, melhor dizendo, ter sido dispostos no 

PDO da Codesp, porque a própria Resolução nº 454 não permitiria esse tipo de coisa, e 

todo esse material foi disposto no PDO da Codesp.  

Aqui, um detalhe das análises que foram feitas pela Basalto, ponto um até o ponto 

sete. A concentração de poluentes está aqui no ponto três, em dois e três. Nos pontos seis 

e sete, praticamente não deu nada, e é onde a Cetesb, neste slide aqui, está dizendo que 

apresentou altas concentrações.  

Aqui, era realmente previsível essa concentração alta, porque nós temos aqui o 

Dique do Furadinho - com uma quantidade enorme de resíduo colocado aqui de forma 

totalmente inadequada, ao ar livre, no solo - e também tem aqui a saída do Rio Morrão, 

que despeja todos os seu efluentes que partem da Cosipa, aqui, justamente neste ponto. 

Aqui, um detalhe: no ponto três, que é esse que eu acabei de indicar, concentrações tão 

superiores a mais de mil vezes o padrão. Aqui, no ponto sete, praticamente não deu nada 

em termos de hidrocarbonetos.  

Então, a conclusão que se tem aí da empresa Basalto é que foram feitos sete pontos 

na camada superficial do sedimento e só nos dois pontos, P2 e P3, que foram encontradas 

concentrações de compostos químicos, na sua maioria poluentes tóxicos e carcinogênicos, 

que apresentaram concentrações acima do valor mínimo estabelecido pela Resolução nº 

454.  

O ponto 01, que é aquele lá onde está o Cais do Tiplam, praticamente não deu nada. 

Por que é que ele não deu nada? Porque ele já sofreu uma primeira dragagem uma vez. 

Então, naquela camada de 12 metros, praticamente nós não tínhamos, naquele momento 

- foi muito recente -, uma quantidade... Não deu para concentrar poluentes ali.  

Outra coisa: aqui, é um detalhe do Dique do Furadinho. Em toda essa região - Ilha 

dos Amores, Dique do Furadinho, da Cosipa -, vocês veem a quantidade de resíduo que 

foi disposto clandestinamente lá. Isso está totalmente assoreado, com uma quantidade 

enorme de resíduo, e eles afloram. Há uma lixiviação constante para dentro do estuário, 

mas a Usiminas, por motivo óbvio, a seguir eu vou apresentar, essa área não foi utilizada.  
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Por que é que essa área não foi utilizada se a disposição em terra é muito mais 

tranquila de se controlar e é uma tecnologia melhor do que uma cava subaquática? O 

motivo óbvio está aqui, meus senhores: a Usiminas quer ampliar o terminal portuário e, 

se ela quer ampliar o seu portal portuário, não dá para fazer disposição que vai ocupar um 

espaço físico extremamente grande dentro da sua área. Isso vai inviabilizar, talvez, o 

projeto. 

Tem a questão do SPU. Aqui, o descumprimento aqui do... O próprio Ministério 

Público fala, no processo, que “O fato é que o subsolo estuarino, bem da União e de uso 

comum do povo, está sendo utilizado para enterrar sedimentos contaminados”. Essa área 

não pertence à VLI, a demandada, ou à Cosipa, tampouco está sob sua administração. Ou 

seja, eu pego o meu resíduo e vou enterrar na área da União, que é de uso e bem comum 

do povo. Essa é uma irregularidade que a Cetesb deveria ter percebido.  

Aqui é um detalhe das amostragens que foram feitas na superfície. Por que é que 

eu fiz questão de mostrar essas análises que foram feitas na superfície? Porque, lá atrás, 

a Cetesb coloca que, quando nós já dragamos aquele local, logo em seguida, nós teríamos 

aí uma cobertura de novos sedimentos não contaminados. Você estaria limpando aquela 

área, não teria grandes problemas, só que, na superfície, já estão dando valores altíssimos 

aqui. Logicamente, quando aprofundar mais essa questão, mais essa retirada desse 

sedimento, você vai ter um sedimento absurdamente (Inaudível.).  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Dr. Elio, qual é o tempo 

que o senhor precisa ainda? 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Eu ainda preciso, porque eu estou 

respondendo às perguntas que estão lá, que vocês pediram para responder.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Pois não, qual é o tempo 

que o senhor calcula que ainda demore? 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Olha, mais uns 15 minutos, se vocês 

permitirem.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Pois não. 
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O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Está bom? Obrigado. O ponto central da 

questão também está aqui. Veja, aqui é que mora toda essa polêmica: no EIA/Rima consta 

o aprofundamento do canal de navegação para 12 metros. É o que foi aprovado em 

audiência pública, 12 metros.  

Aí a empresa, evidentemente, com a chegada de navio Panamax, com um calado 

maior, solicita o aprofundamento para 15 metros. Até aí, não tem problema, beleza. Se é 

uma coisa que há necessidade, há necessidade; vai lá, pede. Só que essa exigência, esse 

encaminhamento foi feito ao Ibama e o Ibama falou: “Olha, mantenha isso para a Cetesb, 

porque a Cetesb já vem tratando dessa questão”.  

A Cetesb concede autorização sob o argumento de limpar o canal de Piaçaguera. 

Esse foi o grande negócio, porque, com esse argumento de limpar o canal de Piaçaguera, 

ela sai fora de uma audiência pública, de fazer um novo EIA/Rima. Essa exigência livrou 

a Usiminas de um novo processo de licenciamento, ignorando e afrontando a Resolução 

Conama nº 1, de 86, e a nº 237, de 97, ao se autorizar dragagem sem a prévia EIA/Rima. 

Aqui está o documento, eu estou mostrando o documento.  

O que é que o Ibama fala? “Olha, referir o terminal já é licenciável, bem como as 

dragagens de manutenção”. Vejam, está aqui, olha: “manutenção do canal de acesso” - 

aquilo que eu coloquei lá no início, para não confundir essa sistemática que a Cetesb fala 

para justificar a licença. Então, o Ibama fala: “Olha, vocês já têm dragagem de 

manutenção”. Diante do exposto, compete à Cetesb a condução do licenciamento da 

dragagem de aprofundamento do canal da Ultrafértil.  

Esse é o ponto central. O Ibama fala: “Cetesb, vai ter que ter um licenciamento da 

dragagem de aprofundamento do canal da Ultrafértil”, e não foi feito. Foi feito o 

aprofundamento com a desculpa de que iriam limpar aquele ecossistema ali. Olha, se o 

objetivo é limpar o ecossistema, então vamos fazer uma limpeza também no rio aqui do 

lado, que está muito mais poluído. Todo o despejo da Ultrafértil, da Cosipa, também saiu 

por aqui. Então, essa limpeza foi feita, na realidade, para aprofundar o canal, só. Não teve 

outro objetivo.  

Então, vamos no terceiro: “Por que a Cetesb liberou a licença de instalação se não 

havia a autorização do SPU?”. Resposta: Ela diz que não se trata de ilha, que trata de 

ilhas, aliás, que não corresponde ao caso da CAD, situada unicamente no mar. Nós 

entendemos o seguinte: mais uma vez, a Cetesb comete, de plano, um equívoco no 

licenciamento, nesta feita, em relação ao SPU, já que a CAD não foi implantada na ilha, 

ela foi implantada num espelho d’água em frente à ilha.  
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Existe uma concessão, mas tão somente do espelho d’água em frente à ilha, área de 

uso e bem comum do povo, cujo proprietário da ilha tem o pedido de autorização, junto 

ao SPU, para o seu uso. Aqui eu vou pular. Então, para implantar o empreendimento, o 

SPU contestou a empresa, a VLI, a Usiminas. A empresa, até hoje, operou todo esse 

processo - fazendo a construção da cava, depositando resíduo -, sob liminar. Está até hoje 

sob liminar. 

Aqui, a notificação do embargo do SPU. Depois eu vou passar essas informações 

para os senhores, para que vocês tenham uma leitura melhor. Aqui, estamos correndo um 

pouco em função do tempo. Ó, irregularidade também na questão da licença prévia. Está 

escrito lá: “Não dispensa nem substitui qualquer alvará, licença, autorização ou certidão 

de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal”. No entanto, a Cetesb autorizou 

com essa irregularidade em relação ao SPU.  

Tal fato fica mais cristalino quando, atualmente, nós vemos a Cetesb exigir da 

Comgás, para licenciar o seu City Gate e o porto, no Largo do Caneú, um certificado do 

SPU. Então, ela usa de dois pesos e duas medidas: para a Usiminas, ela não exigiu, deu 

mil desculpas e, depois, de tanto pressionarem - isso veio em audiência pública e tudo o 

mais, para a Comgás, então, ela vai lá e faz a coisa correta, a mesma utilização do espelho 

d’água.  

“Por que, antes da cava subaquática, nem a Cetesb e tampouco a VLI cumpriram o 

requisito legal de estudar o impacto que desenharam?”. Isso daí, a Cetesb até fala que o 

EIV é um instrumento... O EIA/Rima é muito mais profundo, uma análise mais completa. 

De fato, eu concordo que o estudo é mais completo, mas o estudo de impacto de 

vizinhança não substitui nem exclui o outro. A questão do EIA/Rima: ele tem uma maior 

amplitude, mas ele não exclui a questão do impacto de vizinhança.  

Ali, o próprio Estado fez aquilo lá como um Zoneamento Ecológico-Econômico, 

mapeou aquela região e colocou aquele local como a última área de expansão portuária. 

Então, acabou prejudicando aquele que quer ampliar ou construir alguma coisa naquele 

local. A alternativa locacional aprovada pela Cetesb não atende a esse Zoneamento 

Ecológico-Econômico.  

Faltam esse e mais dois quesitos só: “Por que, na última hora, a Cetesb trocou as 

duas células da cava subaquática para uma célula maior sem reavaliar o EIA/Rima?”. A 

Cetesb não responde a esse quesito, e esse quesito é um quesito relevante. Aqui está o 

detalhe da cava subaquática como era antes, no projeto; isso foi apresentado em audiência 
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pública. Aqui, ela muda. Muda e aprova sem passar por audiência pública, na forma 

original em que ele foi apresentado. Então, houve um descumprimento aí também. 

Aqui, ele fala que essa questão da cava acaba economizando 400 milhões, entre 

você pôr numa cava e colocar isso... Ou tratar, ou dispor em cava terrestre, é muito mais 

dispendioso. A cava subaquática, se custou 100 milhões, foi muito. Então, por isso é que 

ele está falando aí que economizou 400 milhões. Então, o ponto principal aqui é custo. É 

custo que está em jogo, e a Cetesb diz que não dispõe dessa alternativa. 

Aí eu faço uma consideração: a limpeza do canal até 12 metros, sem risco para o 

ambiente, é absurda e contradiz o previsto no EIA e as próprias afirmações da Cetesb. E 

mais: o Procop recomendou que, para as comunidades expostas, pescadores e tal, se 

avaliasse o risco dessa comunidade, e isso não foi feito. Isso não foi feito, a comunidade 

não foi consultada. 

Aqui, também um outro detalhe que é importante a gente esclarecer, porque eu 

tenho visto apresentações da Cetesb de que “Olha, agora não vai ter mais problema”. Vai 

ter, sim. Vejam, daqui a algum tempo, nós vamos ter que dragar novamente. Não vai 

estar, evidentemente, com aquela carga, mas vai ter uma carga, sim, relativa, porque a 

maioria dos tratamentos existentes em Cubatão são biológicos, eles não retêm metais 

pesados.  

Aí, é uma questão de uma deficiência não só da nossa legislação. A nossa legislação 

trabalha por concentração, não por carga. Isso permite diluição e acaba que você tem o 

lançamento do efluente sempre atendendo ao padrão e o de qualidade ruim, o sedimento 

ruim, mas essa é uma discussão muito mais abrangente.  

O último quesito aqui, que diz: “Qual é o custo da cava, em que despejaram 2 

milhões de m3?”. A Cetesb não dispõe de informação, confirmando que o geobag... Nem 

custo de cava subaquática com despejo de 2,4 milhões de m3. Aí eu fiz a seguinte 

consideração: embora não considerada na sua competência opinar sobre custo de cava 

terrestre - e eu acho correto: não cabe à Cetesb, nem terrestre, nem subaquática, ficar 

opinando sobre custo -, ela opinou. Na defesa da Cava, ela foi até o jornal “A Tribuna” e 

falou do custo da transferência de sedimento para aterro terrestre, isso daí inviabilizaria 

em função do custo.  

Quer dizer, ela acaba indo lá e justificando isso, dando de porta-voz do 

empreendedor. Depois, mais adiante, os dirigentes da Cetesb ainda gravam um vídeo 

defendendo a cava subaquática quando, na realidade, o agente público não pode fazer 

esse tipo de coisa. Não cabe ao agente público sair defendendo o empreendedor, cabe ao 
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empreendedor. Se ele quiser se defender, ele se defende, mas o agente público... Isso me 

cheira a prevaricação.  

A tecnologia implantada, veja, não tinha sequer uma placa de advertência naquele 

local. As pessoas entravam, pescavam em cima de uma cava em que já estava sendo, 

inclusive, colocado poluente ali dentro. Aqui é um pessoal que normalmente vem para o 

porto, chineses, pescadores locais pescando nesse local. Também não tinha fiscalização 

nenhuma por parte da Cetesb, então, a coisa ficou largada. 

Aqui, os vários riscos associados. Não vou me ater muito a isso, mas a questão do 

abaloamento aí. Tem 80 metros, embora a Cetesb agora fale em 90, mas lá ela informa 

que seriam 80 metros. Está aqui, na foto, o Rio Casqueiro, sujeito à erosão, e não foi 

recolhido a ART. Veja porque: lá na licença - e aí é um outro problema -, fala o quê? Que 

é para operação de dragagem a licença prévia. Ela não fala que é para construção da cava.  

Mas depois ela constrói e não recolhe a ART. Se amanhã acontecer alguma coisa 

com a cava - porque ele tem que acompanhar o projeto, a construção e o 

acompanhamento. Isso é uma irregularidade perante o Crea. Se futuramente houver um 

acidente com a cava, quem irá se responsabilizar pela alternativa locacional, pela 

construção da cava? Afinal, a cava é uma obra de engenharia civil.  

E aqui são as palavras da professora da USP - eu gostaria até que vocês a 

convocassem, que ela assina também esse meu parecer - onde ela fala que há uma série 

de problemas que essa cava pode trazer, mesmo com os poluentes lá dentro, eles tendem 

a sair do local. A água contida nesses sedimentos, a água intersticial, a lacuna entre os 

grãos dos sedimentos, sofre difusão molecular e promove o transporte por advecção: ele 

vem para a superfície, incluindo os poluentes.  

A questão dos ventos também. Ele a realiza, essa troca da água intersticial, e, 

portanto, a cava e seu conteúdo não ficam inerte. Eles tendem a vir para a superfície 

gradativamente, de forma lenta, porém inexorável, de forma diluída, de difícil 

monitoramento, eles vão se perdendo novamente, tá? 

E aqui é a questão se essa cava é confinada ou contida, porque a cava licenciada era 

uma cava confinada, mas tudo indica que essa cava é uma cava contida, que foi feita nela 

uma cobertura com um material, né? Tem o próprio sedimento, o que proporciona essa 

questão do poluente que eu acabei de falar sair para a superfície - migrar, né, melhor 

dizendo, para a superfície. Então ela não atende... 
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O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Para concluir, por favor, 

Dr. Elio. 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Então, a minha conclusão é o seguinte: o 

tratamento, teria que ter um tratamento nesse sedimento. E existe um tratamento para 

sedimento - não só para sedimentos como para solo contaminado. Eu acompanhei o 

Ministério Público na Tuerp, e aqui nós temos uma empresa que trata disso - inclusive, 

na entrada da empresa, está lá: “Criando terra para o futuro” -, eles pegam um grande 

depósito de sedimento e fazem o tratamento.  

Isso aqui até contesta as colocações que são feitas aí de que o tratamento é para 

pequena quantidade. Não é isso, são para grandes quantidades. Aqui foi em 2008, está 

aqui a data, essas fotos foi eu que tirei.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Concluído, Dr. Elio? 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Está aqui em detalhe, né? Está aqui Londres 

também, aqui já para tratamento de solo. Todo o solo lá onde está o estádio olímpico de 

Londres foi tratado, despoluído e construiu-se o estádio olímpico no programa ambiental.  

Então o que eu quero concluir é que qualquer linha de controle ambiental que não 

seja o tratamento através da melhor tecnologia de controle disponível irá resultar na busca 

incessante de novos espaços físicos para disposição de sedimento. Eu, como gerente da 

Cetesb em 1983... Melhor, em 83 eu não era gerente, mas posteriormente acabei sendo 

gerente, nós sempre exigimos a melhor tecnologia prática.  

Todas as empresas de Cubatão e os equipamentos, naquela época, já eram a melhor 

tecnologia prática. E agora a Cetesb pega a pior das tecnologias, não faz o tratamento de 

resíduo. Parece que houve um retrocesso aí nessa questão. Aqui o que a Câmara dos 

Vereadores de Santos concluiu na Comissão de Vereador em relação a isso, suspensão do 

licenciamento, né?  

