
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias

PAR. 02001.003294/2014-51 COPAH/IBAMA

Assunto: Solicitação de Licença de Instalação para o empreendimento Estaleiro Nordeste
–ENOR

Origem: Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias

Ementa: Segunda  aná l i se  do  a tend imento  de
condicionantes da Licença Prévia nº
4 6 5 / 2 0 1 3  e  d e  d e m a i s  d o c u m e n t o s
relacionados à solicitação de Licença de
Instalação do empreendimento denominado
E s t a l e i r o  N o r d e s t e  –  E N O R ,  s o b
responsabilidade do empreendedor ENOR –
ESTALEIRO NORDESTE S.A. Processo nº
02001.003707/2011-54.

1. INTRODUÇÃO

Este parecer tem por objetivo apresentar nova análise do atendimento das condicionantes
da Licença Prévia nº 465/2013 a partir dos documentosapresentados em resposta ao
Parecer nº 1929/2014 COPAH/IBAMA e, assim, subsidiar decisão quanto à solicitação de
Licença de Instalação para o empreendimento denominado Estaleiro Nordeste – ENOR,
sob responsabilidade do empreendedor Estaleiro Nordeste S.A.

O Parecer nº 1929/2014 COPAH/IBAMA, de 14/05/2014, avaliou o atendimento das
condicionantes da LP nº 465/2013 com base no Relatório Informativo “Solicitação da
Licença de Instalação do ENOR – Estaleiro Nordeste, Município de Coruripe, AL” e o “
Plano Básico Ambiental – PBA da Instalação e Operação do Estaleiro Nordeste, Município
de Coruripe, AL”, concluindo que apenas duas das dez condicionantes haviam sido
atendidas e que a documentação então apresentada não atendia às condições legais e
técnicas para a emissão de licença de instalação.

Em 17/07/2014, o empreendedor apresentou o documento “Respostas ao Parecer Técnico
nº  1929/2014 –  Processo nº  02001.003707/2011-54” (protocolo  IBAMA nº
02001.013198/2014-11), com diversos documentos administrativos e técnicos anexos,
entre os quais versão atualizada do Plano Básico Ambiental. Desse modo, a equipe expõe
no presente parecer nova análise do atendimento de condicionantes da LP nº 465/2013 a
partir da atualização de informações no referido documento e respectivos anexos.

Em relação ao documento “Respostas ao Parecer 1929/2014” e respectivos anexos, cabe
salientar que foram feitas referências a alguns anexos ausentes. Assim como foram
observados anexos inconclusos, com comentários e alterações pendentes de revisão dos e
laboradores. No mesmo documento de “Respostas ao Parecer 1929/2014”, também são
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feitas referências a retificações que não foram realizadas, principalmente relacionadas a
recomendações do Parecer 1929/2014 para os programas ambientais. Em outras palavras,
afirma-se que determinado programa foi revisado para atendimento ao parecer, porém, a
partir da análise do PBA reapresentado, constatou-se que tais alterações não foram feitas
naquele programa. Diversas situações como estas são exemplificadas ao longo do parecer
na análise técnica do atendimento de condicionantes.

Entende-se que o empreendedor incorreu em infração ambiental, nos termos do art. 82 do
Decreto nº 6514/2008, transcrito a seguir:

"Art. 82. Elaborar ou apresentar informação, estudo, laudo ou relatório
ambiental total ou parcialmente falso, enganoso ou omisso, seja nos sistemas
oficiais de controle, seja no licenciamento, na concessão florestal ou em qualquer
outro procedimento administrativo ambiental:

Multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de
reais)".

Vale destacar que, em 18/06/2014, também foi emitido o Parecer nº 2.462/2014
COPAH/IBAMA, tratando especificamente de Relatório de Medidas Antecipatórias,
apresentado pelo Governo do Estado de Alagoas.

 2. ANÁLISE DO ATENDIMENTO DE CONDICIONANTES

 

Para a avaliação das condicionantes da LP nº 465/2013 com base no documento de
resposta ao Parecer nº 1929/2014 COPAH/IBAMA, serão adotados os mesmos critérios
utilizados no referido parecer, sendo apresentados, na Tabela 1 (abaixo), os termos e seus
respectivos significados.

Tabela 1. Critérios para avaliação do atendimento de condicionantes de licença ambiental

AVALIAÇÃO SIGNIFICADO

Atendida quando se considera o requisitado como cumprido integralmente, finalizando o requerido;

Parcialmente Atendida
quando a maior parte da obrigação, ou as mais importantes, foram cumpridas, porém
sendo necessário o cumprimento daquelas não atendidas e podendo haver sugestões de
melhoria ou correções de rumo;

Não Atendida
quando a maior parte da obrigação, ou as mais importantes, não foram cumpridas, sendo
necessário seu cumprimento.

Item 1. Condições Gerais

As considerações pertinentes foram feitas no Parecer nº 1929/2014, não constando
pendências sobre tais condicionantes. É válido salientar que, segundo informado pelo
empreendedor, não houve alteração nas especificações do projeto ou na finalidade do
empreendimento.
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Item 2. Condições Específicas

Item 2.1. Apresentar documento de cessão de uso de área da União concedido
pela Secretaria de Patrimônio da União – SPU para os terrenos de marinha;

Avaliação: Condicionante não atendida.

Não foi apresentado documento de cessão de uso da área da União. Entretanto, o
empreendedor informa que existe processo em curso e apresenta, no Anexo 2 do
documento “Respostas ao Parecer 1929/2014”, declaração, datada de 02/05/2014, expedi
da pelo Superintendente da Secretaria do Patrimônio da União em Alagoas, de que se
encontra em trâmite naquela superintendência a solicitação relativa à Cessão Onerosa de
área constituída por parte de imóvel de propriedade da União e por espaço físico em
águas públicas, no mar, contígua à terra firme, destinada à implantação e funcionamento
do Estaleiro Nordeste, por meio do processo n° 04982.002107/2014-41.

 É importante destacar que, nesse documento, a SPU/AL também declara que:

 

“a solicitação será analisada à luz dos ditames do Art. 18, inciso II, §2º e 5º da
Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998 e da Portaria SPU nº 404, de 28 de
dezembro de 2012, e que, até a presente data, esta SPU/AL nada tem a opor
quanto à implantação do projeto supracitado, cujo processo encontra-se em
fase de tramitação nesta Superintendência, tendo em vista os procedimentos
legais para sua conclusão” (grifos nossos).

Item 2.2. Apresentar instrumento legal que comprove a situação fundiária da
área pretendida pelo empreendimento;

Avaliação: Condicionante atendida.

O documento “Respostas ao Parecer 1929/2014”, no seu Anexo 3, reafirma o compromisso
do Estado de Alagoas no sentido de viabilizar a aquisição da área onde se pretende
instalar o estaleiro, além de informar que já se encontram em andamento, diversas ações
relacionadas ao processo de desapropriação da área. Informa ainda que “para a
finalização deste processo, incluindo a aplicação dos recursos financeiros necessários e já
consignados, se faz necessária a emissão da Licença de Instalação do empreendimento”.
Na sequência o documento “Respostas ao Parecer 1929/2014” informa sobre a
apresentação, no Anexo 5 desse documento, do levantamento atualizado da relação de
proprietários da área a ser desapropriada. Trata-se de uma planilha com uma relação de
24 nomes, com alguns endereços, informações sobre condições de habitação atual dos
proprietários, escolaridade, renda, ocupação, área a ser desapropriada etc.

Preliminarmente à avaliação da planilha, deve-se esclarecer que a demanda por estas
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informações deveu-se sobretudo à necessidade de avaliar os possíveis impactos do
empreendimento sobre pequenos proprietários/trabalhadores rurais, principalmente
aqueles em condições de maior vulnerabilidade socioambiental, para os quais são
demandados, via de regra, programas voltados à mitigação dos problemas decorrentes da
perda do espaço de vida e de trabalho. Esta questão, portanto, transcende a questão da
desapropriação e do pagamento pela área desapropriada.

O Parecer nº 1929/2014 COPAH/IBAMA, reproduzido parcialmente no documento
“Respostas ao Parecer 1929/2014”, demanda, explicitamente, a apresentação de shapefile
e de planilha com relação de proprietários e informações socioeconômicas dos
proprietários, sendo que somente a planilha foi apresentada.

A planilha apresenta lacunas de informação inaceitáveis para a avaliação que se necessita
fazer. Permanecem as dúvidas acerca da necessidade (ou não) de um programa voltado
aos desapropriados. A relação de proprietários a serem desapropriados, por exemplo,
apresenta diferenças em relação aos documentos anteriormente apresentados. Os
documentos anteriores, que subsidiaram a concessão da LP nº 465/2014, relacionavam 14
(quatorze) proprietários. A planilha atual relaciona 24 (vinte e quatro) nomes. O que
existe em comum entre a presente planilha e as anteriores é a imprecisão quanto à
identificação de alguns dos proprietários: “não identificado”, “Sr. Fernando”, “Sr. Eliziu”,
“Marilucia”, “Sr Manoel do Coco” e “Sr. Nelson e Bento”.

O item relativo aos endereços dos afetados pelas desapropriações apresenta inúmeros
“não localizados”. Entretanto, foi possível, na maioria dos casos, avaliar as condições das
habitações individuais. Quanto à renda, dos 24 relacionados, somente 5 (cinco)
apresentam informação. Os demais constam como “não informada”.

Ainda em relação à planilha, deve-se esclarecer que a solicitação de informações sobre
áreas remanescentes deveu-se à necessidade de avaliar, no caso de parcelamento de
propriedades, se as áreas remanescentes seriam suficientes para a continuidade das
atividades econômicas (de subsistência) dos proprietários. Tal informação, no entanto, não
é apresentada na planilha, apesar desta apresentar uma coluna referente a área em m²
das áreas remanescentes.

Considera-se, portanto, como insuficientes as informações presentes na planilha
encaminhada, caracterizando-se certo desleixo em relação ao atendimento desta demanda
bastante simples do ponto de vista do levantamento de informações básicas. Afinal,
pressupõe-se que qualquer processo formal de desapropriação demanda, no mínimo, o
conhecimento das informações aqui requeridas (nome e sobrenome dos desapropriados,
endereço, área da propriedade ou da parcela desta a ser desapropriada etc.). Neste
sentido, mesmo considerando que o foco da presente análise não reside no processo de
desapropriação, como já afirmado anteriormente, avaliamos que estas informações
poderiam subsidiar decisões relativas aos programas ambientais a serem demandados, o
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que não ocorreu. O mesmo se pode dizer do não encaminhamento do shapefile.

Item 2.3. Apresentar outorga de direito de uso de recursos hídricos, conforme Lei
nº 9.433/1997;

Avaliação: Condicionante não atendida.

Não foi apresentado documento de outorga de direito de uso de recursos hídricos.
Entretanto, o empreendedor apresenta no Anexo 6 do documento “Respostas ao Parecer
1929/2014”, Ofício nº 210/2014-GS da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos
Recursos Hídricos – SEMARH do Estado de Alagoas, datada de 05/05/2014, informando
entender haver disponibilidade hídrica na área destinada ao empreendimento e de que há
impossibilidade do ENOR dar prosseguimento ao rito processual administrativo junto à
SEMARH visando a obtenção da referida outorga, em consequência de ainda não possuir
a propriedade dos imóveis contidos na área destinada ao empreendimento.

Cabe destacar que, nesse ofício, a SEMARH também declara:

“que tão logo o empreendedor, ENOR – Estaleiro Nordeste S.A, possua a
propriedade, o que garantirá a sua efetiva instalação, DECLARAMOS que esta
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos – SEMARH não
vê óbices quanto à possibilidade de outorgar ao empreendedor o direto de uso
de recurso hídrico, após análise do processo administrativo e que
observadas as condicionantes quanto a qualidade de água e sua vazão
requerida para que seja analisada a disponibilidade do manancial”. (grifos
nossos).

Item 2.4. Apresentar, para fins de emissão de Autorização de Supressão de
Vegetação – ASV, relatório técnico de caracterização e quantificação da vegetação
a ser suprimida com detalhamento para as áreas de preservação permanente –
APP's e áreas de vegetação nativa;

Avaliação: Condicionante atendida.

A presente análise foi realizada com base no documento intitulado “Respostas ao Parecer
Técnico n° 1929/2014” (protocolo Ibama 02001.013198/2014-11 de 17/07/2014) e no
documento intitulado “Complementações às Respostas ao Parecer Técnico nº 1929/2014”
(protocolo Ibama nº 02610.001211/2014-11 de 13/08/2014), o qual apresentou
informações complementares e retificação de algumas das informações apresentadas para
o atendimento da condicionante 2.4 da LP nº 465/2013 no documento “Respostas ao
Parecer Técnico n° 1929/2014” anteriormente mencionado.

Em relação à solicitação do Parecer Técnico n° 1929/2014 referente à revisão e
reapresentação da quantificação das áreas nas quais estão previstas intervenções e o
detalhamento das APPs e fitofisionomias ou classes de uso e ocupação do solo dessas

IBAMA pag. 5/54 18/08/2014 - 18:07



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias

áreas, o documento “Complementações às Respostas ao Parecer Técnico nº 1929/2014”
apresentou adequadamente tal revisão com os detalhamentos solicitados na forma da
Tabela 2 exposta a seguir, a qual foi adaptada do referido documento:

Tabela 2. Descrição e quantificação das áreas nas quais estão previstas intervenções para
implantação do empreendimento

Fitofisionomias ou classes de ocupação
do solo

Estágio
Sucessional

Fora de APP
(ha)

Inserida em
APP (ha)

TOTAL (ha)

Floresta Ombrófila Aberta Médio 0,375 2,534 2,909
Restinga Arbórea Médio 4,018 1,927 5,945
Restinga Herbácea Médio - 5,347 5,347
Árvores isoladas - 0,461 0,024 0,485
Áreas Alagadas (úmidas) - - 1,749 1,749
Lavoura (cana de açúcar, mandioca) - 29,719 7,376 37,096
Monocultura de coqueiro - 142,786 14,045 156,831
Área Livre - 1,795 3,233 5,0276
Pastagem - 8,704 4,095 12,799
TOTAL  187,858 40,329 228,188

* “Área Livre” foi a classificação adotada para as áreas nas quais estão presentes a AL-101, demais
estradas, acessos e canais de drenagem.

O documento “Complementações às Respostas ao Parecer Técnico nº 1.929/2014”
também apresentou revisão da quantificação e da classificação das fitofisionomias e
classes de ocupação do solo presentes na área do imóvel do empreendimento na Tabela 3
exposta a seguir, a qual foi adaptada do documento:

Tabela 3.  Descrição e  quanti f icação das áreas presentes no Imóvel  do
empreendimento

Fitofisionomias ou classes de ocupação do solo ÁREA (ha) (%)
Floresta Ombrófila Aberta 8,4936 3,63%
Restinga Arbórea 5,9452 2,54%
Restinga Herbácea 5,3468 2,29%
Monocultura de Coqueiro 156,8312 67,09%
Árvores Isoladas 0,4848 0,21%
Lavoura (cana de açúcar, mandioca) 37,0959 15,87%
Pastagem (gramíneas predominantemente Brachiaria sp.) 12,7985 5,47%
Área Livre de Vegetação (AL-101, estradas, acessos, edificações, canais
de drenagem)

5,0276 2,15%

Áreas Úmidas 1,7488 0,75%
Área de Preservação Permanente (APP) TOTAL 45,6700 19,54%
Área Total do imóvel 233,7724 100,00%

De acordo com as informações apresentadas no documento “Complementações às
Respostas  ao Parecer  Técnico nº  1929/2014”,  dos 233,77 ha do imóvel  do
empreendimento, estão previstas intervenções sobre 228,19 ha. Desses 228,19 ha,
destaca-se que 14,20 foram classificados como vegetação nativa em estágio médio de
regeneração (Floresta Ombrófila Densa, Restinga Arbórea e Restinga Herbácea) e 40,33
ha como Áreas de Preservação Permanente (APP's).
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Em relação à previsão de supressão de vegetação nativa em estágio médio de regeneração
e de APP’s, o Parecer Técnico n° 1929/2014 COPAH/IBAMA apontou a necessidade de
apresentação da declaração utilidade pública do empreendimento conforme previsão das
Leis 11.428/2006 e 12.651/2012. No documento “Respostas ao Parecer Técnico n°
1929/2014”, o empreendedor relatou que o requerimento para a emissão de
Declaração/Decreto de Utilidade Pública foi realizado junto à Secretaria de Portos da
Presidência da República – SEP/PR, através do Ofício ENOR nº 015/2014 (Anexo 7 do
documento “Respostas ao Parecer Técnico n° 1929/2014”). A SEP/PR, em 16 de maio de
2014, através do Ofício Nº 871/2014/SPP/SEP/PR, informou ao empreendedor que para a
emissão da DUP, o empreendimento deveria estar autorizado nos termos da Lei nº
12.815/2013 e do Decreto nº 8.033/2013 e indicou a necessidade de abertura de processo
de Anúncio Público junto à ANTAQ. O documento apresentado pelo empreendedor
informa que, para abertura deste processo, é necessária a apresentação de instrumento
jurídico que assegure o direito de uso e fruição da área (terreno), ou seja, este processo só
poderá ser aberto após a conclusão do processo de desapropriação. Conforme informado
no documento apresentado pelo empreendedor referente ao atendimento da
condicionante 2.2 da LP nº 465/2013, o Governo do Estado de Alagoas informou que o
processo de desapropriação só será efetivado após emissão da Licença de Instalação do
empreendimento. Diante do exposto, o Decreto de Utilidade Pública necessário para
supressão de vegetação nativa em estágio médio de regeneração e de APP’s ainda não foi
apresentado. A emissão da Autorização de Supressão de Vegetação (ASV) para
implantação do empreendimento só poderá ser realizada após a apresentação deste
documento conforme previsão das Leis nº 11.428/2006 e nº 2.651/2012.

