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APR
RESENTAÇ
ÇÃO
O pre
esente documento con
ntempla o Estudo
E
Amb
biental (EA)) Compleme
entar da Am
mpliação do
o
Term
minal de Mú
últiplo Uso (TMUT) loccalizado no Complexo Portuário d
de Pecém, atendendo
o
ao predisposto na Legislaçção Ambien
ntal Brasileiira e especcificadamente á Minuta
a de Termo
o
R
para Elabo
oração de Estudo Am
mbiental (E
EA) da Ampliação do Complexo
o
de Referência
Portu
uário de Pe
ecém – Term
minal de Mú
últiplo Uso (TMUT)
(
e Parecer
P
Téccnico Nº 003744/2013,,
emitiidos pelo IB
BAMA.
Este Estudo Am
mbiental com
mplementa as informaç
ções já prod
duzidas e protocoladas
s no âmbito
o
do processo
p
d licenciamento amb
de
biental junto ao IBA
AMA Nº 02
2007.00266
67/2002-82,,
deno
ominado de
e “Estudo Ambiental
A
d Terminall de Múltipllo Uso – T
do
TMUT – Am
mpliação do
o
Porto
o do Pecém
m”, de maio de 2012.
O desenvolvim
d
mento dos trabalhos se deu a partir da formaçção de um
ma equipe
e
multiidisciplinar, tendo sido aplicadas metodologias diversass para a ela
aboração de
e cada item
m
enfoccado nos esstudos.
O pre
esente docu
umento enccontra-se esstruturado da
d seguinte
e forma:
1. Identifica
ação do Em
mpreendime
ento;
2 Histórico
2.
o do Empree
endimento;
3 Caracterrização do Empreendim
3.
E
mento;
4 Altenativvas Tecnoló
4.
ógicas, Loca
acionais e Justificativas
J
s;
5 Regulam
5.
mentação Aplicável;
6 Diagnóstico Ambien
6.
ntal;
7 Análise Integrada;
7.
I
8 Avaliaçã
8.
ão dos Impa
actos Ambie
entais;
Ambientaiss;
9 Medidass Mitigadora
9.
as, Compen
nsatórias e Programas
P
10. Plano Bá
ásico Ambie
ental (PBA)) da Ampliaç
ção do TMU
UT;
ões;
11. Conclusõ
afia;
12. Bibliogra
13. Glossário;
14. Anexos.
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1

IDENTIFIC
CAÇÃO DO
O EMPREENDIMENTO

1.1

IDENTIFIC
CAÇÃO DO
O EMPREENDEDOR
Quadro 1- Identificação
I
do Empreendedor
E
Empreendedo
or

Secreta
aria da Infrae
estrutura – Go
overno do Es
stado do Cerá
á

CNPJ

03.503.868/00
001-00

Endereço

A Gal. Afonsso Albuquerqu
Av.
ue Lima, S/N Edifício
E
SEINF
FRA/SRH - Ca
ambeba

Cidade

Fortalezza

Telefone/Fax

(85)32163723

Rep
presentante Le
egal

Francisco Adail
A
de Carva
alho Fontenele – Secretário
o de Infraestru
utura

Contato

(85)32163714

Telefone/Fax

(85)32163718

E-mail

adail.fo
ontenele@sein
nfra.ce.gov.brr

1.2

IDENTIFIC
CAÇÃO DA
A EMPRESA
A CONSUL
LTORA
Q
Quadro
2- Ide
entificação da
a empresa co
onsultora
Empresa
Consultora

MRS EST
TUDOS AMBIENTAIS LTD
DA.

CNPJ-MF

94.526.480/00
001-72

CREA/RS

82.171

CTF-IBAMA

196.572
2
Matrizz: Av. Praia de
e Belas nº 2.174, Ed. Centrro Profissional Praia de Bela
as, 4º andar,
sala 403. Bairro
B
Menino de
d Deus, Portto Alegre- RS.. CEP: 90.110
0-001

Endereço

Filiall 1: SRTVS Quadra 701, Blo
oco O, Ed. Ce
entro Multiemp
presarial, entra
ada A, Sala
504, Bra
asília – DF. CE
EP: 70.340-00
00
Filial 2:
2 Av. Rio Bran
nco, 123, sala
a 1608, Centro
o - Rio de Jane
eiro / RJ. CEP
P: 20.040-005
Filia
al 3: Rua dos Azulões, Qua
adra 02, n° 01,, Gleba B, Con
ndomínio Offic
ce Tower,
Salas 1304 (entrada
a), 1303 e 130
02. Bairro Jard
dim Renascen
nça – São Luís
s – MA. CEP:
65.075-441
Filial 4: Rua Tibagii, nº 294, salas 1203 e 1204
4, Centro – Cu
uritiba / PR. CEP: 80.060110
Matriz:
M
(51) 3029-0068

Fone/Fax

E-mail
Diretores

Filial 1: (61) 32
201-1800
Filial 2: (21) 35
553-5622
Filial
F
3: (98)323
35-0840
Filial 4: (41) 30
022-6752
mrs@mrsdf.ccom.br
Alexandre Nunes da Rosa
R
- Geólog
go
Lucian
no Cezar Marcca - Geólogo

Rep
presentante Le
egal

A
Alexandre
Nun
nes da Rosa (C
CPF: 339.761.041-91)

Contato

Ale
exandre Nune
es da Rosa – Sócio
S
Diretor E
Executivo

Fone/ Fax

(61) 3201-1
1800

E-mail

ale
exandre@mrssdf.com.br
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1.3

IDENTIFIC
CAÇÃO DA
A EQUIPE TÉCNICA
T
RESPONSÁ
R
ÁVEL
Nome

Funç
ção

Reg
gistro Profiss
sional

CTF//IBAMA

Assinatura

Coordenado
or Geral
Alexandre Nunes da
Rosa

Geólogo

66.876/D
CREA-RS

225.743

C
Coordenação
Técnica
Hele
ena Maia de A.
A
Figueiredo

Enga Flo
orestal

15
5.189/D CREA
A-DF

2.23
35.332

Ro
oberta Batista
a
Guimarães

Biólo
oga

44.545/04 D
CRBio

1.88
80.431

Equipe Meio
o Físico
Andressa Vianna
a
Mansur

Oceanó
ógrafa

----

573
30102

Fa
abiano Oliveira
a
Mingati

Engenhe
eiro Civil

12.015/D CREA
A-DF

5.19
90.821

Oceanó
ógrafo

1
1521
AOCEAN
NO

Lízia do Lago
L
Murbach

Engª Agrrônoma

3.729/D CREA--RO

2.22
23.461

Lizia
ane Marcella M.
M
Ceschim

Oceanó
ógrafa

---

5.65
58.444

Luiz Jaidemir de
e
Fig
gueiredo Ávila
a

Engenheiro de
Seguran
nça do
Traba
alho

040591/D
CREA-RS

707
7. 581

Lucia
ano Cezar Marca

Geólogo

021.158/D
CREA-PR

306
6.766

Melina Hespanho
ol
Bezerra

Geóloga

19237/D
CREA-DF

5.52
24.332

Raquel Alves
R
Medeiros

Engª Am
mbiental

16.987/D
CREA-DF

3.97
74.519

Vinicius de Oliveira
Monteiro Guimarã
ães

Geológo

20100/D
CREA-DF

5.67
70.942

Iva
an Dias Soaress

1550150

Equipe Meio Biótico
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Nome

Funç
ção

Reg
gistro Profiss
sional

CTF//IBAMA

Adrian
na Soares Tro
ojan

Biólo
oga

25852/03-D
CRBio

2.48
89.106

Andre
ea Braga de Lira
L

Biólo
oga

76441/04 D
CRBio

572
21820

Eduarrdo Cansi Ram
mos

Biólo
ogo

75271/03 D
CRBio

54.3
352.07

Fabia
ana Daher Assis

Veterinária

787
CRMV-TO

62
20323

Ja
anderson Brito
o
Pereira

Biólo
ogo

37.854 /04 D
CRBio

469.096

Luiz Constantino da
d
Silva Junior

Biólo
ogo

71.955/02 D
CRBio

2.10
04.436

Maria Augusta
M
Nogueira

Biólo
oga

84.990/02 D
CRBio

5.57
76.454

Assinatura

Equip
pe Meio Socioeconômico
Giuslaine de Olive
eira
Dias

Soció
óloga

---

5.63
33.297

Julio César
Magalhães de
M
Almeida

Geólo
ogo e
Geóg
grafo

9474/D
CREA-DF

178
83367

Ma
arina Neiva de
e
Oliveira

Arqueó
óloga

---

5.56
61.444

Ro
ovena Zanchet

Advog
gada

52.571
OAB/RS

235
58902

Equipe Arqueologia
Sama
ara Dyva Ferre
eira
Marcos

Arqueó
óloga

---

5.53
38.876

Equipe
e Geoprocess
samento e SIG
Julia
ane Chaves da
d
Silva

Enga Am
mbiental

15.376/D
CREA-DF

1.78
83.367

Ra
afael Viana de
e
Sousa

Engº Am
mbiental

19651/D
CREA- DF

547
77400
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Os Certificados
C
do Cadasttro Técnico Federal (C
CTF) do em
mpreendedo
or, empresa consultora
a
e eq
quipe técnica seguem apresen
ntados no ANEXO I,
I juntamen
nte com a ART do
o
Coorrdenador Geral deste estudo.
e
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2

HISTÓRIC
CO DO EM
MPREENDIMENTO

A efiiciência dass operaçõe
es portuária
as decorren
ntes de uma
a estruturação compe
etente, com
m
mode
ernos processos ge
erenciais, mão de obra e equipamen
ntos adequadamente
e
dime
ensionados, acessos te
errestres livvres de conffinamentos e custos alltamente co
ompetitivos,,
soma
ada a algu
umas vantagens logíísticas (gra
ande profundidade na
atural dos píeres de
e
atraccação, exce
elente posiição geogrráfica, etc.) tornou o Complexo Portuário do Pecém
m
(CPP
P) um importante centrro de escoa
amento e re
ecebimento de produto
os do Estado do Ceará
á
e de toda a Reg
gião Nordesste.
erido em ro
otas marítim
mas interna
acionais de navios de
e
Isso permitiu que o CPP fosse inse
acilitando, assim,
a
o desenvolvime
ento do com
mércio interrnacional em
m sua área
a
grande porte fa
nfluência.
de in
Para
a a instalaçã
ão do Complexo Portu
uário do Pe
ecém (CPP)), foi realiza
ado primeira
amente um
m
Estudo de Imp
pacto Ambiental espe
ecífico para
a as obras offshore do CPP, em 1996.
ado um Estu
udo de Impacto Ambie
ental específico para o Complexo
o
Posteriormente,, foi solicita
009.
Indusstrial do Pecém, em 20
Para
a a ampliaçã
ão do CPP foi solicitad
da Licença de
d Instalaçã
ão para a co
onstrução do
d Terminall
de Múltiplo
M
Uso
o (TMUT), sendo
s
esta expedida pelo IBAMA
A em 2008
8 para os dois berços,,
autorrização de dragagem
d
e prolongam
mento da po
onte de ace
esso e queb
bra-mar.
Uma
a vez que ass atividadess de amplia
ação do TMUT estão previstas para ocorrer somente
s
na
a
porçã
ão offshore
e, ou seja, no
n ambiente
e marinho, a caracterizzação e hisstórico do objeto deste
e
licenciamento serão focado
os neste am
mbiente e in
nfraestrutura
a existente.
2.1

STRUTURA
A EXISTENT
TE
INFRAES

A concepção do
o Complexo
o Portuário do Pecém (CPP),
(
de buscar
b
água
as profunda
as para que
e
fosse
em preserva
adas as con
ndições am
mbientais loc
cais, fez com
m que os be
erços de attracação de
e
navio
os se localiizassem a certa distân
ncia da cos
sta. Atualmente, o CP
PP dispõe da
d seguinte
e
infrae
estrutura prrincipal para
a atracação
o de navios,, movimenta
ação e arma
azenagem de cargas:


Que
ebra-mar do tipo berm
ma na form
ma de “L”, com
c
comprrimento tota
al de 2.768
8
mettros, tendo como finaliidade a cria
ação de um
ma baía artifficial de águ
uas calmass
ond
de se localizzam os píerres de atrac
cação;



Uma ponte de
e acesso aos
a
píeres com 2.490 metros de
e comprime
ento e uma
a
faixxa de rolam
mento de 7,20
7
metros
s de largurra, com suporte para tubulação,,
este
eiras transp
portadoras e canaletas de serviçoss;



Píer 1, com 35
50 metros de comprime
ento e 45 metros
m
de largura, que possui doiss
berçços para attracação de
e navios co
om caladoss de 14 metros (no be
erço interno
o
com
m capacidade para atender navio
os de até 75.000 tpb
b) e 15 metros (berço
o
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exte
erno com capacidade
c
para atender navios de
d até 125.0
000 tpb) e dotado doss
seg
guintes equipamentos portuários:
p
 U
Um descarrregador de
e granéis sólidos
s
sob
bre trilhos, localizado
o no berço
o
interno com
m capacidade nominal de
d 1.250 t/h
h;
 U
Um descarrregador contínuo
c
de
e granéis sólidos (ccarvão mineral), com
m
c
capacidade
nominal de
e movimentação de 2.4
400 t/h;
 U
Uma corre
eia transpo
ortadora de
e granéis sólidos (ccarvão mineral), com
m
c
capacidade
nominal de
e movimentação de 2.4
400 t/h;
 U
Um guindasste do tipo
o pórtico de
e múltiplo uso sobre trilhos, loc
calizado no
o
b
berço
extern
no com cap
pacidade de
e carga de 45
4 ton/33 m
metros de co
omprimento
o
d lança e 20 cicloss/hora, podendo opera
de
ar tanto co
om carga geral solta
a
(
(bobinas
de
e aço) quantto com carg
ga conteinerizada;


Píer 2 com 398
8 metros de
e comprime
ento e 35 metros
m
de la
argura, cons
struído com
m
p
atraca
ação de na
avios com calado de até 15 metros, com
m
doiss berços para
cap
pacidade de
e até 125.0
000 tpb no berço inte
erno e de 1
175.000 tpb
b no berço
o
exte
erno. Encon
ntra-se atua
almente ate
endendo a planta flexível de regaseificação
o
da PETROBR
RÁS, com licenciamento ambien
ntal específico, conduzido pelo
o
IBA
AMA.



Píer 3 (Termin
nal de Múltiplo Uso - TMUT) co
om retroáre
ea de 760 metros de
e
2
mprimento e 115 metro
os de largurra (87.400 m ), que po
ossui dois berços
b
para
a
com
atra
acação de navios com
m calados de
d aproxima
adamente 17,5 metros e dotado
o
doss seguintes equipamen
ntos portuárrios:
 Q
Quatro guin
ndastes do
o tipo MHC
C para mo
ovimentação
o de contê
êineres (de
e
p
propriedade
e dos presstadores de
d serviço credenciados a ope
erarem no
o
T
Terminal);

2.2

DRAGAG
GEM

a a construção da rettroárea do Terminal de
d Múltipo Uso do Co
omplexo Po
ortuário do
o
Para
3
Pecé
ém, foi realizada uma
a dragagem
m de 820.0
000 m na área apressentada na
a Figura 1,,
autorrizada pelo
o IBAMA po
or meio do
o Ofício nº 864/2010 – DILIC/IBA
AMA, em 01/09/2010,
0
,
Esse
e sedimento foi utilizado para instalação do aterro hidráulico, compleme
entado porr
mate
eriais advind
dos de jazid
das devidam
mente licenc
ciadas.
A utilização desssa alternattiva construtiva deveu--se, principa
almente, pe
ela redução
o do tráfego
o
de ca
aminhões basculantes
b
s, que deve
eriam transp
portar cerca
a de 800.00
00 m³ de arreia e resto
o
de pedreira,
p
o que corre
esponderia a um volu
ume empolado da orrdem e 1.100.000 m³³
mediidos na carrroceria dos caminhõess basculante
es.
A su
ubstituição da conten
nção daque
ele aterro em enroca
amento porr Cortina de
d Estacass
Pran
ncha evitou
u que se consumisse
c
e cerca de
e 500.000 m³ de roccha classifficada, que
e
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corre
espondem a cerca de
e 750.000 m³ de roc
cha empola
ada, medidos na carrroceria doss
camiinhões bascculantes.
Assim
m, um núm
mero da ord
dem de 116.000 viagens de cam
minhões ba
asculantes foi evitado
o
optan
ndo-se por utilizar mettedologias construtivas
c
s por vias marítimas,
m
te
endo repres
sentado um
m
ganh
ho ambienta
al significativvo.

Figura 1 - Área de
e Dragagem.

2.2.1
1

DETALH
HAMENTO DAS ATIVID
DADES

O se
edimento marinho
m
enccontrado na área a nordeste ao
a enrocam
mento de proteção do
o
Com
mplexo Porttuário do Pecém
P
é classificado
c
como are
eia, aprese
entando gra
anulometria
a
varia
ando de fina
a a grossa, quartzosa, pouco silto
osa, com la
amelas de m
micaxisto, muito
m
pouco
o
argilo
osa, com fra
agmentos de
d conchas marinhas cor
c cinza, medianamen
m
nte fofa.
Quan
nto ao sediimento marrinho da áre
ea a sudes
ste do enrocamento de
e proteção,, apresenta
a
depó
ósito conchíífero, com areia
a
de gra
anulometria
a variando de
d fina a gro
ossa e pedregulhos, a
profu
undidade na
atural da áre
ea da jazida
a varia entre 17 e 19 m.
m
A drragagem de
e areia na
a jazida encontrada exigiu
e
a utilização de embarcaç
ção do tipo
o
“Hop
pper dredge
e”, conhecid
do como “drraga autotra
ansportadorra de sucçã
ão e arrasto”, equipada
a
com dispositivo para bomb
beamento em
m jato de proa, tipo “ra
ainbow” (arcco íris).
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No caso
c
especiffico de Pecém, buscou
u-se harmon
nizar a capa
acidade da draga em aterrar
a
com
m
a cap
pacidade da obra ao executar
e
a cortina de contenção
c
c
com
Estaca
a Prancha, de modo a
não se
s permitir perdas de areia
a
ao lon
ngo da obra.
O ate
erro cresce
eu de leste para oeste,, permitindo
o que os tra
abalhos de cravação das
d estacass
de apoio dos trilhos do guiindaste portta contêiner fossem exxecutados, usando como apoio a
parte
e do aterro já
j construíd
da.
A dra
aga “Hoppe
er” dragou a área da jazida
j
a no
ordeste do quebra-mar
q
r, onde as sondagenss
apressentaram predominant
p
temente are
eia mediana
amente fofa
a, com cara
acterísticas mecânicass
próprias para a construçã
ão do aterro
o hidráulico
o, e que po
ossuia volu
ume suficie
ente para a
execcução do aterro. Essa área apresentava um volume tota
al da ordem
m de 2.880..000 m3, se
e
adota
ada uma alttura média de escavaçção não sup
perior a 02 (dois)
(
metro
os.
Apóss seu carre
egamento, com cerca
a de 1000 m³ de are
eia, a embarcação na
avegou em
m
direçção à área de aterro, onde pene
etrou na áre
ea protegid
da pela corttina de con
ntenção em
m
estaccas prancha, se posiccionou e ab
briu as porttas do fund
do da ciste
erna, descarregando a
areia
a diretamen
nte para o fundo. O lançamentto da areia
a no fundo
o da área priorizou o
surgiimento do solo
s
subma
arino, na co
ota -4,40 m, na região de assenta
amento dos
s blocos de
e
anco
oragem doss tirantes de
d sustenta
ação da co
ortina de estacas
e
pra
ancha, perm
mitindo sua
a
insta
alação.
O lançamento da areia direto no fundo, nas proximidade
p
es do enroccamento fo
oi realizado
o
erencialmen
nte em marré cheia, co
ompletando a faixa de
e enchimentto até a cota -4,40 m.
prefe
Dura
ante a opera
ação de lan
nçamento direto no fun
ndo foi toma
ado todo o ccuidado, de
e modo que
e
o talude formad
do pela are
eia lançada
a no fundo não provoccasse presssões contra a cortina
a
ação e ajustte dos tiranttes.
antess da instala
Apóss realizar a faixa inicia
al de aproxiimadamente 70 m a draga
d
contin
nuou lançan
ndo a faixa
a
segu
uinte de 70 m, utilizand
do a mesma
a metodolog
gia da prime
eira faixa, e acumuland
do areia no
o
fundo
o; da qual foi retirado o volume para o lanç
çamento de
e areia entrre as cotas
s -4,40 m e
+3,50
0, por rebombeamento
o em “arco íris”. Nessa
a oportunidade, os tira
antes da primeira faixa
a
de 70 m, que já
á estavam totalmente instalados,, puderam progressiva
amente ser solicitadoss
o lançamen
nto em “arco
o íris” é da ordem
o
e 30
0
pela carga de areia do aterrro. Como o alcance do
nte acumula
ada em cottas mais altas que +3,5
50 para serr
a 35 m, a areia lançada foii parcialmen
damente terraplanada por meio de equipame
entos de lâmina. Esse
e procedime
ento inicia o
devid
proce
esso de com
mpactação do aterro, pela
p
ação mecânica
m
da
as esteiras dos mesmo
os.
O eq
quipamento de lâmina que melhor se adapta
a a esse se
erviço é o trrator tipo Ca
at-D-6 e ou
u
similar, sendo necessários 3 trato
ores opera
ando simulltaneamente
e para tal. Após o
alhamento, o aterro so
ofreu compactação me
ecânica por meio de rolos vibrattórios lisos,,
espa
operando em sé
érie com sa
aturação do
o solo supe
erficial manttida por me
eio de caminhões pipa
a
com espargidor d’água.
O co
ontrole técniico do aterrro foi realiza
ado por meiio de sonda
agens geoté
écnicas tipo
o SPT e porr
ensa
aio de granulometria por
p peneira
amento, pes
so específicco “situ” sa
aturado, em
m malha de
e
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furaçção com espaçamento
o de 75 m; enquanto
e
que o contro
ole das cota
as do aterro
o hidráulico
o
foi exxecutado po
or topografia.
2.3