E concluindo aqui, o processo de licenciamento ambiental da cava subaquática 

apresenta inúmeras desconformidades. Além de não atender a melhor tecnologia, não se 

enquadra na categoria de projeto sustentável, na medida em que deixa um enorme passivo 

ambiental de poluentes tóxicos para as presentes e futuras gerações, constituindo-se na 

anticultura da sustentabilidade. Eu paro por aqui. 
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O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Muito bem. Relação dos 

inscritos, por favor. Estão inscritos o Delegado Olim, o deputado Estevam Galvão, o 

deputado Cezar, o deputado Ricardo Madalena, o deputado Maurici e este deputado, 

Barros Munhoz. Eu quero encerrar as inscrições, não há mais ninguém para se inscrever, 

correto? O deputado Ricardo Madalena já está presente? Está. O Delegado Olim com a 

palavra. 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Bom dia, Excelência. Eu queria cumprimentar 

a todos e queria passar a minha palavra para V. Exa. para que possa explanar o que for 

interessar ao Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - O deputado Ricardo 

Madalena pode assumir a Presidência para que eu ocupe o tempo do deputado Olim e 

faça a minha fala? 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Pois não, Sr. Presidente. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Ricardo Madalena. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Com a palavra, o 

deputado Barros Munhoz. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Bem, eu queria formular algumas perguntas 

ao Dr. Elio. Em primeiro lugar, Dr. Elio, o senhor fez o seu laudo, o seu parecer, 

contratado por quem? 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Eu não fui contratado. É um laudo que eu 

fiz gratuitamente, como eu faço vários laudos aí para organizações não governamentais, 

faço para o Ministério Público, tenho essa parte aí social que eu faço. Eu tenho uma 

empresa de engenharia já há mais de 15 anos e acabo atendendo a alguns pedidos para o 
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Ministério Público e para organizações não governamentais, que são pessoas que não têm 

como pagar. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Pois não. E para quem você fez esse laudo? 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Eu coloquei lá no início, né? Eu vou passar 

a apresentação para o senhor. Foi para a CPO. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - A CPO é exatamente o quê? Uma associação? 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - É uma associação de combate aos 

poluentes. Ne verdade, ela surgiu lá... 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - O presidente é o Jeffer? Jeffer Castelo 

Branco? 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Jeffer Castelo Branco. Ela surgiu lá... 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - O Jeffer trabalha na Ilha das Cobras também 

ou não? 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Não, o Jeffer não. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Não. E essa associação existe, funciona, tem 

sede? 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Tem. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Tem associados? 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Tem. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Vive como? São contribuintes os associados? 
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O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - É, eles contribuem para manter a 

associação. Que eu saiba, pelo menos, é isso. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Ela não lhe pagou nada? 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Não, nada. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Pois não. O senhor, em janeiro de 2017, 

prestou depoimento na polícia - eu tenho aqui esse depoimento -, onde o senhor diz o 

seguinte: “O depoente é sócio proprietário da empesa CEO - Consultoria Ambiental - e 

foi convidado pelo Sr. Antonio Bernardo...”. Quem é o Sr. Antonio Bernardo? 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - O Antonio Bernardo é um consultor 

portuário. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Ele não é membro, não é diretor ou 

funcionário da Ilha das Cobras? 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Não. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Não? 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Ele é um consultor como eu, né? Um 

consultor que presta serviço, por exemplo. A questão da Ilha das Cobras, lá no início - só 

para adensar essa questão -, o Antonio Bernardo foi convidado para fazer o projeto T-

Green, um projeto que seria o porto naquela região... 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - O T-Green? 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - É, o T-Green. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Quem que convidou para ele fazer o projeto? 

O senhor que foi convidado ou ele? 
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O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Não, ele que tem essa marca do projeto T-

Green. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Mas esse projeto é da... Como é o nome da 

empresa do Bernardo mesmo? É Port Consult, é isso? 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Port Consult, exatamente. 

 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Isso. É da Port Consult ou da Ilha das Cobras. 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - É da Port Consult. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Não, o T-Green é um projeto de quem? 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Não, o T-Green era uma... 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Melhor dizendo, é uma ideia de quem? 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - É uma ideia do Antonio Bernardo. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Do Bernardo? 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - É. Foi apresentado depois para a empresa 

lá da Ilha das Cobras. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Mas então, eu estava dizendo que o senhor 

informou que “o depoente é sócio proprietário da empresa CEO e foi convidado pelo Sr. 

Antonio Bernardo para participar de um projeto terminal portuário a ser implantado em 

local conhecido como Ilhas das Cobras”. 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Isso. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Era lá que ia ser construído? 
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O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Ia ser lá, exatamente. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - E quem é o dono da Ilha das Cobras? É o 

Antonio Bernardo? 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Não. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Ué, mas ele ia fazer um empreendimento 

desse vulto em uma ilha? 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Não. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - De alguém? 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Não, ele ia fazer para o dono da ilha. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - E quem é o dono da ilha? Quem é o dono da 

ilha? 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - O dono da ilha... Não me lembro agora... 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - O senhor não lembra? Uma das figuras mais 

conhecidas de Santos e da Baixada Santista? Uma das maiores fortunas da Baixada 

Santista, Dr. Elio? O senhor não se lembra quem é o presidente da Ilha das Cobras, Dr. 

Elio? Do Jardim Acapulco, Dr. Elio? O senhor não lembra? 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Sérgio, é Sérgio. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Quem é, quem é? Por favor. Tenha a 

hombridade de falar o nome de quem é o dono da Ilha das Cobras. 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - É o Sergio. 
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O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Sérgio do que? Só Sérgio? 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - O sobrenome eu não sei. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Sérgio o senhor também é. Ou melhor, a 

próxima pessoa a ser ouvida é Sérgio também. O senhor não sabe o nome dele? 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Eu o conheço por Sérgio, eu não sei o 

sobrenome dele. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - O senhor não o conhece por Sérgio Amaral 

dos Santos? Não, não conhece? 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Sérgio Amaral? 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - E nem os empreendimentos dele? Não 

conhece? 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Empreendimentos, eu sei. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Pois bem. Então, em janeiro de 2017, o senhor 

foi lá prestar depoimento a pedido do seu Sérgio pelo seu capanga Antonio Bernardo. E 

em fevereiro de 2017... Veja bem, o senhor foi prestar depoimento em janeiro, tem até 

data aqui. Em fevereiro, o senhor apresentou esse laudo para a CPO. 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Exato. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Não é verdade? O senhor não vê conflito 

nisso? 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Não, não vejo. 
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O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - O senhor é contratado pela Ilha das Cobras 

para fazer o empreendimento do T-Green para a Ilha das Cobras e, no mês seguinte, o 

senhor faz esse laudo que o senhor acabou de ler aí agora. É isso? 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Não, eu não sou contratado da Ilha das 

Cobras, nunca fui contratado pela Ilha das Cobras. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Mas para quem era esse projeto, para quem 

era esse laudo da CPO? O senhor mostrou bem a quem favorece. 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Pode até favorecer, e eu acho que o 

proprietário da Ilha das Cobras tem toda a razão. Ele é dono da ilha, quer construir um 

terminal, vem alguém e coloca um depósito de resíduo em frente a ilha dele.  

Eu mostrei no começo para os senhores que, inclusive, o Sérgio, que vai depor 

agora, ele participava de reuniões lá e mandou... Também não era contratado. Foi 

chamado, assim como eu fui chamado, o Sérgio Pompéia também foi chamado, e 

participava de reuniões para que ali tivesse um projeto de expansão portuária. Mas nunca 

fomos contratados, nunca acabamos concluindo nada a esse respeito. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - O senhor vai me permitir? Teve uma notícia 

só sobre o T-Green. Aliás, o T-Green nunca existiu para nenhuma outra finalidade, a não 

ser para combater a cava subaquática. Nunca existiu. O T-Green não pediu absolutamente 

nada para a Cetesb. Tem pedido de licença na Cetesb do T-Green? 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - O T-Green é o seguinte: ele estava para... 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Estava para ser feito. 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Não, estava para ser feito. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Isso. 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Se o senhor prestar atenção lá no início, no 

documento que foi mandado pelo Sérgio Pompéia para o pessoal lá da equipe da Ilha das 
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Cobras lá, que estava elaborando o projeto, ele estava sendo elaborado, ele ia ser 

apresentado na Cetesb. Mas aí, o que aconteceu? Apareceu... 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Dá licença, Dr. Elio, por favor, dá licença. 

Quem estava elaborando o projeto? Era a Port Consult, do Antonio Bernardo, ou era o 

pessoal da Ilha das Cobras que o senhor falou agora? O senhor acabou de se desmentir.  

O senhor falou agora que quem estava elaborando o projeto era o pessoal da Ilha 

das Cobras, e era mesmo, o senhor sabe disso. O senhor está aqui para não mentir. 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Eu não estou mentindo para o senhor, 

deputado. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Quem é que estava fazendo os estudos? Era 

o pessoal da Ilha das Cobras, e o Antonio Bernardo é da Ilha das Cobras, o senhor sabe 

disso. Ele é o representante da Ilha das Cobras, ele se apresenta assim, não é verdade? Ele 

não fala em nome da Ilha das Cobras, não fala? Antonio Bernardo? Ele não é o 

representante da Ilha das Cobras?  

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Sem dúvida. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Então o senhor estava trabalhando para a Ilha 

das Cobras, é isso. 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Ele estava. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Como o senhor depôs, o senhor assinou, o 

senhor prestou serviços à Ilha das Cobras. O senhor não foi remunerado? Não foi 

remunerado? 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Nós tivemos uma reunião onde estava 

presente o Sérgio Pompéia, estava presente o advogado da Ilha das Cobras, estava 

presente o senhor Antonio Bernardo, estava presente todo mundo, mas nada disso se 

concretizou. Era uma... 
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O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Nunca se concretizou o T-Green. E essas 

reuniões eram em que ano? Que ano, que ano, por favor? Em que ano eram essas 

reuniões? O senhor estava pensando em fazer o T-Green quando? Quando? 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Isso daí foi... 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Quando? 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Agora deve fazer um bom tempo, eu não 

me lembro agora exatamente... 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - O senhor não se lembra quando começou 

esse movimento pelo T-Green? Não lembra? 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Não, não me lembro. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Não? O senhor fala aqui no seu depoimento 

à polícia que foi em 2014 que o senhor começou a trabalhar nisso. O senhor quer que eu 

leia para o senhor? Lembrou agora? Então o senhor está lembrando? Foi em 2014 que o 

senhor disse que começou. Mas também não é verdade, vocês não começaram a tratar 

disso em 2014.  

Eu vou ler aqui para o senhor uma notícia. É a única coisa que se conhece sobre o 

T-Green no mundo - no Brasil e no mundo. Uma notícia fabricada. Vocês foram lá na 

“Investe São Paulo”, fizeram de conta que iam fazer um empreendimento, olha aqui que 

maravilha: “Grupo árabe pretende investir dois bilhões de reais em terminal portuário. O 

objetivo é viabilizar a construção do T-Green às margens do Canal de Piaçaguera”.  

“A Tribuna” - essa é uma notícia da “Tribuna”, que depois a “Investe São Paulo” 

reproduziu -: “Um grupo de empresários do Golfo Pérsico pretende” - dá vontade de rir, 

é bem engendrada a coisa, viu - “investir dois bilhões na construção do terminal de 

graneis...” - etc., etc., - “no Canal de Piaçaguera. Trata-se do T-Green, que é projetado...” 

- tal, tal - “O prazo é de quatro anos”.  

Depois: “Esse projeto nasceu há um bom tempo. Nós estivemos na Ilha das Cobras, 

vimos o potencial e começamos a trabalhar. O projeto tem um diferencial importante, e 
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houve interesse por parte de fundos e de empresas do Golfo. A preocupação em tornar o 

T-Green um terminal sustentável é o diferencial que atrai o grupo investidor.  

De acordo com o consultor da Port Consult Negócios e Participações, de Antonio 

Bernardo Neto, a nova instalação portuária contará com painéis para geração...” - isso, 

isso, isso e aquilo. “Há apenas uma restrição ao projeto” - essa é a notícia do Antonio 

Neto e do grupo seu que estava fazendo o projeto do grande T-Green. Olha aqui, olha a 

notícia: “Há apenas uma restrição ao projeto: para que o grupo do Golfo” - eu não sei que 

Golfo é, se é pérsico, se é mexicano, não sei que Golfo - “invista na área, é necessária a 

suspensão da abertura de cavas subaquáticas, que servirão como depósito de material 

contaminado tragado no Canal de Piaçaguera.  

As restrições operacionais causadas por essas interferências e ainda a preocupação 

com o meio ambiente são os motivos dessa condicionante”. Ou seja, nós vamos fazer o 

T-Green. Dois bilhões de reais. Sérgio Amaral, uma das maiores fortunas, se não a maior 

fortuna, de Santos e de São Paulo, é que vai bancar junto com o pessoal não sei de onde, 

mas tem que tirar a cava daí, tem que parar com a cava. Está dito aqui, essa é a notícia de 

vocês. 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Perfeito, está corretíssimo. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Está corretíssimo, pois é. Só que o T-Green 

não existia. Só que o T-Green nunca existiu, não aconteceu nada, nada. Eu fui à Cetesb 

saber se tinha alguma coisa pedida em nome do T-Green: não tem. Eu fui à “Investe São 

Paulo” saber o que aconteceu, falaram: “Nunca mais apareceram. Eles deram uma notícia 

na ‘Tribuna’, que nós até replicamos, e acabou. Nunca mais se tratou de T-Green”. O 

senhor tem conhecimento de que há alguma tratativa ainda sobre o T-Green ou não? 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Não, eu... 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Tem conhecimento de que, nos últimos dois 

anos... 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - A partir das últimas... 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Acabou o T-Green, é isso? 
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O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - É, não teve, mas não poderia ter mesmo, 

Sr. Deputado, porque a Ultrafértil colocou uma cava subaquática no lugar onde não 

deveria colocar, que era uma área... Aí seria construído o T-Green. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Bem, eu vou ter oportunidade de falar 

bastante sobre isso agora. O senhor sabe perfeitamente, Dr. Elio, que todo esse processo 

não foi só feito pela Cetesb. O senhor saiu magoado da Cetesb, Dr. Elio? 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - De maneira nenhuma. Olha... 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - O senhor moveu alguma ação contra a Cetesb 

depois de ter saído de lá? 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Movi, movi... 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Pela ordem, deputado 

Barros Munhoz, pela ordem. Eu estou presidindo a sessão, pela ordem. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Com a palavra, o deputado Ricardo 

Madalena. 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Deputado Barros 

Munhoz, vamos nos atentar à cava subaquática e não a problema particular, porque com 

certeza o professor Elio está enriquecendo muito para a gente continuar as nossas 

investigações, ele está dando parâmetro para isso. Não vamos entrar no mérito particular. 

É o que o presidente interino está pedindo neste momento. Muito obrigado, deputado 

Barros Munhoz. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Pois não. O que eu quero deixar bem claro 

quais são as razões; não, porque eu vou entrar agora especificamente... 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Permite um aparte? 
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O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Pois não. 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Veja, eu entrei com um processo na Cetesb 

porque ela deixou de pagar a minha complementação, meu salário, então, quando eu me 

aposentei. Eu entrei lá por concurso, eu tive uma vida maravilhosa na Cetesb. Lá eu 

conheci minha mulher, que é química da Cetesb, casamos, tivemos filho, passei a minha 

vida toda na Cetesb, tenho grandes amigos na Cetesb. Não saí magoado com a Cetesb. 

Fui para o Ministério Público. Só que a Cetesb comete erros, comete erros gravíssimos. 

Agora, querer achar que eu estou magoado com a Cetesb? Eu entrei com processo, sim, 

veja, assim como vários outros (Inaudível.) e ganhei. Ganhei o processo. Ganhei. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - O senhor já esclareceu, tá bom, já estou 

satisfeito com a resposta. Vou atender o deputado Ricardo Madalena. Eu vou mudar de 

assunto, o senhor já esclareceu esse assunto. 

Eu só gostaria de dizer... 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Pois não. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Pela ordem, presidente Madalena. 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Pela ordem. Quem está 

pedindo? 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - É o deputado Estevam Galvão. 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Deputado Estevam 

Galvão com a palavra. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Sr. Presidente, Ricardo Madalena, eu 

estava ouvindo atentamente a oitiva do deputado Barros Munhoz, e eu entendo que está 

sendo muito esclarecedor sobre a credibilidade desse parecer do convidado Elio. Bem por 

isso, deputado presidente Ricardo Madalena, eu gostaria que V. Exa. desse ao deputado 

Barros Munhoz o tempo necessário. Afinal de contas, essa CPI nasceu com o intuito de 

ser uma CPI séria e honesta. Por quê? Porque nós pretendemos preservar de forma 
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sustentável o meio-ambiente, a população, a fauna, a flora, a pesca, enfim. Eu quero crer 

que o deputado Barros Munhoz está fazendo colocações bastante oportunas e 

esclarecedoras. 

Bem por isso eu peço a V. Exa., Sr. Presidente Ricardo Madalena, dê ao deputado 

Barros Munhoz o tempo que for necessário, uma vez que nós estamos ouvindo o Elio, o 

convidado Elio, vamos ouvir depois também um outro convidado, que é o Sérgio 

Pompéia. É isso a minha colocação, presidente Ricardo Madalena. 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Ok, deputado Estevam 

Galvão, será levado em consideração.  

Dando continuidade, vamos ouvir a menção do deputado Barros Munhoz, e, em 

seguida, a resposta do professor Elio. Mas gostaria que se atentasse a enriquecer ainda 

mais esta CPI com relação à cava subaquática. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Todo assunto que nós estamos tratando aqui 

é da cava subaquática, sem dúvida alguma. Eu só gostaria de dizer o seguinte, Dr. Elio, 

porque outro dia eu vi um rapaz contestando o envio dessas espaçonaves para fora da 

órbita terrestre, criticando a forma de construção, que devia ser de outro jeito, disso, 

daquilo. Eu falei: “Nossa, parece aqui no Brasil, que de vez em quando aparecem algumas 

pessoas que sabem mais do que todo mundo, são os deuses da verdade.” 

Então nesse processo da cava, e eu volto ao assunto cava fundamentalmente, o 

senhor sabe perfeitamente, ou não - estou lhe fazendo uma pergunta -, que ele foi 

licenciado pela Cetesb. Eu vou falar aqui o contexto da Cetesb perante o Brasil e o mundo 

depois - e o senhor sabe muito bem, o senhor trabalhou lá, é uma das maiores empresas 

de saneamento básico do mundo. Ele foi endossado pela Advocacia Geral da União, 

AGU. Eu tenho aqui o parecer, e vou ler, para espanto de quem não conhece esse parecer, 

de quem não leu ainda o que é falado aqui, que desmente palavra por palavra tudo o que 

o senhor falou com uma roupagem técnica, mas profundamente discordante da realidade 

fática. 

A Advocacia Geral da União, Ibama, vou ler o parecer do Ibama, a opinião do 

Ibama, o que fala, e os senhores ficam aí dizendo que o Ibama é que devia fazer, que o 

Ibama é que não foi ouvido; o Ibama foi, sim, e disse que não tinha nada a ver com isso. 

Estava em muito boas mãos, nas mãos da Cetesb. Mas vamos chegar lá. Órgão ambiental 

federal dos Estados Unidos, especialistas da Unicamp e do corpo de engenheiros do 
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exército americano: todos esses órgãos estão errados, só o senhor é que está certo? Essa 

é a minha pergunta. 

O senhor é o único certo, porque o único defensor que eu vi dessas suas teorias é o 

senhor, mais ninguém. E procurei, e procurei. 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Essa minha teoria, nobre deputado Barros 

Munhoz, ela é toda a história da Cetesb. Eu entrei na Cetesb quando era “o” Cetesb - 

Centro Tecnológico de Saneamento Básico. E todos os cursos que eu fiz na Cetesb, toda 

a minha história na Cetesb, inclusive como gerente da Cetesb, os fundamentos de controle 

da poluição, sempre exige, e a Cetesb tem hoje, se o senhor foi perguntar para qualquer 

engenheiro de controle, a melhor tecnologia prática disponível, a implantação da melhor 

tecnologia prática disponível. E a cava subaquática não é.  