O Parecer Técnico n° 1929/2014 COPAH/IBAMA solicitou a apresentação de arquivos
digitais shapefile contendo: (i) poligonal referente às áreas terrestres nas quais estão
previstas intervenções para implantação do empreendimento (poligonal de intervenção
terrestre); (ii) classificação das fitofisionomias ou classes de uso e ocupação do solo
presentes na “poligonal de intervenção terrestre” e (iii) delimitação das APPs contidas na
“poligonal de intervenção terrestre”, estes arquivos foram apresentados junto ao Ofício nº
248/2014 – Acquaplan (protocolo Ibama nº 02610.001217/2014-98 em 14/08/2014), o qual
foi apresentado em complementação ao documento “Complementações às Respostas ao
Parecer Técnico nº 1929/2014”. Também foram apresentados no documento
“Complementações às Respostas ao Parecer Técnico nº 1929/2014” os mapas contendo a
projeção desses shapefiles conforme solicitado no Parecer Técnico nº 1929/2014.

A sugestão do Parecer Técnico n° 1929/2014 COPAH/IBAMA de utilização de equação de
volume mais atualizada foi adotada, tendo sido utilizada a equação proposta pelo
Inventário Florestal de Minas Gerais (2008) para Floresta Ombrófila do volume com casca
da árvore. A partir da adoção desta equação e do fator de empilhamento de 1,428, foi
apresentada, no documento “Complementações às Respostas ao Parecer Técnico nº
1929/2014”, a Tabela 4 a seguir, a qual apresenta as estimativas de volume de lenha a ser
gerado e de número de indivíduos a serem cortados por fitofisionomia.
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 Tabela 4. Estimativas de volume de lenha a serem gerados e de número de indivíduos a serem
suprimidos por fitofisionomia

Fitofisionomias ou classes de
ocupação do solo

Estágio
Sucessional

Volume (m³)
Total

Volume (st)
Total

Nº Indivíduos
Total

Floresta Ombrófila Aberta Médio 151,957 216,995 5.556
Restinga Arbórea Médio 280,813 401,000 7.283
Restinga Herbácea Médio - - -
Árvores isoladas - 88,952 127,024 75
Monocultura de coqueiro - - - 26.661
TOTAL  521,722 745,019 39.575

Sobre a necessidade de apresentação do Programa de Compensação Florestal destacada
no Parecer Técnico n° 1929/2014 - COPAH/IBAMA, o documento “Complementações às
Respostas ao Parecer Técnico nº 1929/2014” apresentou este programa que contempla as
medidas compensatórias referentes à supressão de formações florestais nativas em
estágio médio e em Áreas de Preservação Permanente (APPs) e as medidas
compensatórias referentes à previsão de corte de indivíduos da espécie ameaçada braúna
(Melanoxylon brauna). A análise do Programa de Compensação Florestal encontra-se, no
presente parecer, junto a análise dos demais programas ambientais do empreendimento.

Considerando que o documento “Complementações às Respostas ao Parecer Técnico nº
1929/2014” (protocolo Ibama nº 02610.001211/2014-11 de 13/08/2014) apresentou
informações complementares e retificação de algumas das informações apresentadas para
o atendimento da condicionante 2.4 da LP nº 465/2013 no documento “Respostas ao
Parecer Técnico n° 1929/2014” (protocolo Ibama 02001.013198/2014-11 de 17/07/2014)
relacionadas ao Inventário Florestal (Anexo 09 do documento “Respostas ao Parecer
Técnico n° 1929/2014”), solicita-se a reapresentação do Inventário Florestal de forma a
incorporar todas as informações complementares e retificações das informações descritas
no documento “Complementações às Respostas ao Parecer Técnico nº 1929/2014”, as
quais foram consideradas na presente análise.

Conclusivamente, as informações apresentadas em atendimento às solicitações
destacadas no Parecer Técnico nº 1929/2014 referentes a caracterização e quantificação
da vegetação a ser suprimida para implantação do empreendimento foram consideradas
suficientes para o atendimento da presente condicionante. Entretanto a emissão da
Autorização de Supressão de Vegetação (ASV) está condicionada a apresentação do
Decreto de Utilidade Pública necessário para autorização de intervenção em áreas de
vegetação nativa em estágio médio de regeneração e de APP’s conforme previsão das Leis
11.428/2006 e 12.651/2012.

Item 2.5. Apresentar detalhamento do canteiro de obras e o projeto executivo do
empreendimento com memorial descritivo;

Avaliação: Condicionante atendida.
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O Projeto Executivo, com informações sobre o canteiro de obras, foi apresentado no Anexo
10 do documento “Respostas ao Parecer 1929/2014”.

O empreendedor informou a realização de algumas revisões no projeto inicialmente
apresentado, como melhorias na tradução e alteração da nomenclatura para “projeto
executivo”. Esclareceu que o projeto básico inicialmente apresentado era uma versão
“básica-avançada” e que a diferença de nomenclatura deve-se ao fato de que o projeto foi
desenvolvido na Espanha, porém que o projeto teria sido realizado com informações
suficientes para ser considerado aqui como um projeto executivo, capaz de fornecer todas
as informações necessárias para licitação e aprovação nos diversos órgãos brasileiros.
Nesse sentido, como já referido no Parecer nº 1929/2014, o nível de detalhamento do
projeto é suficiente para avaliação ambiental da fase de instalação.

Não obstante, é oportuno observar que algumas frases do projeto básico que indicavam
que haveria uma fase posterior de detalhamento do projeto foram suprimidas, ainda que
não tenham sido verificadas complementações no projeto. Por exemplo, na introdução
(item 1 do Projeto Executivo), foi excluída a frase “Este Projeto Básico deverá servir,
posteriormente, para desenvolver o projeto correspondente de construção que definirá
por completo cada uma de suas partes e, finalmente, a execução das obras”. No resumo
da quantidade de insumos para as obras (item 16.6), foi simplesmente excluída a frase
“Esses consumos são estimados, o projeto executivo dará uma visão mais concreta dos
consumos reais”, sem que os valores tenham sido alterados.

Também se deve destacar que os desenhos técnicos, anexos anteriormente ao relatório do
projeto básico, não foram reapresentados. Entretanto, a partir da análise do relatório
revisado, observou-se que o projeto permaneceu inalterado, portanto os desenhos técnicos
anteriormente apresentados seriam os mesmos do relatório revisado. Recomenda-se que
os desenhos sejam anexados ao relatório do projeto executivo, a fim de constarem em um
único documento.

Em relação à revisão das referências dos desenhos, observou-se que o número dado no
relatório – por exemplo, item “11.2.2.3 GALPÕES DE ACABAMENTO (REF. 15)” –
corresponde ao número daquela estrutura no layout do empreendimento (ilustrado no
Desenho Técnico nº G-02, Título: Layout); porém seria mais interessante colocar também
como referência o número do desenho técnico, uma vez que esse é o nome do arquivo
apresentado em meio digital.

Em uma comparação entre o projeto básico e projeto executivo, verificou-se poucas
alterações na itemização e, a seguir, serão feitos alguns comentários sobre o conteúdo do
projeto executivo à luz das considerações do Parecer nº 1929/2014 COPAH/IBAMA.

1. Características Gerais do Projeto

A descrição do projeto do estaleiro permaneceu igual, tendo como principais
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características:

- Área industrial e marítima: 2.110.000 m²;

- Área administrativa: 87.000 m²;

- Área Social: 408.000 m²;

- Dois molhes: ao norte e ao sul, com 1673,55 m e 594,94m de comprimento total,
respectivamente;

- Bacia de evolução: 316.725 m², com profundidade -7 m;

- Volume de dragagem: 1.756.188,98 m³;

- Produção média: 6 embarcações tipo Suezmax ao ano.

Em anexo, apresenta-se a plantageral do empreendimento (Figura 1, no anexo deste
parecer).

O canteiro de obras, por sua vez, teria uma área de 620.000 m² e estará dividido em 18
setores (Figuras 2 e 3, no anexo deste parecer).

2. Intervenções Marítimas

Em razão do apontado no Parecer n° 1929/2014 COPAH/IBAMA em relação a necessidade
de licenciar área de disposição oceânica para as futuras dragagens de manutenção, o
documento “Respostas ao Parecer Técnico n° 1.929/2014” informa que “a área de despejo
deverá ser  foco de l icenciamento anter iormente ao in íc io  da operação do
empreendimento”, esclarecendo ainda que “Somente irão navegar navios na área do
estaleiro, no mínimo, um ano após a sua entrada em operação”.

Conforme o Projeto Executivo, o volume total de sedimento necessário para completar o
aterro (1.999.028,46 m³) será de fonte exclusiva das dragagens da bacia de evolução
(801.355,68 m³), da dragagem em vala de caixões (875.981,20 m³) e da dragagem do
canal de acesso (78.852,10 m³), o que totalizará 1.756.188,98 m³. Ainda, segundo o
projeto, neste tipo de obra é comum obter um volume 15% acima do volume calculado
geometricamente no projeto, devido à metodologia de dragagem utilizada, volume este
que completaria a demanda de material para o aterro.

Como todo o material da dragagem será utilizado para o aterro da área, não foi
esclarecido pelo empreendedor qual será a fonte de material para o preenchimento dos
caixotes que serão utilizados como base na construção dos molhes.

- Dinâmica do Litoral
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Na página 68 do Projeto Executivo, no item 9.4, foi apresentada uma estratégia para a
gestão da linha de costa. Ressalta-se que o estudo apresentou dois programas diferentes
para as questões referentes ao transpasse de sedimentos (um no PBA e outro no Projeto
Executivo do estaleiro). Ambos foram analisados por esta equipe, a qual acatou os valores
e condutas consideradas mais adequadas para a gestão da linha de costa, de forma que os
valores de referência a serem seguidos pelo empreendedor estão destacados no corpo
deste parecer, em item específico sobre o PBA.

3. Intervenções Terrestres

Em regra, os itens do projeto relacionados à área terrestre do estaleiro permaneceram
sem alterações de conteúdo ou de projeto, apenas revisões de tradução e em alguns textos.

O item 4. Acesso e Circulação foi substituído por 4. Geometria. O conteúdo também
permaneceu inalterado, tratando do desnível que consiste em uma barreira natural para
separação da zona industrial do resto das áreas. A conexão das áreas é realizada de duas
formas, para o tráfego sobre rodas e para o tráfego de pedestres. O relatório também
descreve como será o fluxo da rodovia estadual após o desvio e trata das outras vias de
trânsito interno.

Esse item aborda, ainda, os acessos externos e internos entre as áreas. A área social
(residências, clubes de lazer e escolas) é rodeada por uma vala que a separa da zona
industrial e administrativa, impedindo o acesso, exceto pelas zonas de controle. Tanto o
colégio quanto o alojamento gerencial possuem cerca que limita a sua área e permite o
controle de acesso às mesmas.

Nos itens 10 e 11, são dadas extensas descrições de arquitetura, incluindo
possibilidades de acabamento, e de possibilidades de fundações, respectivamente. Em
geral, as informações são pouco úteis para o órgão ambiental, mas permitiram inferir que
o projeto ainda precisa de detalhamentos posteriores.

Algumas estruturas de apoio ao empreendimento são relevantes do ponto de
vista da gestão ambiental e por isso serão tratadas a seguir.

- Abastecimento de Água

Segundo informado (item 14.1), a rede de água potável procederá de captação
subterrânea, enquanto que a rede de água industrial também tem origem no
aproveitamento de águas pluviais.

Para a fase de obra, o relatório estimou um consumo de 43.740 m³/mês. Para o estaleiro,
foi estimada uma demanda doméstica de 37.125 m³/mês, demanda industrial de 7.425
m³/mês, totalizando 44.550 m³/mês. Ainda conforme informado, para atender a esta
demanda dispõe-se de três reservatórios para atender a demanda de água potável e oito
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cisternas com recarga da água dos telhados para atender ao uso de água não potável e
sanitário, atividades de limpeza e industrial e reserva de água para incêndios.

Sobre esse tema, é válido ressaltar que a gestão de recursos hídricos tem regulamentação
própria através da lei nº 9.433/1997, assim como quanto à potabilidade, as condições são
estabelecidas pelos órgãos relacionados à vigilância sanitária. Importa ao Ibama verificar
se o empreendimento teve outorga, conforme preconiza o artigo 10, § 2º, da Resolução
CONAMA nº 237/1997 (condicionante 2.2 da LP nº 465/2013), e também saber se o
consumo de água possui impactos para a população ou ambiente de entorno.

- Efluentes

Os efluentes de lavagem industrial foram tratados no item 13.4.2.2. Emissário, ao passo o
item 14.2. Rede de Saneamento vem tratar principalmente dos efluentes sanitários.

São previstos dois emissários no mar para despejo das águas pluviais, a partir de dois
“depósitos de retenção” que farão a realização de um tratamento das águas dos primeiros
20 minutos para extrair do afluente os óleos e as graxas procedentes da lavagem das
plataformas e dos canais. Entende-se que haverá, antes da saída, duas caixas separadoras
de água e óleo.

De acordo com o relatório, o emissário será “apoiado no fundo do mar convenientemente
lacrado, para que esteja protegido de óleos” e “manterá uma inclinação o mais uniforme
possível”. As duas tubulações de saída de cada emissário estarão protegidas por uma
camada de cascalho que servirá de cama de apoio a uma ou várias camadas do
enrocamento.

Ao tratar da ETE, o relatório não indica precisamente ou detalha o método de tratamento,
falando em “sistema de depuração em arejamento prolongado” e indica as principais fases
de tratamento.

Lembra-se que todas as questões relativas às ações de gerenciamento de efluentes,
incluindo as relativas ao descarte de águas servidas e outros efluentes não citados no
projeto, devem ser tratadas no âmbito do PBA. E que as informações de projeto devem
servir de base para o delineamento das ações de gerenciamento e para o monitoramento
adequado de possíveis impactos nos corpos d'água superficiais, subterrâneos e no meio
marinho.

- Centrais de gases e Sistemas de Combate a Incêndio

Assim como outras estruturas, o dimensionamento das centrais de gases ainda será
realizado. Essas informações são especialmente importantes para a análise de risco e mais
para o PGR e PAE para a fase de operação.
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Ressalta-se que a aprovação do dimensionamento do sistema de combate de incêndios fica
a critério do Corpo de Bombeiros.

- Resíduos

Sobre a gestão de resíduos, será considerado apenas o que está no PBA. O projeto deve
limitar-se preferencialmente à descrição das estruturas físicas relacionadas ao
gerenciamento de resíduos, uma vez que o detalhamento das ações de gerenciamento
ambiental é feita no PBA. A esse respeito, verificou-se que algumas informações podem
não estar coerentes com outras informações sobre o projeto; por exemplo, no projeto,
diz-se que não foi considerado como resíduo o material procedente da derrubada de
árvores e outro tipo de vegetação, nos trabalhos de desocupação e limpeza, estimadas em
3.500 m³, pois seu destino seria a venda, mas essa destinação não está prevista no
Programa de Acompanhamento da Supressão da Vegetação.

4. Canteiro de Obras

A descrição é mesma do relatório anterior. Para ilustração, o canteiro está representado
nas Figuras 2 e 3, no anexo deste parecer.

Prevê-se que o canteiro de obras ocupará uma área de 620.000 m² e estará dividido em 18
setores (Figura 02 do anexo desse parecer): A – Entrada \ Recepção \ Segurança; B –
Desembarque de Funcionários; C – Estacionamento; D – Área de Vestiários; E – Escritórios;
F – Refeitórios; G – Ferramentaria; H – Estacionamento de Transporte Interno; I – Área de
Abastecimento de Veículos; J – Usina de Concreto; L – Área de Segregação de Resíduos; M
– Posto Avançado 1 (Escritórios, Banheiros e Paiol); N – Posto Avançado 2 (Escritórios,
Banheiros, Paiol e Refeitórios); O – Paiol Central; P – Estação de tratamento de esgoto; Q –
Alojamentos Provisórios; R – Brigada de Incêndio; S – Zona de expansão. Alguns desses
setores coincidem com estruturas do estaleiro, sendo os de letra A, B, C, H, I, L, P, R e Q.

O relatório continuou sem a indicação de qual tipologia construtiva será utilizada, se em
madeira ou se modular.

As fases de construção foram chamadas de “pacotes” e são reproduzidas como descritas
no relatório:

Pacote A1 - Desmatamento das áreas de ocupação do estaleiro, incluindo as vias de acesso.