AMPLIAÇ
ÇÕES

antação, o Complexo Portuário passou
p
pela 1ª Fase de Expans
são, com a
Apóss sua impla
insta
alação de um Terminall de Múltiplo
o Uso (TMU
UT), implan
ntado em ag
gosto/2011. O mesmo
o
está localizado em área co
ontígua ao quebra-mar
q
r existente no
n sentido leste-oeste, com pátio
o
2
de armazenage
a
em de carg
gas de 87.4
400 m , on
nde são utilizados equ
uipamentos tais como
o
transstêineres, portêineres e guindaste
es de múltiplo uso (MHC).
Com
m o píer 3, o Comple
exo Portuárrio do Pec
cém passou
u a ser do
otado de um terminall
espe
ecializado para
p
a mo
ovimentação de conttêineres, co
om dois b
berços de atracação,,
capa
acidade de atendimen
nto de mod
dernos nav
vios porta-ccontêineress que nece
essitam de
e
profu
undidades de
d até 15 metros
m
(4ª Geração).
G
A capacidad
de estimada
a de movimentação de
e
contê
êineres será
á ampliada dos atuais 250.000 TE
EU/ano para
a 760.000 T
TEU/ano.
Para
a a construçção do píer e melhoriia das cond
dições operacionais d
dos outros dois
d
píeress
no mesmo período a ampliação do quebra-anterriormente existentes
e
(1 e 2), foi executada
e
mar em
e 1.000 m,
m no sentid
do paralelo a costa.
A ob
bra de impllantação do
o TMUT teve início no mês de dezembro de 2008, onde
o
foram
m
gasto
os aproxima
adamente R$
R 410 milh
hões. Deste
e valor total, 80% foram financiad
dos atravéss
do BNDES e 20
0% como co
ontrapartida
a do Govern
no do Estado do Ceará
á.
A pre
esente obra
a (alvo destte Estudo Ambiental)
A
é a ampliaçção do Term
minal de Múltiplo Uso,
onde
e serão construídos 2 novos
n
berço
os, com am
mpliação do pátio da rettroárea em 69.000 m²,
uma nova ponte
e de acesso
o ao TMUT
T (paralela a já existen
nte), ampliação e alarg
gamento do
o
bra-mar, pa
avimentação
o deste último e cons
strução de sistemas d
de drenagem
m pluvial e
queb
oleossa (Mapa 5 - Área Dire
etamente Affetada dos Meios
M
Físicco, Biótico e Socioecon
nômico.).
2.4

M
TADA
CARGA MOVIMENT

Atualmente, o Complexo
C
P
Portuário
de Pecém apresenta
a
u
uma
média mensal de
e 35 navioss
atraccando, com
m uma área portuária de
d 1.000 ha, com mo
ovimentação
o de carga no ano de
e
2012
2 de 4,1 milhões
m
de toneladas e 155 mil TEU’S, se
endo 80% destas de
estinadas a
impo
ortação e 20% a expo
ortação; 85%
% de longo
o curso e 15% de cab
botagem. Desta
D
carga
a
moviimentada em
e 2012, 34
4% foram referentes
r
a granéis sólidos,
s
13%
% de grané
éis líquidos,,
20% de cargas em geral so
oltas e 33%
% de contêin
neres.
A mo
ovimentaçã
ão geral de carga (toneladas) ao longo dos últimos 10
0 anos enco
ontra-se na
a
Figurra 2.
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Movimen
ntação de caarga (toneladas)
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12

nos
An

F
Figura
2 - Mo
ovimentação de
d carga (ton
neladas)
Fo
onte: CEARA
APORTOS

O píe
er 1, especcificamente, foi conceb
bido para op
peração de granéis só
ólidos no be
erço interno
o
e carrga geral no
o berço externo e atua
almente ope
era com carrga geral (b
bobinas de aço,
a
tarugo
o
e fio
o máquina) e granéis sólidos; o píer 2 pa
ara operaçã
ão de gran
néis líquido
os e gasess
lique
efeitos e attende atuallmente o gás
g
natural com sua usina de regaseficaç
ção (GNL);
enqu
uanto que o TMUT foi concebido
c
p
para
operaç
ção de contêineres e carga geral.
Apóss a conclussão desta ampliação do TMUT – Porto de Pecém,
P
a esstimativa é que sejam
m
impo
ortados atra
avés do píerr 1 para a siderúrgica:
s
a) 224.000
0 toneladas de carvão mineral em
m
2014
4 e 2.000.00
00 em 2016
6; b) 391.00
00 tonelada
as de minérrio de ferro em 2014 e 4.800.000
0
em 2016;
2
c) 89.000 tonelad
das de fund
dentes em 2014
2
e 1.100.00 em 20
016.
A exxportação de
e placas prroduzidas pela siderúrg
gica (atravé
és dos novo
os berços – alvo desta
a
amplliação) prevvista é de 3.000.000,0
00 tonelada
as em 2014, passand
do a 6.000.000,00 em
m
2016
6.
Uma
a vez que os novos be
erços que serão constrruídos são prioritários para a exp
portação de
e
placa
as da siderrúrgica, mas também poderão se
er utilizadoss para outrras cargas//operações,,
apóss a ampliaçã
ão do TMUT a movime
entação da carga prevvista para o ano de 2014 passará
á
para 2.000.000 toneladas e 265.000 TEU, distrib
buídos entrre contêinerres e carga
a geral para
a
ortação e exportação
o; para 20
016 a prev
visão desta
a movimen
ntação pas
ssará para
a
impo
2.500
0.000 toneladas e 330.000 TEU.
2.5

AS E AUTORIZAÇÕES
S EMITIDAS
S
LICENÇA

1
ACE a Licen
nça Prévia nº
n 31/95 autorizando a Secretaria
a
Em 11/12/1995
foi emitida pela SEMA
dos Transportes
T
s, Energia, Comunicaçções e Obrras (SETEC
CO) a desen
nvolver os estudos de
e
impla
antação e localização das obras do Comple
exo Portuárrio do Pecé
ém. Em 18//07/1996, o
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Consselho Estad
dual do Meiio Ambiente
e - COEMA
A, com base
e no referid
do Parecer, aprovou a
conccessão de Licença de
d Instalaçã
ão para o Complexo
o Portuário
o do Pecé
ém – CPP
P
(Ressolução CO
OEMA n° 03) culminando, em 29/07/1996, com a em
missão da Licença
L
de
e
Insta
alação nº 42
2/96 pela SE
EMACE.
No entanto,
e
em
m 07/1997 foi alertad
do que o licenciamen
nto do empreendimen
nto era de
e
comp
petência federal, resulltando na emissão
e
da Licença de
e Instalação (LI), em 02/12/1997
7
a instalaç
pelo IBAMA (n° 24/97), autorizando
a
ção do Com
mplexo Industrial e Portuário do
o
ém - CIPP.
Pecé
A Liccença de Operação
O
(LO) nº 167
7/2001 foi emitida
e
pelo
o IBAMA e
em 16/10/20
001 para o
Com
mplexo Portu
uário do Pe
ecém (CPP)) e assim, desde
d
sua inauguraçã
ão em 2002
2, o mesmo
o
vem operando.
m o objetivo
o de atend
der às deliberações da
d Sentençça n° 04.200-8/2008 - TIPO A,
Com
referrente ao Prrocesso n° 1999.81.00
0.022638-8,, ação civil pública aju
uizada pelo
o Ministério
o
Público Federal, a Secretaria da Infrae
estrutura do
o Ceará (SE
EINFRA), re
equereu em
m novembro
o
de 20
009, junto ao
a Instituto Brasileiro do
d Meio Am
mbiente e do
os Recursoss Naturais Renováveis
R
s
- IBA
AMA a reg
gularização da Licençça de Operação (LO)) para o C
Complexo Industrial e
Portu
uário do Pe
ecém - CIPP
P. Para tan
nto apresen
ntou o Estud
do de Impa
acto Ambien
ntal (EIA) e
respe
ectivo Relatório de Imp
pacto Ambie
ental (RIMA
A) específiccos para o C
Complexo In
ndustrial do
o
Pecé
ém – CIP.
Para
a a ampliaçã
ão do Comp
plexo Portuário de Pec
cém foi soliccitada Licen
nça de Insta
alação para
a
a construção do
o Terminal de Múltiplo
o Uso (TMUT), sendo
o esta expe
edida pelo IBAMA em
m
17/11/2008 (nº 551/2008). A Licença
a de Opera
ação do Co
omplexo Po
ortuário do Pecém nºº
2001, com retificação
o, foi expe
edida pelo IBAMA em
m 06/11/20
012, contemplando o
167/2
Term
minal de Múltiplo Uso (T
TMUT).
A pe
edreira que
e será utilizzada como
o fonte de material pa
ara a amp
pliação (do cabeço) e
alarg
gamento do
o quebra-mar, denominada Serro
ote Jacurutu
u, já se enccontra licen
nciada pela
a
SEM
MACE (Licen
nça de Operação nº 17/2012 – ANEXO II)) em 06/01//2012 e a entrada no
o
pedid
do de renovvação já foi feito (Proce
esso nº 127
752503-3).
O ca
anteiro de obras,
o
que será
s
utilizad
do como áre
ea de apoio
o durante a ampliação
o do TMUT,,
já se
e encontra licenciado pela SEMA
ACE (Licenç
ça de Operração nº 23
31/2012 – ANEXO
A
II),,
com validade atté 11/05/2015, podendo a mesmo
o ser renova
ada através de pedido motivado.
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3
3.1

C
CARACTE
ERIZAÇÃO
O DO EMP
PREENDIM
MENTO
APRESEN
NTAÇÃO DO
D EMPREE
ENDIMENT
TO E OBJE
ETIVOS

A pre
esente cara
acterização (alvo deste
e Estudo Am
mbiental) é a ampliação
o do TMUT
T – Porto de
e
Pecé
ém, onde se
erão constrruídos 2 be
erços em árrea contígua
a ao TMUT
T para expo
ortação dass
placa
as que serã
ão produzid
das pela Co
ompanhia Siderúrgica
S
do Pecém. Tais berço
os deverão
o
ser equipados
e
com guind
dastes espe
ecíficos parra movimen
ntação desstes produto
os, do tipo
o
SLC.. O custo de
d implanta
ação destess dois prim
meiros berço
os, já contrratados, é de R$ 238
8
milhõ
ões.
Have
erá constru
ução deste
es dois berços conjuntamente com a am
mpliação do
o pátio da
a
2
retroárea (600 m de com
mprimento e 115 m de
e largura, totalizando
t
69.000 m ). Os doiss
os serão co
onstruídos com cortina
a de contenção de ca
amisas metálicas e es
struturas de
e
berço
conccreto, enqua
anto que para
p
a consstrução do pátio da re
etroárea ha
averá neces
ssidade de
e
emprréstimo de material proveniente de dragagem, uma vez
v
que o m
material será utilizado
o
para o aterro hidráulico.
h
d uma áre
ea de emp
préstimo qu
ue recebeu
u
Entretanto,, trata-se de
autorrização do IBAMA (Ofíício nº 864/2
2010 – DILIC/IBAMA), quando da
a execução da obra do
o
TMU
UT e será novamente
e utilizada, de forma
a que será
á apresenttado o pro
ocedimento
o
esqu
uemático da
a dragagem no item 3.4
4.5.1.
Adiciionalmente, haverá im
mplantação de uma nova ponte de
e acesso a
aos novos berços,
b
que
e
será localizada em posição
o paralela à atual ponte com maiior capacida
ade de mov
vimentação
o
de ve
eículos e suporte de estruturas,
e
u
uma
vez qu
ue haverá um
u aumento
o no fluxo de
d veículoss
acesssando o Te
erminal qua
ando todass as infraes
struturas me
encionadass estiverem operando..
Esta ponte tem previsão de
e investimento da orde
em de R$ 17
75 milhões..
erá também
m ampliação (do cabe
eço) e alarrgamento do
d quebra-m
mar existen
nte SO-NE,
Have
send
do estas rea
alizadas parra que posssa receber a longarina da nova po
onte e para
a que exista
a
conccordância entre
e
a nova ponte qu
ue será con
nstruída e a nova via
a de acesso
o que será
á
impla
antada sob
bre o menccionado quebra-mar, respectivam
mente. Não
o haverá re
emoção do
o
enrocamento exxistente, de
e maneira que
q
apenas
s a crista será
s
retirad
da para que
e o mesmo
o
posssa ser ampliiado, com posterior
p
rea
aproveitame
ento da me
esma. O cussto de exec
cução desta
a
etapa
a de serviço
o é de R$ 85
8 milhões.
Uma
a vez que o quebra-ma
ar será alarrgado e terá
á o cabeço
o ampliado, o mesmo necessitará
n
á
de pa
avimentaçã
ão, sendo esta
e
constitu
uída de uma
a camada de
d filtro inve
ertido seguida de uma
a
cama
ada de brita
a graduada..
Adiciionalmente, serão construídas canaletas
c
e caixas de
e drenagem
m pluvial e oleosa e
utilidades para tubulações, mas que estarão
e
em
m funcionam
mento apena
as durante a etapa de
e
esente amp
pliação.
operação da pre
bjetivo destta ampliaçã
ão é atende
er a cresce
ente deman
nda por ope
erações po
ortuárias no
o
O ob
Com
mplexo Portu
uário Pecém (CPP) e o express
sivo aumen
nto na movvimentação de cargass
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ocorrrido, de ma
aneira a suportar o gra
ande fluxo de cargas previsto pa
ara os próx
ximos anos..
Isso por que o CPP
C
atua como
c
um po
onto de fund
damental im
mportância na cadeia logística
l
de
e
diverrsos setore
es industria
ais (alimen
ntício, têxtil, agroindu
ustrial, con
nstrução civil, metal-mecâ
ânico, maquinários, ettc.), atende
endo uma ampla
a
área de abrangência que se estende
e
desd
de o Estado
o da Bahia até o Amazzonas, cons
solidando a posição do Complexo Portuário
o
Pecé
ém como um
m porto con
ncentrador de
d cargas, tanto
t
na exp
portação co
omo na importação.
3.2

MAPEAM
MENTO

A loccalização da
d referida ampliação do TMUT pode ser visualizada
v
1 áreas de
e
no Mapa 1,
apoio
o, canal de
e acesso ao
o porto e bacia
b
de ev
volução (Ma
apa 2), os n
núcleos populacionaiss
(Map
pa 7), baccia/rede hid
drográfica (Mapa 10)), as unida
ades de cconservação
o e áreass
prioritárias para conservação (Mapa 11 e Mapa 12).
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3.3

CRONOG
GRAMA FÍS
SICO COM PREVISÃO
P
O DAS ETAPAS DE EX
XECUÇÃO

onograma de
d execuçã
ão das obra
as, onde se
e pode visualizar o período de ex
xecução da
a
O cro
amplliação do TM
MUT – Portto de Pecém
m encontra--se na Tabe
ela 1.
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Estu
udo Ambiental Com
mplementar da Amplliação do
Terminal de Múltiplo
M
Uso - TMUT
T
Porto de Pecém
Tab
bela 1-Cronograma
a físico com as eta
apas de execução da ampliação do TMUTT
Porto de Pe
ecém

ATIVIDADES OBJETO DE
LICENCIAMENTO (AMPLIAÇÃO ATIVIDADES LICENCIADAS
TMUT)

ATIVIDADES

MÊS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 13 14 15 16
6 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
2 30

SERVIÇOS E OB
BRAS PRELIMINARES
S

X X X X X

CANTEIRO DE OBRA
O
E PEDREIRA

X X X X X

CAMINHO DE SE
ERVIÇO (TRANSPOR
RTE DE ROCHAS)

X

X

X

X

X X X

SERVIÇOS GEOTÉCNICOS

X X X X

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

X X X X
X X X

X

X

X

X

X

X

X X X X X X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

QUEBRA-MAR

X X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ENGORDA DO QUEBRA-MAR
Q
EXISTE
ENTE

X X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

REMOÇÃO DE ENROCAMENTO
E
EXIS
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X X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

REMOÇÃO DA CRISTA
C
DO QUEBRA--MAR EXISTENTE

X X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PAVIMENTAÇÃO
O DA PISTA DE ROLA
AMENTO

X X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PONTE DE ACES
SSO

X X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X X X X X X X

X

X

X

X

X

X

DRAGAGEM
ADMINISTRAÇÃO
O DA OBRA

CAIS DE ATRACA
AÇÃO
PÁTIO DA RETROÁREA

Fo
onte: CEARAPORTOS
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3.4

TÉCNICA
AS E PROCEDIMENTO
OS DE CON
NSTRUÇÃO
O E INFRAE
ESTRUTUR
RA

p
tos e técniccas para co
onstrução e infraestruttura das am
mpliações do
d TMUT –
Os procediment
Porto
o de Pecém
m incluem construção
o de dois berços, conjjuntamente com a am
mpliação do
o
pátio
o da retroárrea, constru
ução de nova ponte de acesso a estes novvos berços, ampliação
o
(do cabeço)
c
e alargamento
a
o do quebra
a-mar, pavim
mentação das
d novas á
áreas no quebra-mar e
consstrução de canaletas e caixas de
d drenage
em pluvial e oleosa. O canteiro
o de obrass
enco
ontra-se atu
ualmente desativado, mas manttem as esttruturas de apoio nec
cessárias à
execcução das ampliações,
a
ativados para esta. Apó
ós a conclu
usão destass
que serão apenas rea
obrass, o canteirro será man
ntido para futuras
f
obra
as, uma ve
ez que sua Licença de
e Operação
o
(nº 231/2012 – expedida
a pela SE
EMACE) te
em validad
de até 11//05/2015, havendo
h
a
e pedido de renovação
o da mesma
a.
posssibilidade de
3.4.1
1

PONTE DE LIGAÇÃO AO QU
UEBRA-MAR SO-NO EXISTENTE
E
E PARA AC
CESSO AO
O
TMUT

Deve
erá ser construída a po
onte de liga
ação ao quebra mar SO-NO
S
exisstente, para acesso ao
o
TMU
UT – Termin
nal de Múltiiplo Uso, co
om extensã
ão total de 1.520,0 m, 32,10 m de largura e
10,0 m de faixa de rolamen
nto, paralela
a a ponte de
e acesso exxistente.
A ponte foi proje
etada para uso múltiplo
o, assim de
efinido:


Pistta de rolamento.com 10m de largu
ura com guarda roda tipo New Jersey;



Tub
bovia;



Corrreias Transsportadorass de grãos;



Corrreias Transsportadorass de minério
o;



Utilidades Elétricas;

uarda roda tipo
t
New Je
ersey tem, em
e ambos os
o lados da
a pista, uma
a abertura de
d 70 cm, a
O gu
cada
a 20 m, para
a acesso àss tubulaçõess, correias e/ou
e
utilidad
des.
A Fig
gura 3 mosttra as faixass de utilizaçção da pontte.
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Figura 3 – Faixas de uttilização da ponte
p

A po
onte de ace
esso está projetada
p
pa
ara suporta
ar vento co
om velocida
ade de até 30m/seg e
esforrços de corrrente de até
é 1,0 nó.
Os carregamen
c
ntos inciden
ntes na sup
perestrutura
a, para cad
da faixa de uso, são descritos a
segu
uir.
a) Corrreias Transsportadorass: Foram previstas duas correiass transporta
adoras com
m
carga linearme
ente distribu
uída de 15 kN/m;
k
p
carg
ga linearme
ente distribu
uída de 5 kN/m para a
b) Utilidades Eléttricas: Foi prevista
ha de utilida
ades elétrica
as;
linh
c) Tub
bovia: As ca
argas previsstas para a tubovia esttão indicada
as na Figura
a 4.

Figura 4 – Cargas
C
previs
stas para a tu
ubovia

d) Veíículo Rodovviário de Pro
ojeto Classe
e 45 (Figura
a 5).
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Figu
ura 5 – Veícullos Rodoviáriio de projeto (Classe 45)

e) Veíículo Especcial (Figura 6).
6

Figura 6 - Distribuição
D
d Carga por eixo e pneu do
de
d veículo es
special

Açõe
es de monta
agem e manutenção: foi
f prevista, também, uma
u
sobreccarga de 10kN/m² para
a
cobriir as ações de montagem e manu
utenção ao longo
l
da po
onte.
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3.4.1
1.1 Modula
ação Longitudinal
A esstrutura da ponte
p
possui 1520m divididos
d
em
m 4 trechos de 80m, 8 trechos de
e 120m e 2
trech
hos de 120m
m com alarg
gamento. Cada
C
trecho é composto
o por vãos de 20m, istto é, a cada
a
20m existe um
ma travessa
a, fixada àss estacas, e que servve de apoiio para as vigas que
e
suste
entam o tab
buleiro (Figu
ura 7 e Figu
ura 8).
O tab
buleiro tem largura típiica de 33m e aumenta
a para 70m nos trechoss com alarg
gamento. O
motivvo deste ala
argamento é permitir a suportação
o dos tuboss nos seus ““loops”.
A vig
ga inicial de
e cada módulo se apóia na últim
ma travessa
a do módulo anterior através de
e
aparelho de apoio de elasstômero fre
etado do tip
po NEOPRE
EX. Na travvessa centrral de cada
a
módu
ulo existem
m estacas in
nclinadas, fo
ormando ca
avaletes na
a direção lo
ongitudinal da
d ponte, a
fim de
d exercer a principal suportação
s
às ações ho
orizontais lo
ongitudinaiss.
Cada
a travessa tem
t
estacass inclinadass, formando
o cavaletes na direção
o transversa
al da ponte,,
a fim
m de exercerr a principal suportação às ações horizontaiss transversa
ais.

Figura 7 – Estrutura da nova pon
nte

Fig
gura 8 - Vista longitudinal esquemática
a da ponte

Vale ressaltar que estes vãos da ponte
p
poss
sibilitam a passagem de embarrcações de
e
ueno porte. No entantto, existe uma
u
norma
ativa emitida pela Cap
pitania dos Portos do
o
pequ
que, em função
Cearrá (PORTA
ARIA nº 28 / CPCE de
d 30/11/20
006), que estabelece
e
f
dass
caraccterísticas do
d Complexxo Portuário
o do Pecém
m (offshore),, foi criada uma área em
e torno do
o
mesm
mo, denominada Área de Segura
ança do Pec
cém (ASTPP), onde ass atividades
s de pesca,,
espo
orte/recreio e fundeio são proibid
das (exceto
o fundeio de
e embarcaçções dema
andando ou
u
saind
do do termin
nal).
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3.4.1
1.2 Supere
estrutura
A su
uperestruturra é compo
osta por lajjes moldadas no loca
al sobre vig
gas de seçã
ão “T” pré-mold
dadas. Esta
as vigas pré
é-moldadas são apoiad
das nas tra
avessas mo
oldadas no local sobre
e
elem
mentos pré-m
moldados apoiados nas estacas (Figura 9).

Figu
ura 9 - Viga pré-moldada

As vigas
v
pré-m
moldadas, com peso de
d 400kN, tem
t
protensão para e
este carregamento de
e
peso
o próprio. Os elementos pré-molda
ados de apo
oio das travvessas são de concreto
o armado e
o ma
aior tem 150
0kN de peso
o próprio (F
Figura 10).

Figura
a 10 – Vigas pré-moldadas
p
s

3.4.1
1.3 Infraestrutura
A inffraestrutura da ponte de
d acesso é composta
a basicamen
nte de estacas moldad
das “in situ””
de co
oncreto arm
mado, com camisa me
etálica perdida de 8mm
m, totalizand
do diâmetro
o de 80cm,
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com cravação vertical e com
c
inclina
ações 1:4 e 1:6 prosseguidas a
através de escavação
o
olo/rocha e posterior co
oncretagem
m (Figura 11).
interiior dos materiais de so

Figura 11 – Estacas moldadas “in situ” de co
oncreto armad
do

3.4.1
1.4 Materia
ais Emprega
ados
Na ponte
p
de ace
esso será adotado:
a

3.4.2
2



Co
oncreto Pré
é-Moldado e Moldado “in loco
o”: resistên
ncia caracte
erística do
o
concreto estru
utural aos 28
2 dias: fck = 50MPa;



Açço CA-50: re
esistência característic
c
ca do aço: fyyk = 500MP
Pa;



Açço CP-190-R
RB: resistên
ncia caracte
erística do aço:
a
fptk = 1
1900MPa.