Ela pode ter sido (Inaudível.) no próprio Estados Unidos não é qualquer estado que 

aceita a cava subaquática. E quando aceita, aceita com uma quantidade muito pequena, e 

não com essa concentração absurda de poluentes. Isso é uma questão. E o fato de trazer 

aqui um consultor dos Estados Unidos, eu acho até: quem pagou esse consultor para vir 

aqui dar opinião? Será que a Cetesb chamou esse consultor para vir aqui? 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Tem consultor que não cobra nada, não é, Dr. 

Elio? Tem consultor que faz de graça. 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Aí tem, a americana, ela até aceita cava 

subaquática. Mas não é porque aceita que a gente aqui tem que aceitar.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Ok, me sinto esclarecido com a resposta. Eu 

queria, eu acho que o deputado Estevam também está me cedendo o seu tempo, é isso, 

Estevam? É isso, deputado Estevam, o senhor me cede o seu tempo também? 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Exatamente. Estou cedendo o tempo a 

Vossa Excelência. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Então eu vou tentar ser o mais breve possível, 

e falar agora objetivamente: eu tenho aqui um documento, minha gente, eu estou 

completando - 1967 para 2021 são - 54 anos de advocacia. Sinceramente, raramente eu 
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vi uma peça tão fantástica quanto essa. Eu vou distribuir aos Srs. Deputados e peço a cada 

um que leia. É lógico, eu vou até grifar, porque se for ler tem 46 páginas. É isso mesmo, 

46 páginas? É por aí. 

Então é muito vasto. Mas isto é um parecer, vejam bem. A Advocacia Geral da 

União, Procuradoria Geral Federal, Procuradoria Federal Especializada junto ao Ibama - 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -, Cojud - 

Coordenação Nacional de Contencioso Judicial -; aqui é a decisão sobre a ação popular 

que o time da Ilha das Cobras impetrou. Aliás, eles fizeram aqui, olha, em janeiro de 

2017, um inquérito policial estadual contra a cava; foi arquivado lá em Santos. Inquérito 

policial federal, a Cetesb manifestou que não há disposição, e que as alegações da Ilha 

das Cobras são inverídicas. 

Tudo isso daqui é por essa turma, são os testas de ferro do Sérgio Amaral, o neto, o 

Bernardo, o neto - é Bernardo mesmo o nome dele? É Antônio, o neto? Por favor, quem 

está me assessorando: é isso mesmo? Bem, o Jefer, certo, e o Elio são os testas de ferro 

do grupo Ilha das Cobras. 

Então está aqui. Mais aqui, olha: ação cautelar, foi paralisado. Eles pediram a 

paralisação, que é uma ação possessória. Tudo isso daqui que ainda não foi arquivado 

está sendo arquivado. Nada vingou. E aí é que eles fizeram a CPI. Lógico que as pessoas 

que assinaram de boa vontade, de boa índole, eu sei disso, eu tenho certeza de que há 

deputados que assinaram por causa do problema dos pescadores, por causa do problema 

da eventual contaminação dos peixes, sem dúvida alguma. Essa é uma motivação mais 

do que justa e mais do que correta. 

Agora eu vou ler aqui o parecer e a decisão do Ibama. Eu vou ler, vai dar tempo, se 

Deus quiser. Conforme se verá, este é um parecer de um procurador, cujo nome vou ler, 

Eduardo Fortunato Bim, procurador federal. Eduardo Fortunato Bim, é da Procuradoria 

Federal Especializada em meio ambiente. Especializada em meio ambiente. O pessoal 

ligado mais às instituições policiais sabe melhor do que eu o que é isso. 

Veja aqui às páginas tanto o que se diz: “Conforme se verá, as alegações”, por favor, 

Dr. Elio, é grave isso para o senhor, é muito grave para o seu conceito profissional. 

“Conforme se verá, as alegações de nulidade do licenciamento ambiental da dragagem do 

Canal de Piaçaguera não procedem, baseando-se em equivocada leitura da legislação 

ambiental”. Isso é um tapa na cara de quem fala que a cava está errada, sendo a escolha 

da cava subaquática a melhor alternativa para a disposição do material da etapa 2 do Canal 

de Piaçaguera, correspondente à dragagem do canal intermediário não passível de 
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disposição oceânica. Quem diz isso é o Ibama. Quem diz isso é a Procuradoria Federal 

Especializada, desmentindo categórica e afirmativamente tudo o que o senhor falou aqui, 

Dr. Elio. 

Mas vamos mais longe: o autor alega - o autor é a Ilha das Cobras, é o grupo do 

Sérgio Amaral. O autor alega não ter havido audiência pública. Olha que coisa fantástica. 

Ocorre que o autor não apenas tem o conhecimento de que houve audiência pública no 

processo de licenciamento ambiental em questão, como também essa audiência pública 

contou com a sua presença. O cara foi na audiência e fala que não teve a audiência. Muito 

bem. 

Vamos para a frente, vamos para a frente. O foco do licenciamento ambiental está 

no objeto, e não na pessoa. Aquela questão de que a Usiminas não podia ter passado para 

VLI, isso é ridicularizado aqui. Isso é ridicularizado, é piada. Não tem nada que ver uma 

coisa com a outra. 

Depois, eu vou ler aqui, interessante também. Validade de operação. Não há que se 

falar em ilegalidade. Se a Cosipa é beneficiária da LP, licença prévia, foi sucedida pela 

Usiminas, tendo as demais licenças ambientais sido expedidas em nome dessa. Está bem 

claro, a licença é dada ao empreendimento, e não a uma pessoa, não a uma empresa. É 

evidente isso. 

Bem, depois fala aqui uma coisa importante também: não há ilegalidade no fato de 

a execução do projeto e o licenciamento serem executados por preposto do titular da 

licença. E vão muitas coisas mais a esse respeito. Mas tem mais: esse parecer aqui, essa 

decisão judicial, é estarrecedora, acaba com o cirquinho que foi armado. Acaba com esse 

cirquinho. Vamos lá. 

Aqui, olha: “A Cetesb destaca que a sequência do licenciamento da granagem de 

Piaçaguera foi definida desde o início do procedimento do licenciamento, com base em 

estudos específicos.” Então esse fatiamento da licença é perfeitamente previsível, é 

comum, é normal, e foi assim que a Cetesb fez, e acompanhando, monitorando. Como 

tudo o que foi feito lá, tem milhares e milhares de documentos provando o que foi feito. 

A informação também confirma o monitoramento de “vários aspectos de 

empreendimentos licenciatais, tais como qualidade da água e sedimentos, comunidades 

aquáticas do pescado, tráfego de embarcações, estabilidade de taludos submersos, e assim 

por diante.” 

Em suma, não há que se falar em ilegalidade do licenciamento ambiental. Vejam 

bem: Procuradoria Federal Especializada. Esse texto é deles. Todos vão receber. O 
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licenciamento não é guardião, tutor ou babá de outros controles públicos que são 

executados diante de autorizações, permissões, etc; muito menos de questões dominiais, 

porque até ação possessória a Ilha das Cobras moveu, para tirar a posse da VLI. E perdeu, 

foi negada essa ação possessória. 

Muito bem, então está tudo dito aqui, olha. Eu vou até dizer, o material contaminado 

debaixo do mar, seja de difícil percepção, caso ocorra; desmente tudo isso. Defende 

fantasticamente que a cava é o melhor processo para lá. É o melhor processo para lá. 

Aliás, ela foi feita com base numa decisão do Conama, do Conama, do Consema. Está 

tudo citado aqui, texto por texto. 

Então, só para não me estender mais ainda, a subaquática se apresentou adequada. 

“A cava subaquática se apresentou adequada, sob o ponto de vista ambiental. Há ganhos 

ambientais evidentes ao se evitar o comprometimento de grandes volumes de aterro 

industrial. O segundo trabalho técnico juntado pelo autor foi elaborado pela Ecel 

Ambiental, e aponta diversos óbices da expedição da licença ambiental para disposição 

na cava subaquática.” 

Estou falando agora com o senhor, Dr. Elio. É a sua empresa. Olha aqui, olha aqui 

o que a Polícia Federal fala, a Especializada, a Federal e o Meio Ambiente falam da sua 

empresa. Olha, ouça bem: “O segundo trabalho técnico juntado pelo (Inaudível.), 

elaborado pela Ecel Ambiental, aponta diversos óbices à expedição da licença ambiental 

para a disposição da cava subaquática, ficando claro que o trabalho utiliza a análise 

efetuada pela empresa Basal, cometendo, dessa forma, inúmeros equívocos.” 

Eu conheço a Basal, eu sei como foram feitos esses ensaios pela Basal. No entanto, 

a Ecel Ambiental provavelmente - sua empresa, Dr. Elio - sabendo do erro em citar norma 

revogada - os senhores citaram uma norma errada do Conama, os senhores citaram uma 

norma dando o texto de outra. Falseou. Falseou o conteúdo do relatório da empresa, 

trocando a menção à norma regulada pela Resolução vigente. 

Então tudo isso, minha gente, mostra. Aqui tem a resolução Conama, tem tudo isso. 

Eu só vou finalizar mostrando o seguinte. Então aqui é chover no molhado. É tudo do 

mesmo. A cava é o melhor processo, está funcionando muito bem, já está funcionando há 

mais de um ano, é o mais seguro, é o mais econômico, é o mais ambientalmente 

recomendável. Está tudo dizendo que desmente a Ecel, desmoraliza a Ecel, desmente a 

Basal, certo? 

E depois vem aqui, olha: “ficou mais claro que os alarmados riscos de dano 

ambientais propagados na ação popular movida pela Ilha das Cobras não procediam, eis 
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que não houve qualquer prejuízo à qualidade ambiental da região. Então, para não ir mais 

longe, eu quero dizer o seguinte: Dr. Eduardo Fortunato Bim, procurador federal 

(Inaudível.), e diz assim, “não houve (Inaudível.)”. Bom, ele diz isso, não houve, e 

encaminha ao Ibama.  

O Ibama diz o seguinte: “Encaminha os autos para manifestação sobre o interesse 

em participar dessa ação ou não”. O Ibama diz que não quer participar da ação, dessa ação 

cautelar. Diz claramente aqui: “Dessa forma, serviço de apoio”, tal. “Acompanhado 

(Inaudível.) o parecer tal, aprovado por meio do despacho tal.” Assim, então, aprova o 

parecer do procurador, certo? E há um despacho aqui da presidente do Ibama. “Após 

análise, acolho a manifestação técnica constante, o posicionamento jurídico constante no 

parecer, e decido pelo não ingresso do Ibama na referida ação.” O Ibama não quis se 

conspurcar, não quis participar de uma ação temerária, para não dizer criminosa. 

E aqui está tudo o que prova, e aqui está definitivamente aprovada a cava aquática, 

sob todos os aspectos. Diante do exposto, não se identifica nenhum aspecto técnico que 

motive este Ibama em servir ou mesmo se manifestar na ação popular em questão, e 

assinam os dirigentes do Ibama. Então é isso que vale para mim. Não é palavra de um 

grupo que quer fazer negócio. E isso vai ficar demonstrado nessa CPI, minha gente. 

Desculpa, viu, deputado Ricardo Madalena, é meu jeito de ser, eu fico muito 

inconformado com certas coisas que eu vejo. 

Então sob uma carapuça, sob uma aparência, vêm com essa piada do T-Green. 

Vamos ver na Cetesb o que tem de T-Green, desde 2014 o Dr. Elio disse que estava 

cuidando disso. Vamos ver o que tem na Invest São Paulo. Tudo mentira, tudo para a 

imprensa. Então, minha gente, eu não vou me estender mais. Eu só quero dizer o seguinte, 

aqui estão, vocês vão receber todos esses documentos. Eu não quero ser o dono da 

verdade. 

Eu só quero dizer que nós precisamos ter cuidado, e cuidado mesmo, nessa CPI. 

Aqui tem um relatório do primeiro processo que foi arquivado contra; tem o parecer aqui 

do Ministério Público de São Paulo, Dr. Elio, do Ministério Público onde o senhor 

trabalhou. Olha aqui, vou concluir. Eu vou concluir, olha aqui: Vasto também foi ouvido, 

tal. Tudo o que foi feito foi um inquérito muito bem acompanhado. 

“É o relatório. Diante de todo o depreendido, o arquivamento do inquérito policial 

é medida imperativa.” 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Deputado, se quiser usar meu tempo pode usar. 
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O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Muito obrigado, Cezar. Agradeço, agradeço. 

Muito obrigado. Vou usar um pouco mais. 

 

O SR. CEZAR - PSDB - Está muito bom. Está muito bom. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - A uma, a uma - eu acho gozada essa 

linguagem de promotor, né, “a uma, a duas, a três”, é bonito. Mas olha o que ele diz: “O 

arquivamento desse inquérito policial”, olha aqui a pilha de inquéritos e processos que 

vocês moveram, ação cautelar, ação possessória, tudo isso daqui, Ilha das Cobras, Elio 

Lopes e Bernardo, Antonio Bernardo, e Jeffer. Esse é o trio. Certo?  

Ninguém nunca viu o Sérgio Amaral. Nunca viu. Eu tive dificuldade até de saber 

que é ele que administra o Jardim Acapulco. Eu conheço umas trinta pessoas que 

frequentam o Acapulco. Não se consegue saber. O homem é um mito. É um mistério. É 

uma potência e é disso que estamos tratando.  

Olha, minha gente, está precisando de tanta coisa para combater os excessos ao 

Meio Ambiente. É uma vergonha que a gente perca tempo com uma coisa tão boa quanto 

essa. O Exército americano, o órgão de Meio Ambiente dos Estados Unidos, a AGU, o 

Ibama, o Ministério Público Federal e estadual...  

Mas deixa eu ler. Dr. Rafael Nogueira Guimarães. Diante de tudo aquilo que foi 

alegado pelo pessoal da Ilha das Cobras nesse inquérito de 2017, é medida imperativa... 

“A1- Consoante as informações prestadas nos cursos das investigações, as exigências 

técnicas e licenças ambientais foram devidamente concedidas.” Devidamente 

concedidas!  

A2. Ao invés de falar um e dois, eles falam “a-uma” e “a-duas”. “Em que pese a 

denúncia formulada, não há notícia de qualquer dano ambiental.” Assim como ele vai 

agora mexer lá com o Bezos para acertar melhor a SpaceX que ele está mandando para a 

estratosfera, lá fora da órbita terrestre, o Dr. Elio acho que vai também fazer um projeto 

agora de cava subaquática, porque só ele entende. Mais ninguém no mundo, mais 

ninguém. Só o Dr. Elio.  

Vejam bem aqui: “Não há notícia de qualquer dano ambiental em razão da 

instalação do empreendimento”. 

“A3 - A instalação e desenvolvimento do projeto estão sendo acompanhados pelo 

órgão ambiental competente, responsável.” 
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Esta CPI está investigando a Cetesb e, sinceramente, minha gente, eu tenho minhas 

rusgas com a Cetesb. Eu já falei aqui quando a Dra. Ana esteve aqui. Eu já discuti muito 

com ela. Ela é acusada de ser rigorosa demais. Nunca na minha vida pública de 45 anos 

eu ouvi alguém dizer que a Cetesb tergiversou, compactuou com coisas erradas. Eu só 

ouvi queixas de que ela é rigorosa demais. 

Então, isso daqui está feito. Agora, o que eu gostaria de deixar bem claro também: 

tem aqui uma folha que é muito interessante, eu só preciso achar. Tem tanto papel aqui. 

Essa daqui, olha que belezinha, essa é muito bonita. Essa é uma decisão do Tribunal de 

Justiça, 4ª Vara do Foro de Cubatão. Em outro processo... São tantos processos que eles 

movem. Deixa eu ver qual é esse. Eu acho que é na ação possessória.  

Olha aqui: “Não pode a autora” - Ilha das Cobras, sob o manto de Elio Lopes, Jeffer 

Castelo Branco e Antonio Bernardo, eu sempre esqueço do Bernardo... “Há sim a 

impossibilidade jurídica do pedido.” O pedido é para parar a obra, o pedido é para acabar 

o projeto da cava subaquática. “Impossibilidade.” É um juiz de direito que está dando 

essa decisão.  

“Não se podendo olvidar que o porto mencionado pela autora na sua inicial é 

meramente hipotético.” É o T-Green, o hipotétito T-Green. Nunca houve uma vírgula, 

não tem um estudo, não tem uma palavra que fale que o T-Green vai ser assim, assim, 

assado. Nada. É só balão de ensaio e só começou, não foi em 2014, não, Dr. Elio. Vocês 

começaram a falar em T-Green depois que foi dada a licença de instalação. De instalação! 

Foi quando começou a construção da cava.  

Então vamos lá: “Há sim a impossibilidade jurídica do pedido, o que leva à 

improcedência da ação, não se podendo olvidar que o porto mencionado pela autora na 

sua inicial é meramente hipotético, pois não há projeto ou estudo de viabilidade para o 

suposto empreendimento, observando-se, aliás, que o seu objeto social não guarda 

qualquer relação com a atividades de exploração portuária”.  

O cara tem uma loja de 1,99 e se apresenta para construir navio transoceânico. É 

disso que se trata, é o que o juiz está dizendo. Olha aqui, o seu objeto social... O objeto 

social, é a empresa que está dizendo que vai construir um terminal, vai fazer isso, vai ter 

um porto, vai ter não sei o que, vai ter não sei o que mais.  

Olha aqui: “A sociedade tem por objeto...” Olha o contrato social da empresa:  “A 

- compra, venda ou alienação por qualquer forma de bens imóveis próprios. B - realização 

de empreendimentos no setor imobiliário. C - desenvolvimento de incorporações e 
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loteamentos.” Essa é a finalidade da empresa que quer parar a cava e que diz que vai 

construir o T-Green. 

Então, minha gente, isso é uma farsa. Peço desculpas. Peço desculpas ao deputado 

Luiz Fernando, viu, Maurici? Não o envolvo em nenhuma das minhas afirmativas aqui. 

Conheço o deputado Luiz Fernando, como conheço V. Exa., sei que vocês estão sendo 

guiados por boas intenções e por um pessoal até que talvez tenha que ser apartado desse 

jogo. Esse jogo econômico sujo e pesado é uma coisa; o jogo dos pescadores, das colônias 

que eventualmente tenham sido.... É outra. Esse, sim, merece toda a nossa atenção e a 

nossa consideração. 