Pacote A2 - Nivelamento e aterro que permita o trânsito nas áreas e a execução dos
caminhos de acesso (provisórios e definitivos, se for o caso), assim como a execução do
cercado do estaleiro e os reservatórios para água industrial para fornecimento de água
para as obras;

Pacote B1 - Execução da estação de tratamento de efluentes (ETE) e instalações auxiliares
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(depósitos);

Pacote B3 - Execução da linha elétrica em alta tensão, transformadores e quadros para o
fornecimento do estaleiro;

Pacote B4 - Execução das redes de esgoto, água potável e energia elétrica para
fornecimentos dos canteiros e alojamentos de obra;

Pacote B5 - Execução dos alojamentos de obra, ambulatórios de obra e portarias
provisórias;

Pacote B6 - Execução da área de abastecimento de veículos;

Pacote C1 - Fundações de edificações (profundas e superficiais: e blocos), incluindo lajes
de concreto dos galpões metálicos é área de manobra de blocos;

Pacote C2 - Execução de estrutura metálica (galpões) com uma superfície de uns 244.000
m² e cabines para ponto eletrônico, cabines para pintura móvel e telhado móvel;

Pacote C3 - Execução de prédios com estrutura de concreto;

Pacote C4 - Execução da melhora da capacidade da retroárea (compactação dinâmica),
molhes, cais, instalações da (área de operação do estaleiro): iluminação, eletricidade,
aterramento e SPDA, TIC, água potável, proteção contra incêndios, segurança perimetral,
sistema CCTV, drenagem e esgoto, telefonia, climatização, depósitos de O2 e acetileno, ar
comprimido, energias renováveis, pavimentos (área de operação do estaleiro e
estacionamentos da área não operacional);

Pacote D1 - Pontes rolantes;

Pacote D2 - Pórticos 600 ton;

Pacote D3 - Posto de combustível.

É fundamental destacar que o cronograma de execução foi apresentado no Anexo 7 do
Projeto Executivo. Contudo, tal cronograma está divergente do cronograma apresentado
no Anexo 15 do documento “Respostas ao Parecer 1929/2014” (cronograma
físico-financeiro da instalação).

Para a maioria das fases, foram estimados valores de insumos necessários. Os valores
para insumos foram indicados no projeto executivo, com valor igual ao do projeto básico,
sendo simplesmente excluída a frase sobre o melhor detalhamento no projeto executivo:
“Esses consumos são estimados, o projeto executivo dará uma visão mais concreta dos
consumos reais”. Assim, as demandas de insumos foram informadas conforme segue
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- Aço - 175.100,00 t;

- Concreto - 1.220.800,00 m³;

- Cimento - 427.280.000,00 kg;

- Água - 468.756.000,00 l;

- Material pétreo - 3.682.440,00 m³;

- Água potável -10.800.000,00 l;

- Eletricidade -22.524.181,82 kva;

- Diesel - 38.800.000,00 l;

- Alimentação - 2.764.800,00 kg;

- Papel - 75.600,00 kg.

Segundo o empreendedor, o material rochoso deverá ser obtido da Mineração Tatuassú,
localizada no município de Atalaia, e situada a cerca de 105 km da Estaleiro. As licenças
de operação da empresa foram apresentadas no Anexo 20 do documento “Respostas ao
Parecer nº 1929/2014”. Uma licença refere-se à extração de areia e outra refere-se à
extração de granito para fabricação de brita.

Sobre o aterro e os sedimentos de dragagem, permaneceu a diferença entre o volume de
dragagem (1.756.188,98 m³) e o volume estimado para aterro (este volume é 1.999.028,46
m³). Contudo, o empreendedor afirmou, no relatório do projeto executivo, que “Neste tipo
de obra é comum obter um volume 15% acima do volume calculado geometricamente no
projeto, devido à metodologia de dragagem utilizada. Sendo assim, este volume suficiente
para o preenchimento da plataforma e para o preenchimento da zona on-shore do aterro
dianteiro, executado para a cravação das estacas prancha do molhe, assim não havendo
necessidade de bota-fora”.

Item 2.6. Detalhar, no âmbito do Plano Básico Ambiental – PBA, de acordo com as
recomendações dos Pareceres nº 3619/2013 e nº 5418/2013, incluindo todas as
medidas mitigadoras e compensatórias aprovadas, os seguintes programas: (...)

Avaliação: Condicionante parcialmente atendida.

O Parecer nº 1929/2014 COPAH/IBAMA indicou uma série de complementações e
correções que precisavam ser feitas nos programas ambientais que compõem o PBA,
recomendando a reapresentação integral do PBA. Desse modo, o PBA foi revisado e
reapresentado como Anexo 11 do documento “Respostas ao Parecer 1929/2014”. Ocorre
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que, a partir da análise dos programas ambientais e das recomendações feitas no referido
parecer, verificou-se que diversas retificações supostamente feitas de acordo com o
relatado no documento “Respostas ao Parecer 1929/2014,” na verdade, não foram
realizadas no conteúdo dos programas ambientais. Em outras situações, o PBA apenas
reproduziu literalmente frases do parecer e as incorporou no texto do programa ambiental,
sem a devida preocupação em realmente adequar o programa ambiental.

A seguir, são apresentados os programas ambientais avaliados com base no PBA
reapresentado, com o número de itemização como apresentado no PBA.

3. Programa de Gestão Ambiental

Os comentários do Parecer nº 1929/2014 COPAH/IBAMA foram incorporados literalmente
no programa ambiental, com pequenas alterações de termos.

4. Programa Ambiental da Construção

4.1. Subprograma de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

Na nova proposta de PBA apresentada foi informado como será feita a destinação final dos
resíduos gerados nas áreas administrativas (aqueles não oriundos diretamente da
construção civil). De acordo com a nova proposta de PBA essa destinação será realizada
considerando a capacidade de armazenamento da Central de Resíduos e caberá às
empresas contratadas para tal atividade. No que se refere à gestão dos resíduos (coleta,
transporte e destinação final) produzidos a bordo da draga, foi informado que esta será de
total responsabilidade do armador, cabendo ao "observador de bordo" apenas o
acompanhamento/fiscalização dessas atividades. Novamente ressalta-se que as empresas
responsáveis pelas atividades de coleta, transporte e destinação final dos resíduos
gerados tanto no canteiro de obra, quanto na draga, deverão ser devidamente licenciadas
e cópias dessas licenças deverão ser encaminhadas a este Instituto, quando do envio dos
relatórios de monitoramentos.

4.2. Subprograma de Gerenciamento de Efluentes

Subprograma avaliado e aprovado no âmbito do Parecer nº 1929/2014 COPAH/IBAMA.
Salienta-se que, conforme proposta apresentada, para efeito de comparação, deverá ser
realizada uma coleta antes do início das obras de instalação do estaleiro. Ademais,
considerando que os pontos de monitoramento de cada emissário (#01N e #01S) também
integram a malha amostral dos Programas de Monitoramento da Qualidade das Águas,
Sedimentos e Biota Aquática, recomenda-se que, nos relatórios de monitoramento a serem
encaminhados a este Ibama, a apresentação dos resultados e as discussões sejam
realizadas considerando essa integração.

4.3. Subprograma de Monitoramento e Controle da Qualidade do Ar
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Considerando a recomendação do Parecer nº 1929/2014 COPAH/IBAMA, quanto à
utilização de ações para amenizar os possíveis efeitos de geração de material particulado
em suspensão, foi informado que será utilizado sistema de aspersão de água nas vias não
pavimentadas onde trafegarão os veículos, além de limpeza periódica das vias
pavimentadas, sobretudo nos dias de maior insolação e nos períodos de estiagem. No que
se refere ao monitoramento, a nova proposta de PBA manteve a indicação de que este
será implementado um mês antes do início das obras, sendo mantido por todo período de
instalação do empreendimento, com frequência de amostragem bimestral para gases e
material particulado e quinzenal com a Escala Ringelmann.

4.4. Subprograma de Monitoramento e Controle de Pressão Sonora e Vibrações

Como medida de redução dos níveis de ruídos e vibrações na fonte geradora, a nova
proposta de PBA destaca que serão utilizados atenuadores de ruídos nos motores e
geradores de usinas de concreto, bem como concreto hidráulico em vez de perfuração
pneumática. Destaca também que serão instalados painéis acústicos absorventes ao redor
do canteiro de obras, para isolar o ruído. Considerando a recomendação do Parecer nº
1929/2014 COPAH/IBAMA de inclusão dos níveis de ruídos subaquáticos e,
consequentemente, de proposição de pontos e metodologia de amostragem para medições
e monitoramento desses ruídos nessa fase do empreendimento, foi proposto o Programa
de Monitoramento dos Níveis de Ruídos Subaquáticos, o qual será objeto de análise em
momento posterior deste parecer. Ressalta-se que não foram apresentadas ações de
monitoramento e controle do tráfego de caminhões para garantir a segurança das
comunidades lindeiras às vias de acesso ao empreendimento, nem tampouco para os
danos estruturais que possam ocorrer nessas vias, conforme recomendação do Parecer nº
1929/2014 COPAH/IBAMA. Como salientado no referido parecer, esta equipe técnica
considera relevante a inclusão, no âmbito deste subprograma, de ações de controle do
tráfego de caminhões que objetivem a segurança das comunidades lindeiras e
minimização dos danos estruturais dessas vias.

5. Programa de Controle Ambiental da Operação

5.1. Subprograma de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

Subprograma avaliado e aprovado no âmbito do Parecer nº 1929/2014 COPAH/IBAMA. É
válido ressaltar que as empresas terceirizadas, responsáveis pelas atividades de coleta,
transporte e destinação final dos resíduos gerados no âmbito da operação, deverão ser
devidamente licenciadas e cópias dessas licenças deverão ser encaminhadas a este
Instituto, quando do envio dos relatórios de monitoramentos.

5.2. Subprograma de Gerenciamento de Efluentes

Como salientado no Parecer nº 1929/2014 COPAH/IBAMA a metodologia de
monitoramento a ser utilizada na fase de operação será a mesma da fase de instalação, ou
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seja, serão monitorados os parâmetros físico-químicos dos efluentes (estabelecidos pelas
Resoluções CONAMA 357/2005 e 430/2011), considerando uma malha amostral de quatro
pontos, assim distribuídos: um na entrada do efluente bruto, outro na saída do efluente
tratado na ETE e os outros dois, os quais também integram a malha amostral dos
Programas de Monitoramento da Qualidade das Águas, Sedimentos e Biota Aquática,
localizam-se na saída de cada emissário submarino (#01N e #01S). Cabe ressaltar que a
amostragem de biota, água e sedimentos nos mesmos pontos visa subsidiar a integração
dos dados, devendo, portanto, ser apresentados os resultados e a discussão desta
integração nos relatórios de monitoramento a serem encaminhados ao Ibama.

5.3. Subprograma de Monitoramento e Controle da Qualidade do Ar

Subprograma avaliado e aprovado no âmbito do Parecer nº 1929/2014 COPAH/IBAMA.

5.4. Subprograma de Monitoramento e Controle de Pressão Sonora e Vibrações

Em relação a esse subprograma o Parecer nº 1929/2014 COPAH/IBAMA também
recomendou a inclusão dos níveis de ruídos subaquáticos e consequente proposição de
pontos e metodologia de amostragem para medições e monitoramento de tais ruídos.
Assim, conforme já ressaltado, foi proposto o Programa de Monitoramento dos Níveis de
Ruídos Subaquáticos, o que será objeto de análise posterior neste parecer. No que se
refere às ações de monitoramento e controle do tráfego com o objetivo de garantir a
segurança das comunidades lindeiras às vias de acesso, bem como de danos estruturais
nas estradas e edificações, foi informado no documento “Respostas ao Parecer 1929/2014”
que tais ações e controle foram apresentados no Item 4.4 da nova proposta de PBA.
Entretanto, não foram identificadas ações de monitoramento e controle de tráfego neste
sentido. Portanto, permanece a recomendação de que, no que couber, tais ações e
controle sejam realizados.

 6. Programa de Monitoramento e Controle da Qualidade das Águas

Tendo em vista às recomendações do Parecer nº 1929/2014 COPAH/IBAMA, o novo PBA
apresenta uma nova proposta de programa para o monitoramento e controle da qualidade
das águas da área de influência direta do empreendimento. Esta nova proposta destaca
como objetivo do programa monitorar a variação espacial e temporal dos parâmetros
físico-químicos das águas costeiras adjacentes, continentais e subterrâneas dessa área.
Considerando esse objetivo, subdivide o programa em: (i) monitoramento da qualidade
das águas continentais e costeiras; e (ii) monitoramento da qualidade das águas
subterrâneas.

6.1. Subprograma de monitoramento da qualidade das águas continentais e
costeiras

Para este monitoramento foi proposta uma malha amostral de 15 pontos, dos quais dez
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estão distribuídos pela área costeira do empreendimento (#M01 ao #M10) e os outros
cinco na área continental, Rio Coruripe (#C01 ao #C05). Conforme consta nessa nova
proposta, em cada ponto amostral serão definidos localmente utilizando sonda
multiparâmetros: pH, condutividade, turbidez, OD, temperatura da água, profundidade,
salinidade, sólidos dissolvidos totais e potencial de oxirredução. Serão realizadas coletas
de água superficial e de fundo na área costeira e coletas superficiais, em regime de maré
vazante e enchente, na área continental, para posterior análise dos parâmetros
físico-químicos estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/2005. No que se refere às
amostragens de água a serem realizadas na área costeira, esta equipe destaca a
necessidade de realização de coleta nos três níveis de profundidade (superficial, meio e
fundo) e que deve ser considerado também o regime de maré enchente e vazante.

Em relação a esta nova proposta de monitoramento, cabe ressaltar que, diferentemente
do que foi informado no documento “Respostas ao Parecer 1929/2014”, não houve ajuste
dos pontos amostrais #7B e #8B (respectivamente #7M e #8M nessa nova proposta) de
acordo com a localização dos emissários submarinos. Assim, considerando a necessidade
de realização do monitoramento da qualidade das águas nas proximidades dos locais onde
serão despejados os efluentes tratados (emissários submarinos), esta equipe entende e,
mais uma vez recomenda, que a localização desses dois pontos seja, se não coincidentes, o
mais próximo possível do local de despejos desses efluentes. Adicionalmente, no que
tange aos sólidos em suspensão e parâmetro de turbidez, durante a atividade de
dragagem, deverá ser estabelecida uma escala de risco com valores de alerta e valores
máximos permitidos, os quais servirão de referência para tomada de decisão quanto à
continuidade ou suspensão da atividade de dragagem.

Ademais, solicita-se que os organoestânicos sejam incluídos como parâmetro a ser
avaliado no presente programa, conforme demandado neste parecer no Subprograma de
Monitoramento da Biota Aquática Marinha.

O monitoramento foi previsto para ocorrer bimestralmente durante a fase de instalação e
trimestralmente na fase de operação do empreendimento, devendo ser considerado o
período de realização das dragagens do canal de acesso e da área de manobras. De
acordo com essa nova proposta, também serão observadas e registradas as condições
meteorológicas e hidrodinâmicas relativas ao momento da coleta, entre outras
informações relevantes. Ressalta-se que os resultados e discussões relativos a este
monitoramento devem ser correlacionados/integrados àqueles da biota aquática e
efluentes, entre outros monitoramentos a serem realizados na área. Tais resultados e
correlações deverão ser apresentados nos relatóriosdemonitoramentosaserem
encaminhados a este Ibama.

6.2. Subprograma de monitoramento da qualidade das águas subterrâneas

A proposta apresentada indica que o monitoramento da qualidade das águas subterrâneas
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deverá ser realizado por meio de amostragens em 9 poços de monitoramento, os quais
deverão ser instalados considerando o sentido e direção preferencial do fluxo. Cabe
salientar que a futura localização geográfica desses poços foi apresentada por meio de
mapa e tabela de coordenadas, sendo considerada adequada. Conforme consta na
proposta, os poços serão perfurados/instalados antes do início das obras do estaleiro e,
para tanto, seguirão as normas técnicas vigentes, que tratam de poços de monitoramento
de águas subterrâneas.

Foi destacado no PBA que, objetivando a não contaminação e consequente coleta de
amostras representativas do meio amostrado, deverá ser realizada anteriormente às
amostragens eliminação da água estagnada no poço (purga), sem causar distúrbios no
fluxo de água que possam alterar seu equilíbrio dinâmico e físico-químico. De acordo com
o PBA, tal atividade deve ser executada em dia anterior aos procedimentos de
amostragens e será pautada pela mensuração do nível hidrostático, a partir de um
medidor de nível HS, determinação do volume contido no poço e o posterior rebaixamento
do nível com a utilização de bomba submersível, o qual deverá ser realizado mantendo o
nível na região do poço constituída pelo revestimento geomecânico. Após esse
procedimento, será feita nova mensuração do nível (com registro das horas) com o intuito
de determinar a vazão de recarga do poço e, por fim, a eliminação da água estagnada.

Ainda conforme o PBA, as amostragens de água subterrâneas serão realizadas com a
utilização de amostradores do tipo bailer, os quais deverão ser substituídos a cada nova
amostragem (poço de monitoramento) para evitar a contaminação cruzada. No momento
de realização das coletas deve ser realizada mensuração do nível hidrostático, medição e
análise dos parâmetros de condutividade, sólidos dissolvidos totais, salinidade,
temperatura, pH, oxigênio dissolvido e turbidez. O laboratório que procederá às análises,
conforme consta no PBA, é da empresa Bioensaios Análises e Consultoria Ambiental S/C
Ltda, o qual conta com acreditação INMETRO CLA-0006 - Boas Práticas de Laboratório –
BPL e INMETRO CRL 0227 – Ensaios NBR ISO/IEC 17025, além de outras, condizentes
com as análises a serem realizadas. Ressalta-se que os resultados obtidos deverão ser
comparados com os níveis de referência das Resoluções CONAMA Nº 396/2008 e Nº
420/2009 e trabalhados em análises estatísticas. Ademais, na ausência de enquadramento
prévio, deve-se utilizar a orientação de classe mais restritiva.