AMPLIA
AÇÃO (DO CABEÇO) E ALARGAMENTO DO
D QUEBR
RA-MAR EXISTENTE
E
E
SO-NE

O ca
abeço do qu
uebra mar existente
e
SO
O-NE, que possui
p
cota
a da crista n
na elevação
o +8,00 m e
fundo
o marinho em
e torno da
a elevação -17,50 m, será
s
estend
dido cerca d
de 60,00 m no sentido
o
da te
erra e o próprio
p
quebra-mar terá a sua seção
s
transsversal alargada, no sentido de
e
Noro
oeste para Sudeste
S
em
m cerca de 33,00
3
m.
Serã
ão utilizadoss cerca de 1.115.229
1
m3 de rocha
a, sendo 39.342 m3 de rochas de 1 kg a 1,0 t
para regularizaçção e pree
enchimento do núcleo e 934.564
4 m3 de roccha de 1,0 a 6,0 t na
a
3
paça interna e 141.353
3 m de rocha de 6,0 a 9,0 t na ca
arapaça exte
erna.
carap
Com
mo menciona
ado anteriormente, estta ampliação (do cabeçço) do queb
bra-mar serrá realizada
a
para que o messmo possa receber a longarina
l
da nova pon
nte e o seu alargamen
nto ocorrerá
á
a concordâ
ância entre a nova po
onte que se
erá constru
uída e a nova via de
e
para que exista
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acessso que serrá implantad
da sobre o mencionad
do quebra-m
mar. Os impactos rela
acionados a
esta atividade (sse houvere
em), estarão
o contempla
ados na Avvaliação de Impacto Am
mbiental do
o
prese
ente Estudo
o Ambienta
al e a justificcativa para a alternativva técnica n
no item 4 (A
Alternativass
Tecn
nológicas, Locacionais
L
e Justificattivas).
3.4.3
3

PAVIME
ENTAÇÃO NO
N QUEBR
RA-MAR AM
MPLIADO E ALARGAD
DO

Toda
a a extensã
ão do quebra mar exxistente am
mpliado e alargado
a
re
eceberá pav
vimentação
o
consstituída de uma
u
camad
da de filtro invertido seguida de uma camad
da de brita
a graduada..
Sobrre a estrutu
ura acima citada, no trrecho da pis
sta rodoviária, será exxecutado re
evestimento
o
em blocos
b
de co
oncreto pré-moldado, tipo
t
PAVI-S
S sobre uma
a camada de areia com
mpactada.
3.4.4
4

BERÇOS
S DE ATRA
ACAÇÃO DO
D TMUT EM
E CORTIN
NAS DE ES
STACAS PRANCHAS
P
S
METÁLICAS

Os dois
d
novos berços de
e atracação
o deverão ser constrruídos ao longo do quebra-mar
q
r
existtente e amp
pliado na direção
d
NO,, com as se
eguintes re
eferências e
em relação aos níveiss
adota
ados pela DHN: cota média do fundo marinho = -17
7,50 m; nívvel de coro
oamento da
a
retroárea 5,50 m e nível d´água = -0,2
26 m a 3,20 m.
A ob
bra do cais possuirá 60
00,0 m de compriment
c
to para dois berços de
e atracação
o de navioss
cargu
ueiros de até
a 140.000
0 TPB ou navios
n
Portta Contêine
eres Ultra G
Grandes (“U
Ultra Large
e
Conttainer Shipss”) para 14.500 TEU’ss, tendo sid
do projetado
o para operação de carga
c
geral,,
2
contê
êineres e produtos
p
sid
derúrgicos para
p
sobrec
carga de 10
0,0 t/m e o
operação de
e guindaste
e
de pó
órtico com 30,48
3
m (10
00 pés) de bitola.
b
O ca
ais será con
nstituído de
e uma cortin
na e uma re
etroárea de
e 119 m de largura por 600 m de
e
comp
primento. A cortina é formada
f
por estacas prancha
p
com
mpostas de perfis combinados de
e
estaccas tubularres com diâmetro
d
exxterno de 1.422,00 mm
m e esp
pessura de 14,3 mm
m
espa
açados de 2.882,00
2
mm
m, intercala
ados com es
stacas tipo AZ-24-700 ancoradas
s nos níveiss
+0,50
0 m e -11,0
0 m por meio de tirante
es de aço e placas de concreto
c
arrmado assentes a 37,0
0
m e 33,0
3
m, respectivamen
nte, no terre
eno da retro
oárea a parttir da cortina
a.
As estacas tubu
ulares são as
a principaiis responsá
áveis pela estabilidade
e
e da cortina, devido ao
o
subssolo rochosso, onde ass estacas AZ
A têm pe
enetração apenas
a
no solo superficial e ass
estaccas tubularres têm sua continuid
dade garantida por meio
m
de perrfuração me
ecânica na
a
rocha
a, com possterior ench
himento do concreto armado
a
no interior do
o furo e no
o trecho de
e
ligaçção com os tubos. A ficcha da esta
aca prancha
a é de 11,0
0 m a partirr do fundo marinho
m
de
e
eleva
ação -17,5 m. A cortina
a possui um
ma viga de coroamento
o em concrreto armado
o que serve
e
de apoio
a
ao trilho dos gu
uindastes portuários
p
do
d lado do mar e abrriga o para
amento dass
defen
nsas maríttimas e os cabeços de amarração de 1.5
500 kN. O apoio do trilho doss
guind
dastes porttuários do lado de terra é assentado em um
ma viga lon
ngitudinal apoiada
a
em
m
bloco
os isolados apoiados de
d estacas escavadas
e
(tubulões) de
d 80 cm de
e diâmetro.
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Um tirante
t
de 50
5 mm de diâmetro
d
liga a viga de
e coroamen
nto da cortin
na à viga do
o trilho doss
guind
dastes.
Os materiais
m
utilizados nass obras do cais
c
constam
m abaixo:


c
co
oncreto de alto
a desempenho fck > 50 MPa;
Estruturas de concreto:



Aço
o das estruturas de con
ncreto: aço CA-50;



Elementos me
etálicos de aço
a da corttina de esta
acas pranccha: aço com fy = 355
5
MPa e fu = 480
0 MPa;



Tira
antes e acesssórios: aço
o com fy = 500
5 MPa;



Os elementos metálicos são revestidos com pintura
p
confforme espe
ecificação a
seg
guir:
 C
Cortina frontal: todoss os eleme
entos consstituintes em
m todas as
a faces e
c
compriment
to mínimo de
d 23,0 m entre o topo + 2,65 m a -20,35 m;
 Tirantes:
T
tod
dos os elem
mentos cons
stituintes em
m todas as faces e extensão;



Esp
pecificação da pintura:
 P
Preparo da superfície: conforme ISO 8501 – Limpeza ccom jateame
ento GRAU
U
S 2 ½;
SA
 Pintura
P
de fundo:
f
Prime
er com filme
e de epoxy poliamida: 1 demão de 150 m;
 P
Pintura de acabamento
a
o: tinta com
m filme seco
o de alcatra
atão de ULH
HA e epoxyy
p
poliamida:
2 demãos de 150 m;
 Espessura
E
t
total
da pinttura: 450 m
m;
 T
Todas as estruturas metálicas
m
de
everão ser protegidas
p
por proteçã
ão catódica
a
d circuito impresso, co
de
ompatível com
c
o sistem
ma de pintu
ura.

3.4.5
5

AMPLIA
AÇÃO DO PÁTIO DA RETROÁRE
R
EA

A am
mpliação da
a retroárea será
s
de aprroximadamente 69.000
0 m2, se de
esenvolvend
do atrás da
a
cortin
na do cais, em prosseg
guimento de
e 600,0 m do
d cais exisstente.
O retângulo da retroárea será
s
formad
do pela corrtina frontal do cais, o tramo do quebra-mar
q
r
existtente NO e o fechamento do caiss existente, com o diqu
ue de enroccamento en
nraizado no
o
queb
bra-mar NO. A retroáre
ea consumirrá um volum
me de aterro
o hidráulico
o de aproxim
madamente
e
3
1.260
0.320 m que deverá ser obtido por explora
ação submersa utilizando equipa
amento tipo
o
“Drag
ga Split Auttotransporta
adora”.
O ma
aterial deve
erá ser tran
nsportado e despejado
o por desca
arga de fund
do até a prrofundidade
e
aproxximada de -5,0 m; e a partir desssa elevação
o o aterro deverá
d
ser executado pela draga
a
por bombeamen
b
nto até a co
ota +3,5 m.
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A pa
artir daí a exxecução de
everá ser fe
eita por aterrro mecânicco com equipamentos rodoviárioss
que fazem
f
o transporte, esspalhamento
o e compac
ctação até a elevação ffinal de projjeto.
Apóss o aterro pronto,
p
deve
erá ser exe
ecutado a estrutura
e
do
o pavimento
o, constituíd
da da base
e
com brita gradu
uada compactada com
m 80% CBR
R e 25 cm de espesssura, e sob
bre essa, o
revesstimento em
m piso pré-m
moldado em
m blocos de
e concreto in
ntertravado tipo PAVI’s
s de 8,0 cm
m
de esspessura e fck > 40 MPa.
3.4.5
5.1 Proced
dimento Esq
quemático da
d Dragagem
Na re
ealização da
d dragagem
m, será utilizada uma draga de sucção
s
e arrasto com capacidade
c
e
de dragagem de até 20 metros de pro
ofundidade, enchendo
o uma ciisterna de
e
aproxximadamen
nte 1.000m³³ através de “draaghe
ead”. A descarga do m
material será realizada
a
atravvés de aberrtura do fun
ndo (batelad
do), de tubu
ulação em jato de proa
a, tipo “rainb
bow” (arco-iris) e de pipe lin
ne (bombea
amento por tubulação) com 660 mm
m de diâmetro.
A draga é do
o tipo “Drraga Split Autotransp
portadora”, modelo ""VIKING R"
R e suass
t
podem ser vissualizadas na
n Tabela 2.
2
caraccterísticas técnicas
Tabela 2 – Característticas técnicas
s da draga qu
ue será utilizada
Característic
cas

Especificações

Tonelada Bru
uta

1.102
2 GT

Comprimento

66,80
0m

Boca

11,86
6m

C
Calado
carreg
gado

4,52
2m

Calado vazio

2,85
5m

Cap
pacidade da cisterna
c

1.010
0 m³

Motores

2 x 44
41 kw

Bow thruste
er

165 kw

Capaccidade de bom
mbeamento

1.080
0 kw

P
Potência
insta
alada

2.433
3 kw

Velocidade va
azia

8,5 kn
nots

Ve
elocidade carre
egada

9,0 kn
nots

Tripulação
o

7 hom
mens

Bandeira

Dinamarquesa

Classificado
ora

Germanisch
her Lloyds

Estão previstoss para serrem dragad
dos aproxim
madamente
e 1.260.320
0 m3 de sedimentos,
s
,
atravvés do méto
odo supraciitado no item
m 3.4.5, e terá
t
duraçã
ão de aproximadamentte 8 meses,
tendo
o início no sétimo
s
mêss da obra, se
e estendendo até o dé
écimo quinto
o mês.
A dragagem se
erá realizad
da com o in
ntuito de aproveitar
a
o material a
arenoso dis
sponível na
a
regiã
ão para a construção
o do pátio da retroárrea, que co
onsumirá u
um volume
e de aterro
o
3
hidrá
áulico de ap
proximadam
mente 1.260.320 m .
A ca
aracterizaçã
ão física doss sedimento
os, que inc
clue a distrib
buição gran
nulométrica
a de acordo
o
com a classifica
ação definid
da pela esccala phi (φ)) (Wentwortth, 1922) fo
oi realizada tanto para
a
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amosstras que contemplam
c
m o perfil ve
ertical da ca
amada de sedimentos
s
(cota) a se
er dragada,,
como
o também desta
d
em planta (seção
o horizontal).
Os resultados
r
a (entre 0,9
90 a 1,5 m)
m e seção
o
desta análise para o perfil verttical – cota
horizzontal – pla
anta, encon
ntram-se su
umarizados na Tabela
a 3 e Tabela 4 e dem
monstram a
ocorrrência pred
dominante de
d cascalho
o e sedimen
ntos classificados como areia (mu
uito grossa,,
grosssa e média
a) para a área
á
do tôm
mbolo (área
a de empré
éstimo) (Ma
apa 5). Med
diante esta
a
caraccterização, a Resoluçã
ão CONAMA
A nº 454/20
012, que esstabelece ass diretrizes gerais e oss
proce
edimentos referenciaiss para o ge
erenciamentto do materrial a ser dragado em águas sob
b
jurisd
dição nacional, em seu
u artigo 7º, inciso
i
I e II estabelece:
Art. 7º Fica disp
pensado de caracterizaca
c
ao química, ecotoxicolog
gica e outross
estu
udos comple
ementares referentes
r
a caracteriza
acao, o ma
aterial a serr
drag
gado que ate
enda uma da
as seguintes característiccas e condiçõ
ões:
I – fo
or 100% com
mposto por areia
a
e granulometrias su
uperiores;
II – for compossto por areia
a grossa, muito grossa, cascalho ou
o seixo em
m
s
a 50
0%;
fraçção igual ou superior

Assim
m, uma vezz que a carracterização
o física dos
s sedimento
os apontou para prese
ença, neste
e
ambiiente, de apenas
a
casccalho e sed
dimentos com
c
granulo
ometria corrrespondentte a areiass
muito
o grossas, grossa e média,
m
a carracterização
o química, ecotoxicoló
ógica e outrros estudoss
comp
plementares são dispe
ensados.
Adiciionalmente, segundo diferentes autores (P
Pruell & Qu
uinn, 1985; Lopez ett al., 1996;;
Andieux & Amin
not, 2001; Pagliosa
P
et al.,
a 2005), teores
t
eleva
ados de are
eia tem men
nor área de
e
supe
erfície e, conseqüenttemente, menor
m
imp
portância no
n processso de adsorção de
e
subsstâncias, de
e forma com
m que este
e tipo de se
edimento é caracteriza
ado por não
o acumularr
conta
aminantes.
Ao in
nvés da dissposição de
este material em Água
as sob Juriisdição Naccional (AJN
N) haverá a
utilização benéffica dos me
esmos, funccionando como
c
uma área
á
de em
mpréstimo de
d material,,
assim
m definida pela
p
Resolu
ução CONA
AMA nº454/2
2012, que estabelece
e
em seu Artt. 15, inciso
o
I, min
nimizando seus
s
impacttos:
Art. 15. O emprreendedor de
everá consid
derar previam
mente a deciisão sobre a
disp
posição, a po
ossibilidade da utilização benéfica d
do material dragado, de
e
acordo com su
ua caracteriz
zação e cla
assificação, b
bem como a avaliação
o
amb
biental e a análise
a
da viiabilidade ecconômica e operacional das opçõess
de disposição,
d
a
atendidas
as regulamenta
ações especcíficas e pertiinentes.
§ 1o
o – Os usos benéficos po
ossíveis, entrre outros, sã
ão os seguinttes:
I. obras de eng
genharia – criação
c
e me
elhoria do te
erreno, reco
omposição e
engordamento artificial
a
de praias,
p
estab
bilização da linha de cos
sta, margenss
de rios
r
e contro
ole de erosã
ão, bermas offshore,
o
ma
aterial de ca
apeamento e
pree
enchimento de células sedimentare
es, aterro p
para portos, aeroportos,,
anco
oradouros, construção
c
de diques, ba
arragens e ro
odovias;

A ne
ecessidade de realiza
ação de dragagem
d
para
p
a con
nstrução do
o aterro hidráulico é
justifficada como
o uma altern
nativa ao método
m
conv
vencional co
om pilares e laje de concreto, que
e
além
m de ser mais
m
demorrado, dema
andaria um
m elevado fluxo de ccaminhões devido ao
o
lança
amento de rochas parra construçção do diqu
ue/ estaca e tabuleiro de lajes, sendo
s
uma
a
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fonte
e adicional de ruídos e emissõe
es atmosférricas. Adicio
onalmente, com esta técnica de
e
consstrução, ao invés de co
oncreto será
á utilizado aço,
a
um pro
oduto industrial de alta
a qualidade,,
vida útil extensa, recicláve
el e de baixxo impacto ambiental,, resultando
o em uma quantidade
e
muito
o menor de resíduos.
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Tabela 3 – Da
ados de granulome
etria da área de em
mpréstimo (perfil vertical
v
– cota)
AMO
OSTRAS
EM
M COTA
(P
PERFIL
VER
RTICAL)

CLASSIFICAÇÃ
ÃO (WENTWORTH, 1922)
TOTAL

CLA
ASSIFICAÇÃO
MÉDIA

CLASSIFICAÇÃ
ÃO
FOLK

Cascalho argilo
osa

CAS
SCALHO

AMG
G

AG

AM

AF

AMF

SILTE
E

ARGILA

D01

4
40,5

26,5
5

22,47

10,15

0,27

0,08

0

0

99,97

AMG

D03

0,38

5,38
8

32,61

45,16
4

15,03

1,43

0

0

100

AM

D05

2
26,09

24,65

18,94

10,49

2,94

10,59

0,31

6

93,7

AG

Areia com casca
alho

D07

1
12,93

16,91

19,21

11,23

8,04

29,38

0,16

2,13

97,71

AM

Areia com casca
alho

D09

0,43

1,67
7

8,05

53,06
5

27,11

9,68

0

0

100

AM

D11

0,32

1,71
1

8,64

52,49
5

29,19

7,66

0

0

100

AM

Areia com casca
alho
esparso

Areia com casca
alho
esparso
Areia com casca
alho
esparso

Fo
onte: CEARAPORTOS
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Tabela 4 - Dado
os de granulometria da área de emprréstimo (seção horrizontal – planta)
AM
MOSTRAS
EM PLANTA
(S
SEÇÃO
HOR
RIZONTAL)

CLASSIFICAÇÃ
ÃO (WENTWORTH
H, 1922)
AMF

SILTE
ARGILA

TOTAL

CLA
ASSIFICAÇÃO
MÉDIA

CA
ASCALHO

AM
MG

AG
AM

C1

1,9

20,6

71,7

3,9

1,8

0,1

99,9

AG/AM

C2

2,8

21,2

70,3

4

1,6

0,1

99,9

AG/AM

C3

2,7

19,3

73,2

3

1,6

0,1

99,8

AG/AM

C4

4,7

18,2

72,4

3,6

1

0,1

99,7

AG/AM

C5

4

11,4

75,3

7

2,2

0,1

99,9

AG/AM

C6

3,7

17,2

75,7

3

0,4

0

99,7

AG/AM

C7

3

8

78,6

8,3

1,8

0,2

99,7

AG/AM

C8

1,9

10,1

76,2

9

2,5

0,3

99,9

AG/AM
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CLASSIFICAÇÃO
FOLK

Areia com casca
alho
esparso
Areia com casca
alho
esparso
Areia com casca
alho
esparso
Areia com casca
alho
esparso
Areia com casca
alho
esparso
Areia com casca
alho
esparso
Areia com casca
alho
esparso
Areia com casca
alho
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AM
MOSTRAS
EM PLANTA
(S
SEÇÃO
HOR
RIZONTAL)

CLASSIFICAÇÃ
ÃO (WENTWORTH
H, 1922)
CA
ASCALHO

AM
MG

AG
AM

AF

AMF

SILTE
ARGILA

TOTAL

CLA
ASSIFICAÇÃO
MÉDIA

CLASSIFICAÇÃO
FOLK
esparso

C9

3,5

18
8

73,6

3,1

1,6

0,2

99,9

AG/AM

C10

2

13,4

76,2

6,6

1,5

0,3

99,8

AG/AM

C11

2,7

10,8

77,1

6,9

2,4

0,1

99,9

AG/AM

C12

4,2

13
3

73,2

8

1,3

0,2

99,7

AG/AM

C13

2,7

12,8

76,7

7

0,8

0

99,9

AG/AM

C14

2,9

15,7

73,6

5

2,5

0,3

99,9

AG/AM

C15

1,8

10,9

77,1

8

1,9

0,2

99,7

AG/AM

Areia com casca
alho
esparso
Areia com casca
alho
esparso
Areia com casca
alho
esparso
Areia com casca
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3.4.6
6

CANALE
ETAS E CA
AIXAS

As obras
o
civis das canale
etas e caixa
as de drena
agem pluvial e oleosa
a e de utilid
dades para
a
deverão se
tubullações, instalações ellétricas e eletrônicas
e
er construíídas conforrme projeto
o
apressentado durante licitaçção e encon
ntram-se co
ontempladass no Mapa 3
3.
3.5

ÇÃO E LO
OCALIZAÇÃ
ÃO DAS ÁREAS
Á
A SEREM UTILIZADA
AS COMO
O
DESCRIÇ
ÁREAS DE
D APOIO

As áreas
á
de ap
poio utilizad
das durante
e a fase de obras da
a Ampliação
o do TMUT
T serão ass
mesm
mas já exisstentes no canteiro
c
de obras da área e, porta
anto, já se e
encontram licenciadass
pela SEMACE (Licença de
d Instalaçção nº 231/2012) em
m 11/06/201
12, com va
alidade até
é
11/06
6/2015 (Ma
apa 2).
3.6

MEDIDAS
S DE SEGU
URANÇA E PREVENÇ
ÇÃO DE AC
CIDENTES

As medidas
m
de segurança
a e prevençção de acidentes estão
o contempla
adas no Prrograma de
e
Cond
dições e Meio
M
Ambiente de Tra
abalho (PCMAT) e Prrograma de
e Controle Médico de
e
Saúd
de Ocupacional (PCM
MSO), e se
erão desen
nvolvidas pe
elo consórrcio executo
or para ass
obrass, devendo contemplar:


MAT: Objjetivos e meta do program
ma, inform
mações acerca
a
do
o
PCM
dessenvolvimen
nto do pro
ograma (co
ontendo esstrutura, re
egistros, manutenção,,
divu
ulgação), atribuição de
e responsa
abilidades (p
para o gere
ente da obra, gerente
e
de produção, administra
ativo, todos
s os colab
boradores, CIPA, enttre outros)..
d vivência,,
Devverá conterr também o Memorial Descritivo do canteiro e área de
insttalações elétricas, insstalações de
d combate
e a incênd
dio e meio ambiente;;
reco
onhecimentto e análise
e dos riscos
s ambientaiis e medida
as de contro
ole para ass
prin
ncipais máq
quinas e eq
quipamentos; especificcações técn
nicas das medidas
m
de
e
con
ntrole individ
dual (como
o capacete, protetor individual, ó
óculos de segurança,,
entre outro
prottetor facial,, cinto de segurança,
s
os) e progrramas de treinamento
o
(inte
egração de
e segurançça, palestra
as e treina
amentos e diálogo de
e saúde e
seg
gurança); crronograma de ações; sinalização
o das áreass onde haja
a riscos de
e
acid
dentes; esttabelecimen
nto da CIP
PA e elaboração do p
programa de
d controle
e
méd
dico e saúd
de ocupacio
onal (PCMSO).



