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INFORMAÇÃO N°  52 /2012 – COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA 

Brasília,   18  de dezembro de 2012.

ASSUNTO:  3ª 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. Com o encaminhamento, pelo empreendedor, de uma nova versão do RIMA, a equipe 
técnica  da  COPAH  procedeu  à  uma  nova  avaliação  e  emitiu  a  Informação  nº  51/2012-
COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA,  reiterando  a  necessidade  de  alterações  no  linguajar 
excessivamente técnico de maneira a adequar o RIMA ao que preconiza a Resolução CONAMA 
001/86.  Na  mesma  data  –  12/12/2012,  realizou-se  reunião  com  membro  da  equipe  técnica 
responsável  pela  elaboração  do  EIA/RIMA onde  foram discutidas,  ponto  a  ponto,  todas  as 
questões que necessitariam revisão. No dia 17/12/2012, foi protocolado, neste Instituto, a nova 
versão do RIMA, objeto da presente análise.

1. Em  relação  ao  principal  questionamento  constante  da  Informação  nº 
51/2012-COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA referente à linguagem excessivamente técnica,  esta 
equipe considera atendida a demanda, com a substituição de termos técnicos e anglicismos por 
outros, mais coloquiais e acessíveis.

2. Em relação a capacitação da mão de obra, foi incluída uma tabela na qual é 
apresentado um cronograma de qualificação de mão de obra, complementando-se desta forma a 
informação sobre este assunto, conforme demandado.

3. Sobre  a  questão  da  valorização  imobiliária,  apresentada  inicialmente 
somente como impacto positivo, o presente documento procede a uma pequena contextualização 
relativizando esta questão, atendendo ao que foi demandado.

4.  Em relação à numeração e sequencia das tabelas e figuras, permanecem 
algumas incoerências que deverão ser corrigidas antes da impressão e distribuição do presente 
RIMA.  Há  um  lapso  na  numeração  das  tabelas  (3  para  a  7),  algumas  figuras  não  estão 
referenciadas no texto e as figuras 39 e 40 são idênticas, sendo que a de número 40 deve ser 

Z:\dilic\COPAH\2012\AL\Inf_checklist3_RIMA.odt                                              RNL e EEU                         Original Assinado                                                              Página 1 de 2



substituída ou suprimida, uma vez que não corresponde à legenda.

5. Por fim, esta equipe considera o presente RIMA adequado e passível de 
distribuição desde que efetuadas as correções acima referidas, não sendo necessária nova análise.

 

É a informação.

RENATA NOGUEIRA LIMA
Analista Ambiental

ELIZABETH ERIKO UEMA
Analista Ambiental
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