Por fim, como já salientado, este monitoramento foi proposto para ser iniciado antes das
obras de instalação do empreendimento, estando previsto para durar por toda fase de
instalação e operação do empreendimento, sendo que a frequência amostral será
quadrimestral no período de instalação e semestral na operação.

7. Programa de Monitoramento de Sedimentos Marinhos

A periodicidade foi alterada conforme solicitado no Parecer n° 1929/2014 COPAH/IBAMA
passando a frequência amostral para quadrimestral na fase de instalação e semestral na
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fase de operação.

Ademais, solicita-se que os organoestânicos sejam incluídos como parâmetro a ser
avaliado no presente programa, conforme demandado neste parecer no Subprograma de
Monitoramento da Biota Aquática Marinha.

8. Programa de Controle Ambiental da Atividade de Dragagem

No item “Atividades de Monitoramento de Cetáceos" foi considerado o disposto na
Portaria IBAMA n° 116/1997, alterada pela Portaria n° 24/2002, conforme solicitado no
Parecer n° 1929/2014 COPAH/IBAMA.

8.1. Subprograma de Acompanhamento do Volume Dragado e da Batimetria das
Áreas Dragadas

O Parecer n° 1929/2014 COPAH/IBAMA sugeriu que os dados batimétricos fossem
utilizados como dados complementares ao monitoramento de praias. No PBA, a
continuidade do programa foi revisada, sendo informado que o programa será continuado
após a conclusão da obra de dragagem, inicialmente, com frequência mensal.

O documento “Respostas ao Parecer Técnico N° 1929/2014”, sugere que seja feito
monitoramento batimétrico até a profundidade de fechamento na área dos perfis praiais
até uma distância de 500 metros ao nordeste e sudoeste do empreendimento. A
periodicidade sugerida foi mensal.

9. Programa de Monitoramento da Dispersão da Pluma de Sedimentos

O texto reapresentando no PBA foi o mesmo que o apresentado no PBA anterior, ao
contrário do que se afirmou na pag. 23 do documento “Respostas ao Parecer Técnico
1929/2014”, de que o mesmo havia sido retrabalhado.

Nesta mesma sentença o relatório afirma “não compreendo de que forma o IBAMA deseja
como o Programa seja mais detalhado”. Neste caso o interessado deveria ter solicitado
reunião técnica para esclarecer as questões não compreendidas antes de protocolar
novamente um mesmo programa que não atende ao solicitado.

Foi demandado por este instituto no Parecer 1929/2014: (a) malha de pontos para o
monitoramento do deslocamento da pluma, com tomada de medidas em diferentes
profundidades; (b) os critérios que serão levados em conta pelo observador de bordo no
processo de tomada de decisão ao conduzir o controle da operação de dragagem, caso
necessite fazer a interrupção da atividade; (c) em áreas com presença de corais é
necessário a instalação de fundeios oceanográficos com medições de sólidos em
suspensão e/ou turbidez e estabelecimento de escala de risco, de modo a embasar a
decisão de interromper a atividade de dragagem com critérios objetivos.
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É importante destacar que, ao contrário do que se afirmou na resposta dada ao Parecer
Técnico 1929/2014, as correntes na região do empreendimento não são apenas em
direção à costa, uma vez que os resultados da modelagem hidrodinâmica apresentada no
EIA mostram que, em condições de maré vazante e vento sul, tanto no cenário de verão
quanto no de inverno, as correntes se deslocam na direção dos recifes (Figuras 4 e 5 do a
nexo deste Parecer). Destaca-se esta preocupação principalmente em relação aos pontos
de dragagem mais afastados da costa, como no caso do canal de acesso e da parte final do
molhe norte, onde haverá maior proximidade com os recifes mais internos (próximos à
praia) e onde há presença de sedimentos finos, os quais são significativos para geração de
plumas. Comparando-se as Figuras 6 e 7 do anexo deste parecer pode-se observar a
proximidade dos recifes em relação aos pontos de dragagens comentados acima. Fator
importante ainda a ser considerado é o efeito dos molhes sobre a hidrodinâmica, condição
que não foi simulada para a atual alternativa locacional. À medida que os molhes forem
sendo construídos, estes passarão a influenciar no deslocamento das correntes, havendo a
possibilidade destas tenderem a se desviar em direção aos recifes ao atingirem as
estruturas de proteção.

A alta sensibilidade da área em questão foi ressaltada na análise de riscos apresentada na
pag. 20 do Anexo 12 do documento “Respostas ao Parecer 1929/2014”, conforme os
Índices de Sensibilidade adotados para a costa brasileira pelo MMA (2007). A escala de
sensibilidade ambiental varia de 1 a 10, sendo o índice tanto maior quanto maior o grau
de sensibilidade. O ambiente de “Recifes areníticos servindo de suporte para colônias de
corais”, encontra-se na categoria 9, ou seja, um dos ambientes de maior sensibilidade,
conforme a Tabela 2, apresentada no Anexo 12 do documento “Respostas ao Parecer
1929/2014” e reproduzida no anexo deste parecer (Tabela 5). O mesmo documento
destaca ainda que: “Os ambientes com alta sensibilidade, tanto do ponto de vista
socioeconômico (atividade pesqueira principalmente) como ambiental (áreas de
manguezais e arrecifes), devem ser priorizados nos programas e ações de controle e
monitoramento da zona costeira”.

Por fim, reiteramos que o programa de monitoramento da pluma não tem caráter
executivo porque não deixa claro a localização dos fundeios e não define critérios para a
gestão da dragagem e proteção dos recifes. Minimamente o programa deveria definir
claramente:

a) A determinação dos pontos de localização e as profundidades dos fundeios dos ADCPs
(perfilador acústico de correntes por efeito doppler, do inglês acoustic doppler current
profile) e dos turbidímetros, que devem ser localizados entre as áreas de dragagem e os
recifes. A distribuição dos fundeios deve garantir que as plumas de sólidos em suspensão
sejam detectadas e a gestão da dragagem seja realizada antes de atingirem os recifes.

b) O valor de concentração de sólidos em suspensão (escala de risco) que embasará as
decisões de gestão da dragagem (alerta ou parada da draga).
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c) As periodicidades de verificação dos dados dos fundeios.

10. Programa de Monitoramento dos Parâmetros Oceanográficos

Quanto a previsão para o início do programa, o empreendedor esclareceu que este
monitoramento terá início 3 meses antes do começo das obras de instalação do
empreendimento. Afirmou ainda que realizará a análise e integração dos dados da estação
meteorológica e dos ADCPs, de modo a obter suporte para a tomada de decisão nas
operações portuárias, dragagens de manutenção e monitoramentos.

Além disso, de acordo com o documento “Respostas ao Parecer 1929/2014”, alguns
aspectos do programa foram retrabalhados, conforme aqui reproduzido por esta equipe:
“O programa foi adequado para a instalação de dois equipamentos ADCPs pelo período de
toda a fase de instalação do empreendimento, com instalação prevista para o período
anterior ao início das obras, e pelo período de 36 meses iniciais de sua operação. Ainda,
durante a realização das obras de dragagem de manutenção o Sistema de Oceanografia
Operacional deve voltar a ser instalado pelo tempo que durar as dragagens de
manutenção”. Com a inserção destas informações, consideramos que o programa está
satisfatório para o monitoramento em questão.

Apesar de terem sido atendidos os questionamentos desta equipe, as informações
reproduzidas no parágrafo acima não foram inseridas no corpo do PBA, estando presentes
apenas no documento “Respostas ao Parecer 1929/2014”. Esta falha deve ser corrigida,
visto que os programas contidos no PBA é que serão utilizados como suporte para orientar
os monitoramentos e as ações de gestão ambiental.

11. Programa de Gestão da Linha de Costa e de Monitoramento Praial

No documento “Respostas ao Parecer 1929/2014” o empreendedor afirmou que o novo
layout do estaleiro não interfere nos resultados da modelagem de transporte de
sedimentos, sendo esta ainda válida, pois o principal molhe do estaleiro alcançará a cota
de -7 m, e que portanto, estará além das medidas de -3,1 e -4 m, calculadas para a
profundidade de fechamento.

O estudo apresentou dois programas diferentes para as questões referentes ao transpasse
de sedimentos (um no PBA e outro no projeto executivo). Ambos foram analisados por esta
equipe, a qual acatou os valores e condutas consideradas mais adequadas para a gestão
da linha de costa, de forma que os valores de referência a serem seguidos pelo
empreendedor estão destacados no corpo desta análise.

Na página 68 do documento “Respostas ao Parecer 1929/2014” (item 9.4 do Projeto
Executivo) foi apresentada uma estratégia para a gestão da linha de costa, a qual define
que para evitar impactos erosivos deverão ser transpostos anualmente 75.000 m³ de
sedimento. De acordo com o programa, este volume será retirado do local de acumulação,
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a nordeste da obra (UTM 809.700 E, 8.872.550 N) e depositado a sudoeste, onde prevê-se
que ocorrerá a erosão. Foi definida uma distância mínima de segurança, conforme o
próprio texto do documento: “Nas imediações do porto, deve-se planificar um sistema de
dragagem de manutenção que permita que a posição da linha de orla nunca retroceda
mais de 3 m em relação à situação atual”. Além disso, foi afirmado também que a retração
máxima mensal aceitável será de 2 m. Conforme especificado no texto, serão transpostos
1.500 m³ de sedimentos, em frequência semanal, através de uma draga de sucção e
recalque (capacidade de 1.000 m³), que será construída no próprio estaleiro e que ficará
sempre a disposição do mesmo.

Destaca-se que a draga a ser utilizada deverá ser dotada de sistema de rastreamento
DGPS, o qual permita o registro da rota, do local de succionamento e do local de descarte
do material dragado por meio de sensores automatizados.

Com a frequência e os volumes previstos para o transpasse, no período de um ano o
empreendedor teria alcançado a transposição dos 75.000 m³ estimados para o controle
erosivo. Com o entendimento mais preciso do transporte de sedimentos, através das
medidas in situ, deve-se buscar a adequação do programa à sazonalidade da taxa de
transporte de deriva litorânea, de modo a proceder a transposição do sedimento conforme
as variações energéticas da praia.  Os dados do monitoramento da estação
meteoceanográfica prevista no PBA poderão ser usados para aperfeiçoar o programa, na
busca deste ajuste.

Foram apresentados ainda, na pag. 23 do documento “Respostas ao Parecer 1929/2014” e
na pag. 143 do PBA, valores divergentes para o limite máximo de erosão da praia (5 m) e
para o volume de sedimento a ser transposto (44.000 m³). Considerando que as
estimativas de volume de sedimento foram obtidas por diferentes metodologias, ambas
consagradas na literatura especializada, enquanto não se obtiver os resultados do
monitoramento dos perfis praiais, de modo indicar com maior precisão as taxas da deriva
litorânea, deve ser mantido o valor mais conservador, conforme o item 9.4 do Projeto
Executivo. Quanto ao recuo erosivo máximo para a praia, consideramos mais apropriado o
valor de 3 m, ou a retração máxima mensal de 2 m, conforme sugerido pelo empreendedor.

Devido à apresentação de dois programas para a mesma questão, os quais consideram
diferentes limites erosivos e procedimentos, este instituto acatou os valores e condutas
mais apropriados para o tratamento do problema. Assim, deve ser inserido no PBA, os
valores acatados por este IBAMA, conforme a análise acima apresentada. Com estas
ressalvas, o programa apresentado foi considerado satisfatório para os fins propostos.
Existem, no entanto, questões de condicionantes relacionadas ao programa de transpasse
de sedimentos que não foram abordadas, conforme análise deste parecer sobre o
atendimento da condicionante 2.7.

12. Programa de Acompanhamento da Supressão da Vegetação (incluindo as
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medidas referentes ao salvamento e destinação de fauna terrestre)

O documento “Respostas ao Parecer Técnico n° 1929/2014” indica que as recomendações
foram atendidas, entretanto no novo PBA apresentadoo objetivo geral continua se
restringindo ao programa de resgate da fauna silvestre. Outro destaque é com relação a
área de destino dos indivíduos resgatados, que o documento “Respostas ao Parecer
Técnico n° 1929/2014” sugere que “a área da RPPN [da Coruripe Açúcar e Álcool S/A]
seja utilizada para soltura dos animais resgatados durante a fase de supressão da
vegetação na ADA do empreendimento” (colchete nosso), no entanto, no PBA, essa área só
é indicada para o transplante de espécies vegetais. Além disso, o documento “Respostas
ao Parecer Técnico n° 1929/2014” indica que se deve ter especial atenção para a
capacidade suporte dessa área, informando que serão empregados estudos ecológicos ao
longo do Programa de Monitoramento da Fauna Terrestre. Ressalta-se que no âmbito
desse último programa não há previsão de monitoramento na RPPN em questão. Caso
essa informação de que os animais serão de fato remanejados para essa unidade de
conservação se confirme, o monitoramento da fauna terrestre deve realmente ser
expandido para a área.

Com relação ao Centro Ambulatorial de Triagem, o documento “Respostas ao Parecer
Técnico n° 1929/2014” informa que esse será “viabilizado pelo empreendedor”, porém
essa informação não foi incorporada ao PBA. Ressalta-se que o Centro deverá constar no
âmbito da Autorização de Coleta, Captura e Transporte de Material Biológico, necessária
para esse tipo de atividade.

Em relação as questões referentes à supressão dos indivíduos da espécie ameaçada
braúna (Melanoxylon brauna) que foram abordadas na análise do presente programa no
Parecer Técnico n° 1929/2014 – COPAH/IBAMA, destaca-se que o empreendedor optou
por adotar as medidas compensatórias à supressão desses indivíduos, as quais passaram a
integrar o Programa de Compensação Florestal.

Por fim, reitera-se a conclusão do Parecer Técnico n° 1929/2014 – COPAH/IBAMA
referente ao presente programa, a qual indicou que o programa apresentado pode ser
considerado aprovado para execução, entretanto as considerações expostas ao longo da
análise realizada no referido parecer e no presente parecer devem ser consideradas e
evidenciadas no relatório conclusivo do presente programa, o qual deverá ser apresentado
após a conclusão dos trabalhos de supressão contendo o detalhamento e o registro
fotográfico de todas as etapas das atividades desenvolvidas no âmbito do programa.
Deverão ser detalhadas neste relatório conclusivo todas as etapas das atividades de
supressão e relacionadas à supressão (histórico das atividades de supressão realizadas,
volume de recursos florestais gerados (romaneio), pátios de armazenamento,
aproveitamento dos recursos florestais (destino)). Também deverão ser detalhados os
resgates realizados com indicação e registro das áreas de destino dos espécimes, tanto de
fauna, quanto de flora. Ademais, registra-se que a supressão de vegetação só poderá ter
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início após a emissão de autorização do Ibama para coleta, captura e transporte de
material biológico contemplando as medidas relacionadas ao resgate de fauna.

13. Programa de Monitoramento de Fauna

Primeiramente cabe destacar que, antecedendo qualquer atividade que contemple coleta
de material biológico, como por exemplo, monitoramentos, o empreendedor deve solicitar
Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico, a qual é emitida pela
Diretoria de Licenciamento Ambiental do Ibama (consoante Portaria Ibama nº 12/2011). O
empreendedor é responsável pela obtenção da mencionada autorização, a qual deve ser
solicitada conforme procedimentos do Ibama (presente no anexo deste parecer), com a
antecedência necessária a fim de evitar transtornos durante o processo de licenciamento
(sujeito à adoção das medidas legais cabíveis).

13.1. Subprograma de Monitoramento da Fauna Terrestre

A metodologia apresentada foi considerada adequada. Entretanto, a despeito do
informado no documento “Respostas ao Parecer 1929/2014” de que as solicitações do
Parecer 1929/2014 COPAH/IBAMA foram atendidas, a previsão de que o programa tenha
início “30 dias antes do início das obras para instalação do empreendimento” permanece
na proposta do PBA. Ressalta-se que, como já exposto diversas vezes, uma campanha
amostral deve ocorrer no período chuvoso, independente deste ser ou não “30 dias antes
do início das obras para instalação do empreendimento”. Ademais, como exposto no
âmbito do Programa de Acompanhamento da Supressão da Vegetação, caso seja
necessário o monitoramento da região da RPPN da Coruripe Açúcar e Álcool S/A, devido
ao remanejamento de animais provenientes do resgate, as amostragens devem ser
expandidas para essa área.

Por fim, merece destaque a frase da página 174 do PBA: “Novamente o mesmo
caso... .Temos que incluir a identificação no mapa, e revisar para ver se está
batendo....pois na vez passada o IBAMA fez isso lá, pois não tinha no mapa os pontos, e
alguns não estavam batendo”. Esse é um exemplo de que o material entregue ao Ibama
careceu de uma revisão previa, sem os devidos cuidados em retirar comentários da equipe
elaboradora.

13.2. Subprograma de Monitoramento de Mamíferos e Quelônios Marinhos

Para o monitoramento de mamíferos marinhos e tartarugas marinhas foram propostas três
linhas de ação: Monitoramento a Partir de Pontos Fixos, Monitoramento Embarcado e
Monitoramento de Encalhes na Linha de Costa.