PCM
MSO: Deve
e conter a re
elação de empregados
e
s da empressa, com sua
as funções,,
loca
ais e horá
ários de tra
abalho; pro
ocesso pro
odutivo da empresa onde será
á
presstado o se
erviço; obje
etivo geral e objetivo
os específicos; levan
ntamento e
gere
enciamento
o de riscos, além dos riscos existtentes nos locais de trabalho; ass
açõ
ões que se
erão desen
nvolvidas no
n âmbito do PCMSO (onde se
s inclui a
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realização de exames específicos)
e
) e o crono
ograma de
e desenvolv
vimento do
o
d termo de
e responsab
bilidade do médico ressponsável.
messmo, além do
3.7

RESÍDUO
OS SÓLIDO
OS GERADO
OS

ante a fase
e de amplia
ação do TM
MUT serão gerados como
c
resídu
uos sólidos
s apenas o
Dura
mate
erial referen
nte às form
mas de todas as estru
uturas que forem moldadas “in loco” (viga
a
depa
aramento, viga
v
portainener, can
naletas, entre outros)), sendo composto apenas
a
porr
made
eira (chapa
a prensada tipo madeirrite), o que segundo CONAMA
C
30
07/02 se en
nquadra na
a
Classse B ou Classe II, em quan
ntidade red
duzida. Esste resíduo
o ficará armazenado
o
temp
porariamentte no cantteiro de obras
o
(Figu
ura 12), em
m pilhas cconfinadas em baiass
devid
damente id
dentificadass, até que uma emp
presa contrratada, cre
edenciada pelo
p
órgão
o
ambiiental, dará a correta destinação
d
a este mate
erial.
A qu
uantificação destes ressíduos sólid
dos gerados
s na obra somente pod
derá ser infformada ao
o
longo
o do desen
nvolvimento da mesma
a e será ob
bjeto de carracterização
o durante a execução
o
do Programa Am
mbiental de
e Construção (que inclu
ue a Gestão
o de Resídu
uos Sólidos).
As placas metálicas que serão utilizadas serão reutilizadas
r
s posteriorm
mente, de maneira
m
que
e
não haverá desscarte deste
e material. Haverá um
ma usina de concreto a
apenas no canteiro
c
de
e
o informado
o anteriorm
mente), de forma que chegarão até a obra
a
obrass (já licencciado, como
offsh
hore apenass placas prré-moldadass. O presen
nte canteiro
o não possu
uirá área de depósito,,
uma vez que o material provenie
ente da pedreira
p
se
erá direcio
onado diretamente à
pliação das estruturas.
consstrução/amp
As refeições dos traballhadores ocorrerão
o
também
t
apenas no canteiro de obras,,
dispe
ensando, po
ortanto, carracterização
o deste tipo de resíduo
o.
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Figura 12 - Local de
e Armazenam
mento de Resííduos Sólidos
s.

3.8

EFLUENT
TES LÍQUID
DOS GERA
ADOS

e
líq
quidos gera
ados serão apenas aqueles prove
enientes do
os banheiro
os químicoss
Os efluentes
que estarão
e
dispostos nas imediaçõess das obras
s offshore e serão cole
etados perid
diocamente
e
por empresa
e
credenciada e que aten
nda as norm
mas dos órg
gãos ambie
entais. A em
mpresa que
e
ficará
á responsá
ável pela coleta desste efluente
e líquido será
s
contra
atada poste
eriormente,,
respe
eitando o attendimento a estas normas supra
acitadas.
Os banheiros
b
q
químicos
qu
ue ficarão na obra off
ffshore para
a uso dos trabalhadorres, ficarão
o
localizados no quebra-mar, nos berçços de atra
acação e na
n ponte, cconforme po
ode ser na
a
Figurra 13 e serã
ão dimensio
onados ade
equadamente para atender ao número máxim
mo previsto
o
de trrabalhadore
es, na proporção de 11 (onze) unidades no
os berços de atracação
o, 2 (duas))
unida
ades no que
ebra-mar e 4 (quatro) unidades
u
na
a ponte (co
onforme ava
anço da obrra).
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Figura 13 - Loc
calização dos
s Banheiros Químicos.
Q

As canaletas
c
e caixas de drenagem pluvial e oleosa
o
serã
ão construíídas durantte presente
e
amplliação, poré
ém, entrarã
ão em funccionamento
o somente durante a fase de op
peração do
o
emprreendimentto. Assim, neste pressente estud
do ambienta
al apenas será apres
sentado oss
locais de instala
ação das me
esmas (Mapa 3).
bastecimen
nto das má
áquinas pesadas (com
mo caminhões, guind
dastes e ou
utros) será
á
O ab
efetu
uado no prróprio cante
eiro de obrras licencia
ado. O aba
astecimento
o da draga
a, utililizada
a
durante as ativid
dades de dragagem e os demais equipamen
ntos, como martelo de cravação e
perfu
uratriz, ocorrrerá exclussivamente no
n cais e na
a balsa, resspectivamen
nte. Assim, haverá um
m
com estas atividades.
Plano de Emerg
gência/Conttingência em
m execução
o que será condizente
c
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3.9

FONTES DE EMISSÃ
ÃO ATMOS
SFÉRICA

As fontes
f
de emissão atmosférica
a
a ocorrerão
o exclusiva
amente no
os locais das
d
obras,
prove
enientes, principalme
p
ente, do trráfego e operação
o
d
das
máquinas pesad
das, como
o
camiinhões, guindastes e draga, além de eq
quipamento
os como m
martelo de cravação,
perfu
uratriz, entrre outros, conforme
c
po
ode ser vis
sualizado no Mapa 4 e se conce
entrarão no
o
local da dragag
gem, nas áreas
á
de ampliação (d
do cabeço)) e alargam
mento do quebra-mar,
q
consstrução da ponte,
p
dos berços
b
de atracação e pátio da rettroárea.
Com
mo forma de
e contenção
o e minimizzação da emissão de material pa
articulado proveniente
p
e
desta
as fontes mapeadass, mensalm
mente os Técnicos Ambientaiss e/ou Té
écnicos de
e
Segu
urança do Trabalho
T
farão verificações em to
odos os veícculos, máquinas e equ
uipamentoss
que gerem
g
mate
erial particu
ulado.
Esse
e monitoram
mento é feitto através da
d “escala Rigngelman
R
nn”, que pre
econiza que
e quando o
valorr medido é superior
s
ao
o nível 2, oss veículos, maquinas
m
e equipamen
ntos são pa
arados para
a
que seja feita uma manute
enção corre
etiva nos me
esmos, ond
de há troca de filtros e/ou
e
ajustess
nos motores,
m
de
e maneira que
q no novo
o valor medido seja, no
o máximo, e
enquadrado
o no nível 2;
some
ente após nova
n
avalia
ação os mesmos são liberados pa
ara retorno
o ao serviço
o, conforme
e
consstará no Plano de Monitoramen
M
nto Ambien
ntal, Segura
ança e Sa
aúde execu
utável pelo
o
Conssórcio respo
onsável pelas obras de
e ampliação
o.
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3.10 FONTES DE EMISSÃ
ÃO DE RUÍÍDOS E/OU
U VIBRAÇÃ
ÃO
As fo
ontes de ru
uídos e/ou vibração
v
sã
ão as mesm
mas identificadas como fontes de
e emissõess
atmo
osféricas e encontra
am-se identificadas no Mapa
a 4. Estas são prrovenientess
princcipalmente do
d tráfego e operação
o das máquinas pesadas, como ccaminhões, guindastess
e dra
aga, além de equipame
entos como
o martelo de
e cravação, perfuratriz,, entre outro
os.
No entanto,
e
vale
e ressaltar que as ressidências mais
m
próxima
as a estas obras enco
ontram-se a
uma distância aproximada
a de 1,2 km da fonte
e de geraçção de ruíd
dos e/ou vibração, de
e
eira que nã
ão impactará
á diretamen
nte nestas comunidade
c
es. Soma-sse a isso o fato
f
de que
e
mane
a reg
gião terresttre mais prróxima a essta obra offfshore é o próprio Complexo In
ndustrial de
e
Pecé
ém, de man
neira que difficilmente ultrapassará
á estes limite
es.
Dura
ante as ampliações, o Porto ado
otará o Pro
ograma de Condições e Meio Am
mbiente de
e
Trabalho (PCMA
AT), que prreverá açõe
es voltadas a minimiza
ação dos im
mpactos rela
acionados a
emisssão de ru
uídos e/ou vibração, como man
nutenção preventiva
p
dos equipa
amentos e
maqu
uinários.
3.11 QUADRO
O DA MÃO DE
D OBRA
a a ampliaçã
ão do TMU
UT – Porto de
d Pecém, durante as fases de in
nstalação e operação,,
Para
have
erão deman
ndas difere
enciadas po
or mão de obra. Devverão ser ccontratados até 1.169
9
colab
boradores na
n fase de instalação da obra, conforme
c
po
ode ser visualizado na
a Tabela 5,,
enqu
uanto que na fase de operação
o
essse número se restringirá a 149 co
ontratados (Tabela 6).
Desttes 1.169 trabalhado
ores que atuarão na fase de
e instalaçã
ão, a maiioria deless
(apro
oximadamente 89%) possui
p
nível médio, ocu
upando os cargos
c
de a
ajudantes, soldadores,
s
,
moto
oristas, ope
eradores de
e máquinas, entre outrros; 8% posssuem níve
el técnico, distribuídos
d
s
entre
e os cargoss de técnico
os em segu
urança do trrabalho, serrviços gerais, enferma
agem, entre
e
outro
os; e 3% nível superio
or, ocupand
do cargos de engenh
heiros, assisstente social, médico,
entre
e outros.
Tabela 5 - Histograma
a mão de obra
a durante a fa
ase de instala
ação
Tipo
o de Mão de Obra

INDIRETA

MRS Estudos
E
Ambien
ntais Ltda
www.m
mrsambiental.co
om.br

Cargo

N° de Funcionários

Nível de Es
scolaridade

Gerente
e

3

Nível Superior
S

Engenheiro

9

Nível Superior
S

Assistente Social
S

1

Nível Superior
S

Enccarregados Ge
erais e de
Turma

18

Nível Médio

A
Auxiliar
administrativo

6

Nível Superior
S

Auxiliar Administrativo
A
Técnico
o

2

Nível Médio

Vigia

12

Nível Médio

Almoxariffe

1

Nível Médio

A
Auxiliar
de Alm
moxarife

2

Nível Médio
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Tipo
o de Mão de Obra

DIRETA

Cargo

N° de Funcionários

Nível de Es
scolaridade

Capatazia
(Mo
ovimentação, limpeza
l
e
operação
o)

6

Nível Médio

Té
écnico de Níve
el Médio

6

Nível Técnico
T

Mestre Estru
utura
Portuária
a

3

Nível Superior
S

Feitor de Ped
dreira

3

Nível Médio

Apontado
or

9

Nível Superior
S

Laboratorissta

1

Nível Técnico
T

A
Auxiliar
Laborratório

3

Nível Médio

Técnicos de se
T
erviços
gerais (mecâ
ânico,
encanador, ele
etricista,
entre outro
os)

14

Nível Técnico
T

Ajudante
e

8

Nível Médio

Eng
genheiro de Segurança
do trabalh
ho

1

Nível Superior
S

Téccnico de Segu
urança do
Trabalho
o

5

Nível Técnico
T

Enfermeirro

3

Nível Superior
S

M
Médico
do Tra
abalho

1

Nível Superior
S

Au
uxiliar de Enfermagem

1

Nível Técnico
T

Ajudante
e

260
0

Nível Médio

Armador/Ferrreiro

213
3

Nível Médio

Técnicos de se
T
erviços
gerais (mecâ
ânico,
encanador, ele
etricista,
entre outro
os)

66

Nível Técnico
T

Motorista de Ca
aminhão

35

Nível Médio

Operador de
Equipamento
os de
Construçã
ão

40

Nível Médio

Co
onstrução (Pe
edreiros,
s
serventes,
pin
ntores,
c
calceteiros
e blaster).

377
7

Nível Médio

Soldadore
es

60

Nível Médio

TOTAL

1.169

-

Quan
nto aqueless que trabalharão duran
nte a opera
ação, dos 14
49 trabalhad
dores, distrribuídos
entre
e os trabalhadores gera
ais, superviisores e gerrentes, além
m de funcionários que atuarão
nas atividades
a
d fiscalizaçção, 80% po
de
ossuirão nív
vel médio e ocuparão principalme
ente os
cargo
os de ajuda
ante, estivad
dores e cap
patazia; 9% nível técnicco e atuarão como sup
pervisores
e téccnicos de se
egurança do
o trabalho; e 11% de nível
n
superio
or, como en
ngenheiros,
enferrmeiros e gerentes.
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Tabela 6 - Histograma
a mão de obra
a durante a fa
ase de opera
ação
Carg
go

N° de Funcio
onários

Nív
vel de Escola
aridade

Conferente de Carga

12

Nível Médio

Vigila
ante

12

Nível Médio

Ajuda
ante

32

Nível Médio

Estivad
dores

32

Nível Médio

Capa
atazia (Movime
entação, limpe
eza
e opera
ação)

32

Nível Médio

Supervisores

8

Nível Técnico

Staff/gerrentes

6

Nível Superrior

Médico do Trabalho

1

Nível Superrior

Enferm
meiro

3

Nível Superrior

En
ngenheiro de Segurança
S
do
o
Traba
alho

1

Nível Superrior

Analista Am
mbiental

2

Nível Superrior

Engenh
heiros

3

Nível Superrior

T
Técnico
de Me
eio Ambiente

1

Nível Técnico

Técniico de Segura
ança do Trabalho

3

Nível Técnico

Auxiliar de En
nfermagem

1

Nível Técnico

TOTA
AL

149

-

A esttimativa do local de origem da mã
ão de obra durante
d
as fases de instalação e operação é
de aproximadam
a
mente 40%
% do municcípio de Fortaleza e os
o 60% restantes distrribuídos no
o
muniicípio de Sã
ão Gonçado
o do Amarante (Pecém
m) e Caucaia
a (Figura 14
4).

Fig
gura 14 - Estiimativa do lo
ocal de origem
m da mão de obra durante
e as fases de instalação e operação

3.12 INFRAES
STRUTURA
A PARA CONTINGENT
TE OPERÁR
RIO
r
aoss alojamento
os, estão previstas
p
a locação
l
de repúblicas em casas localizadass
Em relação
no distrito do Pecém
P
e ad
djacências somente
s
pa
ara os gere
entes e técn
nicos, em um
u número
o
máxiimo de 15 pessoas. Para
P
o resta
ante dos tra
abalhadoress, será disp
ponibilizado
o transporte
e
diário
o para o deslocamen
d
to entre o local da obra
o
e seuss município
os de orige
em (ônibus,,
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micro
o-ônibus e vans), de maneira que
q
não ha
averá necesssidade de alocação destes em
m
Pecé
ém e adjacê
ências, nem
m mesmo im
mpactará ne
egativamen
nte nas cida
ades, uma vez que oss
traba
alhadores apenas retorrnarão às suas cidades
s de origem
m.
3.13 QUANTIT
TATIVO DE FLUXO DE
E VEÍCULO
OS ATUAL E INCREMENTO
d veículos durante a fase de ins
stalação da ampliação
o do TMUT – Porto de
e
O inccremento de
Pecé
ém ocorrerá
á apenas no
n caminho
o de serviç
ço (também
m conhecido
o popularm
mente como
o
Estra
ada do Cau
uípe, confo
orme Figura
a 15), uma vez que o tráfego de
e caminhõe
es ocorrerá
á
exclu
usivamente nesta via, na quantid
dade de 60
0 veículos circulando, perfazendo cerca de
e
300 viagens/dia
v
a. No entantto, esta foi construída durante as obras do C
Complexo Portuário
P
de
e
Pecé
ém, no ano
o de 1995, a partir da
d BR 222
2, com 20,1 km de e
extensão de
d pista de
e
rolam
mento, exclusivamente
e para o tra
ansporte de
e material da
d pedreira até o porto
o, uma vezz
que o governo do
d Estado do
d Ceará nã
ão permite que estes caminhões
c
carregados
s trafeguem
m
na CE
C 421.
Esta é uma estrada
e
nã
ão cadastra
ada, que não apressenta faixa
a de domíínio (como
o
acosstamentos, sinalização
o e faixa la
ateral de se
egurança, entre
e
outros que a ca
aracterizem
m
como
o uma rodo
ovia convencional), ussualmente utilizada pa
ara transpo
ortar material para ass
obrass no porto, não sendo
o utilizada pelos
p
camin
nhões que fornecem/d
distribuem cargas
c
pelo
o
Com
mplexo Portu
uário de Pe
ecém (estess utilizam a CE 421). O controle
e, uso e lice
enciamento
o
ambiiental desta
a estrada insere-se no
n process
so de Licen
nça de Op
peração do Complexo
o
Portu
uário de Pecém.
Ao lo
ongo de allguns trech
hos da marrgem da es
strada é po
ossível iden
ntificar dois
s pequenoss
povo
oados, algum
mas casas de veraneio e uma es
scola, que tem
t
acesso
o principal em
e uma rua
a
latera
al (Figura 16).
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Figura
a 15 - Estrada
as de Acesso
o.

a)

Vista da escola, com entrada
e
na rua
a lateral
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E
Escola
vista do Caminho de
e serviço
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d) Casass de Veraneio
Pequeno povoado,
p
com
m acesso pelo Caminho
de serviço
Fig
gura 16 – Cam
minho de serv
viço, com des
staque para a escola (a e b), pequeno povoado (c) e casas de
veraneio (d).
c
c)
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4
4.1

A
ALTERNA
ATIVAS TE
ECNOLÓG
GICAS, LOCACIONA
AIS E JUST
TIFICATIV
VAS
ALTERNA
ATIVAS TE
ECNOLÓGIC
CAS

mpreendime
ento alvo deste estudo
o ambiental é compossto por dive
ersos tipos de solução
o
O em
de forma que serão
de engenharia,
e
o apresentadas as ju
ustificativas para a es
scolha dass
altna
ativas escolh
hidas.
Com
m relação à construção
o da ponte, devido às
s caracteríssticas da ob
bra do pon
nto de vista
a
técniico e execu
utivo, a solução ideal encontrada é o uso de estaca tubada, co
om camisa
a
metá
álica de DN=
= 80 cm, prreenchida com concretto armado e ancorada na rocha.
Com
m relação ao
o método tra
adicional, que faz uso de
d estaca pré-moldada
p
a de concre
eto armado,,
as esstacas tuba
adas aprese
entam as se
eguintes van
ntagens prin
ncipais:


Faccilidade de manuseio e cravaçã
ão: a camiisa metálicca possue resistência
a
sup
perior e pesa
a quatro ve
ezes menos que a esta
aca de conccreto;



Maiior durabilid
dade: duran
nte o manu
useio e a cravação, a estaca de
d concreto
o
pod
de apresen
ntar trincass e fissurras que, num ambiente agres
ssivo, irão
o
com
mprometer a durabilida
ade da estac
ca;



Maiior produtivvidade e segurança
s
ão das es
stacas pré-executiva: a execuçã
molldadas de concreto
c
envolve uma série de op
perações co
omplexas que não são
o
neccessárias nas
n
estaca
as tubadas
s. Durante estas op
perações, como, porr
exe
emplo, a collocação da estaca pré
é-moldada de
d concreto
o no pré-furo
o na rocha,,
pod
derá introdu
uzir, caso o alinhame
ento da esstaca com o pré-furo
o não seja
a
perffeito, esforçços de exce
entricidades
s muito elevvados.