Minha gente, eu tenho muito mais a falar ainda, mas acho que já falei o suficiente 

para mostrar que tudo o que foi dito aqui pelo Dr. Elio não corresponde à verdade. Não 

invoco as minhas palavras. Invoco as palavras do Ibama e do procurador federal, o 

Benjamin... Bim. Eduardo Bim. Invoco as palavras deles, que faço minhas palavras.  

Muito obrigado e, se me permitir, deputado Ricardo, retomo a Presidência para dar 

prosseguimento aos nossos trabalhos. O deputado Cezar já me concedeu. Deputado 

Ricardo Madalena tem a palavra. 

 

O SR. PRESIDENTE - RICARDO MADALENA - PL - Quero agradecer a 

arguição do deputado Barros Munhoz, mas nós sabemos que o professor Elio está 

corroborando muito com esta CPI. Será levado em consideração. Antes de passar o 

comando ao deputado Barros Munhoz. São declarações importantes que foram dadas aqui 

pelo professor Elio e também o parecer do deputado Barros Munhoz, que nós teremos 

que apurar.  

Acho que estamos aqui para defender a população do estado de São Paulo, mais 

especificamente as pessoas da Baixada Santista. Então, sem dúvida nenhuma, tudo será 

levado em consideração. Já antecipo aqui a minha fala, eu vou aguardar a minha vez de 

fazer questionamentos, mas, professor Elio, tudo o que foi dito aqui, bota em um papel e 

envie para esta CPI para que a gente apure.  

Acabei de ouvi-lo, antes da arguição do deputado Barros Munhoz, que essa cava 

subaquática não tem ART - Anotações de Responsabilidade Técnica. Se amanhã ela 

sofrer algum acidente, algum dano, quem será responsável por isso? Então, isso tem que 

ser apurado. Então, tecnicamente, temos que pôr isso no papel, questionar o Crea, 

questionar a Cetesb para ver quem é o responsável pela cava subaquática.  
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Foi dada a ordem para fazer a licença prévia, a licença de instalação, licença de 

operação, mas cadê a responsabilidade, cadê a cópia da ART, cadê a cópia do EIA/Rima, 

que estou aguardando até o momento? Então, são coisas que, no decorrer desta CPI, 

iremos apurar sem dúvida nenhuma.  

Eu retorno o comando desta importante CPI para o povo de São Paulo ao nosso 

presidente Barros Munhoz. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Barros Munhoz. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Muito obrigado, deputado 

Ricardo Madalena. Com a palavra, o deputado Maurici. 

 

O SR. MAURICI - PT - Sr. Presidente, Srs. Deputados que nos acompanham, 

inicialmente, professor Elio, quero pedir desculpas ao senhor por algum eventual excesso 

que o deputado Barros Munhoz tenha cometido ao argui-lo. Acho que talvez no afã de 

defender sua visão dos fatos, temo que ele possa ter se excedido. Então, eu queria voltar 

ao tema que o senhor estava expondo, para a gente retomar algumas questões.  

Então, eu diria primeiro assim: na sua avaliação, o projeto de aprofundamento do 

canal e a disposição dos sedimentos atendeu aos princípios de boa prática ambiental 

estabelecidos nas convenções internacionais, quais sejam, o princípio da prevenção, da 

precaução, do poluidor pagador, o princípio do desenvolvimento sustentável e o princípio 

da participação pública? (Pausa.) O senhor poderia responder? Eu tenho mais algumas... 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Lógico. Primeiro, gostaria até de fazer uma 

introdução com a questão que o Barros Munhoz colocou. Fiquei até constrangido de ouvir 

tanta coisa, uma pessoa como eu, que tem quase 50 anos na área ambiental, respeitado, 

professor universitário, não posso aceitar a forma como foi colocado.  

O fato, por exemplo, de o Ibama ter referendado, passado para a Cetesb, está lá, eu 

coloco bem claro na minha apresentação o documento do Ibama. O que se desenrolou 

depois não interessa. O documento do Ibama, passando para a Cetesb e informando que 
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o aprofundamento é objeto de licença e deveria ter outro EIA/Rima. E a Cetesb deu uma 

meia-volta, falou em limpeza de canal e tocou a coisa desse jeito e o Ibama aceitou. Onde 

está a coerência, a lógica nisso tudo? 

Um outro fato também importante... Eu vou voltar à questão do aprofundamento. 

Outro fato é um ponto central de tudo isso, o fato de o procurador, pessoas, enfim, que 

não são tão especialistas assim na questão ambiental, que não têm uma visão como 

deveriam ter.  

O fato, por exemplo, de utilizar uma área de uso, bem comum do povo... O SPU 

entrou na Justiça, questionou e a empresa está até agora operando sob liminar. Você acha 

isso correto? Imagina se amanhã alguém resolve fazer um prédio aqui dentro da praia de 

Santos, uma área do SPU. O que vai acontecer? Vai ser questionado.  

Agora, você acha isso correto, utilizar uma área da União sem a devida autorização, 

sendo que essa autorização, inclusive, era do dono da ilha, que tinha essa autorização para 

a possível construção de um porto, que não foi adiante, lógico, porque puseram uma cava 

de antemão naquele local? Então, não deu nem para prosseguir no projeto. 

A questão do aprofundamento do canal e da própria construção da cava subaquática, 

eu deixei lá, está muito bem claro: se realmente aqueles dados da Cetesb foram 

confirmados e ali era uma área degradada para justificar, inclusive, a colocação da cava 

ali... Colocaram aquela área como degradada. Bom, vamos levar em consideração que era 

uma área degradada por HPA, hidrocarboneto policíclico aromático. Aquele material todo 

foi retirado e foi jogado em alto mar? Não poderia.  

Então, tem uma série de irregularidades, questões que não estão sendo discutidas e 

que deveriam ser discutidas olho no olho, um técnico da Cetesb comigo aqui. Não é assim, 

pega um papel com coisa do procurador da Justiça e vem dizer que o Ibama deu parecer 

favorável. O Ibama faz uma série de irregularidades. A Cetesb, que tenho no meu coração, 

até hoje ela vive fazendo irregularidades. Deu agora recentemente licenciamento para os 

incineradores, que todos nós sabemos que são altamente poluidores e vão contra a cadeia 

circular da reciclagem, da compostagem e tudo mais.  

Mas, enfim, ela é o órgão ambiental, então às vezes prevalece com os próprios 

juízes. “Não, porque o órgão ambiental falou, está falado.” Não é assim. Eu acho que tem 

que ser questionado, sim. Eu, como ex-gerente da Cetesb, fiz tudo certo na minha vida e 

não posso assistir a esse tipo de coisa e ficar quieto. Não posso.  

Então, esse aprofundamento do canal é uma questão que deve ser muito bem 

verificada. Eu vou mandar essa minha apresentação para os senhores. Vocês olhem com 
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carinho e vocês vão ver que ali houve uma grande irregularidade quando se passou de 12 

metros para 15 metros de aprofundamento do canal. Nesse momento, haveria necessidade 

de um EIA/Rima e nova audiência pública, até porque o tempo decorrente entre a licença 

prévia e esse momento, já se passaram 11 anos.  

Outra coisa: o Dr. Barros Munhoz dizer que eu passei a olhar esse processo depois 

da licença de instalação vai contra o próprio documento que ele apresentou aqui. Se foi 

lá em 2014 que começou todo esse processo, tem documento meu lá de 2014, como é que 

vou passar a acompanhar somente a partir de 2017?  

Em 2017 foi quando foi feita a cava, foi escavada a cava subaquática, mas esse é 

um processo que tem um licenciamento bem distante. São 11 anos que separam e, nesses 

11 anos, a dinâmica toda da maré, acidentes ambientais que ocorreram, tudo isso modifica 

aquele ecossistema ali. Então, haveria necessidade, sim, de nova audiência pública.  

Mudar, por exemplo, o lugar da cava, que foi apresentado no Consema, aprovado 

no Consema, apresentado em audiência pública. Um formato, depois mudaram para 

outro. Isso não existe. Atropelaram todo esse processo e ainda acham que estão com a 

razão.  

Então, essa é uma questão que tem que ser muito bem discutida. Isso já foi 

discutido, inclusive, na comissão de vereadores aqui, exaustivamente, e a comissão 

especial de vereadores deu parecer favorável a todas aquelas considerações que nós 

fizemos, inclusive questionando a Cetesb. 

 

O SR. MAURICI - PT - Professor Elio, por favor: o senhor pode resumir para a 

gente quais são os prejuízos que o projeto de aprofundamento do canal, da forma como 

ele foi executado, trouxe ao Meio Ambiente e à população que habita e trabalha na região?  

E outra questão: na sua apresentação, o senhor mostrou diversos exemplos de 

programas de controle ambiental sustentável com tratamento de material contaminado. 

Na sua opinião, por que não foi adotada, neste caso, uma solução semelhante? A diferença 

de custo é muito elevada? 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Exatamente. Eu deixei bem claro e 

inclusive falo isso na apresentação: o problema aqui é custo. É custo.  

Vamos lá: a empresa, tanto a Cosipa quanto a VLI, lá no início da minha 

apresentação eu coloco isso, aquela carga de poluição era proveniente principalmente da 

Cosipa, que atrasou todos os projetos, não fez absolutamente nada, jogou toneladas e 
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toneladas de poluentes naquele ecossistema, naquele compartimento ambiental, 

sobretudo ali na área de evolução, (Inaudível.) evolução no porto da Cosipa.  

Mais tarde, para se beneficiar, resolve tirar esse material e não gastar dinheiro, 

colocar ali pertinho dela em um buraco. Fizeram um buraco de 25 metros por 500 de 

extensão, de diâmetro, e vamos lá. Muito mais barato do que fazer um tratamento. Um 

tratamento envolve uma tecnologia. Nos outros países é feito dessa maneira. Aqui no 

Brasil não se precisa fazer, basta fazer uma cava e jogar, sendo que a cava é a pior das 

tecnologias.  

Você tem, por exemplo, uma tecnologia de disposição em seco, tem lá os geobags, 

que foram colocados no início dentro do próprio terreno da VLI. É correto esse tipo de 

disposição. Depois, no final, como acharam que o volume era muito grande... E aliás, 

nem respeitaram o volume da licença. Está claro: a licença era para 1.500 e pouco e deram 

para dois mil e 400 milhões de metros cúbicos foi lançado dentro dessa cava. Então, há 

uma série de irregularidades que simplesmente não foram levadas em consideração.  

Nós viemos aqui para discutir as irregularidades da cava e dali a pouco mudou para 

o dono da ilha, para a implantação do projeto T-Green, que não tem nada a ver com a 

questão da cava. O projeto T-Green, se não tivesse essa questão da cava, hoje estaria já 

em andamento, sim. Teria sido apresentado na Cetesb. Aliás, a Cetesb foi consultada, 

sim. Estiveram lá na Cetesb, conversaram com os representantes da Cetesb, só não deram 

entrada no documento por causa dessa questão que implantaram a cava subaquática. 

Que sequer é uma atividade deles, é uma atividade... 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - O senhor me permite um 

aparte? O senhor me permite um aparte, pela oportunidade, Dr. Elio? O senhor está 

dizendo que, quando foi dada a licença para a cava, inviabilizou o Tegrim? Eu queria 

dizer ao senhor que não. A licença prévia, de 2005, já falava em cava. Já falava em cava. 

Não é verdade? Não é verdade? 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Ela falava em disposição em cava, mas ela 

não dava licença para cava. A própria Cetesb estava com esse documento. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - A licença prévia. Eu estou 

falando a prévia. Estou falando a prévia. 
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O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Ela é a prévia. A licença prévia fala o 

seguinte... 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Ela previa cava? 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Ela falava em cava, mas ela não dava 

licença prévia para cava. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Ah, perfeito. Perfeito.  

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Ela fala o seguinte... 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Ok. Ok. 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Que a licença prévia, é só consultar o 

documento. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Eu vou consultar. Eu vou 

consultar. 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Era só para operação de dragagem, 

operações de dragagem no Canal de Piaçaguera e disposição em cava... 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Ela citava várias 

alternativas, inclusive, a cava, é isso? 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - É. Mas não dava autorização. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Perfeito. 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Ela fala que poderia ter aberto cava, se 

quisesse, né? 

 



Divisão de Registro de Pronunciamentos 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Já em 2005. Não foi em 

2017, portanto... 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Como? 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Minha parte é só. 

 

O SR. MAURICI - PT - Certo. Professor Elio, deixa eu lhe dirigir uma última 

questão, então. Pelo que eu entendi, nós estamos falando de um projeto, que foi iniciado 

a partir de um licenciamento prévio, e que parece ter sido totalmente alterado durante a 

sua execução, e que não pediu um novo licenciamento. É isso que nós estamos tratando?  

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Exatamente. Ele começou... 

 

O SR. MAURICI - PT - Qual é o procedimento? Mas qual seria o procedimento 

da Cetesb, o senhor que ficou lá uma vida? Qual seria o procedimento da Cetesb em 

outros casos? Qual tem sido o procedimento da Cetesb, em casos semelhantes a esse? 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Olha, eu vou dar uma coisa. Eu cheguei a 

ser secretário de Meio Ambiente, e, na época, nós queríamos construir um píer, píer para 

pescadores, atracação de barco. Entramos na Cetesb, pedimos o licenciamento, foi 

concedido, só que a prefeitura não tinha dinheiro, o tempo passou, e não construiu aquilo. 

Caducou. Teve que entrar tudo novamente, porque as condições se modificam.  

Então, existe um tempo, no caso da cava, que eram cinco anos. Esses cinco anos 

passaram, e a Cetesb, aí, para justificar, ela fala na série de dragagens que foram feitas, e 

tudo e mais, só que essas dragagens são dragagens de manutenção, que ocorrem já a 

muitos e muitos anos. Não podemos utilizar isso daí como um argumento para justificar 

essa caducidade da licença, né?  

Então, esse período, que teve esse licenciamento, questão de aprofundamento que 

foi... Porque a licença, ela foi defendida no conselho, foi defendida em Audiência Pública, 

a todos que estavam presentes lá, para doze metros, para doze metros de profundidade. 

De uma hora para outra, eles chegam e querem aprofundar para 15 metros. Aí eles pedem 

autorização para o Ibama.  
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O Ibama fala, “não, essa questão é com a Cetesb.”. Mas ele aí na carta que esta aí, 

eu vou enviar para o senhor, ele deixa bem claro que se trata daquelas dragagens 

anteriores, de dragagens de manutenção, e essa dragagem de aprofundamento, exigiria 

um novo (Inaudível.), e isso não foi feito. E como desculpa, se utilizou “não, eu vou fazer 

uma limpeza”. 

Ora, alguém, por (Inaudível.), sai fazendo limpeza de canal, por um acaso? Então, 

pediu para a Cetesb, o cara foi ali fazer a limpeza também dos mangues, fazer a limpeza 

da Rio Morrão, fazer a limpeza, porque ele queria profundar para entrar navio, está mais 

claro. Porque nunca, isso daí. Então, não justifica. Existe uma série de irregularidades, 

que eu coloco bem claro aí nesta apresentação, e parece que não foram simplesmente 

ouvidas, não foram levadas em consideração. 

Se migrou, no final, para a questão do Tegrim, do projeto, do cidadão, se tem 

projeto, ou se não tem projeto, isso é um problema à parte. Nós estamos discutindo aqui 

a questão do licenciamento, as irregularidades no licenciamento ambiental. E está 

recheado de irregularidades. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Um aparte, por favor, 

deputado, Dr. Elio. Um aparte, rapidamente. 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Pois, não. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Doutor Elio, os senhores 

entraram com inquérito policial estadual em janeiro de 2017. Depois de uma ação 

possessória, que eu não tenho aqui exatamente a data, mas é... A sentença é de 2017 

também, depois um inquérito policial federal, março de 2017... 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Eu não entrei nada, veja, eu não entrei 

nada, não tenho nada a ver com... 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Realmente, o senhor só deu 

pareceres aqui que embasaram... 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Eu fiz um parecer que (Inaudível.)... 
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O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Isso. Que embasou tudo 

isso. Tudo é baseado na sua palavra. Aqui... 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Embasou as irregularidades... 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Aqui é o senhor contra a 

Cetesb e o mundo. A Cetesb, o Ibama, e todo o mundo é errado. É só o Dr. Elio que é o 

certo. É o que o senhor revelou aqui, mas vamos lá. Março de 2017, mais um inquérito 

policial federal, agosto de 2017, ação popular. Tudo isso deve ter custado bastante 

dinheiro, tudo isso deve ter custado bastante dinheiro, tudo isso deve ter custado bastante. 

E vou mais longe, hein, eu vou adiantar aqui uma afirmativa minha. 

A Ilha das Cobras, queria-se vender para a VLI. E fez proposta nesse sentido. Ela 

queria vender. Então, o problema é financeiro, problema técnico, aqui não tem nenhum. 

O senhor pode cansar de tentar, o senhor é derrubado por todas as instituições acreditadas 

deste país. Todos falam que o processo da cava é ótimo. É melhor. Todos falam o 

contrário do que o senhor diz. O senhor se julga o dono da verdade, mas o senhor não é o 

dono da verdade. Só isso. 

 

O SR. MAURICI - PT - Senhor Presidente, eu vou encerrar minha arguição com 

o Dr. Elio... 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Pois, não, deputado 

Maurici. 

 

O SR. MAURICI - PT - Mas devo dizer que me incomoda um pouco a maneira 

como V. Exa. se comportou nessa arguição de hoje. A meu ver, tentando fazer crer que 

nós estamos lidando com uma disputa entre uma empresa chama Ilha das Cobras, e outra 

chamada VLI, o senhor está colocando em dúvida opiniões que foram colocadas aqui que 

eu não vejo porque tanta violência. 

Mas, enfim. É porque um dos documentos que V. Exa. mencionou aí hoje, é 

assinado, se não me engano, por Eduardo Bin, presidente do Ibama à época, e que acabou 

de ser afastado do órgão, por um procedimento duvidoso. Então, assim, ninguém de 

verdade é dono da verdade, nós estamos aqui, tentando buscar quem é que tem razão. 
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O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Isso que é importante. Isso 

que é importante. 

 

O SR. MAURICI - PT - Muito obrigado Sr. Presidente, muito obrigado, 

(Inaudível.). 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Eu que agradeço. Alguém 

mais quer se manifestar? Ou já estamos concluindo? Bom, eu notei alguns assuntos 

pendentes... 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Pela ordem, Sr. Presidente. eu estou 

inscrito. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Oh, deputado Ricardo 

Madalena, com a palavra, desculpe. Realmente, o senhor estava. Perfeito. Palavra com o 

deputado Ricardo Madalena. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Sr. Presidente, eu queria arguir o professor 

Elio na questão das cavas. O senhor tem conhecimento de alguma cava no Brasil, ou no 

mundo que tenha este volume autorizado ALI, ALP, Afonso Lobato, pelo órgão 

competente aí, que é a Cetesb?  