Com relação ao Monitoramento de Encalhes na Linha de Costa, as solicitações,
principalmente com relação a frequência diária foram incorporadas ao programa, no
entanto, cabe destacar que com relação ao monitoramento de encalhes na linha de costa
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não foi delimitada a extensão (em metros ou quilômetros) do trecho a ser percorrido
diariamente, essa informação deverá ser apresentada. Outro ponto que já havia sido
destacado no Parecer 1929/2014 COPAH/IBAMA, é com relação a destinação dos animais
encontrados mortos ou debilitados, apesar de o documento “Respostas ao Parecer
1929/2014” indicar que “os animais encontrados deverão ser destinados para instituições
habilitadas e vinculadas ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade –
ICMBio. Destaca-se a existência, na região, da Base do TAMAR em Pirambu, Sergipe,
localizada cerca de 80 km do empreendimento” (p. 38) essa informação não foi
incorporada ao PBA. Ressalta-se que essa informação, com a devida identificação e
anuência da instituição responsável, deverá constar no âmbito da Autorização de Coleta,
Captura e Transporte de Material Biológico, necessário para esse tipo de atividade.

Com relação aos outros métodos, cabe destacar que como o próprio PBA indica, o
principal objetivo do presente subprograma é o de “conhecer de maneira mais profunda
as populações que ali habitam, além de identificar eventuais alterações ambientais
intimamente relacionadas com estes animais, decorrentes das obras de instalação e das
atividades operacionais do empreendimento”, assim entende-se que as alterações
resultantes de pertubações sonoras devam ser melhor investigadas. Percebe-se que o
atual PBA, seguindo recomendação do Parecer 1929/2014 COPAH/IBAMA, traz a proposta
do Programa de Monitoramento dos Níveis de Ruídos Subaquáticos. Esse programa (que
será analisado em item específico) se propõe a “avaliar se os ruídos gerados pela
atividade estão acima ou não dos níveis de ruído de fundo, tendo potencial para alterar o
comportamento ou a distribuição da fauna aquática, especialmente, dos mamíferos
marinhos”, para isso é indicado que “faz-se necessário realizar um levantamento dos
níveis sonoros antes, durante e depois da atividade em questão”. Essa equipe concorda
com tal afirmação entretanto acha importante que as informações provenientes do
Programa de Monitoramento dos Níveis de Ruídos Subaquáticos sejam utilizadas para
subsidiar uma discussão fundamentada dos resultados obtidos no presente subprograma
com objetivo de detectar possíveis mudanças comportamentais e de uso de área devido
aos ruídos subaquáticos de origem antropogênica.

Assim, para avaliar se os ruídos estão causando alterações comportamentais,
recomenda-se algumas adequações na atual proposta do PBA. Deve-se prever a realização
de registros fotográficos permitindo a foto identif icação dos indivíduos. No
monitoramento embarcado, assim como previsto para o monitoramento por Ponto Fixo,
deve-se buscar obter informações sobre o comportamento dos animais. Também durante o
monitoramento embarcado deverão ser coletadas informações para subsidiar a
caracterização do repertório acústico dos cetáceos. Além disso, recomenda-se padronizar
as amostragens com a ampliação de 1 dia para 3 dias de saída, conforme indicado para o
monitoramento do ruído.

13.3. Subprograma de Monitoramento do Ecossistema de Arrecifes
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Cabe rememorar que o diagnóstico apresentado no EIA, e suas complementações,
apontou a presença de grande diversidade biológica nos recifes amostrados (Figura 8 no
anexo deste parecer), com destaque para a ocorrência de espécies endêmicas, raras, de i
mportância comercial e ameaçadas, vejamos:

- no recife do Marisco foi observada a presença da ascídia Eudistoma vannamei (endêmica
do nordeste brasileiro), do octocoral Carijoa riisei (espécie de interesse comercial para
aquariofilia e farmacologia) e de poríferos de importância farmacológica e ecológica;

- no recife Pedra Grande detectou-se a presença massiva do ouriço Eucidaris tribuloides, o
qual se encontra ameaçado de extinção, e devido a grande quantidade de indivíduos o
recife foi considerado pelo EIA como local de “extrema importância para a preservação
desta espécie” (EIA – fevereiro/2012, p. 958);

- no recife Baixio Seco observou-se significativa cobertura de corais com ocorrência das
espécies Montastrea cavernosa, Mussismilia hispida, Favia gravida e Siderastrea stellata
(as duas últimas endêmicas do Brasil), bem como do coral mole Millepora alcicornis –
espécie ameaçada de extinção, classificada na categoria vulnerável. Foi também
registrada a ocorrência dos gastrópodes Charonia variegata (espécie chave, keystone, e
considerada rara) e Strombus goliath (espécie ameaçada de sobre-exploração).

Ademais, a tabela de Índices de Sensibilidade para o Litoral Brasileiro (ISL) (Tabela 5),
exposta no anexo deste parecer, classifica os “Recifes areníticos servindo de suporte para
colônias de corais” na categoria 9 de uma escala de sensibilidade que varia de 1 a 10,
sendo o índice tanto maior quanto maior o grau de sensibilidade. Frente ao exposto não
há dúvidas quanto a importância ecológica dos recifes localizados na área de influência do
empreendimento, sendo, portanto, imprescindível garantir a mínima interferência do
empreendimento sobre esses ecossistemas.

Além da importância ecológica dos recifes amostrados, os documentos protocolizado pelo
empreendedor indicaram que o aporte sedimentar do rio Coruripe é um importante fator
estruturador das comunidades bentônicas. Nos recifes Marisco e Pedra Grande (distantes
1,2 km e 2,4 km da foz do Rio Coruripe, respectivamente) há uma predominância de
organismos filtradores e suspensívoros – os quais são favorecidos pela presença de sólidos
em suspensão. Contrariamente, no recife Baixio Seco (distante 3,3 km da foz do rio
Coruripe, e localizado em frente ao empreendimento e distante 4 km da costa) foi
observada uma cobertura significativa de corais – os quais são afetados negativamente
pelo excesso de material em suspensão na coluna d'agua. Conforme o EIA:

“O recife mais distante da foz (Baixio Seco) aparenta não sofrer, ou então,
sofre menor influência da pluma [do rio Coruripe], já que não foi observada
a incidência da mesma neste recife durante eventos de chuva (alta
precipitação). Além disso, foi a área em que foi observada uma cobertura
significativa de corais, o que evidencia uma menor influência do rio neste
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recife, já que o rio é uma fonte de redução de qualidade e transparência da
água, cujos fatores influenciam diretamente na distribuição dos corais” (pg.
934, colchetes nosso).

 E, o documento Estudos Complementares para Nova Alternativa Locacional informou que
“a cobertura dos cnidários observada no Baixio Seco foi semelhante ao padrão descrito
para áreas recifais de Tamandaré (PE) e Abrolhos (BA, recifes de corais)” (p. 754).

As informações acima expostas evidenciam não somente a importância ecológica dos
recifes localizados na área de influência do empreendimento, mas também a existência de
um gradiente crescente de sensibilidade dos recifes, especialmente em relação ao aporte
sedimentar devido a distância da foz do rio Coruripe. Esse gradiente de sensibilidade
subsidia de maneira determinante a imprescindibilidade da adoção de medidas
preventivas frente aos impactos do empreendimento sobre os recifes, principalmente no
que concerne a atividade de dragagem e dispersão da pluma de sedimento sobre os
recifes localizados em frente ao sítio proposto para implantação do empreendimento (em
Miaí de Cima).

Nesse contexto, no que se refere à proteção dos recifes durante a dragagem, destaca-se
que, no âmbito da análise do Programa de Monitoramento da Dispersão da Pluma de
Sedimentos, foi demandada, desde o Parecer 1929/2014 COPAH/IBAMA, uma estratégia
executiva de proteção dos recifes.

Ademais, esta equipe considera necessário reforçar o monitoramento dos recifes próximos
às áreas de dragagem, por meio da inserção de quatro pontos amostrais (dois na face
interna e dois na externa) na formação recifal descontínua (conforme Figura 9 do anexo
deste parecer) localizada entre o sítio proposto para implantação do empreendimento (em
Miaí de Cima) e a porção sul do Baixio Seco. Cabe salientar que a mencionada formação
recifal além de estar mais próxima do empreendimento, está localizada em área
constituída por sedimentos mais finos (Figura 6 do anexo deste parecer) onde haverá
dragagem. Nesse contexto, deve ser realizada, no mínimo, mais uma campanha amostral
antes de qualquer intervenção do empreendimento na área. A amostragem deve
contemplar os habitats platô e borda e seguir a metodologia adotada nos demais recifes,
qual seja: (i) amostragem visual da macrofauna bentônica associada ao substrato
consolidado utilizando quadrats; (ii) quantificação visual da ictiofauna recifal por meio
transecções lineares com auxílio de fotografias e filmagens; (iii) quantificação visual da
megafauna bentônica por meio de transecções lineares com auxílio de fotografias e
filmagens; e (iv) em caso de detecção de mortalidade tecidual em corais, quantificação do
percentual morto e avaliação das possíveis causas.

Ainda no contexto do gradiente crescente de sensibilidade dos recifes mais distantes da
foz do rio Coruripe, ressalta-se que o recife Baixio do Japu – localizado mais ao sul do sítio
de implantação do empreendimento e utilizado como pesqueiro por diversas comunidades
(Estudos Complementares, p. 928/929) – não foi em momento algum amostrado pelo
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empreendedor. Dessa maneira, a fim de subsidiar um monitoramento com série histórica
confiável e elucidativa, é imprescindível que seja realizada uma campanha diagnóstica do
recife Baixio do Japu antes de qualquer intervenção do empreendimento na área.

No que concerne a necessidade das campanhas amostrais supracitadas em áreas recifais,
cabe rememorar que no EIA foi salientado que no período de dezembro a março as
condições de amostragem na borda externa e visibilidade geral são mais adequadas. Além
disso, o Parecer 50/2012 COPAH/IBAMA – o qual avaliou o EIA – salientou que:

“apesar da qualidade dos resultados apresentados, eles podem estar
subestimados, uma vez que não foi possível amostrar a borda externa dos
recifes. É possível que a face externa dos recifes esteja sob influência de
outros fatores que podem moldar uma estrutura de comunidade bentônica
diferenciada da borda interna, conferindo aos recifes maiores riqueza,
diversidade e relações interespecíficas, podendo resultar no aumento da
complexidade desse ecossistema. Nesse sentido, seria necessária uma
nova amostragem durante o período de dezembro a março, quando as
condições de amostragem na borda externa e visibilidade geral são mais
adequadas, a fim de agregar mais informações ao diagnóstico dos recifes
de Pontal do Coruripe” (pg. 52)

Frente ao exposto, se sugere que as amostragens ocorram nesse período no intuito de
obter dados mais confiáveis, especialmente das áreas expostas.

O documento “Respostas ao Parecer 1929/2014” indica o atendimento das recomendações
quanto ao presente subprograma, todavia é possível observar que as solicitações quanto à
apresentação dos índices ecológicos e frequência amostral não foram inseridas no novo
PBA. Assim, reforça-se que os dados de riqueza e equitabilidade das comunidades deverão
ser apresentados por meio de Diagramas de Whittaker, e a frequência amostral deve ser
trimestral, bem como após cada evento de dragagem.

13.4. Subprograma de Monitoramento da Biota Aquática Marinha

A malha amostral do presente subprograma (a qual é coincidente com a do Subprograma
de Monitoramento da Qualidade das Águas Continentais e Costeiras e do Programa de
Monitoramento de Sedimentos Marinhos), apresentada no PBA de julho de 2014,
permanece igual à apresentada no PBA de dezembro de 2013, ou seja, a ampliação da
cobertura de pontos amostrais solicitada no Parecer 1929/2014 COPAH/IBAMA foi
ignorada pelo empreendedor. Assim, esta equipe técnica solicita que, além dos pontos
propostos no PBA, sejam inseridos dois pontos conforme disposição na Figura 10 (anexo
deste parecer). Cabe ressaltar que os pontos sugeridos poderão ser melhor posicionados,
contudo não devem sair da poligonal estabelecida na Figura 10 (anexo deste parecer).

Com relação a todos os grupos biológicos que serão monitorados cabe ressaltar que a
correlação com os parâmetros ambientais deve ser realizada utilizando análises
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estatísticas uni e multivariadas, e considerar, indispensavelmente, os dados dos
programas de monitoramento da Qualidade das Águas Marinhas e dos Sedimentos
Marinhos. Ademais, qualquer resultado apresentado deve estar acompanhado de
discussão fundamentada.

O Parecer Técnico N° 1929/2014 recomendou permanente vigilância quanto uso de
substâncias poluentes, como os organoestânicos, que podem provocar o imposex –
surgimento de caracteres sexuais masculinos em fêmeas de neogastópode – e
consequente desequilíbrio no sistema. Em retorno, o documento “Respostas ao Parecer
Técnico N° 1929/2014” salientou que as atividades de pintura serão executadas por
especialistas, em locais apropriados e seguindo procedimentos rigorosos, todavia esse
comprometimento do empreendedor não foi incorporado ao PBA.

Considerando que a prevenção do imposex necessita da integração de condutas de gestão
do empreendimento e de monitoramento ambiental, solicita-se que os organoestânicos
sejam parâmetros avaliados no contexto do Subprograma Monitoramento da Qualidade
das Águas Continentais e Costeiras e do Programa de Monitoramento de Sedimentos
Marinhos, a fim de orientar uma futura necessidade de monitoramento da biota
possivelmente afetada nos diversos ambientes sobre influência do empreendimento.

Para alguns grupos faunísticos, segue análise especifica:

- Ictiofauna e Carcinofauna

O Parecer 1929/2014 COPAH/IBAMA solicitou a apresentação de metodologia adequada
para a coleta da icitiofauna pelágica e captura do siri invasor Charybdis hellerii. Para a
icitiofauna pelágica a sugestão do mencionado Parecer de manter a metodologia adotada
no EIA e Estudos Complementares foi aceita pelo empreendedor, e está a contento.

Para o monitoramento e captura da espécie exótica invasora Charybdis hellerii o
empreendedor propôs a realização de diagnóstico do status da ocorrência, a fim de
subsidiar o delineamento metodológico para o monitoramento da espécie, bem como, a
elaboração de um plano de manejo específico. Conforme o PBA, o diagnóstico ocorrerá no
primeiro ano de execução dos programas ambientais de monitoramento, todavia não
restou claro se na fase de implantação ou operação, assim esta equipe solicita que o
diagnóstico seja iniciado desde a fase de implantação. O diagnóstico contará com três
linhas de frente: (i) realização de entrevistas semiestruturadas com pescadores da região
em duas campanhas amostrais (verão e inverno); (ii) análise laboratorial dos exemplares
de C. hellerii obtidos durante as amostragens no presente Subprograma, com mensuração
dos dados propostos no monitoramento da carcinofauna, bem como estágio de maturação
gonadal e estágio de desenvolvimento da massa ovígera; (iii) realização de duas
campanhas amostrais (verão e inverno) específicas para coleta do siri invasor. Segundo o
PBA, o delineamento amostral das campanhas específicas contará com os dados obtidos
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nas entrevistas com pescadores para melhor definição dos pontos amostrais. A
amostragem contará com arrastos de fundo, armadilhas submersas e coleta manual. Os
arrastos de fundo terão duração de 10 minutos e velocidade média de 2 nós, utilizando
redes de 14 m de comprimento, abertura de boca de 5 m, portas de 25 kg e malha entre
nós opostos de 28 mm no corpo e 30 mm no ensacador. As armadilhas submersas são de
formato circular com altura de 20 cm e diâmetro de 70 cm, serão iscadas com restos de
peixes e permanecerão submersas por seis horas. De forma a complementar os citados
métodos, em locais com presença de fundo rochoso descompactado, poderão ser
realizadas coletas manuais em marés baixas de sizígia. Esta equipe considerou satisfatória
s a proposta de monitoramento e a metodologia a ser aplicada.

Com relação a carcinofauna, solicita-se, novamente, que os organismos sejam
classificados tanto em grupos de interesse (machos, fêmeas não ovígeras e fêmeas
ovígeras), estágio de vida (jovens e adultos) – conforme já presente no novo PBA – quanto
em relação à maturidade sexual.

Ressalta-se que, com o objetivo de elucidar a dinâmica das populações de peixes e
crustáceos decápodes da área sob influência do empreendimento, os dados de distribuição
temporal e espacial provenientes do monitoramento da ictio e carcinofauna deverão ser
correlacionados – por meio de uma análise integrada – às informações da estrutura e
distribuição das larvas de Decapoda e de peixes provenientes dos monitoramentos do
zooplâncton e ictioplâncton, respectivamente.