Adiciionalmente, as vigass longitudin
nais e tran
nsversais serão
s
lança
adas em peças
p
pré-mold
dadas e ass lajes serão fundidas "in loco
o", utilizando vãos d
de 10m a 20 m de
e
comp
primento, seguindo
s
ass mesmas característiicas da ponte existen
nte e apresenrtando a
vanta
agem de nã
ão bloquearr as correnttes e ondas
s, seguindo o mesmo m
modelo já utilizado
u
em
m
obrass offshore (como
(
é o caso
c
da Po
onte de Laguna, Porto de Açu e d
do próprio Terminal
T
de
e
Múltiiplo Uso - TMUT
T
do Po
orto do Pecé
ém).
Em relação ao
o quebra-m
mar, a alte
ernativa tec
cnológica para
p
ampliiação (do cabeço) e
gamento do
o mesmo fo
oi escolhida
a por segu
uir a mesma
a metodolo
ogia do que
ebra-mar já
á
alarg
existtente. Soma
a-se a este, o fato da utilização
u
de
e material abundante
a
n
na região, que
q se situa
a
sobre
e um cristalino rochoso e de se te
er a dispos
sição do esttado uma pedreira já liicenciada a
custo
o zero e com
m um baixo
o DMT (Disttância Média de Transp
porte).
Por fim, para o cais de atracação foi escolh
hida esta alternativa
a
por aprese
entar maiorr
veloccidade na execução
e
d obra, em
da
m relação ao método convencio
onal, que co
onsiste em
m
pilare
es e lajes de
d concreto e diques de contenção. Adiciona
almente, foi priorizada a utilização
o
de aço,
a
um pro
oduto indusstrial de altta qualidad
de, vida útil extensa, reciclável e de baixo
o
impa
acto ambien
ntal, resulta
ando em uma quantid
dade muito
o menor de
e resíduos; buscou-se
e
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tamb
bém a alterrnativa da dragagem visando a minimizaçã
ão do tráfe
ego de cam
minhões na
a
ponte
e existente devido ao lançamento
l
o de rochas (diques).
4.2

ATIVAS LO
OCACIONAIS
ALTERNA

s tratar da
a ampliação
o do Termin
nal de Múltiiplo Uso, a alternativa locacional se justifica
a
Por se
por apenas
a
exp
pandir uma estrutura já
á existente e que é de
e fundamental importân
ncia para o
dese
envolvimentto do mesm
mo, objetivan
ndo atender a uma demanda para
a escoamen
nto de uma
a
produção existe
ente.
mente, a im
mplantação deste pro
ojeto criará
á alternativa
as concrettas para o
Conccomitantem
dese
envolvimentto do Estad
do. Deve-sse destacarr os beneffícios que esta ampliação pode
e
traze
er, principalmente em função de estarem lo
ocalizadas em
e uma da
as áreas co
onsideradass
de maior
m
fragilidade econômica do país.
p
Assim
m, espera-sse que o desenvolvim
mento deste
e
emprreendimentto seja ca
apaz de gerar
g
bene
efícios soccioeconômicos que contribuam
m
decissivamente para:
p


Erra
adicação da
a pobreza absoluta
a
de uma significativa parccela da popu
ulação;



Inse
erção do Esstado nas economias
e
regional,
r
na
acional e mu
undial; e



Na auto-susten
ntabilidade do Estado.
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5

REGULAM
MENTAÇÃ
ÃO APLICÁ
ÁVEL

5.1
1
5.1.1

DISPOSIT
TIVOS LEG
GAIS
PROTEÇ
ÇÃO CONS
STITUCIONAL DO AMBIENTE

O me
eio ambiente como insstrumento de
d tutela jurídica autôn
noma só ve
eio a aconte
ecer com o
adve
ento da Lei que criou a Política Nacional
N
do
o Meio Amb
biente, Lei n.º 6.938, editada
e
em
m
1981
1, antes dissso, não ha
avia preocupação no sentido
s
de proteção
p
e utilização sustentável
s
l
dos recursos
r
am
mbientais.
Com
m a promulg
gação da Constituição
C
da República Federa
ativa do Bra
asil, em 19
988, aí sim,,
seu status juríd
dico foi elevvado ao nívvel constitucional, diz--se que foi constitucionalizado, e
conssiderado, esssencialmen
nte, um Dire
eito Constitu
ucional.
É, de
e fato, na CF
C de 88 qu
ue o meio ambiente
a
equilibrado
e
e essencial a sadia qu
ualidade de
e
vida incorpora o viés prote
etivo em se
eu favor, ta
anto o é que ao estab
belecer sobrre a ordem
m
econ
nômica nacional, o art. 170 coman
nda a obserrvância de dois
d
princípios importantes para a
manu
utenção do
o equilíbrio ecológico e uso racion
nal dos reccursos naturais, binôm
mio que tem
m
como
o resultado
o o tão citado e alm
mejado des
senvolvimento susten
ntável, são eles, não
o
desm
merecendo todos os outros
o
lá ele
encados: o princípio da
d função social da propriedade
p
e
(III), do qual trattar-se-á opo
ortunamente, e o da "d
defesa do meio
m
ambien
nte, inclusiv
ve mediante
e
tratamento diferrenciado co
onforme o impacto
i
am
mbiental doss produtos e serviços e de seuss
proce
essos de ellaboração e prestação
o" (IX), sob pena de inffringir na sisstematicidade do texto
o
consstitucional fo
orte no seu art. 225,, dispositivo
o responsá
ável pela nova ordem
m ambientall
instittuída pela Carta
C
Constitucional.
Hoje, goza, o meio
m
ambien
nte, de capíttulo próprio
o com estatu
uto de Direiito Fundamental, tanto
o
ções, na me
edida em qu
ue é essenc
cial à sadia
a
para as presenttes, quanto para as futturas geraç
da.
qualiidade de vid
À prropriedade privada também foi imposta adequaçõe
es fruto da variável ambientall
introd
duzida no Direito Constitucionall, visto que
e é condiçã
ão para o cumprimen
nto da sua
a
funçã
ão social o atendime
ento simulttâneo de dois
d
requissitos: aprovveitamento racional e
adeq
quado (incisso I, do arrt. 186, da CF/88) e utilização adequada
a
d
dos recurso
os naturaiss
dispo
oníveis e prreservação do meio am
mbiente (inc
ciso II).
Vale colacionar o texto, em
m sua íntegra, respons
sável pela in
novação co
onstitucional reservada
a
ao meio
m
ambien
nte:
Art. 225. Todoss têm direito ao meio am
mbiente ecollogicamente equilibrado,,
bem
m de uso comum
c
do povo
p
e essencial à sa
adia qualidad
de de vida,,
impo
ondo-se ao Poder Público e à colletividade o dever de defendê-lo
d
e
presservá- lo para as presenttes e futuras gerações.
§ 1ºº - Para asse
egurar a efetiividade dessse direito, inccumbe ao Po
oder Público::
I - preservar e restaurar os
o processoss ecológicoss essenciais e prover o
man
nejo ecológicco das espéc
cies e ecossistemas; (Re
egulamento)
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II - preservar
p
a diversidade
d
e a integrida
ade do patrim
mônio genétic
co do País e
fisca
alizar as en
ntidades ded
dicadas à pe
esquisa e m
manipulação de materiall
genético; (Regulamento)
III - definir, em todas as uniidades da Fe
ederação, esspaços territo
oriais e seuss
com
mponentes a serem esp
pecialmente protegidos, sendo a altteração e a
supressão perm
mitidas some
ente atravéss de lei, ved
dada qualque
er utilização
o
que comprometta a integrida
ade dos atributos que ju
ustifiquem su
ua proteção;;
(Reg
gulamento)
IV - exigir, na
a forma da
a lei, para instalação de obra ou
o atividade
e
pote
encialmente causadora de significattiva degrada
ação do meio ambiente,,
estu
udo prévio de impactto ambienta
al, a que se dará publicidade;;
(Reg
gulamento)
V - controlar a produção, a comercia
alização e o emprego de
d técnicas,,
méttodos e subsstâncias que
e comportem
m risco para a vida, a qualidade
q
de
e
vida
a e o meio am
mbiente; (Re
egulamento)
VI - promover a educação ambiental em todos o
os níveis de ensino e a
consscientização
o pública para
a a preserva
ação do meio
o ambiente;
VII - proteger a fauna e a flora,
f
vedada
as, na forma
a da lei, as práticas
p
que
e
colo
oquem em risco sua função ecológica, provvoquem a extinção
e
de
e
espécies ou sub
bmetam os animais a crueldade. (Reg
gulamento)
§ 2ºº - Aquele que
q
explorarr recursos minerais
m
fica obrigado a recuperar o
meio
o ambiente degradado, de acordo com soluçã
ão técnica exigida
e
pelo
o
órgã
ão público co
ompetente, na
n forma da lei.
l
§ 3ºº - As cond
dutas e atividades consideradas lessivas ao me
eio ambiente
e
suje
eitarão os in
nfratores, pes
ssoas físicas ou jurídica
as, a sanções penais e
adm
ministrativas, independen
ntemente da
a obrigação
o de repara
ar os danoss
caussados.
§ 4º
4 - A Florestta Amazônic
ca brasileira, a Mata Atlâ
ântica, a Serrra do Mar, o
Pan
ntanal Mato-G
Grossense e a Zona Cossteira são pa
atrimônio nac
cional, e sua
a
utilizzação far-se
e-á, na forma
a da lei, den
ntro de cond
dições que assegurem
a
a
presservação do
o meio amb
biente, inclusive quanto
o ao uso do
os recursoss
natu
urais.
§ 5ºº - São indisponíveis as terras devolutas ou arre
ecadadas pelos Estados,,
por ações disccriminatórias
s, necessáriias à prote
eção dos ecossistemass
natu
urais.
§ 6ºº - As usinass que operem
m com reatorr nuclear devverão ter sua
a localização
o
definida em lei federal,
f
sem o que não poderão ser in
nstaladas.

Confforme se vê,
v
o disp
positivo trattou de várrias matérias, então esparsas no âmbito
o
infracconstitucion
nal, em esp
pecial, nas Lei n.º 6.9
938 de 198
81, Lei n.º 4.771 de 1965 (hoje
e
totalm
mente revogada pela Lei n.º 12.6
651/2012), Lei
L n.º 5.19
97 de 1967,, Resolução
o CONAMA
A
n.º 01 de 1986, dentre outras. Constittucionalizou
u a criação de UCs, a responsabiilização porr
ativid
dades nociivas ao meio
m
ambie
ente a ser apurada nas três e
esferas de
e poder, a
obrig
gatoriedade de EIA/RIM
MA para ob
bras, projettos e ativida
ades potencialmente causadores
c
s
de significativa
s
a degradaçção ambiental, a rec
cuperação do ambie
ente degra
adado pela
a
explo
oração de mineração
o, a prom
moção da educação ambiental, a neces
ssidade de
e
zone
eamento pa
ara empree
endimentoss nucleares
s, o zêlo pela integridade do patrimônio
o
gené
ético nacion
nal, dentre outras.
o
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Ao trratar das co
ompetência
as, dividiu a matéria em
m competência formal e material e repartiu-as entre os inte
egrantes da
a Federação
o, prevendo
o o que é privativo
p
da União, con
ncorrente e
comu
um com os demais Entes (arts. 21
1 à 24, da CF/88).
C
Aoss Municípioss foi reserva
ado legislarr
apen
nas sobre assuntos de interesse lo
ocal (art. 30
0, I, da CF/8
88).
Muita
as especula
ações vieram à baila no
n tocante à competên
ncia comum
m então prev
vista no art..
23, da
d CF/88), pois carentte de regula
amentação na sua form
ma original. Todavia, antes
a
tarde
e
do que
q
nunca, foi editad
da a Lei Complement
C
tar nº 140 de 2010, conforme autoriza o
parág
grafo único
o do próprrio artigo em
e comento
o, com a função de fixar norm
mas para a
coop
peração enttre a União, os Estado
os, o Distritto Federal e os Municcípios, a partir da quall
muita
as querela
as foram dissuadidas
d
s e, assim
m, resolvida
as, pondo fim no Federalismo
F
o
comp
petitivo que
e acabou por
p se insttalar, ao re
evés do federalismo cooperativo
o conforme
e
ideollogia constittucional (An
ntunes, 2011).
5.1.1
1.1 Quanto
o á Competê
ência para Explorar e Legislar So
obre Portos
É de
e competência da União,
U
nos termos do
o art. 21, inciso XII, alínea "f"", explorar,
direta
amente ou mediante autorização
a
, concessão
o ou permisssão os porrtos marítim
mos, fluviaiss
e laccustres, com
mo também
m, de legisla
ar sobre o regime doss mesmos ((art. 22, X), o que lhe
e
confe
ere um monopólio nattural, poden
ndo, todavia,outorgá-lo
os à terceirros ou a Unidades da
a
Fede
eração, atra
avés de con
ncessão ou autorização
o.
Em nível infracconstitucion
nal, é a Lei nº 8.630 de 1993
3, que regulamenta a atividade
e
uária, atravvés do Ministério dos Transporte
es, a quem
m compete determinarr a política
a
portu
setorrial, as con
ndições em que a con
ncessão ou autorizaçã
ão de proce
essará, aco
ompanhar e
contrrolar o dessempenho operaciona
al do porto
o, ordenar o planejam
mento partic
cipativo de
e
dese
envolvimentto e cobrar os
o resultado
os previstos
s.
É pe
ermitido, desde que autorizado ou conce
edido, ao particular
p
in
nteressado, construir,,
reforrmar, amplia
ar, melhorar, arrendar e explorar a instalação portuária, desde que
e atendidass
as exxigências le
egais consta
antes no arrt. 4º, enfatiizando para
a o que disp
põe o seu § 1º, o quall
obrig
ga a aprova
ação prévia
a dos estud
dos de imp
pacto ambie
ental e de consulta a autoridade
e
adua
aneira, como requisitoss prévios a celebração
c
de contrato
os e ou auto
orizações.
Ainda no tocante aos cuid
dados com o meio am
mbiente, atrribui ao Co
onselho de Autoridade
e
Portu
portuária, para,
uário, ente que
q deverá ser instituído em cada
a Porto ou concessão
c
p
dentre
e
outra
as atribuiçõ
ões, ressalta
a-se a de assegurar
a
o cumprime
ento das no
ormas de proteção
p
ao
o
meio
o ambiente (art.
(
30, XII).
5.1.1
1.2 O Mar Territorial
O ma
ar territorial é bem da União, con
nforme esta
abelece o art. 20, incisso VI, como
o também o
são a Plataform
ma Continen
ntal e a Zon
na Econômica Exclusivva (V e VII). É a Lei nº
n 8.617 de
e
1993
3, o instrum
mento que dispõe
d
sobre
e o mar terrritorial, a zona contígu
ua, a zona econômica
a
exclu
usiva e a pla
ataforma co
ontinental, assim
a
estab
belecendo, dentre
d
outra
as coisas:
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5.1.2
2



É re
econhecido
o aos navio
os de todas
s as nacion
nalidades o direito de passagem
m
inoccente no ma
ar territorial brasileiro (art.
(
3º).



A zona contígu
ua brasileira compreen
nde uma fa
aixa que se estende das doze àss
vintte e quatro
o milhas marítimas,
m
contadas
c
a partir dass linhas de base que
e
servvem para medir
m
a largu
ura do mar territorial (a
art. 4º).



A zona
z
econômica exclussiva brasile
eira compre
eende uma faixa que se estende
e
dass doze às duzentas
d
m
milhas
marítimas, conta
adas a parttir das linha
as de base
e
que
e servem pa
ara medir a largura do mar territorrial (art. 6º).



Na zona econ
nômica excllusiva, o Brrasil, no exxercício de sua jurisdição, tem o
dire
eito exclusivvo de regula
amentar a investigação
o científica marinha, a proteção e
presservação do
d meio ma
arítimo, bem
m como a construção
o, operação
o e uso de
e
todo
os os tipos de ilhas arttificiais, instalações e estruturas
e
(a
art. 8º).



A in
nvestigação
o científica marinha na
a zona eco
onômica exclusiva só poderá serr
con
nduzida por outros Estados
E
co
om o conssentimento prévio do
o Governo
o
brassileiro, nos termos da legislação em vigor que
q regula a matéria (§
§ único, do
o
art. 8º).



do Brasil compreend
A plataforma
p
c
continental
c
e o leito e o subsolo das áreass
sub
bmarinas qu
ue se estend
dem além do
d seu mar territorial, e
em toda a extensão
e
do
o
prolongamento
o natural de
e seu território terrestre
e, até o bord
do exterior da
d margem
m
ntinental, ou
u até uma distância
d
de
e duzentass milhas ma
arítimas das
s linhas de
e
con
basse, a partir das
d quais se
e mede a la
argura do mar
m territoria
al, nos casos em que o
bord
do exterior da margem
m continenta
al não atinja
a essa distâ
ância (art. 11),
1 sendo-lhe aplicada a mesma orie
entação con
nstante do art.
a 8º e § ú
ú).

A PROT
TEÇÃO CON
NSTITUCIO
ONAL ESTA
ADUAL NO CEARÁ

A pro
oteção amb
biental está disposta en
ntre os arts. 259 a 271, que consiidera o meio ambiente
e
equillibrado e um
ma sadia qu
ualidade de vida como direitos ina
alienáveisdo
o povo, impondo-se ao
o
Estado e à com
munidade o dever de preservá-los
p
s e defendê
ê-los e, parra assegura
ar que esse
e
direitto seja efettivo, incumb
be ao Pode
er nos termo
os da lei esstadual uma
a série de obrigações,
o
,
dentrre elas, a de
d estabele
ecer áreas protegidas,
p
a de comb
bater a polu
uição, a de
e planejar o
Estado indicand
do as zonas respectivvas para cada atividad
de, a proteçção do meio
o ambiente
e
em consonância
c
a com as co
ondições de
e havitabilid
dade humana, protege
er os recurs
sos hídricoss
e o patrimônio
p
h
histórico,
arttístico e culltural.
Estabeleceu ainda que o planejamento será feito em compartilha
c
amento com
m os seuss
muniicípios maiss a União e que a recu
uperação e preservação da qualidade ambien
ntal visarão
o
o dessenvolvime
ento sócio-e
econômico de
d forma qu
ue remaneççam assegu
uradas a dignidade da
a
pesssoa humana
a e a proteçção à nature
eza.
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Ao trratar dos re
esíduos em geral, prevviu que esse
es só poderão ser lanççados no ambiente se
e
comp
provada a não causa
ação ou me
era tendênc
cia de cau
usar poluiçã
ão ou degrradação da
a
qualiidade ambie
ental.
Asse
egura, no planejamento
o e desenvo
olvimento urbano,
u
a prreservação dos mangu
ues, lagoas,,
riach
hos e rios; a garantia de recurso
os destinad
dos à recom
mposição dafauna e da
d flora em
m
áreass de preserrvação ecológica; a correta destin
nação de re
esíduos quím
micos e org
gânicos não
o
tratados.
Ao trratar do zon
neamento ecológico-ec
e
conômico do Estado te
ece ressalva
a e asseverra proteção
o
às áreas
á
de prreservação permanentte; prevê sejam localizadas área
as com pro
oblemas de
e
erosã
ão e de áre
eas ideais para
p
o reflo
orestamento
o, bem com
mo àquelas que serão destinadass
às un
nidades de conservaçã
ão.
Prevvê, outrossim
m, seja elab
borado o Plano
P
de Sa
aneamento em conjuntto de esforç
ços com oss
Muniicípios.
Quan
nto à proteçção à sua zona
z
costeirra define em
m seu art. 24,
2 que devverá ser mantido órgão
o
espe
ecializado, sintonizado
s
com as dirretrizes fede
erais, prom
movendo aelaboração e execução
o
de plano
p
de ge
erenciamen
nto, a ser convertido
c
em lei, cu
ujas diretrizes são as seguintes::
urbanização; occupação, usso do solo, do subsolo
o e das águas; restinga
as e dunas;; atividadess
produtivas; habitação e sa
aneamento básico; turismo, recrea
ação e laze
er. A responsabilidade
e
quan
nto à analise e licencia
amento de tais
t
atividad
des deve re
ecair sobre os órgãose
estaduais e
muniicipais indiccados, sem prejuízo da
a audiência obrigatória dos órgãoss públicos federaisque
f
e
comp
partilham das responssabilidades da área co
osteira e qu
ue qualquerr infração determinará
d
á
imed
diata medida
a de embarrgo, com a lavratura
l
do
os autos corresponden
ntes, e a aplicação dass
sançções e pena
alizações leg
gais cabíve
eis.
5.1.3
3

POLÍTIC
CA NACION
NAL DO ME
EIO AMBIEN
NTE

A pro
oteção e ge
estão do me
eio ambientte no Brasil se dá atravvés do Siste
ema Nacion
nal de Meio
o
Ambiente, com
m estrutura comandad
da pela Lei da Políticca Naciona
al do Meio
o Ambiente
e
(PNU
UMA), Lei nº
n 6.938 de 1981.
A coluna verteb
bral de sua estrutura fu
unda-se na organizaçã
ão dos Esta
ados dividid
dos em trêss
eres: executtivo, legisla
ativo e judiciário, tidos como harm
mônico e ind
dependentes entre si e
pode
cada
a um exerce
endo as atribuições que
e lhe são in
nerentes.
A PN
NUMA é re
egida por objetivos,
o
p
princípios
e instrumenttos empree
endidos e executados
e
s
atravvés do Sisttema Nacio
onal do Meiio Ambiente
e, constituído pelos ó
órgãos e en
ntidades da
a
União, Estados,, Distrito Fe
ederal e Mun
nicípios.
s
o art. 2º, é o de preservar, me
elhorar e re
ecuperar a
Seu objetivo primordial, segundo
mbiental pro
opícia à vida, visan
ndo asseg
gurar, no País, con
ndições ao
o
"qualidade am
envolvimentto socioeco
onômico, ao
os interesse
es da segu
urança naciional e à proteção
p
da
a
dese
digniidade da vid
da humana (...)".
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Os princípios
p
e
elencados
em seu arrt. 2º, muitto embora nem todoss considera
ados como
o
princcípios jurídiccos, mas esses embutidos implic
citamente, merecem
m
destaque os
s seguintes::
o princípio do meio
m
ambiente como direito
d
huma
ano fundam
mental; o princípio dem
mocrático; o
princcípio da cap
pacidade de
e suporte; princípio da precaução e da preven
nção.
Denttre o rol de instrum
mentos pre
evistos em
m seu art. 9º, dá-sse destaqu
ue para o
estab
belecimento
o de padrõ
ões ambientais (I); o zoneament
z
to ambienta
al (II); a av
valiação de
e
impa
actos ambie
entais (III); o licenciam
mento; a criiação de árreas proteg
gidas (VI); o SISNIMA
A
(VII);; o Cadastrro Técnico Federal de Atividades e Instrume
entos de De
efesa Ambiental (VIII);;
as pe
enalidades (IX); concessão floresttal, servidão
o ambiental, etc. (XIII).
Foi sob os auspícios
a
desta Lei que o licenciamen
nto ambiental para atividadess
poten
ncialmente poluidoras impôs-se como
c
obriga
atório (art. 10).
Integ
gram o SISN
NAMA os se
eguintes órg
gãos (art. 6º):
6


Órg
gão superior: o Conselh
ho de Gove
erno;



Órg
gão consultivo e deliberativo: o Conselho
o Nacional do Meio Ambiente
e
(CO
ONAMA).



Órg
gão central: a Secretaria do Meio Ambiente
A
d Presidência da Repú
da
ública.



Órg
gão executo
or: o Instituto
o Brasileiro
o do Meio Ambiente e d
dos Recurso
os Naturaiss
Ren
nováveis e Instituto Ch
hico Mendes
s de Conservação de B
Biodiversida
ade.



Órg
gãos Seccionais: os órgãos ou
u entidades estaduaiis responsáveis pela
a
exe
ecução de programas,
p
projetos e pelo controle e fisca
alização de
e atividadess
cap
pazes de pro
ovocar a de
egradação ambiental,
a
e



Órg
gãos Locaiss: os órgãoss ou entidad
des municip
pais, respon
nsáveis pelo
o controle e
fiscalização de
essas ativida
ades, nas suas
s
respecctivas jurisdições.

Nesssa toada, ta
ambém está
á estruturad
da a Polític
ca Ambienta
al do Estad
do Ceará, te
endo como
o
órgão central a Superinten
ndência Esstadual do Meio
M
Ambie
ente(SEMA
ACE), autarq
quia criada
a
pela Lei Estadu
ual n.° 11.4
481/1987, vinculada
v
ao
a Conselho de Políticca e Gestã
ão do Meio
o
Ambiente.
4
5.1.4

ESTUDO
O E RELAT
TÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL
A
L - EIA/RIM
MA

O Estudo
E
de Impacto Ambiental
A
e seu res
spectivo Relatório
R
de
e Impacto Ambientall
(EIA//RIMA) teve sua prim
meira apariçção na Lei n.º 6.803 de 1980, que dispõe
e sobre ass
diretrrizes básiccas para o zoneamento indus
strial nas áreas crítticas de poluição,
p
e
poste
eriormente foi introduzzido na Lei da Política
a Nacional do Meio Am
mbiente, co
omo um de
e
seuss instrumenttos: a Avalia
ação de Im
mpactos Ambientais (AIIA), forte no
o art. 9º, inc
ciso III. Sua
a
regulamentação
o e previsão
o de forma expressa foi
f pautada pela Resolução CONAMA nº 01
uto elevado
o à constitucionalizaçã
ão, em 1988
8, com a prromulgação
o
de 1986, até ter seu estatu
C
da República Federattiva do Bras
sil, que o tornou exigívvel quando verificada
v
a
da Constituição
poten
ncialidade de determinadas obrras ou ativ
vidades cau
usarem sig
gnificativa degradação
d
o
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ambiiental, isso como form
ma de assegurar a efetividade
e
do direito conferido a todos oss
cidad
dão de desfrutarem de
e um meio ambiente equilibrado
e
e essenciall à sadia qu
ualidade de
e
vida, no art. 225
5, §1º, inciso
o IV, da CF
F/88, in verb
bis:
Art. 225 (...)
§ 1º - Para assegurar
a
a efetividade desse dire
eito [ao meio ambiente
e
ecologicamente equilibrado], incumbe ao
o Poder Público: (...)
IV - exigir, na
a forma da
a lei, para instalação de obra ou
o atividade
e
pote
encialmente causadora de significattiva degrada
ação do meio ambiente,,
estu
udo prévio de
e impacto am
mbiental, a que se dará p
publicidade.