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Não. Não existe. Inclusive eu coloquei lá 

na minha apresentação que nos Estados Unidos, embora o consultor venha aqui dizer que 

é uma tecnologia, realmente é, não deixa de ser uma tecnologia, mas não é a melhor. 

Agora, nos Estados Unidos, tem essa... 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Não é a melhor, mas é a mais barata. 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - É a mais barata... 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Foi adotada por causa do custo ser mais 

barato. 
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O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Exatamente. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Essa é a sua opinião, ou não? 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Essa é a minha opinião, sem dúvida. Não 

é a melhor tecnologia... 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Porque uma contenção seria mais cara? 

Uma contenção seria mais cara? 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Não, o correto mesmo seria o tratamento. 

Porque, o que nós estamos conversando aqui, daqui a dois anos vão querer fazer outra 

cava. E aí, nós vamos transformar o estuário de Santos em um queijo suíço, de tanto 

buraco que vai ser feito. Então, não é por aí, o controle da poluição, ele exige 

responsabilidade. O controle da poluição se faz através de tratamento e uso de melhor 

tecnologia. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Um aparte, Dr. Elio? Um 

aparte deputado Ricardo Madalena? Um segundo. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Pois, não. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - O que está se pedindo aqui, 

não é bem isso. É que se impeça a realização de um queijo suíço. O que se pede aqui, é a 

demolição da cava atual. É esse o objetivo da CPI. Ou melhor, o objetivo proposto à CPI. 

Desculpa.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Ok. Professor Elio, o senhor tem ciência 

de quantos cúbicos foi permitido poder usar os dejetos nesta cava? Qual é o volume 

cúbico. 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - O volume... 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - O senhor tem conhecimento do Iarima? 
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O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Vou falar que sim, tenho... O que 

(Inaudível.) é o seguinte. A licença, esquece tudo. Vamos nos ater à licença. A licença é 

pra mil, mais ou menos mil e seiscentos. Um milhão e seiscentos de mil metros cúbicos, 

e está com dois milhões e quatrocentos. Ela não atende o que foi dado na licença. Quer 

dizer... 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - E o senhor tem conhecimento, no mundo? 

Porque eu li sobre isso, minha curiosidade como engenheiro, que o máximo que eu 

encontrei, no mundo, foi cava subaquática com 200 mil metros cúbicos. Nós temos algo 

doze vezes maior. Isso é real? O senhor tem esse conhecimento tecnicamente? 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Eu notei. Tanto que está na própria, minha 

apresentação. Na minha apresentação está lá, que nos Estados Unidos são cavas com 200, 

no máximo, no máximo, 400 mil, e não para essa concentração absurda de poluentes 

absurda, que está aí.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - O senhor acha que isso pode contaminar 

os ribeirinhos, as pessoas, num futuro bem próximo? 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - É, eu quero deixar bem claro que no início 

da própria, nessa abertura da CPI, fala, compara isso com Brumadinho, isso não há essa 

possibilidade. Veja, Brumadinho era uma barragem que rompeu e causou um desastre 

ecológico, aquela cava... 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Um aparte de dois 

segundos, por favor, Dr. Elio. Um aparte de dois segundos. Então, o senhor confirma que 

essa colocação feita aqui, no texto que solicita a instalação da CPI, não é correto? Que 

não há nada semelhante ao que aconteceu em Brumadinho, é isso? 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - É.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Muito obrigado. 
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O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Precisa ser bem... Quando as pessoas falam 

disso, elas falam do poder de contaminação. O grau de contaminante que tem ali, que é 

parecido com os graus de contaminante que tinham lá em Brumadinho. Concentração de 

poluente. Agora, de romper e causar um desastre, não há essa possibilidade. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Muito obrigado, Dr. Elio. 

Muito obrigado. 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - O que pode acontecer... 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - E os dejetos? 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - O que pode acontecer ali é um navio 

abaloar, como têm vários desastres aqui na Baixada, e haver um vazamento. Agora, vai 

contaminar o Meio Ambiente? Vai. Porém não tem o poder de matar as pessoas, é isso 

que tem que deixar bem claro. De soterrar, esse tipo de coisa, não existe.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Presidente - Muito 

obrigado. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Então, aproveitando o gancho, professor 

Elio, nós estivemos in loco, com todos os demais membros desta comissão, e não tem 

nenhuma menção em demarcação da área. Poderia estar passando qualquer tipo de 

embarcação, ter desviado a sua rota, ter entrado por engano no canal, e isso ter ocorrido, 

porque nós estivemos in loco, ou seja, no local, para o pessoal entender como eu estou 

dizendo, e não tem nenhuma demarcação, e isso pode ocorrer a qualquer momento. 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - É, pode ocorrer, sim.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Pode dar continuidade, professor. 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - A probabilidade de ocorrer é pequena, mas 

pode ocorrer. Agora, você colocou bem, aí, você esteve lá agora. Nós estivemos lá durante 

a construção, antes da construção. Não existia nenhuma fiscalização. Eu mostrei aí na 
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minha apresentação fotos de pescadores, inclusive turistas entrando dentro dessa cava, e 

estava aberta, pescando, em cima de um material totalmente contaminado. 

Sequer uma placa de advertência existia no local. Sequer uma placa de advertência, 

nem guardas. Deveria ter até guardas ali presentes, principalmente, nessa fase de 

construção. E dizer que teve todo o cuidado para a implantação, monitoramento. A 

metade desses monitoramentos, primeiro, foram feitos pela própria empresa. E segundo 

que não tinha ninguém lá cuidando dessa área, que, a meu ver, era uma área totalmente 

contaminada.   

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - O senhor acha, na sua opinião, que a 

Cetesb foi omissa na fiscalização? O órgão do estado, Cetesb? 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - O que acontece é o seguinte, olha você tem 

duas Cetesb. Vamos explicar melhor. Você tem a Cetesb que faz o licenciamento de São 

Paulo, de determinados projetos, como esse da cava, e tem a Cetesb local, que inclusive, 

eu fui gerente, que é a Cetesb de Cubatão. O correto (Inaudível.), o correto seria a Cetesb 

de Cubatão fiscalizar, nós estivemos lá na Cetesb de Cubatão, e, ao conversar com o 

gerente local, ele nem sabia do projeto. Nem sabia do projeto. 

Agora, você imagina se alguém vem lá de São Paulo para fazer fiscalização aqui, 

uma fiscalização sistemática, do jeito que tem que ser feito? Então, no papel aceita tudo, 

porém, no dia-a-dia, não é isso que aconteceu. E essas... 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Não houve nenhum comunicado da sede 

para com a OL de vocês para a questão de fiscalização, no decorrer da execução?  

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Olha, nós estivemos perguntando isso na 

regional de Cubatão. No distrito, melhor, agora é agência, inclusive, é, de Cubatão. E nós 

falamos, “olha, você não vai fiscalizar?”, “bom, mas eu não estou sabendo... não é a 

minha competência, isso está sendo visto pelo pessoal de São Paulo, da sede”. 

Agora, só que o pessoal da sede, é um pessoal que trabalha em escritório, e que 

trabalha na questão do licenciamento, lida com projeto, com isso. Eles não têm, assim, o 

dia-a-dia, o poder de fiscalização, como existe na área de controle. O controle ambiental. 

Então... 
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O SR. RICARDO MADALENA - PL - Então, resumindo, professor Elio, a 

regional não teve papel de fiscalização? 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Participação nenhuma. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Participação nenhuma? 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Nenhuma. Nenhuma.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Está joia. Vamos pular essa parte, que isso 

aí eu já estou ciente, então. O senhor, como técnico, e nós tivemos vários pareceres, como 

o deputado Barros Munhoz, presidente desta CPI, na qual eu faço a solicitação, que ele 

disponibilize todo esse material que ele leu, ainda há pouco, para todos os membros desta 

Comissão, e o senhor também, disponibilize esta apresentação, para a Comissão.  

E, pelo que eu percebi, tudo o que o deputado Barros Munhoz fez a leitura, o nosso 

presidente, sempre baseado em parecer técnico de advocacia. Eu não observei nenhum, 

por isso que eu estou solicitando este material, parecer técnico de engenharia, ou geólogo, 

etc. e tal, meio ambiente... 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Deputado Madalena, só 

pela oportunidade, tem, sim. Eu vou lhe enviar, vou enviar a todos os deputados. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Eu gostaria de concluir, Sr. Presidente. Se 

o senhor me permitir... 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Não, eu estou só dizendo 

que eu vou enviar, e tem, sim, de engenheiros e de geólogos, têm. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Ok. Agradeço. Por que essa observação? 

Porque nós estamos falando com V. Exa., que é uma pessoa técnica, que já prestou 

serviços, professor universitário, tem conhecimento, trabalhou na Cetesb, inclusive, in 

loco, né, no local, e tem demandas a serem apuradas, pelo conhecimento de V. S.ª, e o 

que passou hoje aqui, para esta Comissão, que vai corroborar, sem dúvida nenhuma, 

muito conosco. 
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Na sua observação, esses pareceres que foram ditos aqui pelo Sr. Presidente, desta 

Comissão, o senhor acha que eles são legítimos - se assim eu posso chamar, ou dizer - ou 

teria que ser revisto isso, e sim ter uma posição mais técnica na área de engenharia, e não 

na área jurídica? 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Primeiro, ele citou uma série de 

documentos aí que eu desconheço, inclusive, pareceres de procuradores, enfim. Eu não 

estou a par disso. Mas, normalmente, é importante, sempre, que se tenha um parecer 

técnico, mais do que isso. Vejam, o que tem que discutir, vocês têm que ver nesta CPI, é 

todo o procedimento de licenciamento em relação a documentos, e ações e omissões, que 

foram efetuadas, aí. Deixaram de ser feitas, ou com (Inaudível.). Eu citei várias.   

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - O senhor poderia enumerar isso e enviar 

para esta CPI, e exclusivamente para o meu gabinete? 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - É só passar o e-mail que eu encaminho 

para o senhor ainda hoje. A apresentação está bem detalhada lá. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Está joia então. Eu agradeço. Eu vou 

passar meu e-mail aqui, se o senhor puder anotar: “ricardomadalena@al.sp.gov.br”. 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Gmail? 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Não, não, “@al”, de Alesp, “al”, 

“.sp.gov.br”. 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Então está anotado. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Nada mais a declarar, Sr. Presidente. 

Obrigado pela oportunidade. Fico aguardando a sua pessoa que será arguida. Já solicito a 

minha inscrição. 
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O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Pois não. Combinado. Bem, 

agradecendo, então, a participação do Dr. Elio, nós passamos à inquirição do Dr. Sérgio 

Pompéia. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Gostaria das considerações finais do 

professor Elio, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Ele acabou de dar, deputado 

Ricardo Madalena. Ele acabou de fazer. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Ele acabou a minha arguição, mas era 

importante a gente ouvir as considerações finais, Sr. Presidente. Minha solicitação. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - O senhor deseja fazer, Dr. 

Elio? O senhor acabou de fazer, acho que o deputado Ricardo não tinha chegado ainda, 

entrado no vídeo. 

 

O SR. ELIO LOPES DOS SANTOS - Eu só quero agradecer a oportunidade de 

estar aqui esclarecendo. Eu me coloco à disposição até, esta reunião virtual foi muito boa, 

mas essas coisas têm que ser discutidas presencialmente, com a presença da Cetesb, se 

for o caso, enfim, na presença de todos.  

Aí sim você tem um esclarecimento, tem os fundamentos, o controle da produção, 

tudo o que deveria ser feito, e não foi feito. E alguns detalhes a mais que, por questão até 

de tempo, eu tive que correr e acabei não apresentando. Mas o meu agradecimento aqui 

e me coloco à disposição. Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Terminado, então, o 

depoimento do professor Elio Lopes dos Santos, vamos fazer a oitiva do Dr. Sérgio 

Pompéia. Dr. Sérgio, boa tarde.  

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Boa tarde. 
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O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Obrigado pela sua 

presença. Eu deixaria aí, qual é o tempo que o senhor julga necessário para apresentar a 

sua visão dos fatos? 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Quinze a vinte minutos. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Quinze a vinte minutos. O 

senhor vai exibir alguma imagem? 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Vocês estão visualizando a minha tela? 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Desculpe, eu não dispensei 

ainda o Dr. Elio. O senhor está dispensado, não que precise sair, mas está autorizado a 

deixar a reunião. Pois não. 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Vocês estão visualizando a minha tela de 

apresentação? 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - CPI da cava subaquática e 

uma série de fotos. Tá. 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Ok. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Eu só pediria que o senhor... 

Dr. Sérgio, eu só pediria que o senhor confirmasse o compromisso. Sob palavra de honra, 

promete dizer a verdade no que souber e for perguntado, relacionado com a investigação 

a cargo desta CPI? 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Eu me comprometo a falar toda a verdade. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Muito obrigado. Tem a 

palavra, então, Vossa Senhoria. 
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O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Boa tarde a todos. Eu falo sobre esse tema como 

coordenador do Instituto de Impacto Ambiental, dragagem do Canal de Piaçaguera. 

Rapidamente, eu sou engenheiro agrônomo de formação, eu me formei em 80, em 

Piracicaba. Fiz mestrado e doutorado na área de ecologia. Inclusive o doutorado foi feito 

em Cubatão. Trabalho em Cubatão desde 1986. Conheço e gosto muito do município. 

Trabalhei na prefeitura de São Paulo, mas trabalhei mais de 15 anos na Cetesb. Lá 

eu pude fazer parte do projeto de recuperação da Serra do Mar, de 86 a 96. Também 

coordenei a área de meio ambiente da câmara paulista do setor portuário, que se dedicava 

a todos esses assuntos de que nós estamos tratando aqui.  

Fui gerente regional da Cetesb da Baixada Santista e do Vale do Ribeira, coordenei 

o grupo de estudos da contaminação do Estuário de Santos, ou seja, houve o levantamento 

que deu início a toda essa preocupação com a questão das dragagens. Sou membro 

fundador do Condesb - a região que eu adotei, a Baixada Santista, para mim é muito 

importante -, participei do comitê de bacia hidrográfica e coordenei o zoneamento 

ecológico e econômico. A partir de outubro de 2000 eu virei consultor ambiental, fundei 

a empresa Cetea e, mais recentemente, o Instituto de Pesquisa da Biodiversidade. 

Muito bem, a origem da poluição, a origem do problema, dos segmentos 

contaminados, está ligada claramente ao histórico de poluição das décadas de 60 e 70 em 

Cubatão. Essa foto mostra as indústrias, o ambiente naquela época. Isso é o terminal da 

Usiminas, ele sequer estava todo, vamos dizer, implantado, não é? É possível ver mancha 

de óleo, era uma época em que o desenvolvimento se dava a qualquer custo. 

Bom, e esse segmento, essa poluição, evidentemente, deixou o seu registro no 

sedimento. Em 1985, um desastre de grandes dimensões, 60km² de área de 

escorregamento, provocou uma corrida de lama pelos rios açorianos. Se a gente olhar, 

aqui é o Vale de Mogi e a gente vai vendo o assoreamento todo que teve nessa região 

após o período de poluição mais intensa, ou seja, esse sedimento acabou cobrindo e 

deixando em locais mais profundos os sedimentos com maior contaminação. 

Aqui a gente está tendo uma visão da situação em 1985, quando do acidente, e isso 

tudo suscitou na sociedade uma preocupação muito grande no sentido de recuperar 

Cubatão, justamente porque você tinha graves problemas de saúde, graves problemas de 

segurança, a questão de escorregamento, o acidente de Vila Socó, enfim, coisas que 

mobilizaram toda a sociedade.  

Daí nasceu essa grande consciência de controle da poluição industrial no Brasil, 

porque ali foi o ponto de partida de tudo, e o que foi feito para recuperar a região foi uma 
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política pública consistente, uma coisa que o Brasil tem muita dificuldade de implementar 

hoje em dia, mas ela é necessária para o desenvolvimento sustentável ao longo do tempo. 

Então esse problema de poluição começou, tem mais de 40, 50 anos, começou com 

a criação da Cetesb, depois veio o programa de recuperação da Serra do Mar, veio o 

primeiro EIA/Rima da história, que era da primeira dragagem do canal de Piaçaguera, em 

1988. Também veio o estudo de contaminação do Estuário. 

Eu estou citando alguns para mostrar que isso tem um cabeamento, tudo tem uma 

origem e uma lógica ao longo dos anos. E a lógica é a da recuperação ambiental, é a lógica 

que vocês estão vendo nesses slides aí, a situação de 1985 e a situação de 2004. Eu não 

coloquei de 2020, poderia colocar, mas já em 2004 se viam os resultados objetivos, que 

não ficaram só na vegetação, ficaram no controle da poluição das águas, no controle da 

poluição do solo e em uma política de solução dos passivos que ficaram para depois. Que 

passivo ficou para depois? Aqueles que incomodavam menos diretamente a população, 

então a percepção era mais difícil. 

Aqui nós vemos uma foto de 2004, a gente tem aí a foto de Cubatão, ali no fundo a 

Ilha das Cobras e aqui, à direita, a situação como era antes, ou seja, tudo assoreado. Então 

evidente que era necessário, sim, fazer a dragagem do canal. Por quê? Porque o canal era 

veia de sustentação da atividade industrial do polo de Cubatão. Sem essa dragagem, sem 

aqueles terminais que existem ali, que são terminais privados, os primeiros, porque eles 

ficaram fora do porto, organizados, é que foi necessário fazer as dragagens. 

As dragagens são figuras simples, ilustrativas para mostrar que você draga para 

aumentar, evidentemente, o tamanho dos navios, mas draga também evitar que esses 

navios, ao passarem pelo canal, fiquem ressuspendendo, sistematicamente, um sedimento 

que não seja de boa qualidade. 

Voltando, contando um pouquinho da história, a gente vê aqui que em dezembro de 

1997 há queixas dos pescadores com relação ao prejuízo à pesca na Ilha da Moela. Ilha 

da Moela, quem conhece Santos, fica ali na saída do Guarujá, do canal, do lado esquerdo, 

onde tem um farol, ali é que se jogava todo o material do Porto de Santos, dragagem feita 

pelo Porto de Santos, que era um porto público, federal. 

