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INFORMAÇÃO N° 51 /2012 – COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA 

Brasília,   12  de dezembro de 2012.

ASSUNTO:  2ª 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,  “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”. Após análise do RIMA encaminhado ao Ibama esta equipe técnica 
emitiu  a  Informação  nº  49/2012-COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA,  posicionando-se  por  sua 
reformulação,  apontando para  alguns  aspectos  que  necessitariam ser  abordados,  alterados  ou 
corrigidos. A presente Informação avalia o RIMA reencaminhado pelo empreendedor, após sua 
reformulação.

1. O  item  5  da  Informação  supra  citada  referia-se  à  linguagem 
excessivamente  técnica  do  diagnóstico  referente  ao  meio  físico  e  demandava  que  fossem 
observados  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.” (grifamos)

É entendimento desta equipe que apesar da alteração efetuada com a inclusão de 
duas notas de pé de página, o texto referente à caracterização geológica e geomorfológica (item 
7.1.1 do RIMA) não sofreu alteração, permanecendo ininteligível para leigos, conforme pode-se 
depreender do trecho que reproduzimos a seguir:

“No  mapa  geomorfológico  da  figura  17,  a  unidade 
geomorfológica Piemontes Inumanos ou Tabuleiros Costeiros 
aparece  como  Topo  de  Interflúvio  Tabuliforme  Dissecado. 
Entre essa unidade e a Planície Litorânea ocorrem os desníveis  
denominados de Falésias Fósseis e Reverso.” (grifamos) 
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Como já colocado, a  única alteração feita em relação à demanda deste Instituto, 
no sentido de se buscar uma linguagem mais acessível ao público leigo foi a introdução das duas 
notas de rodapé nas quais  busca-se traduzir  os termos “Piemontes Inumados”  e  “Tabuleiros 
Costeiros”.  Ocorre que,  mesmo nestas notas a linguagem se mantém técnica,  como se pode 
verificar pelo uso de expressões como “sedimentos cenozóicos do Grupo Barreiras” e “argilas  
variegadas com eventuais linhas de pedra”.  Considerando que o restante do texto mantém a 
mesma  linha  de  abordagem,  consideramos,  à  luz  do  exposto  na  supra  citada  Resolução 
CONAMA, que estas alterações não atendem, minimamente ao disposto na mesma.

2. Ainda em relação ao meio físico, persistem em outros itens, a utilização de 
termos  técnicos  ou  anglicismos  que  poderiam ser  substituídos  (ou  explicados  em  notas  ou 
figuras) como, por exemplo,  “poços piezométricos”,  “progradação”, “modelo WAVEWATCH 
III”, “Intertidal” ou, “método do Hipercubo “, etc.

3. No  item  5.4.3  relativo  à  mão  de  obra  necessária  para  a  instalação  e 
operação do estaleiro, incluiu-se uma tabela (tabela 6, pagina 26) com informações relativas à 
mão de obra a ser demandada durante a instalação e operação do empreendimento. O documento 
faz, ainda, referência à inexistência de mão de obra qualificada na região e à  um programa de 
treinamento e capacitação que deverá ser implantado. Na sequencia, o documento faz referência 
a uma outra tabela (tabela 7 – cronograma de treinamento) que não foi localizada no documento, 
devendo,  portanto  ser  incluída.  Ainda  sobre  a  apresentação  das  diferentes  tabelas  e  figuras, 
verificou-se que estas necessitam ser renumeradas sendo verificada sua sequencia.

4. Sobre  a  questão  da  valorização  imobiliária  (apresentada  como impacto 
positivo),  apesar  de  haver  sido  acatada  a  orientação  constante  da  Informação  anterior  (de 
considerá-la também enquanto impacto negativo), avaliou-se que, ainda assim, tal informação 
deve  ser  contextualizada  no  sentido  de  que  a  valorização  imobiliária  é  positiva  para  os 
proprietários  e  negativa  para  não proprietários,  podendo,  em muitos  casos  contribuir  para  o 
aumento do custo de vida na região. 

5. Por  fim,  deve-se  informar  que  durante  o  processo  de  finalização  da 
presente Informação, realizou-se reunião da equipe do IBAMA com o Sr. Vinicius Dalla Rosa 
Coelho, da equipe técnica responsável pela elaboração do EIA/RIMA, na qual foram explicitadas 
as questões acima, conforme Memória de Reunião elaborada.

 
É a informação.

ANA MARGARIDA M. PORTUGAL
Analista Ambiental

ELIZABETH ERIKO UEMA
Analista Ambiental
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