Ao se
s ler com
m atenção a redaçã
ão do disp
positivo co
onstitucional, observa--se que a
obrig
gatoriedade do EIA se
e dá somen
nte para aq
quelas obra
as ou ativid
dades pote
encialmente
e
caussadoras de significativva degradação do me
eio ambiente. Ou seja, o órgão
o ambientall
licenciador, dura
ante o proccedimento administrati
a
vo de licenciamento, ssomente po
ode exigir o
EIA, daqueles empreend
dimentos aptos
a
a causar,
c
de
e forma p
potencial, significativa
s
a
e acaba por selecionar os empreendimentos
s sujeitos a
degradação do meio ambiente, o que
d
d seu pote
do
encial de intterferência no
n meio, be
em como, tira das mão
o
tal esstudo, em detrimento
do ad
dministrado
or um pouco
o da discriciionariedade
e técnica.
O EIA é um do
os estudos ambientais
a
direcionado a levanta
ar informaçõ
ões sobre o meio que
e
sofre
erá a interve
enção nos seus
s
três viéses, sem prejuízo de
e demais in
nformações requeridass
pelo órgão ambiental, quais sejam, o físico o biótico e o socioeco
onômico. Trata-se
T
de
e
instru
umento que antecede
e o processso de licenciamento ambiental e com es
sse não se
e
confu
unde.
No presente
p
c
caso,
o EIA
A fora disp
pensado em
e detrimento da ela
aboração do
d também
m
comp
petente Esttudo Ambie
ental (EA), uma
u
vez qu
ue a interve
enção prop
posta almeja
a apenas a
amplliação de um empre
eendimento
o já licenc
ciado em plena fase
e de opera
ação, cujo
o
diagn
nóstico já fo
ora levantad
do, apresen
ntado e avaliado oportu
unamente.
5.1.5
5

LICENCIAMENTO AMBIENTA
A
AL

Seu conceito jurídico é dado pelo art. 1º, inc. I, da Resoluçção CONAM
MA nº 237/9
97, no quall
conssta que o liccenciamento
o ambiental é o
proccedimento administrativ
a
vo pelo qua
al o órgão ambiental competente
e
licen
ncia a loccalização, instalação, ampliação e a op
peração de
e
emp
preendimento
os e atividades utilizzadoras de
e recursos ambientaiss
conssideradas effetiva ou po
otencialmente
e poluidorass ou daquela
as que, sob
b
qualquer forma, possam causar degra
adação ambiental, considerando ass
disp
posições legais e regula
amentares e as normass técnicas aplicáveis ao
o
caso
o.

Tido como instrumento da Política Na
acional do Meio
M
Ambien
nte nos term
mos da Lei Federal n.ºº
8 de 1981, art. 9º, IV, e, forte
e no art. 10
1 dessa norma, obrrigatório pa
ara toda a
6.938
consstrução, insstalação, ampliação
a
e funciona
amento de estabeleciimentos e atividadess
utilizadores de recursos am
mbientais, efetiva ou potencialme
ente poluidores ou capazes, sob
b

MRS Estudos
E
Ambien
ntais Ltda
www.m
mrsambiental.co
om.br

54
4

Estudo Amb
biental Comple
ementar da Am
mpliação do
Terminal de Múltiplo Uso - TM
MUT
e Pecém
Porto de

qualq
quer forma, de causar degradaçção ambiental, listadass no Anexo
o Único da Resolução
o
CON
NAMA nº 23
37 de 1997.
Está diretamentte vinculado
o ao princíp
pio da suprremacia do interesse p
público em detrimento
o
do privado, já
á que asssegura o Direito Fu
undamentall ao meio
o ambiente
e sadio e
ogicamente
e equilibrado
o como dire
eito de todo
os os cidad
dãos, confo
orme estabe
elece o art..
ecolo
225 da
d CRFB.
Aqui também estão
e
previistas, quan
ndo couberr, as audiê
ências públicas, como
o forma de
e
der ao princípio da pu
ublicidade e da participação popular no pro
ocesso de decisão,
d
de
e
atend
forma
a consultiva
a (art. 10, V,
V da Resol. em comen
nto).
5.1.5
5.1 Funçõe
es do Licencciamento Ambiental
A
São funções do licenciame
ento ambien
ntal:


ntrole de atividades
a
p
potencialme
ente poluid
doras a um
m padrão de
d atuação
o
Con
susstentável vissando a pre
evenção de danos amb
bientais.



Con
ndicionar de
eterminada
a atividade potencialmente lesiva
a ao meio ambiente
a
à
à prevençção de risccos ambien
ado
oção de teccnologias adequadas
a
ntais, como
o
verd
dadeiros cu
ustos de pro
odução, e



Imp
posição de medidas mitigadora
as e comp
pensatórias para a degradação
d
o
amb
biental a se
er autorizada
a.

5.1.5
5.1.1 Princípios de Dirreito Ambiental Envolvidos
Denttre outros, destaca-se
e os mais expressivos
e
s princípioss de Direito
o Ambienta
al em ação
o
quan
ndo acionad
do o proce
esso de lice
enciamento
o ambiental: o Princíp
pio da Prec
caução, da
a
Prevvenção, do Poluidor-Pagador, do
o Interesse Público so
obre o Privvado e o Princípio
P
do
o
Dese
envolvimentto Sustentá
ável, etc.
5.1.5
5.2 Etapass do Licencia
amento Am
mbiental
O processo
p
d licenciamento pro
de
opriamente dito inicia
a-se com o requerrimento do
o
emprreendedor no órgão ambiental
a
c
competente
, seguido do
d Termo d
de Referên
ncia gerado
o
pelo licenciadorr, com posssibilidade de
d elaboraç
ção de EIA//RIMA ou n
não, aprese
entação do
o
proje
eto do emprreendimento
o pelo emp
preendedor, para, posteriormente,, instruído de
d todos oss
docu
umentos exiigíveis para
a tanto, protocolar o pe
edido de Licença Prévia
a (LP), a qu
ual
concedida na fase
f
preliminar do plan
nejamento d
do empreen
ndimento ou
u
ativiidade aprova
ando sua localização e concepção, atestando a viabilidade
e
amb
biental e esta
abelecendo os requisitoss básicos e condicionan
ntes a serem
m
aten
ndidos nas próximas fa
ases de sua
a implementtação (art. 8º,
8 I, Resol..
CON
NAMA nº 237 de 1997).

O pro
otocolo solicitando a LP
L deve ser instruído com certidão
o da Prefeitura do loca
al onde está
á
previista a instalação do empreendim
mento, atestando a sua
a compatibilidade com
m os usos e
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ocup
pação do so
olo, e, quando assim le
egislação es
stabelecer, com a auto
orização de
e vegetação
o
e a outorga
o
parra o uso da
a água (artt. 10, § 1º, da Resoluçção CONAMA nº 237, de 1997).
Essa
a exigência possui reg
gramento em
e nível es
stadual pela Resoluçã
ão COEMA
A nº 08, de
e
2004
4, art. 7º e parágrafo
p
ún
nico, que asssim coman
nda:
Art.7
7º A concesssão de Lice
ença Prévia será condiccionada à ap
presentação,,
pelo
o interessado
o, de certidã
ão expedida
a pelo Municcípio, declarrando que o
loca
al e o tipo de
e empreendimento estão
o em conform
midade com a legislação
o
apliccável ao uso
o e ocupação
o do solo.
Pará
ágrafo único
o. Sendo o ca
aso, será exiigida ainda a outorga pro
ovisória para
a
o usso de água, emitida
e
pelo órgão comp
petente. (grifa
ado)

Para
a o caso da
a área em questão, im
mporta refe
erir que em
m ocasião o
oportuna, a Prefeitura
a
Muniicipal de São
S
Gonça
alo do Ama
arante já expediu
e
Te
ermo de An
nuência pa
ara fins de
e
licenciamento ambiental,
a
p meio da sua SEINF
por
FRA, para a implantaçã
ão do proje
eto de parte
e
do Complexo
C
In
ndustrial do Pecém, afe
erindo que a intervençção estava e
em conform
midade com
m
a leg
gislação vigente, em especial, com
m a Lei n.º 950, de 20
008, que criou a Zona Urbana do
o
Com
mplexo Indusstrial e Portuário Governador Mário Covas (IB
BAMA, 2013) .
É vá
álido esclarecer que a LP não autoriza
a
qua
alquer alterração física
a no empre
eendimento
o
proposto, tais como
c
corte de árvoress, aterros, obras,
o
etc., atesta a p
penas a viabilidade de
e
ocorrrer naquele
e local.
O pró
óximo passso é o protocolo da Lice
ença de Ins
stalação (LI)), a qual
auto
oriza a insta
alação do em
mpreendimen
nto ou ativid
dade de aco
ordo com ass
especificações constantes dos planos,, programass e projetos aprovados,,
inclu
uindo as me
edidas de co
ontrole amb
biental e dem
mais condicionantes, da
a
qual constituem
m motivo dete
erminante (a
art. 8º, II,Ressol. CONAMA
A nº 237 de
e
1997).

Este é o mome
ento em qu
ue o empreendimento está avalizzado a iniciiar as obras previstass
pelo projeto, nos termos ap
provados.
A fasse final se dá
d com a exxpedição da
a Licença de
e Operação
o (LO), que
auto
oriza a opera
ação da atividade ou empreendimentto, após a ve
erificação do
o
efettivo cumprimento do que consta das licenças ante
eriores, com
m as medidass
de controle
c
amb
biental e con
ndicionantes determinados para a operação art..
8º, III,
I Resol. CO
ONAMA nº 237 de 1997).

Em todas as fases
f
do liccenciamentto ambienta
al são esta
abelecidas medidas de
d controle
e
ambiiental e con
ndicionantes, dispostas no próprio corpo da Licença Ambiental re
espectiva, a
serem
m atendidas como form
ma de viabilizar a etapa seguinte do processo.
As licenças ambientais acima relacionada
r
as podem ser expedidas iso
oladas ou
u
suce
essivamente
e, e cada um
ma dispõe de
d prazo es
specífico, a saber: LP: no mínimo
o o disposto
o
no crronograma,, máximo 5 anos; LI: no
n mínimo o disposto no cronogrrama, máxim
mo 6 anos;;
LO: no
n mínimo 4 e máximo
o 10 anos. Todas as liicenças pod
dem ter seu
us prazos prorrogados
p
s
desd
de que não ultrapassad
dos os limite
es previstos
s (art. 18).
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Para
a o caso de
e necessitarr-se renova
ação de LO
O, essa devve ser proto
ocolizada em
m 120 diass
antess do prazzo final pre
evisto na licença, assegurando
o, dessa fforma a prorrogação
p
o
autom
mática da mesma
m
até a avaliação
o do pedido pelo órgão
o competentte (§ 4º, do art. 18).
Resu
umidamente
e o procedim
mento licen
nciatório seg
gue o seguinte trâmite::


Deffinição pelo órgão amb
biental.



Req
querimento da LP, dad
da a devida publicidade
e.



Aná
álise pelo órrgão ambiental.



Posssibilidade de formulação de pedidos de
d esclare
ecimento pelo
p
órgão
o
amb
biental.



Aud
diência pública, se for o caso.



Novvos esclareccimentos ao
o órgão ambiental, se da audiênccia surgir ne
ecessidade.



Emissão de pa
arecer técnico conclusivo e, caso necessite, d
de parecer jurídico.



u indeferime
ento da LP,, com publiccidade.
Defferimento ou



Con
nclusão do em até seiss meses se
e não houve
er EIA/RIMA
A e em até 12 meses,,
se houver
h
EIA//RIMA.



Defferimento da
a LI, e



Con
ncluídas e aprovadas
a
a obras, de
as
eferimento da
d LO.

Conssiderando que
q o órgão
o ambiental tem compe
etência para
a, mediante
e motivação
o, modificarr
os condicionan
c
tes e as medidas
m
de
e controle e adequaçã
ão, suspender ou can
ncelar uma
a
licença expedid
da, deve-se observar com cau
utela todass as fasess de elabo
oração doss
docu
umentos a serem apresentado
a
os pelo empreende
e
dor, para evitar violação ou
u
inade
equação de
e quaisquerr condiciona
antes ou no
ormas legais; omissão ou falsa de
escrição de
e
inform
mações relevantes qu
ue subsidiarram a expe
edição da liccença; supe
erveniência
a de gravess
risco
os ambienta
ais e de saúde (art. 19).
No Estado
E
do Ceará,
C
a leg
gislação de
edicada ao licenciamen
nto ambiental é a Lei n.º 11.411,
de 19
987 e a Resolução CO
OEMA nº 08
8, de 2004, mais a Lei nº 15.093, de 2011, re
esponsávell
por instituir o Cadastro Técnico
T
Esstadual de Atividadess Potencialmente Poluidoras ou
u
Utilizzadoras de Recursos Ambientais
, a Taxa de
A
e Controle e Fiscalização Ambiental, sendo
o
que nenhuma
n
apresenta diivergências com relaçã
ão ao coma
ando nacion
nal.
É de referir que todas as ettapas do liccenciamento
o ambientall devem serr publicadas
s em
jorna
ais oficiais e no saguão
o do órgão ambiental
a
licenciador. Tal obrigaçção está dis
sposta nas
Reso
oluções CO
ONAMA 006/1986; 281//2001, na Lei Federal de
d Acesso a Informaçã
ão
Ambiental n.º 10
0.650, de 20
003 e, maiss recenteme
ente, na Leii Compleme
entar, n.º 14
40 de
2011
1.
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5.1.5
5.2.1 Particcularidades para Licenciar Dragag
gem
5.1.5
5.2.1.1 Drag
gagem
A dragagem, no presente caso, é definida com
mo Dragage
em de Implantação, conceituada
c
a
como
o o ato de retirada
r
de material
m
do leito dos co
orpos d’águ
ua, com a fin
nalidade es
specífica de
e
impla
antação, am
mpliação ou
u aprofunda
amento de canais
c
de navegação,
n
bacias de evolução e
em outras
o
obrass ou serviço
os de engen
nharia em corpos
c
de ág
gua (NORM
MAM 11/DPC, 2003).
O liccenciamento
o ambienta
al para a dragagem
d
a ser execu
utada na á
área de am
mpliação do
o
TMU
UT – Porto
o do Pecém
m está am
mparado e deve seguir o regra
amento imposto pela
a
Reso
olução CO
ONAMA n.ºº 454, de 2012, qu
ue estabele
ece as dirretrizes ge
erais e oss
proce
edimentos referenciaiss para o ge
erenciamentto do materrial a ser dragado em águas sob
b
jurisd
dição nacio
onal e a sua dispossição final,, aplicando
o-se para fins de im
mplantação,,
aproffundamento
o, manuten
nção ou ampliação
a
de canaiss hidroviários, da inffraestrutura
a
aqua
aviária dos portos, term
minais e outras instalações portuá
árias, públiccos e privad
dos, civis e
milita
ares, bem como
c
às dra
agagens pa
ara outros fins, excluídas, para oss fins dessa
a resolução,,
as drragagens que visem mineração.
m
No caso
c
em qu
uestão, a dragagem ne
ecessária para
p
as obrras de amp
pliação do TMUT
T
será
á
realizzada em um
ma área pre
eviamente autorizada
a
pelo IBAMA
A para emp
préstimo do
o material a
ser utilizado
u
em
m sua totalidade nesta obra
o
de ampliação.
5.1.5
5.2.1.2 Desstinação de Resíduos Gerados
G
A Po
olítica Nacional de Re
esíduos Só
ólidos foi in
nstituída pe
ela Lei n.º 12.305, de
e 2010 que
e
tamb
bém criou o Comitê Intterministeria
al da Polític
ca Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê
ê
Orien
ntador parra a Impla
antação do
os Sistema
as de Log
gística Revversa, e deu
d
outrass
proviidências, ainda, altero
ou a Lei nº 9.605, de 1998 e foi regulamen
ntada pelo Decreto
D
n.ºº
7.404
4, de 2010.
No Estado
E
do Ceará,
C
é a Lei
L nº 13.103
3, de 2001, que institui a Política Estadual de
e Resíduoss
Sólid
dos e define
e diretrizes e normas de
d prevençã
ão e controle da poluiçção, para a proteção e
recup
peração da
a qualidade do meio am
mbiente e a proteção da
d saúde pública, asse
egurando o
uso adequado
a
d recursos ambientais.
dos
5.1.5
5.2.1.3 Ressíduos da Construção Civil
C
Os Resíduos
R
da
a Cosntruçã
ão Civil posssuem regra
amento pró
óprio. Seu d
depósito esttá norteado
o
pela Resolução
o CONAMA
A 307/2002, que estab
belece diretrizes, crité
érios e proc
cedimentoss
uos da con
nstrução civ
vil, alterada
a pelas Resolução nº 448/2012,,
para a gestão dos resídu
olução nº 43
31/2011 e, por último, pela Resolução nº 348
8/2004, que
e devem se
er aplicadass
Reso
em conjunto
c
co
om a NBR 10.004 (AB
BNT, 2004a
a), que aufe
ere definiçõ
ões/classific
cações aoss
tiposs de resíduo
os.
No Estado
E
do Ceará
C
existe
e a obrigaçã
ão imposta ao
a gerador de resíduos da constrrução civil a
elabo
oração e a implementa
ação de pla
ano de gere
enciamento
o de resíduo
os da consttrução civil,,
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de acordo com o que dispõe a Lei n.º 13.103, de 2001, artt. 29 e segu
uintes. Tam
mbém serão
o
esponsabilid
dade do ge
erador o transporte, tra
atamento e destinação
o final dos resíduos
r
da
a
da re
consstrução civil e deverão
o ser obriga
atoriamente
e destinados às Centrais de Trattamento de
e
Resííduos, devid
damente au
utorizadas e licenciadas
s pelos órgã
ãos ambien
ntais compe
etentes.
O Mu
unicípio de Fortaleza também
t
disspõe de legislação pró
ópria para nortear sua gestão doss
resíd
duos sólido
os urbanos. Tem-se a Lei n.º 8.408 de 19
999, que e
estabelece normas de
e
respo
onsabilidad
de sobre am
manipulação
o de resíduo
os produzid
dos em gran
nde quantid
dade, ou de
e
naturrezas específicas, e dá outras prrovidências,, regulamen
ntada pelo Decreto n.ºº 10.696 de
e
2000
0 (alterado pelo Decretto n.º 11.64
46, de 2004
4), que esta
abelece a e
execução do
os serviçoss
de qu
ue trata a Lei.
L Como principais de
estaques-tem-se que:


Os produtores de resíduo
os vegetais, inertes e de natureza séptica são
o obrigadoss
a apresentar Plano
P
de Ge
erenciamen
nto de seuss resíduos à Secretaria
a Municipall
de Meio
M
Ambie
ente e Conttrole Urbano
o – SEMAM
M, a quem ccompetirá a análise de
e
todo
os os Plan
nos de Gerrenciamento
o de Resíd
duos do Mu
unicípio de Fortaleza,,
com
mpetindo-lhe
e ainda a emissão do respectivo
r
T
Termo
de A
Aprovação.



As empresas
e
c
credenciada
as deverão encaminha
ar mensalme
ente, até o dia 10(dez))
de cadamês,
c
r
relação
atua
alizada de clientes
c
ond
de conste o nome com
mpleto ou a
razã
ão social, númerode
n
in
nscrição do
o CPF, ende
ereço comp
pleto, data de
d inicio da
a
presstação de serviço, forma
f
deac
condicionam
mento, tipo
o e classifficação do
o
resííduo, confo
orme Resolução CON
NAMA n.º 307/2002,
3
frequência de coleta,,
qua
antidade colletada.