Muito bem, também essas plumas de contaminação, naquela situação, começaram 

a atingir as praias. E era uma questão visual, quer dizer, não precisa nem analisar para ver 

que tinha um impacto. Só que foi feito um estudo da Cetesb sobre a contaminação do mar 

na região da Ilha da Moela, em Guarujá. Quando ele foi apresentado, ele foi apresentado 

a mim, que era o gerente regional da Cetesb naquela ocasião. E tivemos uma avaliação, 
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uma longa discussão com todas as autoridades. Determinamos a suspensão da dragagem 

do porto.  

Com relação ao Canal de Piaçaguera, a gente foi mais rigoroso naquela ocasião. A 

gente fez uma determinação de uma intervenção de longo prazo. Por quê? Porque os 

níveis de contaminação eram maiores, justamente pela proximidade do polo industrial e 

porque seria necessário o licenciamento por EIA/Rima, que era, obviamente, o melhor 

instrumento para uma dragagem dessa natureza.  

Então, só para fazer um rápido histórico: em 65, abriu o canal; em 79, houve um 

aprofundamento a 12 metros; em 88, primeiro EIA/Rima de dragagem, foram feitas sete 

dragagens; aí elas foram paralisadas em 97 e começaram os estudos. Isso é muito 

importante, olha, em 2007, foi a paralisação. Muita coisa se estudou, muito se discutiu, 

muito se avaliou, até se chegar em um projeto que fosse passível de um licenciamento 

ambiental, projeto esse que seria a dragagem do Canal de Piaçaguera. 

Essa figura aí é o ponto de partida para o entendimento do problema. É muito chato 

depois, assim, mas essa figurinha é o Canal de Piaçaguera. Do lado esquerdo da tela está 

a região da Usiminas, então Cosipa, que é um dos principais focos ali de contaminação. 

O preto indica contaminações gravíssimas, que, felizmente, já foram resolvidas. O verde, 

situação que permite a sua dragagem, inclusive com lançamento no mar, sem maiores 

impactos. 

Então você vê que isso é uma coisa heterogênea. Eu vou retomar lá na frente. Uma 

coisa heterogênea, no entanto, ela que fez com que se pensasse em uma solução para o 

todo, não em uma solução para parte do problema. E o primeiro passo, o que é? Além dos 

estudos, e a partir do momento que começa a se pensar na solução, se parte para o 

licenciamento, a partir do momento que você tem uma concepção. 

Aí ficou definida pelo Ibama a competência estadual. Isso era muito claro, a Cetesb 

era responsável pelo licenciamento dos terminais privados, então fora do porto, que era 

federal. E o Ibama participou de todas as discussões, inclusive com o movimento da 

sociedade, e todos nós sentamos à mesa do Conama, em uma grande equipe, com 

participação de diversos especialistas para construir o primeiro instrumento de gestão de 

dragagem, levando em consideração justamente todos os estudos que foram feitos, no 

caso do Canal de Piaçaguera, que era o estudo de caso principal de contaminação. E foi 

feito o processo de licenciamento através de uma licença prévia, emitida em 2005. 

Gente, a palavra licença prévia explica que ela é prévia porque ela avalia a 

viabilidade do projeto. A licença que fala da construção do projeto é sempre a licença de 
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instalação. Todo projeto complexo, e cada vez essa é a prática da Cetesb, do Ibama e de 

todos os órgãos responsáveis, é de fasear os grandes empreendimentos em fases. Por quê? 

Porque como demoram muitos anos pode até ter mudanças de legislação e de normas.  

Então licença prévia não é cheque em branco. A licença prévia vale, esse cheque 

vale até o dia em que você inicia a primeira obra. A partir daí ela é diretriz para as demais. 

O que o órgão faz? Ele pega o projeto detalhado. “Mas teve mudança”, as pessoas falam, 

“mas teve mudança”. Lógico que teve mudança, não há projeto de licença prévia que não 

seja mudado na licença instalação, porque lá você vai ter o detalhamento de engenharia, 

tem um custo, um investimento muito alto, faz todo o detalhamento. Vão ter muito mais 

estudos, vai ter monitoramento, vai ter tudo para você dar uma licença de instalação 

segura. 

Então é muito importante isso. Não há nenhuma questão, “ah, mas a licença prévia 

tem validade”, se ela não for utilizada no tempo que ela vale. Aí sim ela tem validade. A 

partir do momento em que se iniciou a obra ela está presente ao longo de todo o 

licenciamento, como diretriz, que é o que foi feito aqui. 

Muito bem, esses estudos todos que foram feitos não foram estudos mais ou menos, 

não foram estudos superficiais, foram profundos, com quem mais conhecia do problema 

em nível internacional, que era o grupo de engenheiros do exército americano, que lá trata 

de dragagem porque dragagem para eles é estratégico, do ponto de vista militar. Para nós, 

dragagem é estratégico do ponto de vista, evidentemente, econômico, mas é estratégico. 

E aí os principais especialistas do País e construtores começaram a se reunir para 

fazer a resolução Conama de 2004, que orientou todos os procedimentos. E a Fundespa, 

que é do Instituto Oceanográfico, foi quem coordenou os trabalhos. Nessas figurinhas 

aqui que nós estamos vendo... 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Por favor, qual o nome da 

entidade, Dr. Sérgio? 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Fundespa, ligado ao Instituto Oceanográfico da 

USP. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Ah, pois não. 
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O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Agora, só para aproveitar as figurinhas aqui, nós 

estamos vendo o quê? É como se fosse uma draga... Vou precisar de mais uns minutinhos. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Pois não. Fique à vontade, 

Sr. Sérgio. 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - É que eu pus o despertador para não passar o tempo, 

mas vou passar um pouco. 

Isso aqui é jogando sedimento de Cubatão, lá da dragagem, para avaliar como é a 

dispersão do poluente, como ela vai se dar, se ali tem que por um difusor de fundo para 

reduzir. Então são estudos profundos, são estudos, vamos dizer, profundos. E como foi 

feito um estudo das alternativas de destinação dos sedimentos? Gente, o estudo de 

alternativa foi extremamente profundo e elogiado em vários níveis. Ele considera a 

escavação, o transporte, a disposição e vários parâmetros.  

De fato, quando fizemos um levantamento das tecnologias, encontramos em torno 

de 16 tecnologias passíveis de serem utilizadas. Organizamos essas tipologias e falamos 

o seguinte, “olha, a melhor alternativa é a disposição oceânica, mas ela só é possível se o 

sedimento tiver qualidade para isso, senão vou causar um impacto lá fora”. Era isso o que 

estava ocorrendo, era isso o que levou à suspensão da dragagem do porto. 

A segunda disposição mais importante nesse caso era o dique de canal C, que era 

uma das áreas estudadas e que foi hoje, já está concluída essa contenção lá. Depois tinha 

uma UDC no dique de Furadinho, e assim vai. Tudo o que está aqui, tudo foi considerado 

no IEA/Rima, tudo foi avaliado. E a ordem dessa tabela é a ordem de viabilidade 

ambiental. 

Muito bem, aí vieram os estudos de alternativa, não vou me prolongar sobre isso. 

Aqui é o canal C, que aqui está o desenho da época, mas já foi, hoje ele já está todo 

contido. As cavas estão aqui, elas sempre existiram, sempre foi explicado o que é cava, 

sempre isso foi exposto para todo mundo. Inclusive, tinha uma cava submersa... 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Desculpa. Onde são as 

cavas? A quais cavas o senhor se refere? Desculpa. Quais? 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - São as alternativas de cavas confinadas, laterais ao 

canal. 
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O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Quais são? Tem alguma aí, 

já? Ali? 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - A única que foi construída e teve a licença de 

instalação até agora foi a cava que é a atual, que é objeto da CPI, que é essa cava aqui à 

direita, embaixo. 

Então essas cavas, por que se pensou em todas essas alternativas? Porque o tamanho 

do passivo era muito grande, a gente não podia pensar em uma coisa que ia se esgotar 

dali alguns dias ou que não ia dar conta de todo o recado.  

Como que as cavas são construídas? É muito simples, elas chegam em uma área de 

sedimento, ela pode estar submersa ou não. No caso, aqui, está submersa. Abre-se um 

buraco. Esta figurinha nº 4 aqui representa o que faz em muitos lugares, mas não é o que 

ocorreu em Cubatão, porque em Cubatão não se joga da draga o sedimento lá do fundo, 

em Cubatão tem um dispersor de fundo para resolver isso. 

Terminado o enchimento, faz o que se chama de capeamento. Terminado o 

capeamento, isso é muito importante, volta-se ao processo de deposição natural, onde vai 

se restabelecer o banco de sedimentos que é de interesse ecológico, ao que eu me referia 

sempre como uma área de preservação. Esses bancos são muito importantes.  

Portanto, claramente o impacto da cava é um impacto temporário sobre o banco de 

sedimentos; o banco de sedimentos volta para lá. Como vocês vão poder ver as aves estão 

em volta da cava e, quando a cava tiver o seu atendimento na altura do nível do mar, 

estarão lá se alimentando num ambiente limpo.  

Aqui eu não vou entrar em detalhes das exibições, mas o material vou passar para 

o pessoal da CPI, evidentemente, mas eu não vou ficar entrando detalhes, mas são 

detalhes com relação, por exemplo, ao formato de cava. Não sai com desenhinho feito lá 

numa concepção e parte. Ele tem todo um estudo feito até chegar na melhor solução. 

Estejam certos que sempre se procura a melhor solução.  

Essa tecnologia é usada em locais? Sim. Elas são consideradas seguras? Sim. Aqui 

tem uma lista, inclusive cavas que estão com disposição aprovadas, ocorrendo neste ano. 

Então não é uma coisa do passado. Essa coisa de falar: “200 mil no máximo”. Eu gostaria 

de saber onde é que estão esses dados que foram lidos, porque a gente tem esses dados de 

200 mil, 400, 600 e tem de um milhão e 400, um milhão e 200. E o tamanho da cava não 

é relevante.  



Divisão de Registro de Pronunciamentos 

O que importa é a solução de engenharia. E foram realizadas simulações sobre o 

que ocorreria com isso? Sim. Na USP foram instalados equipamentos para simular a 

coluna de água do estuário, coisas complexas. Foram aplicados vários modelos 

matemáticos, ensaios sobre contaminantes na água, avaliação de risco ecológico. 

Também se pergunta: “Houve a participação da sociedade nesse processo?”.  

Óbvio. Não houve lá na audiência pública só e com as manifestações altamente 

positivas. Houve ao longo de todo o processo, com programas de comunicação social, 

com programas de envolvimento dos pescadores. E essa questão: “Por que houve a 

profundidade, etc.?”.  

Se nós olharmos essa figurinha aqui nós vamos ver como a gente tinha mostrado lá 

que era heterogêneo no início, que em alguns trechos do canal como esses vermelhinhos 

aqui você tem uma contaminação em profundidade, que é aquela contaminação histórica, 

que foi coberta por sedimento de melhor qualidade.  

Se a gente dragasse e deixasse exposto isso, aí sim nós estaríamos trazendo a 

condição de 20, 30 anos atrás para uma condição presente. Não faria o menor sentido e a 

Cetesb não aceitava isso. Ela determinou que fosse retirado esse material contaminado 

em profundidade no mesmo processo de dragagem. Ela foi muito conservadora e pediu 

para retirar mais áreas da envoltória.  

O volume que era para ser um volume pequeno ficou maior. Ficou maior por uma 

exigência ambiental dentro de um processo de licenciamento altamente discutido e 

avaliado. Então dentro de uma LI específica, gente; é uma LI que foi feita na época com 

as normas da época, os dados da época.  

Então com isso o objetivo foi de assegurar a remoção de todos os sedimentos 

contaminados e evitar o risco ecológico da exposição aos organismos e garantir a 

qualidade da dragagem e segurança na remoção dos sedimentos contaminados. A mesma 

coisa o pessoal fala: “Mas por que a cava foi tão profunda?”.  

Ela foi profunda visando justamente a melhor condição de confinamento, a melhor 

geometria de confinamento. Isso não é feito ao acaso. Faz estudo de alternativa para 

chegar na melhor conformação e ela foi mais funda por causa do volume. Isso aí é um 

exemplo, por exemplo, da tecnologia que foi utilizada aqui, que foi o difusor de fundo 

para você não ver a pluma; você sequer vê a pluma lá na hora da disposição.  

Também foram construídas cortinas especiais para se caso houvesse alguma pluma, 

que ela ficasse contida na área da cava, mas praticamente não houve ocorrência de plumas 
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e tudo foi monitorado. A água foi monitorada, o sedimento foi monitorado, os organismos 

aquáticos, que são uma preocupação, vêm sendo monitorados desde 2006.  

E a maioria das amostras desses peixes não tem acumulação de mercúrio, que era 

uma preocupação grande. E os hidrocarbonetos, entre eles o Benzopireno, não foram 

detectados em 99% das amostras e, nas que foram detectadas, era muito abaixo do valor 

de referência.  

Então esses contaminantes, felizmente, não estão passando para o pescado e a 

dragagem só ajuda a reduzir a exposição deles. E quando a gente olha a margem do canal, 

eu que tive a oportunidade de andar aí com oxigênio zero nesse Canal de Piaçaguera, 

oxigênio zero em Cubatão... 

Você não tinha peixe porque não tem oxigênio. E quando a gente olha e vê depois 

de anos uma política pública dar um resultado que está dando e ver esse aumento de 

biodiversidade na região, eu imagino que vocês que estiveram presentes lá na vistoria de 

campo - pode ser que não tem como ver a cava, porque ela é submersa -, mas dá para ver 

a riqueza da fauna e da flora na região.  

E os pescadores sempre ao longo de todo esse tempo tiveram programas de 

capacitação, produção piloto, por exemplo, de iscas para a pesca, enfim. Há toda uma 

preocupação socioambiental. Por fim, eu quero encerrar aqui a respeito da empresa que 

eu tenho a felicidade e orgulho de ser o presidente, que é a Cpea.  

A Cpea começou lá devagarinho, começou aliás no projeto... O Projeto nº 001 há 

quatro anos foi o primeiro grande projeto; foi estudar a possibilidade do desenvolvimento 

portuário no Canal de Piaçaguera. E nós temos certificado de qualidade, nós conhecemos 

os portos de todo o Brasil, mais de 190 terminais.  

Trabalhamos com auditorias, trabalhamos com levantamento, com solução, com 

passivo, com tudo, mas a gente não pode deixar de colocar que esse projeto contou com 

gente da mais alta qualidade nessa área de Engenharia de Dragagem, especialistas 

internacionais.  

Eu vou deixar na apresentação para eventual pessoa que tenha interesse em ver com 

mais detalhe, só que eu gostaria de terminar minha apresentação agora com uma pergunta: 

por que eu tenho a convicção que a dragagem do Canal de Piaçaguera é uma grande 

conquista ambiental e social?  

Tenho absoluta confiança. Primeiro, porque resulta de uma política pública 

consistente de controle da poluição e recuperação ambiental conquistada pela sociedade. 

Os pescadores que hoje estão aqui estavam também lá no passado brigando pela melhoria 
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e vendo os avanços que isto trazia. O licenciamento foi consistente com base científica e 

tecnologia consagrada.  

O projeto confina grande carga de poluentes nocivos em locais seguros. Mesmo os 

poluentes que estão nestes sedimentos, que não são o objeto da licença, também estão 

sendo retirados do estuário. Ele está reduzindo o risco de exposição. Ele proporciona a 

melhoria da qualidade ambiental do estuário e aumenta a biodiversidade ao longo de todo 

o processo, conforme o monitoramento demonstra.  

Ele é acompanhado pelos órgãos de controle ambiental e pelos Ministérios Públicos 

Federal e Estadual. Ele envolve a comunidade em todas as fases. Ele garante a produção 

industrial competitiva em Cubatão. Se não tivesse esse terminal, a crise de Cubatão, que 

foi grande na questão industrial, ainda seria maior, e ele amplia esse potencial logístico 

criando mais empregos, mais arrecadação e mais competitividade.  

E foi inteiramente custeado com recursos privados. Isso é uma coisa importante, 

porque se fala: “Mas a economia...”. Não, é recurso privado, entendeu? É fazer a coisa 

bem feita e de forma eficiente e eficaz. Mas o último item que eu me refiro aqui, que é o 

número 9. Essa convicção no nº 9 é a seguinte: envolveu pessoas verdadeiramente 

comprometidas com a sustentabilidade, com o desenvolvimento social, econômico e 

ambiental deste País. É isso que eu tenho a dizer. Obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Está inscrito o deputado 

Madalena. Eu quero indagar: alguém mais deseja se inscrever? Deputado Estevam. Quem 

mais? Só os dois? Deputado Maurici. Eu também me inscrevo. Antes de mais nada, 

obrigado pela extraordinária apresentação, Dr. Sérgio. Com a palavra o deputado Ricardo 

Madalena. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Cumprimentar o Sr. Sérgio Pompéia, já 

dirigi a palavra à pessoa do Sérgio. Quem foi que contratou o senhor para fazer o EIA-

Rima? 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - O EIA-Rima foi a Cosipa, depois Usiminas, depois 

VLI, o processo todo de licenciamento. O primeiro contrato foi uma associação entre 

Ultrafértil, que era Ultrafértil na época, e a Cosipa. 
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O SR. RICARDO MADALENA - PL - Então, na verdade, o interessado na licença 

que o contratou, né? Não foi o órgão de controle Cetesb? 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Como é o que define a legislação.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Ok. O senhor recolheu ART deste EIA-

Rima? 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - A ART é uma exigência obrigatória por lei. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Nós sabemos. Não tem necessidade de o 

senhor explicar. Por favor, pule essa parte. O senhor se atente no que eu perguntar. 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Sim, senhor. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Responda então. 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Sim. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Sr. Presidente, eu solicito uma cópia da 

ART que ele recolheu do EIA-Rima, que seja enviada para esta CPI com a maior 

brevidade possível. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Deputado Madalena, uma 

cópia da... 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - ART, Anotação de Responsabilidade 

Técnica. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - ART, ok. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Quem solicitou a vinda dos americanos 

para o Brasil? E o senhor teve contato com eles? 
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O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Eu sou coordenador do estudo de impacto ambiental 

e dentro da minha equipe tem os químicos especialistas que trabalham com a questão de 

qualidade de sedimentos, qualidade de água. E a Fundespa, que era a Fundação do Estudo 

Oceanográfico, mantinha relações de pesquisa com essas entidades internacionais e eles... 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - O senhor seja mais objetivo, por favor. 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Eu estou dizendo que sim. Quem trouxe... 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - O senhor teve contato com esses 

americanos? 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Tive contato em diversas apresentações (Inaudível.) 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Com qual pessoa? Fale o nome de um 

técnico. 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Tem o Guilherme Lotufo. Tem a lista de... 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - O senhor me envie a lista. Sr. Presidente, 

eu requeiro a lista de todas as pessoas com que ele fez contato que vieram dos Estados 

Unidos para fazer opinião sobre a cava subaquática.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Será levada em 

consideração a lista de pessoas, ok. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - O senhor que custeou a vinda deles, 

professor Sérgio Pompéia? 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Não, a Cpea não custeou a vinda desses especialistas. 