 - Macrofauna bentônica de fundo marinho

O Parecer Técnico nº 3619/2013 COPAH/CGTMO/DILIC – o qual analisou os Estudos
Complementares para a nova alternativa locacional – recomendou a caracterização biótica
do fundo marinho que será diretamente afetado pelas obras do empreendimento, a fim de
se obter dados anteriores à instalação, permitindo avaliar possíveis impactos sobre a
comunidade local e subsidiar medidas mitigadoras e/ou compensatórias adequadas. A
mencionada solicitação decorre do diagnóstico da macrofauna bentônica de fundo
marinho apresentado no documento “Estudos Complementares para a nova alternativa
locacional” não ter trazido qualquer informação nova ao que já havia sido apresentado no
EIA, o qual foi elaborado tendo em vista uma alternativa locacional diferente da
atualmente prevista. Por conseguinte, há uma superamostragem na região da foz do rio
Coruripe e uma amostragem insipiente (inexistente para algumas áreas) na região mais
próxima da atual alternativa locacional, especialmente na área diretamente afetada
(ADA). Ou seja, não há uma série histórica confiável e não realizar amostragem prévia
seria substancialmente imprevidente. Ademais o Parecer supracitado recomendou que “se
concedida a viabilidade ambiental ao empreendimento, novas campanhas deverão ser
realizadas na área a fim de determinar o nível de base da comunidade bentônica
diretamente afetada” (p. 45). Portanto, deverá ser realizada, no mínimo, uma campanha
amostral antes de qualquer intervenção do empreendimento na área. Deve ser utilizada a
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malha amostral definida no Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas
Marinhas, com as modificações solicitadas neste Parecer.

- Macrofauna bentônica de praia arenosa

O Parecer Técnico nº 1929/2014 COPAH/IBAMA considerou incompatível a malha
amostral proposta em relação aos impactos que serão gerados e solicitou reapresentação
da proposta, todavia o empreendedor desconsiderou a solicitação desta Autarquia.

O delineamento amostral apresentado em ambos PBAs protocolizados não subsidia o
cumprimento da proposta do presente monitoramento, uma vez que a restrição espacial
da malha amostral não contempla de maneira satisfatória as áreas de acresção e
regressão da faixa de praia impossibilitando o cumprimento do objetivo de “verificar e
dimensionar, caso existente, as eventuais alterações ambientais na biota, viabilizando
assim a adoção de medidas que possam eliminar ou mitigar eventuais impactos negativos
[...]” (PBA de julho de 2014, p. 200).

Dessa maneira, a fim de contemplar as áreas de progradação e retração deve ser
implementada a seguinte malha amostral: (i) dentro da distância de 3.000 metros ao norte
e ao sul do estaleiro deverão ser estabelecidos pontos amostrais a cada 300 metros; (ii)
após distância de 3000 metros, ao norte, deverão ser estabelecidos pontos amostrais a
cada 500 metros até totalizar 2000 metros; e (iii) após distância de 3000 metros, ao sul,
deverão ser estabelecidos pontos amostrais a cada 500 metros até totalizar 4000 metros.
O delineamento pode ser visualizado por meio da Figura 11 (anexo deste parecer). A
abrangência da citada malha amostral poderá ser avaliada após os primeiros 12 meses no
intuito de realizar ajustes, se necessário. A metodologia amostral proposta no PBA foi
considerada satisfatória e deve ser seguida. Deverá ser realizada no mínimo uma
campanha amostral antes de qualquer intervenção do empreendimento na área, a fim de
subsidiar uma análise temporal coerente. A frequência amostral deverá ser bimestral
durante a fase de implantação e trimestral na fase de operação.

14. Programa de Monitoramento dos Níveis de Ruídos Subaquáticos

Como ressaltado anteriormente, tendo em vista que o Parecer nº 1929/2014
COPAH/IBAMA destacou a relevância da inclusão de medições e monitoramento dos níveis
de ruídos subaquáticos no âmbito da instalação e operação do estaleiro ENOR, foi
proposto o Programa de Monitoramento dos Níveis de Ruídos Subaquáticos com esse
objetivo. Conforme consta na nova proposta de PBA, o monitoramento será realizado
considerando uma malha amostral de vinte pontos, distribuídos ao longo da área de
influência direta do estaleiro. A localização desses pontos foi apresentada por meio de
mapa e tabela de coordenadas (PBA, p. 99/100 e 102), sendo considerada satisfatória.

As amostragens foram propostas para ocorrem antes e durante a instalação do estaleiro e
no período da operação. De acordo com essa proposta:
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(i) a primeira campanha amostral (antes da instalação) tem como objetivo caracterizar
acusticamente a área de influência do empreendimento;

(ii) as campanhas a serem realizadas durante a instalação visam monitorar/avaliar o
potencial acústico e os possíveis impactos causados pelas obras marítimas (dragagem,
estaqueamento, e colocação de rochas ou blocos de concreto) e ocorrerão mensalmente;

(iii) para a fase de operação do empreendimento foi proposta a realização de campanhas
amostrais a cada seis meses (estação chuvosa e de estiagem) com o intuito de avaliar o
potencial acústico das atividades vinculadas a essa fase.

No que se refere a caracterização acústica da área antes da presença do empreendimento,
esta equipe entende que a mencionada caracterização deve considerar tanto as
amostragens de ruído de fundo, quanto as informações de repertório acústico dos
cetáceos, proveniente do Subprograma de Monitoramento de Mamíferos e Quelônios
Marinhos. A integração dos dados tem por intuito obter parâmetros de comparação para
identificação de possíveis alterações no comportamento e rotas de passagem dos cetáceos,
principalmente. Além da descrição/caracterização de cada ponto de medição, devem ser
realizadas medições dos níveis de pressão sonora na fonte, considerando as variações
inerentes ao ambiente marinho para sua propagação.

Deve ser avaliada a propagação (frequência e intensidade sonora) do nível de pressão
sonora na fonte, em termos de profundidade e distância da fonte emissora de ruídos,
considerando o ruído de fundo e as variações inerentes ao ambiente marinho – como por
exemplo, relevo e parâmetros que alteram a direção, intensidade e energia de dispersão
de ondas acústicas. O mapeamento da propagação da pressão sonora no meio aquático
deve ser sobreposto à área de uso (incluindo rotas) dos cetáceos existentes na área no
intuito de gerar: (i) gráficos dos efeitos dessa exposição nos mencionados organismos; (ii)
zoneamento que subsidie ações mitigadoras caso detectados possíveis impactos causados
pelas obras e atividades marítimas.

De acordo com o novo PBA, para cada campanha amostral serão realizadas três saídas de
campo, com inversão de percurso a cada saída para que os pontos sejam amostrados sob
condições distintas de maré, hora e incidência de ventos. Para medições dos níveis de
ruídos foi informado que será utilizado um sistema de registro sonoro composto por um
hidrofone “Cetacean Research Model SQ26-08” (resposta de frequência de 3 Hz a 30 kHz
e sensibilidade máxima de -168 dB re: 1 V/µPa) conectado a um gravador digital portátil
de dois canais “M-Audio Microtrack II” (resposta de frequência de 10 Hz a 20 kHz,
relação sinal-ruído de -101 dB). Ainda de acordo com o PBA, o hidrofone ficará suspenso n
a coluna d'água a 5 metros de profundidade, os sons serão monitorados com fones de
ouvido e gravados em blocos de cinco minutos por ponto amostral, com os sinais sendo
registrados em um único canal (mono) a 24 bits e com taxa de amostragem de 48 kHz (fre
quência máxima obtida de 24 kHz) em formato WAV. Após as medições, será realizada

IBAMA pag. 34/54 18/08/2014 - 18:07



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias

análise dos registros acústicos. Esta equipe entende que a mensuração com hidrofone
suspenso a uma profundidade de 5 metros não está pertinente com a variação batimétrica
existente nos pontos a serem monitorados, dessa maneira a medição deve ser realizada a
meia água, e os resultados deverão ser apresentados na seguinte forma: (i) tabela com
profundidade da medição e batimetria de cada ponto amostral; (ii) mapa batimétrico com
malha de pontos amostrais do presente Programa.

Salienta-se que as informações e resultados gerados a partir deste monitoramento devem
ser integrados aos dados gerados no âmbito de outros monitoramentos, sobretudo ao de
cetáceos. Por fim, recomenda-se que sejam adotadas medidas para mitigação dos
impactos sobre a biota aquática, relativos aos ruídos subaquáticos decorrentes das
atividades de instalação e operação do empreendimento, tais medidas deverão ser
informadas quando da apresentação dos relatórios de monitoramentos.

15. Programa de Acompanhamento da Pesca Artesanal

O Parecer nº 1929/2014 COPAH/IBAMA solicitou as seguintes adequações ao programa:

1. Prever, nos levantamentos iniciais, a identificação das relações de trabalho existentes
na cadeia de pesca.

2. Levantar informações referentes ao recebimento de seguro defeso e/ou outros
benefícios ligados a Políticas Públicas.

No documento de “Respostas ao Parecer Técnico n° 1929/2014”foi afirmado que as
recomendações foram incorporadas no programa ambiental em análise. Entende-se que a
inclusão do texto apresentado no parecer técnico, de forma literal, não pode ser
considerada a adequação solicitada anteriormente.

Além disso, destaca-se os seguintes pontos:

- A principal ação a ser desenvolvida pelo programa são os denominados "Levantamentos
diários da atividade pesqueira nas comunidades de Miaí de Cima, Barreiras e Pontal do
Coruripe", que tem por objetivo de coletar dados sobre as espécies de pesca preferenciais,
artes de pesca, tipos de embarcações utilizados, espécies-alvo, dados de produção e criar
base de informações para a avaliação de possíveis impactos advindos das dragagens para
implantação e operação do estaleiro.

Entende-se que o detalhamento apresentado sobre esta atividade está aquém do
necessário para etapa em que o processo de licenciamento se encontra.

Para melhor estruturação deste programa, devem ser retomados os dados sobre a
atividade pesqueira nesses municípios, apresentados no EIA/RIMA, ou deve ser elaborada
e consolidada campanha prévia desse levantamento antes do início das obras. Essas
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informações deverão ser consideradas como referência para comparação e avaliação dos
impactos possivelmente gerados sobre a atividade. Ademais, recomenda-se que os
resultados do monitoramento da ictiofauna sejam utilizados, quando necessário, para
subsidiar as proposições deste programa.

Ainda, devem ser informadas, no mínimo, a metodologia do levantamento diário, equipe
necessária a ser contratada, período de implantação dessa ação, periodicidade de
avaliação dos dados levantados visando a construção de panorama da situação dos
pescadores e impactos vivenciados, bem como possibilitar a elaboração de medidas de
mitigação de impactos gerados pelo empreendimento.

Por fim, apesar de solicitado anteriormente, não foram detalhadas formas de avaliação da
eficiência das ações propostas no programa, bem como metas a serem alcançadas pelo
programa.

16. Programa de Formação, Capacitação e Qualificação da Mão de Obra

A partir da avaliação realizada através do Parecer 1929/2014 COPAH/IBAMA, o programa
foi reelaborado a partir de dados do Diagnóstico Socioambiental Participativo, sendo
atendidas as seguintes solicitações:

- Como indicadores qualitativos da implantação do programa foram definidas pesquisas e
acompanhamento dos trabalhadores que fizeram os cursos de capacitação oferecidos, com
avaliação de sua qualidade de vida atual, pesquisas de percepção, levantamento sobre
bens materiais adquiridos, recolocação em postos de trabalho, entre outros. Tais
indicadores podem ser considerados adequados, devendo ser avaliados e reelaborados,
quando necessário.

- Sobre a desmobilização de trabalhadores o documento informa que, em conjunto com a
Prefeitura e o governo do Estado de Alagoas, serão promovidas ações que visem a
realocação dos trabalhadores desmobilizados. Estão previstas as seguintes ações:

1. Elaborar plano de trabalho que considere a evolução da contratação de mão de obra,
descrevendo o perfil dos trabalhadores e indicando medidas que evitem o desemprego e a
inclusão no cadastro de trabalhadores do SINE, bem como medidas de divulgação de
oportunidades de empregos;

2. Inclusão nas atividades constantes dos outros programas ambientais em implantação,
em especial naquelas com interesse econômico;

3. Garantir o retorno a suas regiões de origem, estabelecimento de postos de atendimento
aos trabalhadores dispensados além de recurso financeiro para seu retorno.

Entende-se que essas medidas são adequadas à etapa de desmobilização dos
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trabalhadores, podendo ser ferramenta de mitigação de problemática comum a grandes
empreendimentos, relacionada à criação de grupos de trabalhadores não integrados ao
mercado de trabalho local e que passam a ser parte de parcela carente da comunidade
que demandaria atuação do poder público local.

Considerações

As adequações do programa apresentadas podem ser consideradas suficientes.

Entretanto, destaca-se o seguinte:

- O programa prevê a operação de uma escola profissionalizante que funcionará dentro
das instalações do empreendimento, mas não apresenta informações sobre sua estrutura,
equipe necessária para seu funcionamento e cronograma para sua instalação e início da
atuação. Solicita-se o esclarecimento desses pontos e apresentação do detalhamento
necessário.

- Foram citadas possíveis parcerias entre empreendedor e entidades com experiência e
capacidade para implantar e gerenciar programas de capacitação, não tendo sido
informadas quais são essas entidades e suas especialidades. Destaca-se que essas
informações devem ser apresentadas.

- Por fim, foi indicado que as atividades relativas à desmobilização dos trabalhadores
serão implantadas no último ano das obras, o que não pode ser considerado adequado,
devendo sua estrutura estar atuante para que seja possível atender aos trabalhadores
dispensados de suas atividades ao longo da implantação do empreendimento, podendo ser
desenvolvidas com periodicidade a ser definida, devendo ser intensificadas em momentos
de grandes desmobilizações ou desaceleração das obras.

17. Programa de Orientação e Monitoramento da População Migrante

Na análise exposta no Parecer 1929/2014 foram solicitadas as seguintes adequações:

1. Prever a articulação entre o referido programa e os Programas de Formação,
Capacitação e Qualificação de Mão de Obra (diagnóstico) e com o Programa de
Comunicação Social.

2. Prever a publicação antecipada de informações sobre demandas de mão de obra, perfil
necessário, exigências mínimas, entre outras, em articulação com o Programa de
Comunicação Social.

Esses dois pontos foram incluídos no escopo do programa.

3. Questionamentos sobre as medidas que serão adotadas com o objetivo de mitigar
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impactos sobre a estrutura e serviços urbanos.

Em resposta a esta solicitação, o documento indica o Termo de Compromisso
Socioambiental - Ações Antecipatórias, onde constam ações que o Município de Coruripe,
especificamente, e os outros municípios da área de influência direta (AID) estão adotando
para planejamento e, se necessário, reestruturação dos serviços públicos. Este documento
já foi analisado através do Parecer Técnico 2462/2014 COPAH/IBAMA.

Considerações

A nova versão do programa em análise incluiu em seu escopo, de forma literal, as
recomendações feitas pelo IBAMA no parecer anterior.

Entretanto, entende-se que, em função da etapa em que o empreendimento se encontra, o
nível de detalhamento das ações a serem executadas está aquém do necessário.

Cita-se como exemplo a ausência da localização do denominado Centro de Atendimento e
Apoio ao Migrante, a equipe necessária para seu funcionamento, bem como quais são as
formas de divulgação de sua existência e ferramentas de atração dos migrantes a esta
estrutura, garantindo sua efetiva abrangência.

Destaca-se que esses centros de cadastramento devem ser mantidos atualizados com
relação às etapas em que o empreendimento se encontra, reais necessidades para a
contratação de trabalhadores, entre outros pontos.

O documento apresenta a avaliação constante utilizando o número total de cadastros
como indicador de sua eficiência. Esse indicador, considerado adequado por esta equipe,
deve ser utilizado em conjunto com outros dados, proporcionando mecanismo de avaliação
da atuação do programa ambiental. Solicita-se avaliação de indicador a ser utilizado com
este objetivo.

Por fim, deve ser apresentada previsão para a instalação e pleno funcionamento desses
pontos de apoio, bem como detalhada a equipe necessária a ser contratada.

18. Programa de Comunicação Social

A primeira avaliação desse programa destacou a necessidade de atentar para o caráter
informativo de suas ações, não devendo ser utilizado como meio de divulgação e
marketing do empreendimento. As comunidades devem perceber esse programa como
meio de acesso a informações sobre o empreendimento, suas etapas, programas
ambientais em implantação, alterações cotidianas em função das obras e operação, fórum
de reclamações, entre outros.

Segundo o documento, a recomendação sobre a separação entre atividades de
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comunicação e de marketing foi incorporada ao escopo do programa.

Considerações

Não foram indicadas metas e ferramentas de avaliação das ações do programa, mas as
alterações no escopo do programa podem ser consideradas adequadas.

Para avaliação das atividades e para as adequações em etapa inicial de implantação do
programa, no primeiro relatório de acompanhamento deve constar, no mínimo, o número
de telefone gratuito a ser disponibil izado, o endereço eletrônico do site  do
empreendimento e material de divulgação sobre a etapa em que o empreendimento se
encontra (no caso, mobilização ou início de obras) e sobre os programas ambientais
voltados às comunidades, dando foco especial à divulgação das informações sobre
demandas de trabalhadores (prevista no Programa de Orientação e Monitoramento da
População Migrante) e de oportunidades de participação em atividades de capacitação
(Programa de Formação, Capacitação e Qualificação da Mão de Obra).

Reitera-se a necessidade de definição de metas a serem atingidas e indicadores que
permitam avaliar a eficiência do programa, devendo ser apresentados, também, no
primeiro relatório.

19. Programa de Educação Ambiental

19.1. Programa de Educação Ambiental para os Trabalhadores

19.2. Programa de Educação Ambiental para a Comunidade do Entorno

Conforme explicitado no Parecer anterior, o Programa de Educação Ambiental
compreende dois componentes (ou subprogramas): Um deles voltado aos trabalhadores da
obra e o outro à comunidade afetada, conforme apresentado nos itens 19.1 e 19.2.