5.1.5
5.2.1.4 Ressíduos Indusstriais
Os re
esíduos sóllidos industtriais existen
ntes ou gerrados pelass atividadess industriais são objeto
o
de co
ontrole esp
pecífico, com
mo parte in
ntegrante do
o processo de licencia
amento amb
biental, noss
termo
os da Ressolução CO
OANAMA 313, de 200
02, que revvogou a n.º 006, de 1988. Sua
a
classsificação é dada pela NBR n.º 10.004
1
da Associação
A
o Brasileira de Normas Técnicass
(ABN
NT).
No Estado
E
do Ceará
C
é a Lei
L Estadua
al n.º 13.103, de 2001que norteia
a a matéria e já existe
e
inven
ntário desse
e tipo de re
esíduo catalogado e id
dentificado em
e convêniio com o Ministério
M
do
o
Meio
o Ambiente.. O Projeto
o Inventário Estadual de
d Resíduo
os Sólidos Industriais, teve início
o
em maio de 2001 e é objeto do
o Convênio MMA/FN
NMA nº 06
6/2001, Prrocesso nºº
00.006411/2
2000-42, ce
elebrado en
ntre o Minis
stério do Meio Ambien
nte, por inte
ermédio do
o
0200
Fund
do Nacional do Meio Ambiente,
A
e a Superintendência Estadual d
do Meio Am
mbiente do
o
Estado do Cearrá.
5.1.5
5.2.1.5 Ressíduos Espe
eciais: Pneu
umáticos, Pilhas e Bate
erias
Os re
esíduos oriundos de peneumático
p
os tem sua gestão orie
entada pela
a Resolução
o CONAMA
A
258/1999, altera
ada pela 30
01/2002, ass quais esta
abelecem ass diretrizes para a form
mulação de
e
acional de Gestão
G
de Resíduos
R
Só
ólidos.
uma Política Na
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Para
a as pilhas e bateriais, o CONAM
MA publicou a Resoluçção n.º 401//2008, que estabelece
e
os lim
mites máxim
mos de chu
umbo, cádm
mio e mercúrio para esses
e
eleme
entos come
ercializadoss
no te
erritório naccional e oss critérios e padrões para
p
o seu
u gerenciam
mento ambientalmente
e
adeq
quado, e dá
á outras providências. Essa
E
Resolução revog
ga a CONAM
MA n.º 257, de 1999 e
foi re
ecentemente alterada pela
p
Resolu
ução n.º 424
4, de 2010.
No Estado
E
do Ceará, ma
ais uma ve
ez, é a Le
ei n.º 13.10
03, de 200
01, que es
stabelece a
classsificação e norteia
n
a ge
estão desse
e tipo de res
síduo.
5.1.5
5.2.1.6 Ressíduos Urba
anos
Os resíduos
r
só
ólidos urban
nos devem sem gerid
dos de acorrdo com a Resolução
o CONAMA
A
275/2
2001, que estabelece
e o código
o de cores
s para os diferentes tipos de resíduos,
r
e
recom
menda su
ua adoção
o na iden
ntificação de coleto
ores e tra
ansportadores, para,
poste
eriormente, serem destinados a local adequado licenciados conforme orienta a
Reso
olução CON
NAMA n.º 40
04/2008, qu
ue estabele
ece critérios e diretrizess para o lice
enciamento
o
ambiiental de ate
erro sanitárrio de peque
eno porte de resíduos sólidos urb
banos.
No Estado
E
do Ceará, ma
ais uma ve
ez, é a Le
ei n.º 13.10
03, de 200
01, que es
stabelece a
classsificação e norteia
n
a ge
estão desse
e tipo de res
síduo.
5.1.5
5.2.2 Transsporte e Mo
ovimentação
o de Resídu
uos Perigossos
O re
egulamento do transpo
orte rodoviá
ário e ferro
oviário de produtos
p
pe
erigosos foi publicado
o
pelo Decreto 96.044,
9
de 1988 (alte
erado pelo Decreto 4.097, de 2
2002) e determina ass
obrig
gações do transportador, do exxpedidor e do contra
atante do ttransporte. Ainda em
m
vigên
ncia, a Reso
olução CON
NAMA n.º 1A, de 1986, já dispunh
ha sobre o ttransporte de
d produtoss
perig
gosos em te
erritório naccional.
Os produtos
p
pe
erigosos são aqueles classificado
os na Reso
olução ANT
TT n.° 420/2
2004. Para
a
qualq
quer Modall Aquaviário
o (fluvial, la
acustre e marítimo),
m
sã
ão duas ass normas qu
ue definem
m
quaiss são os prrodutos perrigosos, um
ma é a Norm
ma da Autorridade Maríítima, Norm
mam n.º 02,
que trata de tra
ansporte em
m águas in
nteriores, e a outra é a Normam
m n.º 03, qu
ue trata de
e
transsporte em águas marrítimas. São
o também produtos perigosos
p
a
aqueles qu
ue não são
o
citad
dos nas men
ncionadas normas,
n
ma
as foram cla
assificados pelo
p
fabrica
ante como perigosos.
p
A pa
artir de junho
o de 2012, a Autorizaçção Ambien
ntal de Tran
nsporte Interestadual de
d Produtoss
Perig
gosos é um
m documento obrigatóriio para o ex
xercício da atividade d
de transportte marítimo
o
e inte
erestadual de produtos perigososs. Portanto,, serão obriigatórios pa
ara os trans
sportadoress
de produtos
p
pe
erigosos no
os modais rodoviário (veículos), ferroviário (trens) ou aquaviário
o
(emb
barcações), que exerccerem a attividade em
m mais de um estado
o (configura
ando dessa
a
forma
a o transpo
orte interestadual), e os
o transporrtadores de
e produtos p
perigosos nos
n modaiss
maríttimos (embarcações).
Para
a os transpo
ortadores qu
ue exercem
m suas ativid
dades nos estritos
e
limittes da sua unidade da
a
federração, esse
es deverão seguir as regras de licenciamen
nto ou auto
orização am
mbiental do
o
respe
ectivo estad
do, conform
me art 8º da LC 140, de
e 2011.
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Tal autorização
a
interestadu
ual será em
mitida para pessoas físicas e juríídicas que preencham
m
os re
equisitos pa
ara emissão
o do Certificcado de Reg
gularidade Ambiental,
A
e
midade com
m
em conform
as regras
r
do Cadastro Técnico Fe
ederal de Atividades Potencialm
mente Polu
uidoras ou
u
Utilizzadoras de Recursos Ambientais
A
(
(CTF).
Outra
a norma a ser
s observa
ada é a IN 05/2012,
0
mais especifiicamente se
eu art. 5º,a qual prevê
ê
que no momentto do transporte intere
estadual, a empresa trransportado
ora, seja ela
a Matriz ou
u
Filial, constante
e no docum
mento fisca
al, deverá dispor para
a cada veículo, ou composição
c
o
ular, de cóp
pia da referid
da autorização.
veicu
Sobrre a mobilid
dade de ressíduos conssiderados pe
erigosos, te
em-se a Re
esolução CO
ONAMA n.ºº
452/2
2012, que dispõe sobre os pro
ocedimentos
s de contro
ole da imp
portação de
e resíduos,,
confo
orme as normas adota
adas pela Convenção
C
da
d Basiléia sobre o Co
ontrole de Movimentos
M
s
Transfronteiriços de Resídu
uos Perigossos e seu Depósito.
D
a além das normas
n
acim
ma, tem-se ainda a NB
BR 13221/2
2003, que e
especifica os
s requisitoss
Para
para o transporte terrestrre de resíduos, de modo a evitar danos a
ao meio am
mbientee a
prote
eger a saú
úde públicca. Se aplica ao tra
ansporte te
errestre de
e resíduos, conforme
e
classsificados na
a Portaria n.º
n 204 do Ministério
M
dos
d Transpo
ortes, inclussive aquele
es materiaiss
que possam ser reaprovveitados, re
eciclados e/ou
e
reproccessados. A
Aplica-se tambémaos
t
s
resíd
duos perigosos segund
do a definiçã
ão da Conv
venção da Basiléia.
B
5.1.5
5.3 Compe
etência para
a Licenciar o Empreend
dimento Pre
etendido
A ob
bra pretendiida afigura--se como uma
u
ampliaç
ção do Terrminal de M
Múltiplo Uso
o localizado
o
no Porto de Peccém, Estado
o do Ceará.
a-se, por sua
s
vez, de
e área litorrânea, cuja competência para liccenciar, a priori, está
á
Trata
consstitucionalmente atribuída à União
o, conforme
e comanda o art. 7º, inciso XIV, alínea b, e
parág
grafo único, a se ver:
Art. 7º São açõe
es administra
ativas da Uniião:
XIV - promovver o licenciamento ambiental
a
de
e empreendimentos e
ativiidades:
a) lo
ocalizados ou
u desenvolviidos conjunta
amente no B
Brasil e em pa
aís limítrofe;
b) lo
ocalizados ou
o desenvolv
vidos no marr territorial, n
na plataforma
a continentall
ou na
n zona econ
nômica exclu
usiva;
Pará
ágrafo único
o. O licenciamento doss empreendim
mentos cuja
a localização
o
com
mpreenda co
oncomitantem
mente áreas das faixas terrestre e marítima da
a
zona costeira será de atrribuição da União exclusivamente nos casoss
pologia estab
belecida por ato do Pode
er Executivo
o, a partir de
e
prevvistos em tip
prop
posição da Comissão
C
Trripartite Nacional, assegurada a parrticipação de
e
um membro do
d Conselho
o Nacional do Meio Ambiente (Conama) e
conssiderados os
o critérios de porte, potencial p
poluidor e natureza
n
da
a
ativiidade ou empreendimentto. (grifo nossso)

Antes desse novo
n
marco
o regulatórrio das atrribuições de
d cada Ente no que tange à
comp
petência pa
ara o licencciamento am
mbiental, já vigia a Leii nº 7.661 d
de 1988, qu
ue Institui o
Plano Nacional de Gerencciamento Co
osteiro e dá
á outras pro
ovidências, em cujo regulamento,
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o De
ecreto nº 5.300,
5
de 2004,
2
está prevista a competênccia do IBA
AMA para conceder
c
o
licenciamento ambiental
a
d
dos
empreendimentos
s ou ativid
dades de im
mpacto am
mbiental de
e
âmbiito regional ou naciona
al incidentess na zona costeira,
c
em
m observânccia as norma
as vigentess
(art. 12, IX).
5.4 Áreas Especialme
E
ente Protegiidas
5.1.5
5.1.5
5.4.1 Área de Preservação Perma
anente
Concceituadas pelo art. 3º, II, da lei em
m comento, como a
área
a protegida,, coberta ou não por vegetação nativa, com
m a função
o
amb
biental de preservar os recursos híídricos, a pa
aisagem, a estabilidade
e
geológica e a biodiversida
ade, facilitar o fluxo gê
ênico de fau
una e flora,,
protteger o solo e assegurar o bem-estarr das populaçções humana
as.

Tem seu regim
me de uso limitado pelo
p
art. 7ºº, variando
o de acordo com cad
da espécie
e
estab
belecida e delimitada
d
p
pelo
art. 4º.
5.1.5
5.4.1.1 Exceções para Intervençõ
ões em APP
P
A áre
ea de presservação pe
ermanente só pode so
ofrer interve
enções a título de exceção, noss
estrittos termos previstas no
n novo Cód
digo Flores
stal Federal, Lei n.º 12
2.651 de 2012, a partirr
do art. 7º ao 9ºº. Mesmo quando
q
tal área
á
esteja descoberta
a de qualqu
uer cobertu
ura vegetal,,
contiinua a goza
ar da mesma proteção já que de preservação
p
o permanete
e é a área e não a sua
a
cobe
ertura em si.
Porta
anto, as intervenções pretendidass no caso em
e concretto situam-se
e em área já
j bastante
e
antro
opizada e consolidada
c
a pela existência de um
u porto que
q
funciona no local.. A área já
á
posssui declaraçção de utilid
dade pública
a e não fere
e legislação
o em vigor no tocante à proteção
o
de árreas de pre
eservação permanente
p
.
É de
e salientar que,
q
todavia
a, quando se
s tratar de
e APP de re
estinga, a in
ntervenção pretendida
a
enco
ontra amparo no art. 8º,
8 § 1º on
nde há a re
estrição de
e que some
ente em hip
póteses de
e
utilidade pública
a haverá possibilidade
e de autoriz
zação de qualquer
q
inttervenção. Já, para o
caso
o de a intervvenção ating
gir área de manguezal ou restinga
a fixadora d
de mangue, a restrição
o
é um
m tanto maiis severa pelo
p
fato de
e que a lei em comentto, em seu art. 8º, §2
2º, somente
e
perm
mite interven
nção, à títu
ulo de exce
eção, se o mangue esstiver com sua função
o ecológica
a
comp
prometida e apenas para
p
projeto
os habitacio
onais e de urbanizaçã
ão de intere
esse social,,
em área
á
consoliidada ocupa
ada por pop
pulação de baixa renda
a.
No Estado
E
do Cearáé
C
a Le
ei n.º 12.488
8, de 13 de Setembro 1995, que regulamentta a política
a
floresstal. Nessa
a lei, contam
m também os casos excepcionai
e
is de intervvenção em APPs, noss
exato
os termos previstos
p
pe
ela legislaçã
ão federal em vigor.
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5.1.5
5.4.2 Unida
ades de Conservação
5.1.5
5.4.2.1 Protteção Consstitucional
Com
m o advento
o da Consstituição Fe
ederal de 1988
1
(CF de 1988), o meio am
mbiente foii
prem
miado com um
u capítulo
o próprio, a partir do art.
a 225. As Unidades de Conserv
vação (UC))
estão
o previstas no § 1º, incciso III, da seguinte
s
forma:
Art. 225. Todoss têm direito ao meio am
mbiente ecollogicamente equilibrado,,
bem
m de uso comum
c
do povo
p
e essencial à sa
adia qualidad
de de vida,,
impo
ondo-se ao Poder Público e à colletividade o dever de defendê-lo
d
e
presservá-lo para
a as presente
es e futuras gerações.
g
§ 1ºº - Para asse
egurar a efetiividade dessse direito, inccumbe ao Po
oder Público:
(...)
t
as unidades da Fe
ederação, esspaços territo
oriais e seuss
III - definir, em todas
com
mponentes a serem esp
pecialmente protegidos, sendo a altteração e a
supressão perm
mitidas some
ente atravéss de lei, ved
dada qualque
er utilização
o
que comprometta a integrida
ade dos atributos que ju
ustifiquem su
ua proteção;;
(...)

Quan
ndo o dispositivo prevvê a definiçção de esp
paços territtoriais espe
ecialmente protegidos,,
está tratando do
o gênero de
entro do qu
ual estão inseridas as Unidades d
de Conserv
vação como
o
écie daquelle. Partindo
o-se daí, tais
t
espaço
os recebera
am especia
al proteção
o, restando
o
espé
estab
belecido qu
ue ao poderr público inccumbirá sua
a definição a fim de qu
ue seja asse
egurado de
e
forma
a efetiva o direito ao meio
m
ambie
ente ecologicamente eq
quilibrado à toda a colletividade e
às prresentes e futuras
f
gera
ações (art. 225, caput, § 1º, III). Note-se
N
que
e se trata de
e um direito
o
de te
erceira gera
ação.
Além
m de prever sua defin
nição e cria
ação, que poderá se dar por qu
ualquer ato
o do Poderr
Público, estabeleceu, aind
da, a Carta Magna, a fim de gara
antir a prote
eção conferida, que a
even
ntual alteraçção ou supressão dessses espaço
os se dê so
omente atra
avés de lei específica..
Reza
a ainda o inciso III, do
d § 1º, do
o art. 225, que tal exigência pretende veda
ar qualquerr
utilização que comprometa
a a integrida
ade dos atributos que justifiquem ssua proteçã
ão.
5.1.5
5.4.2.2 Protteção Infracconstitucion
nal
No in
ntuito de regulamentarr o comando constitucional então
o previsto no
o art. 225, § 1º, inciso
o
III da
a CF/88, bem como o de
d reunir em
m um só dip
ploma legal o regramento então disperso
d
em
m
norm
mas esparsa
as e após anos de trrâmite pela
as Casas Legislativas
L
e discussõ
ões com a
socie
edade civil, demais entidades e órgãos
ó
públicos, foi publicada a L
Lei nº 9.985
5, em 18 de
e
julho
o de 2000, instituindo o Sistema Nacional de
d Unidade
es de Conservação da
a Natureza,,
além
m de outras providência
as, ficando conhecida
c
como
c
Lei do
o SNUC.
As Unidades
U
de
e Conserva
ação da Nattureza foram divididass em dois g
grandes gru
upos, as
Prote
eção Integrral e as de
e Uso Suste
entável. No
o grupo das de Proteção Integra
al estão
os Monum
Estações Ecoló
ógicas, as Reservas Biológicas,
B
mentos Natu
urais, os Refúgios
R
Vida Silvestre e os Parque
es, sejam Nacionais,
N
Estaduais
E
e Municipaiss. Já, no gru
upo das

de
e
ass
de
e
de
e
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Uso Sustentávvel, tem-se
e as Áreass de Rele
evante Inte
eresse Eco
ológico, as
s Florestass
E
s, as Rese
ervas de Fauna
F
e ass Áreas de
e Proteção
o
Nacionais, as Reservas Extrativistas
Ambiental.
As que integram
m o Grupo de
d Proteção
o Integral co
ontam com regime de uso restrito
o e objetivo
o
ervar a nattureza, sendo admitido
o apenas o uso indire
eto dos seu
us recursoss
básicco de prese
naturrais, com exceções dos casos previstos na Lei em
m comento
o (art. 7º, §1º). Maiss
perm
missivo é o regime de usos pre
evisto para
a as UCs pertencente
p
es ao Grup
po de Uso
o
suste
entável, que
e tem como
o objetivo básico
b
comp
patibilizar a conservação da naturreza com o
uso sustentável
s
de parcela
a dos seus recursos
r
na
aturais.
Para
a fins legais, as unidade
es de conse
ervação, es
stão assim conceituada
c
as (art. 2º, inciso I):
Art. 2º Para os fins
f
previstos
s nesta Lei, entende-se
e
p
por:
I - unidade
u
de conservação
c
o: espaço territorial e se
eus recursos ambientais,,
inclu
uindo as ág
guas jurisdicionais, com característiccas naturais
s relevantes,,
lega
almente instiituído pelo Poder
P
Públicco, com obje
etivos de con
nservação e
limittes definidoss, sob regime
e especial de
e administra
ação, ao qua
al se aplicam
m
gara
antias adequ
uadas de pro
oteção;

Além
m do conceito de UC transcrito
t
a
acima,
a refferida Lei positivou
p
ou
utros tantos
s modernoss
concceitos, denttre eles o de conse
ervação da
a natureza, diversidad
de biológic
ca, recurso
o
ambiiental, preservação, prroteção inte
egral, conse
ervação in situ,
s
manejo
o, usos indireto, direto
o
e susstentável, extrativismo
e
o, recuperaçção, restauração, zone
eamento, p
plano de ma
anejo, zona
a
de am
mortecimen
nto e corred
dores ecológ
gicos, todos
s elencadoss no art. 2º, incisos I a XIX.
Com
mo todo sisttema, previu sobre se
eu objetivo, finalidade e diretrizess, destacan
ndo-se aquii
como
o primordial o seu obje
etivo de con
nservação da
d natureza, assim con
nceituado:
Art. 2º Para os fins
f
previstos
s nesta Lei, entende-se
e
p
por:
o humano da
d natureza,,
II – Conservação da Natureza: o manejo do uso
com
mpreendendo
o a preserva
ação, a man
nutenção, a utilizaçãosu
ustentável, a
resttauração e a recuperaçã
ão do ambien
nte natural, p
para que pos
ssa produzirr
o maior
m
benefíccio, em base
es sustentávveis, às atua
ais gerações
s, mantendo
o
seu potencial de
d satisfazerr as necesssidades e asspirações da
as geraçõess
futuras, e garanttindo a sobre
evivência dos seres vivoss em geral (a
art. 2º, II).

