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INFORMAÇÃO N°  49  /2012 – COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA 

Brasília, 03 de dezembro de 2012 

ASSUNTO: Avaliação do novo RIMA do Estaleiro Eisa Alagoas S.A.
INTERESSADO: Coordenador Geral de Transportes Mineração e Obras Civis

Senhor Coordenador,

Foi  solicitado  ao  empreendedor,  por  meio  do  ofício  no 1192/2012  – 
DILIC/IBAMA,  solicitando  “a  elaboração  de  Relatório  de  Impacto  Ambiental  –  RIMA 
atualizado,  consolidando  com as  informações  do  EIA e  da  Complementação  submetida  ao 
Ibama em 17 de outubro do corrente ano”.  Nesse sentido, o RIMA encaminhado ao Ibama e 
objeto da presente análise não contemplou tal solicitação, restringindo-se apenas a apresentar as 
complementações. Além disso, esta equipe técnica encontrou aspectos no RIMA que necessitam 
ser abordados, alterado e/ou corrigidos. Assim, temos que:

1. Na  página  9,  ao  se  referir  às  alternativas  locacionais,  o  RIMA deve 
explicitar os principais argumentos constantes do parecer nº 50/2012 – COPAH/CGTMO/DILIC/
IBAMA, que resultaram na não aceitação da alternativa locacional proposta inicialmente, tais 
como: a supressão de praia na foz do rio Coruripe, a supressão expressiva de área de manguezal, 
entre  outros.  Além disso,  a  frase  “Nessa  oportunidade,  se  aceitou  como novo local  para a 
implantação do empreendimento a Alternativa 5D...” induz o leitor a concluir por uma definição 
da área para implantação, quando se trata, na verdade, de um novo estudo de alternativa, que 
pode ou não ser viável.

2. Na  página  11  aparece  a  palavra  “cabotagem”,  sem que  a  mesma  seja 
definida para o leitor, tal como foi definida na página anterior a palavra  offshore. Da mesma 
forma na página 17 aparecem os termos “calado leve” e “lastro” que devem ser definidas ou 
representadas na figura 4 e ou 5. Na página 18, 20 e 22 aparece o termo “layout” que deve ser 
substituído por termo em português tal como desenho, representação, entre outros. Na página 21 
definir ou substituir o termo “load out”

3. Faz-se necessário melhorar a resolução da legenda da figura 1, na página 
14 do RIMA.

4. A figura 12, relativa às estruturas de proteção do estaleiro, não retrata as 
quatro alternativas referidas no texto (item 4.4.1, página 22). A alternativa 1 não aparece na 
figura e a alternativa 2 (escolhida) também não consta da figura, em sua totalidade;

5. A parte referente ao meio físico, está escrita em linguagem excessivamente 
técnica,  dificultando  sua  compreensão,  inclusive,  por  profissionais  de  outras  áreas.  Deve-se 
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considerar  o  disposto  no  Artigo  9º,  Parágrafo  Único  da  Resolução  CONAMA 001/86   que 
determina: 

“O  RIMA deve  ser  apresentado  de  forma  objetiva  e  adequada  a  sua  
compreensão.  As  informações  devem  ser  traduzidas  em  linguagem 
acessível,  ilustradas  por  mapas,  cartas,  quadros,  gráficos  e  demais  
técnicas  de  comunicação  visual,  de  modo  que  se  possam  entender  as  
vantagens e desvantagens do projeto, bem como todas as conseqüências 
ambientais de sua implementação.”

6. Na parte relativa ao meio biótico aparecem os nomes científicos de alguns 
organismos, como por exemplo, Caiman latirostris e Callitrthix jacchus, sem a indicação do seu 
nome popular ou vulgar. O termo “ruderal” presente na página 51, deve ser definido e o termo 
“mastofauna” e “quirópteros” , na página 52  e devem ser substituídos. Ainda em relação ao 
meio  biótico,  no  item  6.2.3.1,  que  trata  das  comunidades  planctônicas,  a  comunidade 
fitoplanctônica deverá ser designada genericamente de microalgas as espécies citadas devem ser 
apresentadas em ilustrações (figuras). O mesmo método ilustrativo deverá ser adotado para a 
comunidade  zooplanctônica.  As  recomendações  aqui  elencadas  para  o  plâncton  devem  se 
estender para o bentos. Os termos comunidade planctônica (página 53) e comunidade bentônica 
(página 55) deverão ser definidos. Os termos ictiofauna e carcinofauna devem ser definidos ou 
substituídos ou representados por meio de figuras. Este tipo de abordagem deve se estender aos 
demais grupos do meio biótico. Ressalva-se que o preconizado no Artigo 9º, Parágrafo Único da 
Resolução CONAMA 001/86, conforme exposto no parágrafo acima, é referente a todo o RIMA.

7. No  que  diz  respeito  ao  meio  sócio  econômico,  o  presente  RIMA não 
apresenta,  como  no  anterior,  um quadro  explicitando  o  quantitativo  de  mão  de  obra  a  ser 
utilizada no empreendimento. Considerando ser esta, uma questão bastante sensível do ponto de 
vista dos impactos ao meio socioeconômico, avalia-se que esta questão deve ser melhor retratada 
no RIMA.

8. No capítulo que trata das áreas de influência o novo RIMA faz menção à 
ADA, AID e AII. Entretanto somente traz informações da ADA, considerando que as demais 
áreas já teriam sido devidamente caracterizadas no EIA/RIMA anterior. Deve-se considerar, no 
entanto, que este é um novo RIMA e portanto, deve trazer informações completas. O mesmo se 
aplica  ao  diagnóstico  ambiental  (item  6  como  um  todo)  que  traz  somente  as  informações 
complementares referentes à nova alternativa locacional. 

9. No  capítulo  7  a  tabela  indica  “valorização  imobiliária”  como  impacto 
positivo,  no  entanto  ela  também  constitui  impacto  negativo  para  aqueles  que  não  são 
proprietários de terras.  Então,  na tabela este impacto deve ser representado como positivo e 
negativo.

10. Por fim, no capitulo 10, o primeiro parágrafo deverá ser reescrito de forma a 
também abranger o caráter mitigador e /ou compensatório dos programas ambientais.

É a informação.

ANA MARGARIDA M. PORTUGAL
Analista Ambiental

ELIZABETH ERIKO UEMA
Analista Ambiental
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