O Parecer Técnico n° 1929/2014 COPAH/IBAMA, ao posicionar-se pela reformulação do
presente Programa de Educação Ambiental, o fez, por considerar que as ações propostas
eram insuficientes para o alcance dos objetivos propostos em seu escopo. Da mesma
maneira, apontava para a inexistência de um referencial metodológico capaz de organizar
as ações para o alcance dos objetivos propostos.

O  Programa encaminhado  a  t í tu lo  de  re formulação  menc iona ,  como e ixo
teórico-metodológico, a “pesquisa-ação participativa a qual compreende a participação, a
construção conjunta do entendimento da dinâmica local, sem desconsiderar a ideologia do
pesquisador”. Considera-se que o referencial metodológico proposto é bastante adequado
ao que se espera de um Programa de Educação Ambiental que se pretende participativo e,
principalmente, produto de construção coletiva. Entretanto, a adoção de tal metodologia,
dados seus pressupostos, demanda, além de um bom conhecimento deste instrumento,
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experiência, compromisso e, principalmente, profundo conhecimento da realidade que se
pretende alterar. Neste sentido, é fundamental que as proposições constantes dos
diferentes subprogramas reflitam os pressupostos da metodologia eleita para conceber e
organizar as ações, o que não ocorre, de um modo geral.

Sobre o Programa de Educação Ambiental para os Trabalhadores – PEAT, afora a menção
à metodologia de pesquisa-ação, não foram observadas alterações substanciais.

Da mesma maneira, o Programa de Educação Ambiental para as Comunidades não sofreu
alteração substancial, apresentando, praticamente as mesmas deficiências apontadas no
parecer técnico anterior. Deve-se registrar que o PEA para as comunidades está proposto
para ser executado em duas frentes distintas: educação formal e não formal.
Considerando que o documento apresenta o propósito de atender às orientações da IN
02/2012 do IBAMA, reiteramos o exposto no Anexo à IN, que em seu item 5.11 trata da
educação ambiental em instituições formais de ensino

“As instituições formais de ensino poderão ser incluídas quando a comunidade
escolar for afetada pelas atividades objeto do licenciamento ou, de forma a
complementar às ações não formais, que serão desenvolvidas junto aos grupos
sociais considerados como os sujeitos prioritários do programa ou projeto.”

Ou seja: a formulação de programa voltado à comunidade escolar está vinculada aos
impactos decorrentes do empreendimento e não à sua localização nas áreas de influência
do mesmo.

Finalmente, retomando a questão do que habitualmente se denomina público-alvo do
programa, reiteramos a necessidade de que sejam claramente definidos os grupos sociais
que constituirão os sujeitos prioritários da ação educativa, posto que o parecer anterior
relatava certa imprecisão/generalização na definição destes sujeitos. Da mesma maneira
que o exposto no parágrafo acima acerca da comunidade escolar, também na educação
não formal, o programa deve estar voltado aos grupos sociais impactados pelo
empreendimento. Por outro lado, ao nos referirmos aos impactados pelo empreendimento,
consideramos que diferentes grupos sociais são afetados de forma diferente, demandando,
portanto, ações específicas relacionadas às suas características, ao grau de impacto
sofrido, e um sem-número de características. A generalização presente em termos como
“moradores” ou “comunidade” de Miaí ou de Coruripe não permitem avaliar se as ações
previstas são adequadas aos propósitos do Programa.

O Programa deverá ser reformulado.

20. Programa de Compensação Florestal

O documento “Complementações às Respostas ao Parecer Técnico nº 1.929/2014”
protocolizado em 13/08/2014 sob o nº 02610.001211/2014-11 de 13/08/2014 apresentou o
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presente programa em atendimento à solicitação do Parecer Técnico nº 1.929/2014.
Destaca-se que programa não foi apresentado junto ao PBA (Anexo 11 do documento
"Respostas ao Parecer Técnico nº 1.929/2014”), entretanto essa equipe entende que ele
deve ser incorporado ao PBA.

O programa apresentado contempla as medidas compensatórias referentes à supressão de
formações florestais nativas em estágio médio e em Áreas de Preservação Permanente
(APPs) e as medidas compensatórias referentes à previsão de corte de indivíduos da
espécie ameaçada braúna (Melanoxylon brauna).

- Compensação referente a supressão de indivíduos da espécie braúna (Melanoxylon
brauna)

É indicado no programa apresentado que serão plantadas 20 mudas da espécie braúna (
Melanoxylon brauna) para cada indivíduo cortado desta espécie. O programa prevê que e
ste plantio será realizado nas áreas remanescentes de Floresta Ombrófila Aberta no
interior da propriedade do empreendimento, que não serão suprimidas, em razão de se
tratar de uma espécie de sucessão secundária. Também é indicado que o plantio ocorrerá
em áreas lindeiras através do Programa de Educação Ambiental com as escolas,
incentivando a preservação ambiental. É indicado que serão plantadas 580 (quinhentos e
oitenta) indivíduos de braúna (Melanoxylon brauna) considerando a previsão de supressão
de 29 indivíduos desta espécie que ocorrem nas áreas de Floresta Ombrófila Aberta que
sofrerão intervenção para implantação do empreendimento.

- Compensação pela supressão de vegetação em estágio médio de regeneração

Como medida compensatória prevista pela Lei 11.428/2006 à supressão da vegetação
secundária em estágio médio de regeneração, o programa indicou que o empreendimento
deverá adquirir uma área preservada com dimensão equivalente as das áreas de
vegetação secundária em estágio médio que serão suprimidas para a implantação do
empreendimento e com características ecológicas semelhantes. A proposta descrita é que
a presente medida compensatória seja realizada em área próxima ao empreendimento,
ainda a ser adquirida, situada na mesma microbacia hidrográfica, não adjacente à atual
propriedade e que represente o estabelecimento de um corredor entre remanescentes de
vegetação da região. É indicado que a área a ser adquirida deve contemplar um total de
9,34 ha, referentes a supressão de formações florestais nativas em estágio médio e
árvores isoladas. Entretanto, deve-se acrescentar a este quantitativo os 5,347 ha de
Restinga Herbácea em estágio médio que também serão suprimidos para implantação do
empreendimento conforme indica a Tabela 2 do presente parecer. Nesse sentido, a
compensação referente à supressão de vegetação secundária em estágio médio de
regeneração (Floresta Ombrófila Aberta - 2,91 ha / Restinga Arbórea - 5,95 / Restinga
Herbácea – 5,35 / Árvores Isoladas – 0,49) deverá contemplar um quantitativo de 14,69 ha.
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- Compensação por intervenções em Áreas de Preservação Permanente (APP's)

Considerando as  intervenções  em APP's  necessár ias  para  implantação do
empreendimento que totalizam 40,33 ha, o programa indica que será realizada a
compensação florestal prevista pela Resolução CONAMA nº 369/2006 em uma área
equivalente ainda a ser definida.

O programa apresentado pode ser considerado aprovado, entretanto deve-se apresentar o
projeto executivo do Programa de Compensação Florestal, que deve detalhar para cada
uma das 3 compensações previstas, as áreas nas quais serão efetivadas, metodologia dos
trabalhos a serem desenvolvidos e previsão de monitoramento das áreas por, pelo menos,
03 anos. Destaca-se que o detalhamento das áreas nas quais serão implantadas cada uma
das três medidas compensatórias deverá descrever a localização das áreas a partir de
imagens de satélite, descrever o estado de conservação das áreas com apresentação de
fotografias e destacar a presença de fragmentos de vegetação nativa próximos,
permitindo a compreensão da matriz espacial nas quais estão inseridas as áreas.
Ressalta-se que este projeto executivo do Programa de Compensação Florestal deverá ser
analisado e aprovado pelo Ibama para sua execução.

Item 2.7. Contemplar, no âmbito do Programa de Gestão da Linha de Costa e de
Monitoramento Praial, pelo menos os seguintes itens: (...)

Avaliação: Condicionante parcialmente atendida.

A partir da análise do Programa de Gestão da Linha de Costa e de Monitoramento Praial,
concluiu-se que o item 2.7.6 da presente condicionante não foi atendido, sendo os demais
considerados como atendidos. A seguir, apresentam-se comentários específicos sobre os
itens das condicionantes.

2.7.1. metodologia para o monitoramento contínuo de perfis praiais em toda a
extensão de praia sujeita aos impactos erosivos e acrescionais provocados pelos
quebra-mares;

2.7.2. metodologia para o monitoramento contínuo do transporte de sedimentos
pela deriva litorânea no trecho de praia afetado pelo empreendimento, de forma a
aferir o valor estimado pela modelagem;

O programa apresentou a metodologia para o monitoramento dos perfis praiais visando
monitorar um trecho de praia de 4.800 metros ao norte do estaleiro e de 7.000 metros ao
sul. Dentro da distância de 3.000 metros ao norte e ao sul do estaleiro serão medidos
perfis perpendiculares à linha de costa, a cada 100 metros, com periodicidade mensal.
Além dos 3.000 metros serão medidos perfis a cada 300 metros. Os perfis serão medidos
com uma estação total.
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A imagem com o posicionamento dos perfis considerou uma distância menor (5.000 m) do
que a estipulada no texto do programa (7.000) para o monitoramento da praia ao sul do
empreendimento. Este erro deve ser corrigido, de modo a acrescentar na imagem
apresentada no PBA, o posicionamento dos perfis nos 2 km faltantes.

Segundo exposto no programa, o monitoramento do transporte de sedimentos será
realizado pela variação de volume e largura dos perfis praiais entre levantamentos
topográficos consecutivos. Para uma melhor compreensão deste transporte, é necessário
que tais dados sejam correlacionados com as medições de ondas realizadas pelos fundeios
dos ADCPs, de modo que no futuro, com os dados do monitoramento e no intuito de se
buscar a melhora contínua do programa, este venha a transferir os volumes de sedimento
conforme a sazonalidade e as variações energéticas da praia.

A metodologia proposta está adequada e permitirá acompanhar a morfologia praial e as
respostas erosivas e acrescionais devido ao empreendimento.

2.7.3. determinação do limite máximo de erosão a ser aceito que definirá as ações
de controle, embasado em critérios objetivos, devendo ser considerados aspectos
como a perda de ecossistemas, perda de faixa de praia e perda de propriedades e
construções;

O estudo propôs distâncias mais reduzidas para o limite máximo aceitável de erosão,
sendo estes a retração mensal maior que 2 m ou uma retração máxima de 3 m. Foi
prevista frequência semanal para os transpasses, o que nos leva a acreditar que esta será
uma conduta executiva satisfatória para o controle do processo erosivo, de forma a evitar
ameaças a integridade das propriedades e a própria configuração da praia e dos
ecossistemas.

Além disso, esta equipe recomenda que as informações provenientes do monitoramento
da fauna bentônica de praia arenosa sejam utilizadas na avaliação da efetividade dos
limites máximos erosivos adotados, e da frequência dos transpasses, buscando-se a
manutenção das espécies do ambiente praial.

2.7.4. definição das técnicas de transferência de areia a serem adotadas para que
não seja ultrapassado o limite máximo de erosão, levando em conta a
granulometria mínima de areia que pode ser utilizada para o preenchimento da
praia. Estas técnicas devem ser pensadas e estar contempladas no projeto
executivo do empreendimento, especialmente caso haja a necessidade de fixação
de tubulações para a transferência do sedimento;

2.7.5. definição dos critérios a serem adotados para estabelecer o início de uma
operação de transferência de areia, bem como sua periodicidade, determinação e
mapeamento dos locais de remoção e deposição e volumes a serem transferidos;
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Os dois itens foram discutidos no corpo da análise do programa de gestão da linha de
costa.

2.7.6. identificação e proposta de equacionamento dos potenciais conflitos
gerados pela operação de transferência de areia em diferentes épocas do ano,
como os relacionados ao turismo, à reprodução de grupos bióticos, entre outros.

Este item não foi abordado pelo empreendedor.

Item 2.8. Caso haja a intenção de construção do quebra-mar ao leste, entre os
recifes, deverão ser realizados estudos adicionais para diagnosticar o tipo de
fundo existente na localização, incluindo imageamento (varredura com sonar) e
mergulho, de forma a identificar a possível presença de organismos colonizadores
de substrato consolidado, além de avaliação de possível restrição de
navegabilidade;

Avaliação: Condicionante atendida.

Conforme avaliação do Parecer nº 1929/2014 COPAH/IBAMA não será construído o
quebra-mar a leste.

Item 2.9. Apresentar Análise de Risco Ambiental, Programa de Gerenciamento de
Risco e Plano de Ação de Emergência específicos para a fase de instalação do
empreendimento.

Avaliação: Condicionante parcialmente atendida.

Foram apresentados, respectivamente nos Anexos 12, 13 e 14 do documento “Respostas
ao Parecer 1929/2014”, a Análise de Risco Ambiental, o Programa de Gerenciamento de
Risco e o Plano de Ação de Emergência para a fase de instalação do empreendimento. Os
três documentos técnicos estão de acordo com a itemização proposta em Termo de
Referência elaborado pelo Ibama, porém quanto ao conteúdo, carecem de correções ou
complementações. Nesse sentido, entende-se que PGR e PAE devem ser reapresentados,
considerando os comentários feitos a seguir.

1. Análise de Risco Ambiental

Na introdução, verificou-se que o documento não foi revisado e apresentou informações
equivocadas: “o presente documento trata das diretrizes gerais a serem seguidas para a
elaboração da Análise Preliminar de Riscos”, “este documento (…) deverá ser detalhado
em conjunto com as empreiteiras (...)” e que “a Análise Preliminar de Riscos deverá ser
elaborada pelo Estaleiro Nordeste quando da contratação das empresas empreiteiras (...)”.

Não obstante, observa-se, nos itens seguintes, que Análise de Risco Ambiental foi
realizada e apresentada com base no Termo de Referência, passando-se ao destaque de
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alguns pontos solicitados no TR, mas não apresentados adequadamente na análise de
risco.

Quanto ao item 1 do TR, não foi apresentada a localização do canteiro.

Quanto ao item 2 do TR, especificamente sobre os corpos hídricos, o documento se
concentrou na descrição do rio Coruripe e sua bacia, mas seria adequado tratar apenas
dos corpos hídricos da AID. Nascentes, áreas alagadas e cursos d'água menores que
possam ser afetados deveriam ser identificados e localizados.

Quanto ao item 3 do TR, não houve uma descrição das atividades envolvendo manipulação
de produtos perigosos, mas apenas uma enumeração de atividades. Entretanto, embora
não solicitado diretamente no TR, a análise de risco apresentou a capacidade de
armazenamento de produtos perigosos dos equipamentos que serão utilizados durante a
instalação, o que foi avaliado como pertinente.

Quanto ao item 4, foram listados os produtos perigosos, mas as Fichas de Informação de
Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) não foram anexadas em meio digital.

Quanto ao item 5, não é possível visualizar o layout do canteiro de obras, mas apenas sua
localização em relação à área de operação do empreendimento. Além disso, a figura foi
apresentada apenas no anexo da versão impressa, estando ausente na versão digital.

Em relação do item 6 do TR, considerou-se que a planilha de Análise Preliminar de
Perigos (APP) está adequada. Foram identificados nove perigos, a saber:

a. Vazamento de óleo e/ou outros produtos perigosos na área marinha adjacente;

b. Vazamento de óleo e/ou outros produtos perigosos na área terrestre e marinha
adjacente;

c. Vazamento de óleo e/ou outros produtos perigosos no canteiro de obras ou área
terrestre a ser instalado no estaleiro;

d. Incêndio no canteiro de obras;

e. Explosão no canteiro de obras;

f. Queda de Equipamentos nas Obras Civis Aquáticas;

g. Queda de Equipamentos nas Obras Civis Terrestres;

h. Emergência (mau súbito ou acidente);

i. Fenômenos meteorológicos adversos.
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Apenas quanto ao cenário “c”, com base na capacidade de armazenamento dos
equipamentos possivelmente envolvidos, considera-se que a classificação da categoria de
severidade deveria ser “D”, portanto o risco seria classificado como de nível 3.

Uma questão importante é que, na sequência (item 1.6 da Análise de Risco Ambiental),
são descritos apenas seis cenários, para os quais são apresentadas recomendações gerais
para gerenciamento do risco e para atendimento de emergência. Verificou-se que os
cenários “a”, “b” e “c”, acima listados, correspondem ao cenário I - Vazamento de Óleo e
outros Produtos Perigosos Atingindo a Área Costeira Adjacente e às Instalações do
Empreendimento e que os cenários “f” e “g” foram condensados no cenário IV - Queda de
Equipamentos nas Obras Civis.

Acontece que, como as causas e efeitos são diferentes para os nove cenários descritos na
planilha de APP, estes exigem ações diferentes para prevenção e para atendimento de
emergência. Essa divergência não prejudica a análise de risco propriamente dita, uma vez
que os riscos foram adequadamente identificados. Contudo, como se verá a seguir,
prejudica o delineamento do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) e do Plano de
Ação de Emergência (PAE), pois estes se basearam apenas nos seis cenários, e não nos
nove cenários da APP. É especialmente importante separar riscos em que causas e efeitos
estão em meio marinho, dos riscos em que causas e efeitos estão em meio terrestre, o que
ocorreu adequadamente na APP.