Os especialistas eram contratados em geral pela Fundespa (Inaudível.) 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Vieram por conta própria? 
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O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Não, eles não vinham por conta própria. Existia a 

Fundespa, que era a fundação que coordenava os trabalhos de pesquisa. Ela trazia e 

pagava, obviamente, mediante um contrato com os interessados, mediante contrato com 

a Cosipa e a Ultrafértil. Posteriormente, em algumas situações, a Cpea trouxe os 

especialistas agora mais recentemente nas fases de LI (Inaudível.) 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - O que é a Cpea? 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Cpea é a empresa responsável pelo EIA-Rima.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - O senhor tem o contrato que o senhor fez 

com essa Cpea? 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Sim, podemos fornecer todos os contratos que foram 

feitos. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Pode fornecer. Sr. Presidente, eu requeiro 

que seja fornecido o contrato da empresa do Sr. Sérgio Pompéia com a Cpea. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Não, a Cpea é do Dr. 

Sérgio.  

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Então seria da Cpea com 

as empresas que a contrataram, correto? É isso, deputado Ricardo Madalena? 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Certo, ok. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Ok, perfeito. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Na sua opinião, a cava está de acordo com 

as especificações do Cosema e do Conama, da Deliberação do Cosema nº 034/88? O 

senhor sabe que o senhor não pode prevaricar na sua declaração aqui, né? 
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O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Não, deputado, de fato não. O problema é que se eu 

tiver acesso à resolução, porque são tantos números e mudam tanto... O que eu posso 

afirmar é que a gente segue absolutamente toda a legislação. Então posso inferir... 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Nesse caso específico o senhor seguiu a 

legislação ou não? 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Com certeza. Se diz respeito ao assunto eu não posso 

responder algo... Para ser bastante honesto eu não posso responder algo que eu não tenho 

a condição de responder, porque não sei de cabeça qual é o instrumento legal ao que o 

senhor se refere. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - A sua empresa tem quantos anos no 

mercado? 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Vinte anos. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - O senhor já realizou algum EIA-Rima 

desta envergadura ou algo parecido? Ou foi só exclusivo para este caso? 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Não, foram muitos EIA-Rimas de terminais 

portuários. A Cpea é hoje a principal empresa na área Portuária, que atua em todos os 

portos do Brasil e fez licenciamentos no estado do Rio de Janeiro, fez licenciamento no 

Pará, fez licenciamentos aqui no Porto de Santos, diversos, os principais terminais. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Quantos 

aproximadamente? 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - E com relação à cava subaquática, quantos 

o senhor já realizou? 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - A cava subaquática é uma solução para o Canal de 

Piaçaguera, específica para o Canal de Piaçaguera. 
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O SR. RICARDO MADALENA - PL - A cava subaquática é exclusiva... Não tem 

outra que você fez no Brasil ou fora do Brasil, a sua empresa? 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Esta é a solução encontrada para o Canal de 

Piaçaguera. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - E você chegou a isso com opinião de 

americanos ou com estudos aprofundados? 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Não, foram feitos estudos de alternativas locacionais 

muito grandes e foram consideradas bibliografias e experiências de vários países, não só 

dos americanos, mas também as nossas experiências aqui no Brasil com a questão de 

dragagem. A nossa equipe participou da até da formatação da discussão da primeira 

resolução sobre dragagem, que é a Resolução nº 344. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Sr. Presidente, eu solicito todos os estudos 

que foram feitos por ele antes de chegar no EIA-Rima e também a relação dos 

profissionais envolvidos no EIA-Rima para que sejam ouvidos também; os profissionais 

da época que prestaram serviço na empresa dele ou que são funcionários até o momento.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Ok. Pronto, deputado 

Ricardo Madalena? 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - O senhor tem conhecimento da toxicidade 

que os dejetos da cava podem ocasionar aos ribeirinhos e à população em geral?  

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Sim. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Pode discorrer sobre o seu “sim”. 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Desde a fase de elaboração do EIA-Rima, aliás, 

desde o ano 1998, 1999, 2000, eu coordeno e acompanho trabalhos de levantamento da 

qualidade da água e dos sedimentos no estuário de Santos. Portanto, a gente tem a 
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informação da real qualidade. Existem desde sedimentos com uma qualidade propícia a 

serem lançados no mar, sedimentos de boa qualidade, até sedimentos que precisam ser 

confinados ou retirados do ambiente e isolados.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - O senhor disse que foi solicitado um 

volume a maior. Esse volume maior foi solicitado pela Cetesb ou pela empresa que o 

contratou? 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Não é uma solicitação; é uma exigência de licença. 

Essa exigência de licença visa à retirada de todo o material contaminado e algo a mais em 

torno por segurança. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Por que de 12 foi para 15 metros a 

escavação e o senhor disse ainda há pouco na sua apresentação que foi solicitado? O 

senhor quer retificar o que o senhor falou ou foi uma decisão sua exclusiva ou da empresa 

contratada? 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Nenhuma das alternativas. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Qual que foi então? 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Vou explicar. O aprofundamento se deu naqueles 

lugares que a gente chama de “hot spot”. “Hot spot” é onde tem alta concentração de 

contaminantes. Então chegar a 15 metros foi somente nesses locais, ou seja, que foram 

dois pontos que o canal foi aprofundado naqueles pontos para retirada dos sedimentos. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - O senhor poderia voltar... 

Pela oportunidade, deputado Ricardo, eu acho que é oportuno. O senhor poderia mostrar 

aquela imagem onde isso é identificado por cor? É fácil? 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - É fácil. Eu só preciso pôr... Já achei a imagem. Eu 

só vou tentar transmitir a imagem para os senhores. É isso? A gente tem que aprender 

todo dia como funciona isso aqui. Estão vendo a imagem? 
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O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Sim, estamos, vamos lá. O 

senhor pode indicar onde é que o senhor falou? 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Então, um dos pontos de maior concentração, esses 

pontos foram a 15 metros. Esses pontos foram a 15 metros.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - E a Cetesb deu anuência para o senhor 

apresentar o EIA/Rima com 15 metros? 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Então, foi uma exigência a retirada desses 

sedimentos. Porque, se nós fizéssemos uma dragagem, e deixasse esses sedimentos, isso 

aí ia expor justamente os organismos aquáticos à contaminação que a gente não queria. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Como que o senhor chegou a esses 15 

metros? O senhor fez teste? Mergulhou? Existe esses testes? 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Olha, são inúmeras sondagens, amostras. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Eu requeiro que ele apresente todas as 

sondagens que foram feitas na época. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Perfeito. 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Com certeza podemos disponibilizar rapidamente. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Teve anuência da Cetesb, para ir de 12 

para 15 metros? 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Ela é mais do que uma anuência. Ela é uma exigência 

da licença. Justamente para evitar um impacto ambiental maior. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Isso está escrito na licença? 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Está escrito na licença, na exigência. 
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O SR. RICARDO MADALENA - PL - Ok. Eu requeiro cópia da licença que foi 

fornecida ao cidadão Sérgio Pompéia. Que ele envie a licença que está de posse, Sr. 

Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Ok, nós estamos anotando 

tudo isso. Depois precisaria fazer uma reunião nossa para levantar todas essas 

solicitações, e tomar providência.  

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - É normal, senhor Sérgio, quando se trata 

de área da União, não ter anuência da União, da SPU, ou do DNIT, ou da Antaq, e sim, 

isso ser transferido para a Cetesb? Isso já ocorreu em algum órgão aqui em São Paulo? 

Perdão, em algum órgão, não. Em alguma demanda contratada por vossa pessoa? 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Não se trata de transferir, não. O que se trata aqui é 

sobre a discussão de uso de lâmina d’água e de áreas da União, que é um assunto que não 

é da minha competência. Eu não poderia falar sobre esta questão. O que eu posso dizer é 

que, sim, existe todo um processo junto à SPU para a regularização dessas áreas. 

 

O SR. RICARDO MADALENA - PL - Ok. Sr. Presidente, era o que eu tinha que 

questionar o arguido. Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Perfeito. Eu vou tomar a 

liberdade de solicitar à assessoria a cópia dessas autorizações da SPU. Com a palavra o 

deputado Estevam Galvão.   

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Sr. Presidente, nobres colegas deputados, 

cumprimentar vossa senhoria, senhor Sérgio Pompéia. Seja bem-vindo, por ter aceitado 

o convite para ser ouvido nesta CPI sobre a cava subaquática. Algumas perguntas, que eu 

tenho formulado aqui, senhor Sérgio, vossa senhoria até já respondeu na sua apresentação.  

Todavia, a CPI, nós temos que ouvir os pontos, contrapontos. E nós temos sempre 

que reafirmar. Eu vou fazer algumas perguntas, algumas, subdivididas. Vossa senhoria 

pode responder objetivamente ou pode responder mais amplamente. Vossa senhoria fique 

bastante à vontade. O que nós necessitamos e precisamos é chegar ao final desta CPI com 
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conclusões honestas, verdadeiras, que venham a contribuir para o ambiente sustentável, 

com a população. Esse é o trabalho desta CPI.  

Senhor Sérgio, o senhor participou da elaboração do estudo de impacto ambiental 

de dragagem ambiental do Canal Piaçaguera? 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Sim, na qualidade de coordenador do estudo. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Sim. No estudo já estava prevista a 

instalação da cava subaquática? 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - O estudo já apresentava três alternativas de cavas 

subaquáticas. Ele tinha várias alternativas, que foram todas, de certa forma, utilizadas, 

como a gente viu. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Quando foi definida a construção dessa 

cava, houve algum tipo de impugnação do resultado do estudo de impacto ambiental por 

terceiros, particulares, quanto ao método de deposição do sedimento dragado? 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Não, não.  

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Não houve nenhum problema, nem 

contestação? Houve audiência pública? 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Então, na audiência pública, que foi realizada na 

fase da licença prévia, foram tiradas dúvidas. E foi aprovada, dentro do processo, a 

diretriz de utilizar, e quais as diretrizes de como fazê-lo. E a partir de cada licença de 

instalação.  

Por exemplo, a cava específica, objeto da CPI, ela tem uma licença de instalação 

específica. Ela tem uma licença para abertura. Depois ela tem uma licença para o 

preenchimento dela. Depois ela tem uma autorização para cobertura com sedimento de 

boa qualidade, e a obrigatoriedade do monitoramento permanente. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Deixa eu fazer mais uma perguntinha, para 

concluir. Essa cava, depois de ser transferido para ali os materiais contaminados etc, 
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depois de algum tempo, tudo isso consolida? Não tem risco das paredes ou da cobertura, 

de haver algum tipo de rompimento? 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Olha, uma das grandes preocupações das pessoas é 

com a questão da estabilidade da cava. Só que a cava é uma escavação dentro de um 

ambiente de sedimento, ele é inconsolidado, mas é de grande dimensão. E esse material 

depositado ali ele vai se compactando com o tempo.  

Ele leva um tempo para se compactar. Tanto é que, para fazer a cobertura desse 

material, se aguardou tempo suficiente para ele decantar. E antes, ao longo do 

preenchimento, todos os cuidados para não sair dali qualquer sedimento por pluma.  

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Muito bem. O projeto de licenciamento 

contou com o apoio ou o reconhecimento de entidades nacionais e internacionais? 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Sim. Tivemos muitos colaboradores. Até 

publicações feitas, sobre os estudos que foram apresentados. Então eu diria que é um caso 

que é bastante conhecido, mesmo fora do Brasil. Foi apresentado em congressos. Tem 

todo um relacionamento feito por esses especialistas. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Vossa senhoria poderia... Se não souber, 

também não tem nenhum problema. Em quantos países já existem essas cavas 

subaquáticas? 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Eu tenho uma listinha que eu passei aqui. Aqui são 

alguns exemplos, mas eu vou projetar para o senhor. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - (Voz fora do microfone.) Estados Unidos, 

Holanda, Austrália.  

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Vossa Excelência, depois, se puder mandar então, 

mas, pelos estudos que eu fiz, parece que existem alguns outros países que já se utilizam 

da cava subaquática. Pelo que me consta, com total segurança ambiental, da vida da flora, 

da fauna, da pesca etc. Mas, enfim, na elaboração... 
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O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Me permite, deputado 

Estevam, por favor? Me permite? 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Pois não. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Doutor Sérgio, acho que é 

interessante aquela relação dos países. Porque lá tem inclusive... Acho muito importante 

que a gente dê uma visualizada rapidinha, como o senhor fez com a outra imagem. O 

senhor tem aquela dos países? Porque passou um quadro. Acho importante. 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Está aqui, já achei. Eu vou projetar. Vou só pedir 

um pouquinho de paciência, porque sempre fico procurando. Já achei, 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Vossa senhoria pode apresentar o final. 

Não tem nenhum problema. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Já vi agora. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Já tem? Então vamos lá. 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Já está aqui, Então, aqui são exemplos muito 

interessantes. Porque alguns têm - vamos dizer - alguma similaridade ao caso de 

Piaçaguera. No Brasil mesmo, foi feito na baía de Sepetiba, que tinha uma contaminação 

com metais, muito elevada, também foi feito um sistema de cava subaquática.  

Mas em Hong Kong, desde 1990. Na Holanda, desde 1980. Noruega, Estados 

Unidos, com várias situações. Inclusive, em Los Angeles, atualmente, tem em operação 

uma CAD, uma cava dessas que está sendo preenchida no presente ano.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Ok. Muito obrigado, doutor 

Sérgio. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Vamos lá. Está me ouvindo? 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Estou. 
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O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Na elaboração, claro, foi aprofundado o 

estudo de alternativas para a deposição de sedimentos contaminados. Quando foi 

desenvolvido? E como, e por que razão, foi considerada a alternativa da cava? 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Essa pergunta é muito pertinente. Porque essa 

dragagem não foi feita mirando uma única alternativa? Por quê? Por causa da dimensão 

e complexidade do projeto. A cava foi uma das alternativas previstas na licença prévia.  

Então, em função da característica do sedimento, do volume, principalmente em 

função do volume... Porque o volume da cava é um volume muito grande, muito 

expressivo. Então, para grandes volumes, precisa de soluções maiores. Então você pode 

ter essa segmentação. O importante é que foram utilizadas disposição em solo, disposição 

confinada em solo, e a cava. A disposição oceânica também. A disposição oceânica, onde 

o sedimento está ali, também foi feita.  

O ideal seria que os sedimentos tivessem, todos, condição de ir para o mar. Agora 

a expectativa é que os sedimentos novos, que chegam da Serra do Mar e da região, que 

eles não venham mais sujos. A partir daqui, as dragagens tendem a ser para disposição 

oceânica, porque os sedimentos estarão mais limpos. Isso é muito importante. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Estou satisfeito. Me fala uma coisa, Sérgio. 

Essa pergunta, eu estou colocando em razão, em decorrência da CPI, quando houve a 

oitiva do Elio. Existe algum risco de alguma embarcação passar por ali e romper a 

cobertura, alguma coisa? 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Aquela área é uma área de banco de sedimentos. É 

uma área muito rasa. Não tem a menor possibilidade de navio adentrar. Ele encalha muito 

antes de chegar na área com sedimento contaminado.  

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - A cava é um sistema seguro para o estuário 

da Baixada Santista? 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Eu não tenho dúvida nenhuma. 
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O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - O que eu vou perguntar agora, o senhor 

até já respondeu. Há outras experiências similares, que tenham sido bem-sucedidas? O 

senhor já respondeu citando os países todos. Eu também já sinto como respondida.  

Quais medidas de controle foram recomendadas para o período de execução das 

obras? 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Olha, eu vou citar dois, que citei na apresentação, 

que eu considero os mais importantes. A primeira delas é utilizar um difusor de fundo. O 

que é um difusor de fundo? Na hora de colocar o sedimento na cava, você colocar ele lá 

no fundo, espalhando de forma organizada, para que aquele sedimento não venha para a 

coluna d’água. Esse é o ponto mais importante.  

O segundo é a cortina de shield. É uma cortina que existe para barrar eventuais 

plumas. Ou seja, o material particulado que vai arrastado pelas águas. Então essas duas 

medidas circunscrevem a atividade naquele ponto e reduzem muito o impacto. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Muito bem. Todas as exigências foram 

atendidas? A obra ocorreu sem qualquer dano ambiental? 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Sim.  

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Obrigado. Vamos então à quinta pergunta. 

Algum tipo de monitoramento foi realizado durante a obra e após o fechamento da cava? 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - A pergunta é bem pertinente pelo seguinte. Tem 

países que estão com as cavas sendo monitoradas há anos, mais de 10 anos. O 

monitoramento é uma condição fundamental e necessária para qualquer projeto dessa 

natureza.  

E a Cetesb é bastante exigente na questão do monitoramento. Não são 

monitoramentos simples. São monitoramentos bastante detalhados. A resposta é simples: 

é tudo monitorado antes, durante e após. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Quer dizer que os resultados obtidos foram 

bons? 
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O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Indicam que as condições são praticamente as 

mesmas condições de antes. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Foi necessária alguma outra medida de 

controle ambiental adicional, ou não? 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Não. Não teve nenhuma medida de controle. A cava 

está coberta. Ah, a terceira medida fundamental é a cobertura da cava. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Com que material é feita essa cobertura? 

Parece que é areia. 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - É usado um sedimento dragado na região, mas que 

tem boa qualidade. Então os peixes e os organismos aquáticos podem se estabelecer ali, 

em cima desse material, que é um material limpo. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Só para concluir e deixar bem reafirmado. 

Não tem perigo de rompimento. Não é verdade? E a vida da fauna, da flora, da pesca, não 

existe nenhum risco de contaminação? 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Não. Essa cobertura faz com que não exista esse 

contato mais. A cada dia que passa, há uma sedimentação com material limpo. Porque 

hoje as indústrias estão controladas. Hoje a maior parte dos sedimentos já foram lavados. 