Quanto ao item 7 do TR, que seria a conclusão, ele não foi apresentado. Apesar disso,
como houve uma descrição geral, para seis cenários, das medidas de gerenciamento de
risco e de ação de emergência, entende-se que o conteúdo que seria abordado na
conclusão foi suprido em boa parte.

Por fim, cabe salientar que a análise de risco também é uma ferramenta importante para a
elaboração dos programas ambientais. Nesse sentido, na análise de risco aponta-se que
“Os ambientes com alta sensibilidade, tanto do ponto de vista socioeconômico (atividade
pesqueira principalmente) como ambiental (áreas de manguezais e arrecifes), devem ser
priorizados nos programas e ações de controle e monitoramento da zona costeira”. Isso é
especialmente importante no delineamento dos programas para a fase de operação.

2. Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR)

O Programa de Gerenciamento de Riscos contemplou todos os itens colocados no TR e
ainda apresentou alguns itens não exigidos. No conteúdo, entretanto, foram observadas
algumas lacunas.

O objetivo do PGR está de acordo com o TR, que é definir as atividades e procedimentos a
serem adotados durante a realização das obras de instalação do Estaleiro Nordeste com
vistas à prevenção de acidentes, de modo a preservar o meio ambiente, as instalações e a
segurança dos colaboradores e da comunidade circunvizinha à área do empreendimento.

IBAMA pag. 46/54 18/08/2014 - 18:07



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Coordenação de Portos, Aeroportos e Hidrovias

Antes de tratar dos procedimentos operacionais, primeiro item solicitado pelo TR, o PGR
apresentou conceitos, características gerais das instalações e da região, e coordenação do
PGR. Desses itens, considerou-se pertinente que se tenha tratado da coordenação do PGR,
pois este é um dos aspectos que confere executividade ao programa.

Quanto ao primeiro item do TR “descrever os procedimentos operacionais, destacando as
medidas preventivas e equipamentos de segurança disponíveis para evitar cada risco
identificado”, verificou-se que o item existe, porém não são descritos procedimentos
operacionais, nem são destacadas as medidas preventivas e os equipamentos associados a
cada risco.

Vale salientar que o PGR apresentou dois itens relacionados ao tema, quais sejam: “6.
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS E INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA” e “9.
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS”. No item 6, o documento limita-se a informar que
“as informações de segurança e de procedimentos operacionais relativos aos
equipamentos, operações e produtos perigosos, constituem-se em elementos
fundamentais do PGR” (p. 11 do Anexo 13 do documento “Respostas ao Parecer
1929/2014”). Por sua vez, o único conteúdo do item 9 está transcrito a seguir:

“O objetivo deste item é estabelecer os procedimentos operacionais
relacionados às atividades de abastecimento de combustíveis das
máquinas e equipamentos a serem utilizados no canteiro de obras
para a instalação Estaleiro Nordeste, de modo que todas as
operações sejam executadas de acordo com procedimentos
padronizados e pré-estabelecidos, que contemplem detalhadamente
cada passo a ser seguido nas diferentes atividades, de acordo com os
critérios de segurança requeridos” (p. 17).

A descrição dos procedimentos operacionais, medidas preventivas e equipamentos de
segurança é o conteúdo fundamental do PGR, portanto o PGR apresentado não pode ser
aprovado. Lembra-se que, como descrito no TR, o PGR deve estar baseado nos cenários
identificados na análise de risco, ou seja, para este empreendimento, devem ser
considerados os nove cenários identificados na Análise de Risco Ambiental.

Quanto ao segundo item do TR, o empreendedor informa, no item 7 do PGR, que os riscos
identificados na análise de risco serão revisados sempre que forem identificados
adicionais impactos ao meio ambiente e/ou a comunidade circunvizinha da instalação,
decorrentes de modificações no projeto original e/ou novas tecnologias, ou ainda quando
houver a renovação da licença ambiental. Foi informado que essa ação será de
responsabilidade do coordenador do PGR, o qual também deverá incorporar as alterações
ao programa.

Em relação aos procedimentos de manutenção e garantia (item 3 do TR), o PGR tratou do
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assunto no seu item 8. Os procedimentos de manutenção são genericamente descritos,
como manutenção preventiva e corretiva. Destaca-se que foi previsto que “Em todas as
operações serão feitas, inicialmente, inspeções visuais pelo operador, seguidas do
preenchimento do check list específico e, com base na situação das instalações, serão
efetuadas as correções ou substituições necessárias”. Sobre esse tema, esta equipe
entende que o PGR assume o compromisso com a adequada manutenção dos
equipamentos, a fim de que evitar acidentes por falta de manutenção.

Quanto ao quarto item do TR, o PGR foi genérico no item 11, estabelecendo apenas que:
“A investigação é iniciada o mais breve possível após a ocorrência, sendo elaborado um
relatório apontando a descrição da ocorrência, suas causas e recomendações” (p. 24 do
PGR). Recomenda-se que, na apresentação do relatório, sejam contemplados, no mínimo,
os pontos trazidos pelo TR: (i) natureza do incidente, (ii) causas básicas e fatores
contribuintes, e (iii) ações corretivas e recomendações identificadas.

Por fim, complementarmente, o PGR trouxe conteúdos para capacitação de recursos
humanos (item 10), incluindo a realização de simulados, o que foi considerado
interessante para o âmbito do PGR, que é prevenção de acidentes. Além disso, trouxe de
forma geral e sucinta ações para divulgação e manutenção do PGR.

3. Plano de Ação de Emergência

De acordo com o empreendedor, o PAE “estabelece as diretrizes necessárias para atuação
em situações emergenciais durante as obras de instalação do Estaleiro Nordeste que
tenham potencial para causar repercussões internas e externas ao empreendimento”,
sendo seu objetivo adequadamente delineado.

No início do PAE, são trazidas definições diversas (item 3 do PAE). Como se trata de um
plano de ação, recomenda-se que as definições sejam colocadas ao final do plano, em
anexo, pois esse deve ser o documento de fácil orientação para consulta em um momento
de ocorrência de emergência. Quanto ao conteúdo das definições, verificou-se que há
divergência entre essas definições e alguns conceitos trazidos no PGR, como o conceito
geral de acidente.

Quanto aos itens do TR, primeiramente, devem ser apresentados os cenários. Aqui se
identificou o problema de que foram trazidos apenas seis cenários ambientais, não os
nove cenários descritos na planilha de APP da análise de risco. Pelos motivos já expostos
nesse parecer durante a avaliação da Análise de Risco Ambiental, o item “4. CENÁRIOS
AMBIENTAIS” do PAE deve ser revisado, contemplando os nove cenários.

Em seguida, o TR determina a apresentação de fluxograma de comunicação e outras
informações relacionadas, como indicação de nomes, meios de contato e lista de
organizações e instituições, em caso de acidente. Em atendimento, o PAE apresentou o
item “5. AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DA EMERGÊNCIA”, mas ainda estão ausentes os
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contatos internos e os externos, bem como o meio de comunicação. Entende-se que
apenas a lista de contatos internos pode ser realizada posteriormente, devendo as demais
informações serem apresentadas.

Em relação à estrutura organizacional de resposta, o PAE não apresentou os subitens “(iii)
tempo estimado para mobilização do pessoal” e (iv) qualificação técnica dos integrantes
para desempenho da função prevista” do TR.

Sobre os equipamentos e materiais de resposta, foram indicados apenas quais são os
equipamentos e materiais individuais e de uso coletivo, de primeiros socorros, de resgate,
de combate a incêndios e de combate a vazamentos. Não se fez qualquer caracterização
ou quantificação a seu respeito, nem identificação se o material é próprio ou de terceiros,
não tendo sido atendidas as especificações dadas no TR. Tais informações são essenciais
para executividade do PAE, por isso sua ausência inviabiliza a aprovação do PAE.

Quanto às ações detalhadas de resposta, os procedimentos, embora considerados de
forma geral pertinentes, não foram detalhados em função dos nove cenários acidentais da
APP, como solicitado no TR, nem contemplam todos os subitens estabelecidos no TR.
Alguns procedimentos trazidos no PAE estão diretamente ligados a cenários, porém a
maioria centra-se no atendimento a vítimas. É válido destacar que foram previstas ações
pós-emergenciais, o que foi considerado interessante.

Também foi incluído item sobre divulgação e manutenção do plano. Nesse item, traz
algumas situações para revisão do plano e que estão melhor detalhadas que no PGR.
Recomenda-se rever o PGR (no item 7. Planejamento de revisão dos riscos do PGR) no
sentido de igualar às situações previstas para revisão do PAE.

Por fim, para a descrição de cursos e treinamentos, solicitada no TR, o PAE não trouxe
público-alvo nem forma de registros. Vale salientar que o conteúdo do treinamento é igual
ao do treinamento previsto para o PGR, com exceção do módulo I, em que se trata de PAE,
ao passo que no outro, se trata de PGR. Também traz o mesmo conteúdo para simulados,
complementando com um cronograma de exercícios simulados.

Item 2.10. Para cumprimento das obrigações previstas no art. 36 da Lei nº
9985/2000, apresentar o Valor de Referência – VR do empreendimento, com a
relação, em separado, dos valores dos investimentos, dos projetos e programas
para mitigação de impactos e dos valores relativos às garantias e os custos com
apólices e prêmios de seguros pessoais e reais, observando os §§1º e 2º do art. 3º
da Resolução CONAMA nº 371/2006. Para o cálculo do montante devido a título
de compensação ambiental será considerado o Valor de Grau do Impacto igual a
0,46%.

Avaliação: Condicionante não atendida.
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Conforme exposto no Parecer 1929/2014, o empreendedor apresentou no documento
“Relatório Informativo de Solicitação da LI do ENOR – Estaleiro Nordeste” (Ofício nº
012/2013 – ENOR protocolo nº 02001.023986/2013-34 de 17/12/2014) a seguinte
informação: “o Valor de Referência – VR total do empreendimento será cerca de 1,5
bilhões, sendo que na primeira fase de instalação do Estaleiro Nordeste o VR será de
R$ 481.744.905,51” (grifo nosso). Essa informação foi considerada insuficiente uma vez
que a apresentação do VR deveria ser acompanhada das especificações descritas na
condicionante 2.10.

Assim, o documento “Respostas ao Parecer Ibama 1929/2014” trouxe a informação de que
o “cronograma físico-financeiro para a instalação do ENOR – Estaleiro Nordeste é
apresentado no Anexo 15”. O referido anexo traz uma lista de atividades da chamada 1ª
fase, distribuída por 36 meses, incluindo o valor de R$ 17.556.263,00 para “Planos de
PBA´s (implantação, monitoramento, mitigação e compensação)”. Entretanto, não ficou
claro o que se trata essa chamada 1ª fase. Cabe ressaltar que o informado anteriormente
dava a entender que o valor total do empreendimento é de cerca de 1,5 bilhão, com o
valor de R$ 481.744.905,51 em uma fase inicial, sendo que em momento algum o projeto
faz menção a distintas fases na implantação. Ademais, o cronograma físico-financeiro
apresentado (Anexo 15 do documento Resposta ao Parecer Ibama 1929/2014) não é
coincidente com o cronograma de Obras apresentado no âmbito do Projeto Executivo
(Anexo 7 do Anexo 10 do documento “Respostas ao Parecer Ibama 1929/2014”), não tendo
sido identificada, por exemplo, Obras Marítimas no Anexo 15. Assim, solicita-se que a
condicionante seja objetivamente atendida.

3. OUTRAS RECOMENDAÇÕES RELACIONADAS À FASE DE INSTALAÇÃO

3.1. Bloqueio de Títulos Minerários

Avaliação: item atendido.

Por meio do Ofício nº 020/2014, protocolizado em 24/07/2014 (protocolo nº
02001.013709/2014-02), o empreendedor apresentou a manifestação (Despacho) do
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) quanto ao bloqueio de títulos
minerários na área prevista para implantação do ENOR. Conforme consta no documento,
fica determinado o bloqueio provisório para novos requerimentos minerários e a
suspensão imediata da análise dos processos interferentes à faixa de terra, localizada no
município de Coruripe/AL, abrangida pelo Decreto nº 29.566 de 16/12/2013.

3.2. Medidas Antecipatórias

O Parecer nº 2462/2014 COPAH/IBAMA, que analisou o Relatório intitulado “Ações
Socioambientais visando a Instalação do Estaleiro Nordeste – ENOR: Medidas
Antecipatórias”, destaca os questionamentos desta equipe em relação a esteassunto.
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3.3. Outras recomendações

Deve-se salientar os Pareceres nº 5418/2013 e nº 1929/2014 COPAH/IBAMA
recomendaram a apresentação de versão consolidada do Estudo de Impacto Ambiental,
contemplando as alterações de projeto e complementações em relação ao EIA inicialmente
apresentado, para disponibilização de versão final, o que não foi realizado.

4. CONCLUSÕES

Em síntese, sobre o atendimento das condicionantes da Licença Prévia nº 465/2013, essa
equipe entende que:

(i) as condicionantes 2.2, 2.4, 2.5 e 2.8 foram consideradas atendidas;

(ii) as condicionantes 2.6, 2.7 e 2.9 foram consideradas parcialmente atendidas, ainda
carecendo de adequações técnicas;

(iii) as condicionantes 2.1, 2.3 e 2.10 não foram atendidas.

Em relação à questão fundiária tratada na análise da condicionante 2.2, deve-se registrar
que, conforme análise efetuada, permanecem as dúvidas acerca da necessidade (ou não)
de um Programa de Desapropriação e Reassentamento, que passaria a ser incorporado ao
Plano Básico Ambiental (PBA), sendo necessária a complementação das informações.

Em relação à emissão da Autorização de Supressão de Vegetação (ASV), tratada na
análise da condicionante 2.4, destaca-se que ela está condicionada à apresentação do
Decreto de Utilidade Pública necessário para autorização de intervenção em áreas de
vegetação nativa em estágio médio de regeneração e de APP’s, conforme previsão das
Leis 11.428/2006 e 12.651/2012, respectivamente.

Sobre o Projeto Executivo, tratado na condicionante 2.5, recomenda-se que seja
reapresentado de forma consolidada, com a revisão dos anexos inacabados e do
cronograma e com a inclusão dos desenhos técnicos nos anexos.

Tendo em vista que o PBA é o documento referência para a gestão ambiental da instalação
e operação do empreendimento, essa equipe recomenda que o PBA seja reapresentado,
com a revisão dos programas conforme as orientações deste parecer, a fim de contemplar
o pleno atendimento das condicionantes 2.6 e 2.7.

Acerca da condicionante 2.9, devem ser reapresentados o Programa de Gerenciamento de
Risco e o Plano de Ação de Emergência, de acordo com o Termo de Referência específico,
bem como as considerações do presente parecer.

Lembra-se que o processo de licenciamento ambiental não exime a responsabilidade do
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empreendedor de se regularizar (se necessário) junto a outras entidades governamentais,
como o Ministério da Defesa.

Por fim, recomenda-se que sejam adotados os encaminhamentos para a aplicação de
medidas e sanções legais relativas à infração ambiental a que se refere o artigo 82 do
Decreto nº 6514/2008, conforme referido na introdução deste parecer.

À consideração superior.

5. HORAS DE ANÁLISE

Número de analistas envolvidos na
análise

Total de Horas para Análise do Parecer por
Técnico

9 62

6. ANEXO

Compõem o parecer, na forma de anexo, os seguintes documentos:

Figura 1. Planta Geral do Estaleiro Nordeste. Fonte: Anexo do Projeto Básico;

Figura 2. Canteiro de Obras: Setorização. Fonte: Anexo do Projeto Básico;

Figura 3. Canteiro de Obras: Usinas de concreto. Fonte: Anexo do Projeto Básico;

Figura 4. Campo de velocidade de correntes para a simulação de verão, sob vento sul e
maré vazante, sem as obras de instalação do estaleiro. Fonte: EIA, 2012, p. 687;

Figura 5. Detalhe do campo de velocidade de correntes para simulação de inverno, sob
vento sul e maré vazante, sem as obras de instalação do estaleiro. Fonte: EIA, 2012, p.
695;

Figura 6. Distribuição dos arrecifes em frente a área do empreendimento. Nota-se a
ocorrência dos primeiros arrecifes a cerca de 1600 m da costa, evidenciando a
proximidade com alguns dos pontos de dragagem. Fonte: EIA, 2012, p. 489;

Figura 7. Imagem de satélite mostrando o atual layout dos molhes (coloração laranja),
onde fica evidente a proximidade da obra com os primeiros arrecifes (destacados por
nossa equipe na elipse). Fonte: Documento “Respostas ao Parecer 1.929/2014”, p. 16;

Figura 8. Localização e denominação dos recifes localizados na área de influência do
empreendimento;

Figura 9. Pontos amostrais na formação recifal descontínua;
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Figura 10. Pontos amostrais a serem adicionados a malha amostral do Subprograma de
Monitoramento da Qualidade das Águas Continentais e Costeiras e do Programa de
Monitoramento de Sedimentos Marinhos;

Figura 11. Delineamento amostral da macrofauna bentônica de praia arenosa;

Tabela 5. Índices de Sensibilidade para o Litoral Brasileiro - ISL, MMA (2007);

Procedimento para Emissão de Autorizações de Captura, Coleta e Transporte de Material
Biológico no âmbito do processo de licenciamento ambiental.

Brasília, 18 de agosto de 2014 
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