Então esse material novo que cai lá é um material de boa qualidade. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Tá bom. Eu agradeço bastante as 

explicações e colocações de vossa senhoria. E reafirmo: pelo que eu tomei conhecimento, 

o currículo de vossa senhoria é um currículo bom e, me parece, com bastante 

credibilidade. 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Muito obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Com a palavra o deputado 

Maurici.  
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O SR. MAURICI - PT - Doutor Sérgio, pelo que eu entendi, em 2005, quando do 

pedido de licenciamento prévio, o EIA/Rima apresentou sete alternativas de deposição do 

material dragado. Uma delas foi a cava subaquática.  

Porque a cava foi apresentada como uma das alternativas. Em 2015, quando da 

instalação, ela foi escolhida como a melhor alternativa. E o senhor mesmo, agora há 

pouco, colocou como uma alternativa segura.   

A minha pergunta bem objetiva nesse caso é a seguinte. O que norteou a escolha 

dessa tecnologia? Que 10 anos antes, era uma das sete, depois passou a ser a mais segura.  

Terá sido o preço, o custo entre essas tecnologias e, por exemplo, o tratamento do 

material dragado, como sugeriu o professor Elio? Ou seja, o que foi determinante nessa 

escolha, na sua opinião? 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Então, o que é determinante, primeiro, é que ela 

compõe um conjunto de possibilidades para dar conta de todo o desafio de fazer a 

dragagem e remover o material contaminado.  

Então, com relação à definição da alternativa, da localização da cava, são condições 

de investigação geotécnica, condições de possibilidade de operar a atividade de 

dragagem, para poder fazer a cava, abrir a cava.  E as condições hidrodinâmicas, porque 

a gente precisa fazer a cava em locais de deposição, e não em locais de erosão.  

Se é um local de erosão, cria um risco de erodir e o material ir... Então essas 

condições é que foram determinando essa localização. E o tamanho da cava, foram 

justamente as medições do volume de sedimentos contaminados.  

Então a ideia foi fazer com que esta alternativa, naquele momento, era a que melhor 

atendia a demanda. Agora tem outras alternativas, sim. 

Com relação ao tratamento, deputado, é o sonho de todo mundo poder transformar 

uma coisa ruim numa coisa boa, ou seja, pegar o sedimento tratá-lo, usá-lo como material 

de construção, isso é o sonho de todos nós que procuramos a sustentabilidade. Mas é 

importante dizer que uma coisa é você fazer isso numa área de uma fábrica onde você 

tem um volume reconhecido de um solo com boas características. E outra coisa é você 

fazer isso na escala, nessa escala de ordem de milhão de metro cúbico. Você teria, é como 

se você tivesse que construir quase que uma grande indústria para dar conta de tudo isso.  
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Eu simplesmente vou permitir, eu estou aqui com a minha diretora da área de 

Qualidade. Ela é química e trabalha... Se ela puder dar uma falinha, explicar, 

complementar essa questão, se for possível... 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Não sei, eu consulto os 

deputados. Alguém se opõe? Havendo concordância, pode. Pois não. 

 

A SRA. PATRÍCIA IGLECIAS - Bom dia. Boa tarde, já. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Boa tarde. 

 

A SRA. PATRÍCIA IGLECIAS - Aos senhores. Bom, eu vou só tentar... 

Meu nome é Patrícia, sou química, sou mestre em Química Analítica e doutora em 

Engenharia Ambiental. 

Bom, então o Sérgio apresentou as alternativas, acho que estudadas, acho que foram 

16, se não me engano, que a gente não está com a tela aberta aqui, não foram só sete, e 

de todas as estudadas foram selecionadas algumas. Então (Inaudível.) à disposição 

oceânica, unidade de exposição confinada, que foi utilizada, que está sendo contemplada 

ainda, então não é só cava, e as cavas laterais e as cavas, e uma cava no Canal de 

Piaçaguera, que é o que consta na ART.  

Então, na etapa de dragagem, na etapa de dragagem, nessa etapa de dragagem do 

canal selecionou-se a cava que já tinha ali ART. Por que que nesse caso o tratamento não 

foi a melhor alternativa? A gente não está dizendo que o tratamento não existe, ele não 

pode ser uma alternativa. Se a gente tivesse um sedimento mais arenoso, ou seja, que eu 

tivesse partículas mais grossas misturadas com as finas, isso seria crucial para o 

tratamento funcionar. Tem a questão do volume, que eu precisaria de uma usina de 

tratamento, de espaço, e esse espaço precisa ser, necessita ser próximo da área de 

dragagem, porque senão inviabiliza a obra. Então, eu teria que olhar, eu tenho terra ali do 

lado do canal do Piaçaguera para montar essa usina. Isso é um ponto.  

Mas vamos supor que tivéssemos essa terra para montar essa usina. A primeira 

etapa desse tratamento é uma separação mecânica. Eu separo esse material mais arenoso, 

que o contaminante não gruda, não fica complexado na areia. Ele fica no fino, ele se 

complexa, fica absorvido, grudado no material fino. Eu separo o material arenoso, 

consigo lavar essa areia e consigo usar essa areia. Então eu dou um destino para ela. O 
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fino, eu faço uma torta, prenso e vou armazenando. No nosso caso, no Canal de 

Piaçaguera, é tudo fino. Então essa etapa de, a primeira separação não funcionaria, já 

tivemos experiências de tentativa aqui na Baixada que não funcionou. Você fica tentando 

fazer essa primeira etapa e não sai dela. Então é uma questão técnica.  

Aí a questão financeira, que é a pergunta do senhor, eu acho que pode ser 

endereçada, não tenho os valores gastos pelo empreendedor, não é a gente que faz, mas 

acho que isso pode ser endereçado, no momento oportuno, para o empreendedor. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Ok. 

 

A SRA. PATRÍCIA IGLECIAS - Em relação ao custo e tal, mas não funcionaria, 

infelizmente. Eu adoraria trabalhar com um projeto de tratamento. Seria o meu sonho 

mesmo, mas nesse caso, infelizmente, não ia funcionar. Então, a cava foi uma das 

alternativas, as outras foram utilizadas, versão oceânica, tem a disposição (Inaudível.), 

ainda vai ser utilizada de novo, cada um com uma etapa da dragagem. É isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Muito obrigado. 

 

O SR. PROFESSOR WALTER VICIONI - MDB - Eu agradeço, agradeço, Dr. 

Sérgio, mas a minha pergunta, na verdade, dizia respeito ao seguinte aspecto: quando, na 

oportunidade em que foi apresentado o EIA/RIMA, na oportunidade em que se pediu 

licenciamento prévio onde no processo havia audiências públicas, onde havia um debate 

mais aprofundado, a cava foi apresentada como uma das alternativas, a sétima, mas não 

que eram sete, apenas, uma das alternativas. Depois ela foi escolhida como a alternativa 

no momento onde já o ritual de debate com a sociedade já era menor. A minha pergunta 

é: se havia tanta segurança, por que ela não foi apresentada com a alternativa econômica 

e ambientalmente sustentável, mais sustentável naquele momento? 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Porque você vai esgotando alternativas. Você 

começa sempre pelas alternativas de que dão, vamos dizer, o melhor custo-benefício. É 

isso que acontece. E à medida que vai se tornando complexa, você vai lançando mão de 

alternativas mais caras. Por isso que me chama a atenção, muita gente fala: “Não, mas 

essa alternativa o custo foi...”. Não, essa, pelo volume e pela importância dela foi feito 

um investimento maior do que outras alternativas, entendeu? Então, isso é uma questão 
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gerencial, de gestão, só que o (Inaudível.) acompanha tudo isso. E continua tendo os 

programas de comunicação social, todo mundo fica sabendo, todo mundo participa, todo 

mundo conhece. Então, isso é contínuo na licença, é contínuo. 

 

O SR. PROFESSOR WALTER VICIONI - MDB - Ou seja, Dr. Sérgio, pelo que 

eu entendi da sua fala e da fala da Dra....   

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Patrícia. 

 

O SR. PROFESSOR WALTER VICIONI - MDB - Patrícia, vocês apresentaram 

uma série, um conjunto de alternativas que vocês entendiam que ambientalmente, cada 

uma com seu risco, cada uma com o seu propósito, poderiam servir, mas que análise 

gerencial, que vai avaliar a relação custo-benefício, foi feita num fórum onde o senhor 

não participa. É isso que eu entendi, basicamente. 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Não, a gente participa, sim, justamente dizendo o 

que precisa ser feito, participa fazendo projeto e orçando. É assim que funciona. 

Obviamente, só para esclarecer, nós estamos vendo aqui a cava, a cava com a quarta 

alternativa. E as anteriores foram adotadas, foram realizadas. E no futuro, terão outras 

disposições que não são em cavas também, mas isso é feito de acordo obviamente com 

uma análise gerencial. 

 

O SR. PROFESSOR WALTER VICIONI - MDB - Perfeito. 

Quando o deputado Ricardo Madalena arguiu sobre onde foram usadas essa 

tecnologia da cava, o senhor respondeu com uma séria aí que eu vi. Mas a minha pergunta 

era um pouco mais restritiva. Em que, onde é que nós temos um exemplo de utilização da 

tecnologia da cava com material no volume que foi feito aqui em Santos, e com grau de 

contaminação importante como esse. Há algum exemplo onde tenha sido usada essa 

tecnologia? 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Em primeiro lugar o grau de contaminação não é o 

critério. O critério é o confinamento do material contaminado. Pode ter alto grau ou menor 

grau. Em termos de volume, tem o uso na escala de milhão de metros cúbicos, tem 

exemplos. A gente pode ver exemplos nos Estados Unidos. Os dois são dos Estados 
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Unidos. Então, a questão do volume está muito relacionada com a disponibilidade desses 

locais. Então, é sempre uma relação entre qual é a demanda: nossa, eu preciso dispor 200 

mil metros cúbicos; qual é o espaço que eu tenho. Ele permite? Permite, então fazer ali. 

Não, eu preciso dispor 500 mil metros cúbicos, qual é o espaço? Não, preciso de duas 

cavas. Então, os exemplos que nós temos, eu posso projetar aqui alguns exemplos. Quer 

ver? Gostaria de ver? 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Seria interessante. É 

rápido? Então vamos lá. 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Não, rápido não é porque o nível de pergunta dele 

é... Olha, o porto de New Jersey, a Patrícia está me falando aqui, 1.4 milhões. New Jersey, 

1.4 milhões. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Quatro milhões de volume? 

O nosso aqui é dois milhões e oitocentos? 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Um milhão e meio, 1.4 milhão. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Um ponto quatro. O nosso 

é dois... 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - A gente pode encaminhar para a CTI essas 

informações... 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Perfeito, perfeito, ótimo. 

Deputado Maurici, então a gente solicita e encaminha. 

 

O SR. MAURICI - PT - Mas, Dr. Sérgio, o presidente dessa CPI, deputado Barros 

Munhoz, um dos nossos luminários aqui, na arguição que fez ao professor Elio imaginou 

essa história como uma disputa entre dois titãs, dois interesses econômicos importantes, 

um encabeçado pela LCI, preocupado com a construção da cava e dá uma destinação para 

esses resíduos dragados. E o outro, a Ilha das Cobras, interessada num projeto, pelo que 
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eu entendi da explanação do deputado Barros Munhoz, era avesso, era contraditório ao 

projeto das cavas que eram Terminal T-Green. 

Agora, parece-me aqui que dos personagens que nós conversamos até agora o único 

que parece ter transitado entre esses dois interesses foi a sua empresa. 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Não foi propriamente a minha empresa, mas foi a 

minha pessoa, que fui consultado pelo pessoal da (Inaudível.), pelo Antonio Bernardo, 

que era a pessoa que nos procurou aqui como um cliente e fez várias consultas. Ele não 

nos contratou para isso. Então, eu até sofri um processo e esse processo do Antonio 

Bernardo por perdas e danos. Esse processo também foi arquivado. Então, por quê? 

Porque ele não tem fundamento, o processo não tinha fundamento porque até pela 

credibilidade e reputação eu sempre oriento da melhor forma possível as pessoas. E foi 

isso que eu fiz com Antonio Bernardo, eu o orientei. Então, eu não vejo, esse conflito foi 

posterior, foi posterior a esse, vamos dizer, questão de perdas e danos, essas coisas assim. 

 

O SR. MAURICI - PT - Foi bom o senhor fazer esse esclarecimento porque a 

informação que eu tinha aqui é que o senhor teria apresentado uma proposta de 

consecução de um EIA/RIMA, inclusive, para... 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Sim, sim. 

 

O SR. MAURICI - PT - Valor mais ou menos de sete milhões de reais. É isso? 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Isso. Foi feita uma proposta de que seria o 

desenvolvimento do estudo de impacto ambiental para a implantação de um terminal 

nessa área, só que precedido, o que a gente sempre faz é um procedimento da empresa, 

porque está na sua forma de conduzir, inclusive nas suas apresentações isso fica muito 

claro, e antes de a gente partir para um projeto de estudo de impacto ambiental a gente 

faz um estudo prévio de viabilidade.  

O que me antecedeu aqui apresentou um e-mail de ordem particular da minha 

pessoa com o engenheiro, que ele queria saber como é que eu faço, entendeu? Mas ele 

não tinha nos contratado, isso não é um documento técnico, foi uma orientação geral. 

Falei: olha, faça o seu projeto considerando esses aspectos, até porque a cava, depois que 

ela é preenchida, volta a ser um banco de sedimentos. Então, ela pode cumprir sua função 
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ecológica. Se eu fosse fazer um estudo de viabilidade na Ilha das Cobras, a gente ia 

considerar isso, com certeza, porque a gente faz isso em todos os licenciamentos. Então 

você pode ver isso na BPP, você pode ver isso na Embraport, você pode ver isso na Tiplan. 

Todos os nossos empreendimentos se preocupam com faixas e com áreas de preservação. 

Então é a primeira recomendação que a gente dá. E aí, nesse momento, a partir desse 

período, que eu não consigo me recordar agora, a data do e-mail talvez nos dê essa data, 

mas nesse período já houve uma..., Antonio Bernardo já brigou com a gente, já ficou 

indignado. 

 

O SR. MAURICI - PT - Também, acho que foi interessante tocar nessa questão 

porque entre os documentos que eu tive oportunidade de manusear aqui há um da Cetesb, 

informando que não considera uma área próxima onde estaria localizado o píer desse 

Terminal T-Green como área protegida, mas também tem aqui um e-mail que o senhor 

envia para os responsáveis pela T-Green, dizendo que havia, sim, essa área protegida. 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Então, exatamente isso. Os bancos de sedimento são 

importantes para a manutenção da pesca no estuário, para a manutenção das aves 

aquáticas. Então, todos os estudos que a gente faz, a gente leva em consideração isso. E 

como é que a gente resolve isso e que não foi resolvido no T-Green? Resolve-se 

contratando uma empresa de projeto de engenharia que dê a solução. A gente dá a 

restrição e a empresa de engenharia dá a solução. Então é muito simples, esse é o 

procedimento que nós fazemos em todos os casos. Nesse caso, não prosperou a 

contratação do estudo prévio, não prosperou, e o projeto, não sei, não acompanhei como 

foi feito esse projeto. Esse projeto eu não sei. Eu só tomei conhecimento dele pela 

imprensa e publicado em jornal. 

 

O SR. PROFESSOR WALTER VICIONI - MDB - Dr. Sérgio, para encerrar meu 

questionamento, na sua opinião esses dois empreendimentos poderiam conviver no 

mesmo ...? 

 

O SR. SÉRGIO POMPÉIA - Olha, agradeço a pergunta, não tenha dúvida 

nenhuma que poderiam conviver, tem restrições muito graves nas Ilha das Cobras, eu 

poderia citar algumas de legislação de uso de solo, de manguezal, de áreas delicadas, mas 

um projeto bem dimensionado. E usando todas as restrições, seguramente seria viável. 
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Aliás é um desejo da... Cubatão, a prefeitura tem interesse no desenvolvimento portuário, 

sempre pensam nisso. Então, a resposta é sim. 

 

O SR. PROFESSOR WALTER VICIONI - MDB - Muito obrigado, Dr. Sérgio. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Bem, eu acho que sou o 

último a fazer alguma colocação, eu tenho impressão que quase tudo já foi colocado, e 

queria fazer apenas poucas considerações, começando dessa última extraordinária 

colocação do deputado Maurici. 

O Dr. Sérgio inclusive se pronunciou a favor da possibilidade de se fazer alguma 

coisa na Ilha das Cobras. Lógico que cada caracterização de um terreno exige 

providências diferentes de outros terrenos. E é essa mais uma razão pela qual me indignei 

mesmo, eu exagerei, não vou negar, porque me exacerba, me machuca - certo? - ver uma 

instituição como a Cetesb, ver um trabalho sério, de profundidade, que serve de orgulho 

para nós, brasileiros, chega de só coisa errada, errada, errada, errada, nada presta, nada 

presta, nada funciona, chega. Chega disso. Eu tenho orgulho de ver um projeto como esse, 

não vou esconder isso. Não é porque sou presidente da CPI, não é porque sou deputado, 

não é por nada. É porque eu sou brasileiro, é porque eu amo o Brasil. Que satisfação ver 

isso acontecendo. E, sinceramente, viu, Dr. Sérgio, me permita até o abuso, que palestra 

que o senhor nos deu, que aula que o senhor nos deu, que orgulho eu tenho de nós termos 

técnicos como o senhor também. É muito evidente o que houve, nunca existiu T-Green 

coisa alguma, nunca se quis fazer T-Green. Se quisesse, já estava sendo feito. Eles nunca 

pisaram na Cetesb, nunca pisaram na Cetesb para apresentar um projeto. Nada, isso foi 

uma forma, uma forma de fazer negócio. Essa foi a motivação desse invental T-Green. E 

nós vamos ter oportunidade de demonstrar isso, a CPI continua, ela prossegue e nós 

vamos demonstrar isso que eu estou falando, certo? 

Então, eu quero dizer que nada criou problema algum a quem quer que seja, e sinto 

que essa reunião foi extremamente positiva, e vamos lembrar de amanhã. Aliás amanhã 

não tem nada para votar, não é? Nada para votar. Eu só queria substituir, onde está a 

relação dos membros que estão, que são possíveis de serem convocados? A Dra. Silvia, 

que era uma das convocadas... No lugar da Dra. Silvia, então, que não vai poder vir 

amanhã, nós temos o Dr. Carlos Roberto Santos, que é também uma participação 

extremamente importante, foi presidente da Cetesb, inclusive, e temos o representante da 



Divisão de Registro de Pronunciamentos 

Ilha das Cobras Empreendimentos Imobiliários, que é o Sr. Sergio Amaral Santos. Eu 

vou convocar, então, o Sr. Sergio Amaral Santos. 

 

* * * 

 

- Encerra-se a reunião. 

 

* * * 