Estabeleceu co
omo seus instrumento
os operacionais a ellaboração de estudos
s técnicos,,
a (quando couber),
c
o Plano
P
de Ma
anejo, a cria
ação de Co
onselhos Co
onsultivos e
conssulta pública
Delib
berativos (conforme forr o caso), o Zoneamen
nto, a Zona de Amorteccimento, o Mosaico
M
de
e
UC, os Corred
dores Ecológicos e a Anuência do Gestor da UC
C para os casos de
e
o Federal, dentre outrros. De refe
erir que alg
guns dos instrumentoss
intervvenções, um Cadastro
citad
dos serão tra
atados em pormenoress no decorrrer do prese
ente.
Com
mo a maioria
a das Leis,, a presente
e também carecia de regulamen
ntação (art. 58), tendo
o
sido suprida em
e
2002 com
c
o advvento do Decreto Fe
ederal n.º 4.340. No
o texto do
o
regulamento, esspecificame
ente no seu art. 46, enc
contra-se o seguinte co
omando:
m efeito, o citado
c
Decrreto n.º 4.3
340, de 200
02 tratou de
d disciplina
ar o proced
dimento de
e
Com
criaçção das unid
dades de co
onservação
o consoante
e previsão expressa
e
em
m seus artig
gos 2º a 5º,
estab
belecendo a necessid
dade de esttudos préviios, objetivo
os, fixação de limites e, quando
o
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nece
essário, con
nsulta pública, como também passou a re
egulamenta
ar cada um
m dos seuss
instru
umentos op
peracionais, a exemplo do Plano
o de Manejo
o (arts. 12 a 16), dos
s conselhoss
gesto
ores consulltivos e deliiberativos, a previsão de autoriza
ação e anuê
ência para exploração
o
de be
ens e serviços (arts. 25
2 a 30), alé
ém de ter re
egulamenta
ado, no que
e couber, o instituto da
a
comp
pensação ambiental
a
(a
arts. 31 a 34
4).
Por isso
i
mesmo
o é que não
o apenas o Instituto Brasileiro
B
do
o Meio Amb
biente e dos
s Recursoss
Natu
urais Renováveis (IBAM
MA) e o Insttituto Chico Mendes de
e Conservação da Biod
diversidade
e
(ICM
MBio), órgão
o recenteme
ente criado para administrar as UCs,
U
que in
ntegram o SNUC,
S
mass
tamb
bém os Esttados, o Distrito
D
Fede
eral e os Municípios,
M
a teor do art. 6º, inciso III, da
a
menccionada Leinº 9.985 de
e 2000, som
mado à previsão consttante no seu art. 3º, a qual refere
e
que o SNUC é constituído
c
pelo conjun
nto das unid
dades de conservação
o federais, estaduais
e
e
muniicipais. Assim, podem ser criadass tanto pela União, qua
anto pelos E
Estados e Municípios.
M
O Sistema Esta
adual de Un
nidades de Conservaç
ção (SEUC)) adotado pelo Estado do Cearáss
cong
grega o con
njunto das unidades existentes
e
no
n território cearense, foi instituíd
do pela Leii
Estadual n.º 14..950, de 2011.
5.1.5
5.4.2.2.1 Ca
ategorias de
e Manejo
Nos termos da
a Lei do SN
NUC, as categorias
c
de
d manejo das unida
ades de co
onservação,,
dividem-se em dois grand
des grupos apresentan
ndo caracte
erísticas específicas: i) Unidadess
de Proteção
P
Inttegral, com
m o objetivo básico de preservar a natureza
a, admitindo
o apenas o
uso indireto
i
doss seus recu
ursos natura
ais, excetua
ados os cassos previsto
os e lei; e iii) Unidadess
de Uso
U Sustentá
ável, com o objetivo bá
ásico de compatibilizarr a conserva
ação da natureza com
m
o uso
o sustentávvel de parce
ela dos seuss recursos naturais
n
(art. 7º, incisoss I e II, e §§
§ 2º e 3º).
Nos termos do
o art. 8º da
d referida Lei nº 9.9
985 de 20
000, o grup
po das Un
nidades de
e
Consservação de
d Proteção
o Integral é compostto pelas seguintes
s
ccategorias: i) Estação
o
Ecoló
ógica; ii) Re
eserva Bioló
ógica; iii) Pa
arque Nacio
onal, iv) Mo
onumento N
Natural e v) Refúgio de
e
Vida Silvestre.
upo das Un
nidades de Conservaçã
C
ão de Uso Sustentável
S
l, na forma do art. 14 da
d citada leii
O gru
está composto por: i) Área
Á
de Prroteção Am
mbiental; ii)) Área de Relevante
e Interesse
e
ógico; iii) Floresta Naccional; Rese
erva Extratiivista; iv) Reserva
R
de Fauna; v) Reserva
R
de
e
Ecoló
Dese
envolvimentto Sustentá
ável; e vi) Re
eserva Partticular do Patrimônio N
Natural.
5.1.5
5.4.2.2.2 Zo
ona de Amo
ortecimento
A Zo
ona de Amortecimento,, para os fin
ns previstos
s em Lei (SN
NUC), é con
nceituada como
c
sendo
o
“o en
ntorno de uma
u
unidad
de de conse
ervação ond
de as ativid
dades huma
anas estão sujeitas àss
norm
mas e restriçções especcíficas, com propósito de
d minimiza
ar os impacctos negativ
vos sobre a
unida
ade” (art. 2ºº, inciso XV
VII).
Trata
a-se, portan
nto, de um
ma área a ser delimittada no plano de ma
anejo da unidade
u
de
e
consservação ob
bjetivando a diluição do impacto
o negativo a atingir a mesma. A área de
e
prote
eção ambiental como categoria
c
de
e UC está is
senta dessa
a obrigatorie
edade (art. 25).
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A Zo
ona de amo
ortecimento não deve ser confund
dida com a obrigação legal outro
ora prevista
a
pela Resolução CONAMA 013/1990, hoje revoga
ada pela Re
esolução do
o mesmo co
onselho n.ºº
428/2
2010, já qu
ue aquela trratava do entorno
e
de Unidades de
d Conserva
ação estab
belecido em
m
um raio genérico de 10 (dez) quilômetros, cujo
c
objetivvo fundava-se no lice
enciamento
o
a
ar a biota,, conforme
e definição do órgão
o
ambiiental de atividades
que pudesssem afeta
respo
onsável pella UC em co
onjunto com
m o órgão licenciador.
Atualmente, o te
exto nacion
nal vigente (art. 1º, da Resolução CONAMA n.º 428/201
10) prevê a
essidade de
e autorizaçã
ão do respo
onsável pela
a UC, some
ente para o
os casos de
e instalação
o
nece
de empreendim
e
mentos con
nsiderados causadores de significativo impacto amb
biental, noss
limite
es da zona de amorte
ecimento esstabelecida no Plano de
d Manejo ou no instrrumento de
e
criaçção e de me
era ciência, para os ca
asos em qu
ue o licenciiamento am
mbiental não
o necessite
e
de prrévia elaborração de EIIA/RIMA, um
ma vez que
e não vislum
mbrada a sig
gnificativa degradação
d
o
do meio.
m
Para os
o casos de
e UCs que ainda
a
não tiv
verem zona
a de amorte
ecimento es
stabelecida,,
a norma prevê, a titulo pro
ovisório e por
p um praz
zo de cinco
o anos a co
ontar da pub
blicação da
a
norm
ma (20.12.20
010), uma faixa
f
de 3 (ttrês) mil me
etros, contados a partirr do limite da
d UC, para
a
o qu
ue, excepccionou as Áreas de Proteção Ambiental,, de Rese
ervas Partic
culares do
o
Patrimônio Natu
ural e Áreass Urbanas Consolidada
C
as (art. 1º, § 2º).
5.1.5
5.4.2.2.3 Co
ompensação Ambienta
al
A compensação
o ambientall está previssta no art. 36
3 da Lei do
d SNUC, im
mpondo-se, sobretudo
o
ndo se apresentar caso
o de licencia
amento ambiental de significativo
s
mbiental.
quan
impacto am
Um licenciamen
l
nto ambienttal de deterrminada atividade considerada de
e significativo impacto
o
ambiiental reque
er, obrigato
oriamente, a realizaçã
ão de Estud
do de Impa
acto Ambie
ental e seu
u
respe
ectivo Rela
atório de Im
mpacto Amb
biental (RIM
MA). Tal exxigência é estabelecid
da primeiro
o
pela Lei Federa
al n.º 6.938
8 de 1981 (Lei da PNMA) e po
osteriormen
nte, pelas Resoluções
R
s
CON
NAMA n.ºs 237
2 de 199
97, art. 3º e 01 de 198
86, que exemplifica rol e porte de
e atividadess
caussadoras de significativa
a degradaçã
ão ambienttal, ambas ainda
a
em vvigência, consagradas,,
adem
mais, pela Constituição
C
o Federal de
e 1988, que
e em seu arrt. 225, § 1º, inciso IV confirmou
c
e
reforrçou a ideia
a da realização do EIA
A/RIMA para
a o caso de
e instalação
o de obra ou
o atividade
e
poten
ncialmente causadora de significa
ativa degrad
dação ambiiental.
Abaixxo segue transcrito o artigo original que prreviu a com
mpensação ambiental inserido na
a
Lei do SNUC. Segundo tal dispossitivo, o montante
m
a ser desttinado à unidade
u
de
e
a não pod
dia ser infferior a 0,,5% dos ccustos tota
ais para a
consservação contemplada
impla
antação do
o empreend
dimento em
m vias de licenciamen
nto ambienttal, conform
me vê-se a
segu
uir:
Art. 36. Nos ca
asos de lice
enciamento ambiental d
de empreend
dimentos de
e
sign
nificativo imp
pacto ambie
ental, assim considerado
o pelo órgão ambientall
com
mpetente, com
m fundamen
nto em estudo de impacto
o ambiental e respectivo
o
relatório - EIA/R
RIMA, o emp
preendedor é obrigado a apoiar a im
mplantação e
man
nutenção de unidade de conservação
o do Grupo de Proteção
o Integral, de
e
acordo com o diisposto neste
e artigo e no regulamento
o desta Lei. (grifado)
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§ 1ºº O montante
e de recurso
os a ser desttinado pelo e
empreendedor para esta
a
finalidade não pode
p
ser infe
erior a meio por
p cento do
os custos tota
ais previstoss
para
a a implanta
ação do em
mpreendimento, sendo o percentual fixado pelo
o
órgã
ão ambienta
al licenciadorr, de acordo
o com o grau de impactto ambientall
caussado pelo em
mpreendimento. (Vide AD
DIN n.º 3.378
8-6, de 2008
8) (grifado)
§ 2º
2 Ao órgão
o ambiental licenciadorr compete d
definir as unidades
u
de
e
consservação a serem beneficiada
as, conside
erando as propostass
apre
esentadas no
o EIA/RIMA e ouvido o empreendedo
or, podendo inclusive serr
conttemplada a criação
c
de no
ovas unidade
es de conserrvação.
§ 3ºº Quando o empreendim
mento afetarr unidade de
e conservaçã
ãoespecífica
a
ou sua
s
zona de
e amortecim
mento, o licenciamento a que se reffere o caputt
destte artigo só poderá ser conccedido med
diante auto
orização do
o
órgã
ãoresponsávvel por sua administraçã
a
o, e a unida
ade afetada, mesmo que
e
não pertencentte ao Grupo
o de Proteçção Integral, deverá se
er uma dass
beneficiárias da compensação definida neste
n
artigo. (grifado)

Em 2008,
2
o disp
positivo acim
ma sofreu controle
c
de constitucion
nalidade atrravés da AD
DI n.º 3378,,
requerida pela Confederaç
C
ção Naciona
al da Indústria (CNI) co
ontra o Pressidente da República
R
e
Cong
gresso Naccional, no âmbito
â
do Supremo
S
Tribunal Fed
deral (STF) por envolv
ver matéria
a
afeta
a a Constitu
uição Federral. O pleito
o envolveu o art. 36 e seus parág
grafos, sob a alegação
o
de in
nconstitucio
onalidade. Todavia,
T
o julgamentto considerrou inconstitucionalida
ade parcial,,
apen
nas no tocante à seguinte expresssão: “não pode ser infe
erior a meio
o por cento dos custoss
totaiss previstoss para a implantação
o do emprreendimento
o” (§ 1º d
do art. 36 da Lei nºº
9.985
5/2000).
Porta
anto, hoje o valor da
a compensa
ação deve ser fixado
o proporcionalmente ao
a impacto
o
ambiiental, apóss realização
o de estudo em que seja asseg
gurado o co
ontraditório e a ampla
a
defessa, consagrrando o prin
ncípio do ussuário-paga
ador.
Segu
uindo a de
ecisão judiccial, em 20
009, foi publicado o Decreto Fe
ederal n.º 6.848, que
e
introd
duziu altera
ações no texxto original do Decreto
o Federal n..º 4.340 de 2000 (regulamento da
a
Lei do
d SNUC), a se ver:
Art. 31. Para oss fins de fixa
ação da com
mpensação a
ambiental de
e que trata o
n 9.985, de 2000, o Insttituto Brasile
eiro do Meio Ambiente e
art. 36 da Lei nº
dos Recursos Naturais
N
Reno
ováveis - IBA
AMA estabelecerá o grau
u de impacto
o
a partir
p
de estudo prévio de impacto ambiental e respectivo
o relatório EIA//RIMA, ocasião em qu
ue considerrará, exclusivamente, os
o impactoss
amb
bientais nega
ativos sobre o meio amb
biente. (Redação dada pelo
p
Decreto
o
n.º 6.848,
6
de 2009). (grifado)
§ 1ºº O impacto
o causado se
erá levado em conta ape
enas uma vez
z no cálculo..
(Inccluído pelo Decreto n.º 6.848, de 2009
9)
§ 2ºº O cálculo
o deverá co
onter os ind
dicadores do
o impacto gerado
g
pelo
o
emp
preendimento
o e das características do ambie
ente a ser impactado..
(Inccluído pelo Decreto n.º 6.848, de 2009
9)
§ 3º
3 Não serã
ão incluídos
s no cálculo da comp
pensação am
mbiental oss
inve
estimentos referentes
r
aos planos, projetos e programas exigidos no
o
proccedimento de
e licenciame
ento ambienttal para mitig
gação de impactos, bem
m
com
mo os enca
argos e cu
ustos incide
entes sobre
e o financiamento do
o
emp
preendimento
o, inclusive os relativo
os às garan
ntias, e os custos com
m
apólices e prêm
mios de segu
uros pessoais e reais. (In
ncluído pelo Decreto n.ºº
6.84
48, de 2009)
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§ 4ºº A compenssação ambie
ental poderá incidir sobre
e cada trech
ho, naqueless
emp
preendimento
os em que for emitida a licença de
e instalação por trecho..
(Inccluído pelo Decreto n.º 6.848, de 2009
9)
Art. 31-A. O Va
alor da Com
mpensação Ambiental
A
- CA será calculado pelo
o
prod
duto do Grau
u de Impacto
o - GI com o Valor de Refferência - VR
R, de acordo
o
com
m a fórmula a seguir: (Incluído pelo De
ecreto nº 6.8
848, de 2009
9)
CA = VR x GI, onde:
o
(Incluíído pelo Deccreto n.º 6.84
48, de 2009)) CA = Valorr
da Compensaçã
C
ão Ambientall; (Incluído pe
elo Decreto nº 6.848, de 2009)
VR = somatórrio dos inve
estimentos necessárioss para implantação do
o
emp
preendimento
o, nãoincluíídos os investimentos referentes aos planos,,
projetos e progrramas exigid
dos no proce
edimento de licenciamentto ambientall
para
a mitigação de impactos
s causados pelo
p
empreendimento, be
em como oss
encargos e cusstos incidenttes sobre o financiamen
nto do empreendimento,,
inclu
usive os rela
ativos às garrantias, e oss custos com
m apólices e prêmios de
e
seguros pessoais e reais; e (Incluído pello Decreto n.º 6.848, de 2009)
2
mas, podendo
o atingir valo
ores de 0 a
GI = Grau de Impacto nos ecossistem
0,5%
%. (Incluído pelo
p
Decreto
o n.º 6.848, de
d 2009)
§ 1ºº O GI refe
erido neste artigo
a
será ob
btido conform
me o disposto no Anexo
o
destte Decreto. (Incluído
(
pelo
o Decreto n.ºº 6.848, de 2
2009)
§ 2ºº O EIA/RIM
MA deverá conter
c
as infformaçõesne
ecessárias ao
o cálculo do
o
GI. (Incluído pelo Decreto n..º 6.848, de 2009)
2
§ 3ºº As informaçõesnece
essárias ao
o calculo do VR deverão serr
apre
esentadas pe
elo empreen
ndedor ao órg
gão licenciad
dor antes da
a emissão da
a
licen
nça de installação. (Incluíído pelo Deccreto nº 6.848
8, de 2009)
§ 4ºº Nos caso
os em que a compenssação ambie
ental incidir sobre cada
a
treccho do em
mpreendimento, o VR será calcu
ulado com base noss
inve
estimentos que
q
causam
m impactos ambientaiss, relativos ao trecho..
(Inccluído pelo Decreto n.º 6.848, de 2009
9)
Art. 31-B. Cabe
erá ao IBAMA
A realizar o cálculo da ccompensaçã
ão ambientall
de acordo
a
com as informaç
ções a que se
s refere o art. 31-A. (Incluído pelo
o
Deccreto n.º 6.84
48, de 2009)
§ 1ºº Da decisã
ão do cálculo
o da compen
nsação ambiental caberá
á recurso no
o
prazzo de dez dias,
d
conform
me regulamentação a sser definida pelo órgão
o
licen
nciador. (Incluído pelo De
ecreto nº 6.8
848, de 2009
9)
§ 2ºº O recurso será dirigido à autorida
ade que pro
oferiu a decis
são, a qual,,
senão a reconssiderar no prrazo de cinco
o dias, o en
ncaminhará à autoridade
e
superior. (Incluíd
do pelo Decrreto n.º 6.848
8, de 2009)
§ 3ºº O órgão liccenciador dev
verá julgar o recurso no prazo de até
é trinta dias,,
salvvo prorrogaçã
ão por igual período expressamente motivada. (Incluído pelo
o
Deccreto n.º 6.84
48, de 2009)
§ 4ºº Fixado em
m caráter fin
nal o valor da
d compenssação, o IBA
AMA definirá
á
sua destinação
o, ouvido o Instituto Chico Mende
es de Cons
servação da
a
Biod
diversidade - Instituto Ch
hico Mendes e observado
o o § 2º do art.
a 36 da Leii
n.º 9.985,
9
de 2000. (Incluído
o pelo Decretto nº 6.848, d
de 2009)
Art. 32. Será in
nstituídacâm
mara de com
mpensação a
ambiental no
o âmbito do
o
M
Ambien
nte, com a finalidade
f
de
e: (Redação
o dada pelo
o
Ministério do Meio
Deccreto n.º 6.84
48, de 2009)
I - estabelecer prioridades e diretrizess para apliccação da co
ompensação
o
amb
biental; (Inclu
uído pelo De
ecreto nº 6.84
48, de 2009)
II - avaliar
a
e aud
ditar, periodiicamente, a metodologia
a e os proced
dimentos de
e
cálcculo da com
mpensação ambiental,
a
d acordo com estudos
de
s ambientaiss
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realizados e pe
ercentuais definidos;
d
(In
ncluído pelo Decreto no
o 6.848, de
e
2009)
III - propor direttrizes necess
sárias para agilizar
a
a reg
gularizaçãofundiária dass
unid
dades de con
nservação; e (Incluído pe
elo Decreto n
no 6.848, de 2009)
IV - estabelece
er diretrizes para elaboração e impllantação dos
s planos de
e
man
nejo das unid
dades de con
nservação.
(Inccluído pelo Decreto nº 6.8
848, de 2009
9)
Art. 33. A aplica
ação dos recursos da com
mpensação a
ambiental de
e que trata o
art. 36 da Lei n.º 9.985, de 2000, nas unidades
u
de conservação
o, existentess
ou a serem criad
das, deve ob
bedecer à se
eguinte ordem
m de priorida
ade:
I - re
egularização
ofundiária e demarcação
d
das terras;
II - elaboração,
e
r
revisão
ou im
mplantação de
d plano de m
manejo;
III - aquisição de bens e serviçosne
ecessários à implantaç
ção, gestão,,
mon
nitoramento e proteção
o da unidad
de, compreendendo su
ua área de
e
amo
ortecimento;
IV - desenvolvim
mento de esttudos necesssários à criação de nova
a unidade de
e
consservação; e
V - desenvolvim
mento de pes
squisas necessárias parra o manejo da unidade
e
de conservação
c
e área de amortecimentto.
Pará
ágrafoúnico. Nos casos
s de Reserva Particular do Patrimô
ônio Natural,,
Mon
numento Nattural, Refúgio
o de Vida Silvestre, Área
a de Relevan
nte Interesse
e
Eco
ológico e Áre
ea de Proteç
ção Ambienta
al, quando a posse e o domínionão
o
seja
am do Poderr Público, os recursos da compensação somente poderão serr
apliccados para custear
c
as se
eguintes atividades:
I - elaboração do Plano de
d Manejo ou
o nas ativvidades de proteção
p
da
a
unid
dade;
II - realização
r
da
as pesquisas necessária
as para o ma
anejo da unid
dade, sendo
o
vedada a aquisição de bens
s e equipame
entos perman
nentes;
III - implantação
o de program
mas de educa
ação ambienttal; e
IV - financiam
mento de estudos
e
de viabilidade econômica
a para uso
o
susttentável dos recursos naturais da uniidade afetada.
Art. 34. Os emp
preendimento
os implantad
dos antes da
a edição destte Decreto e
em operação se
em as respectivas licençças ambienta
ais deverão requerer, no
o
prazzo de doze meses
m
a parrtir da publica
ação deste D
Decreto, a re
egularização
o
junto
o ao órgão
o ambiental competentte mediante
e licença de operação
o
corrretiva ou retifficadora.

A reg
gra geral pa
ara a definição da unid
dade de conservação a ser bene
eficiada com
m as verbass
oriun
ndas da medida compe
ensatória esstá definida
a já no capu
ut do art. 36
6 da Lei do SNUC,
S
que
e
deve
e pertencer ao grupo da
as UCs de proteção integral, pode
endo inclussive ser contemplada a
criaçção de nova
as UCs (§ 2º,
2 do art. 36), desde que,
q
também
m, de prote
eção integra
al, entenda-se.
mpete ao órg
gão licencia
ador escolh
her a(s) UC
C(s) beneficciária(s) ou se haverá criação de
e
Com
nova
a UC, muitto embora não está afastada a possibilid
dade de in
ndicação de
d UCs no
o
EIA/R
RIMA, asse
egurada as esferas de
e competên
ncia de cad
da um, podendo se da
ar em nívell
Fede
eral, Estadu
ual ou Municcipal mais o Distrito Fe
ederal.
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Com
m a consagrração dessse instituto, mais uma
a vez consa
agra-se, tam
mbém, o princípio
p
do
o
usuá
ário-pagador.
Antes mesmo da
d publicaçã
ão do referiido decreto, já estava em vigor a Resolução
o CONAMA
A
nº 371, de 05 de abril de
e 2006, qu
ue já atend
dia algumass insatisfaçções e lacu
unas então
o
ndo da ela
aboração do
d cálculo da medida compenssatórias. Estabeleceu
E
u
existtentes quan
diretrrizes aos órrgãos ambie
entais para o cálculo, a cobrança, aplicação, aprovação
o e controle
e
de gastos de
e recursos advindos da compensação ambiental para Unidades de
e
p
a necessidade de fun
ndamentação em basse técnica específica
a
Consservação, prevendo
atravvés da pub
blicação de metodolog
gia para de
efinição do grau de im
mpacto amb
biental que
e
cada
a empreendimento vierr a causar ao
a ambiente
e.
Assim
m sendo, na nova fórm
mula, o perccentual da compensaç
c
ção ambienttal será calc
culado pelo
o
órgão ambienta
al licenciado
or com basse nas info
ormações le
evantadas p
pelo EIA e respectivo
o
RIMA
A, e consid
derará apen
nas os impa
acto negativos sobre o ambiente
e, esses co
onsideradoss
apen
nas uma única vez no cálculo. O valor
v
total da
d compenssação ambiental resulttará entre o
produto do grau
u de impactto, que não poderá atingir valoress superioress a 0,5%, e o valor de
e
referrência, que,, em suma correspond
de ao soma
atório dos in
nvestimento
os para a im
mplantação
o
do em
mpreendimento.
Também, não serão compu
utados no referido
r
fato
or de cálculo
o os investim
mentos refe
erentes aoss
plano
os, projetoss e program
mas exigido
os no proc
cedimento de
d licenciam
mento amb
biental para
a
mitig
gação de im
mpactos. Ade
emais, não são levado
os em conta
a os encargos e custos
s incidentess
sobre
e o financia
amento do empreendim
mento, inclusive os re
elativos às g
garantias, e os custoss
com apólices e prêmios de
e seguros pe
essoais e re
eais.
Para
a o monito
oramento e transparência do as
ssunto foi criada, atrravés da Portaria
P
n°°
416/2
2010, no âmbito do Ministério
M
do
o Meio Amb
biente, a Câ
âmara Fede
eral de Com
mpensação
o
Ambiental – CF
FCA, integra
ada por rep
presentante
es, titular e suplente, in
ndicados por diversoss
órgãos e entidades.
E
do Ceará, é a Resoluçã
ão COEMA n.º 09, de
e 2003, que
e institui o Termo de
e
No Estado
Com
mpromisso de
d Compen
nsação Am
mbiental, e estabelece
e normas e critérios relativos a
fixaçção do seu valor,
v
modo
o, lugar e te
empo do pa
agamento, bem
b
como a quem dev
ve ser pago
o
e a aplicação
a
de
esses recurrsos à gestã
ão, fiscaliza
ação, monito
oramento, ccontrole e proteção
p
do
o
meio
o ambiente.
5.1.5
5.4.3 Áreass Prioritária
as para Co
onservação
o, Utilização
o Sustentá
ável e Rep
partição de
e
Benefícios da Biodiversidad
de Brasileira
a
O de
ever atribuíd
do ao Ministtério do Me
eio Ambiente (MMA) pa
ara a definiçção de regrras a fim de
e
identtificar áreass prioritáriass para a co
onservação da biodive
ersidade bra
asileira, sua
a utilização
o
suste
entável e, ta
ambém, para a repartição de ben
nefícios advvém do Deccreto Federa
al n.º 5.092
2
de 21 de maio de 2004. A instrumen
ntalização do
d comando
o decretado
o veio com
m a Portaria
a
A n.º 126 de
e 27 de maiio de 2004, posteriorm
mente revista
a e atualiza
ada pela Po
ortaria MMA
A
MMA
n.º 09
0 de 23 de
e janeiro de 2007, cujo
o objetivo é a formulaçção e implementação de
d políticass
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públiicas, progra
amas e prrojetos sob à respons
sabilidade do
d Governo Federal voltados à
consservação in
n situ da biodiversidade; utilização susstentável d
de componentes da
a
biodiiversidade; repartição de benefíccios derivad
dos do ace
esso a recursos gené
éticos e ao
o
conh
hecimento tradicional associado
o; pesquisa
a e inven
ntários sob
bre a biod
diversidade;;
recup
peração de
e áreas degradadas e de
d espécies
s sobreexplotadas ou ameaças de
d extinção;;
e va
alorização econômica
a da biodiversidade, considera
adas as sseguintes classes
c
de
e
priorização: prio
oridade extrremamente
e alta; prioridade muito
o alta; e prioridade alta
a. Todavia,
o a Portaria
a quanto o Decreto anteriormen
a
nte citado não
n
tem o condão de
e adicionarr
tanto
restrição de usso e ocupação do sollo nessas áreas,
á
tampouco de a
adicionar gravames
g
à
legislação vigen
nte, apenas de indicar áreas que se
s prestam para aqueles fins já ex
xplicitados.
É correto afirma
ar que as áreas
á
eleitass como prio
oritárias parra a conserrvação não devem serr
confu
undidas com áreas prrotegidas, tampouco na
n sua espé
écie “unidades de con
nservação”,
pois só passarrão a ser assim
a
deno
ominadas quando
q
pub
blicado ato específico
o do Poderr
Público indicand
do sua criaçção. Portanto, as áreas
s indicadas como priorritárias, por si sós, não
o
repre
esentam im
mpedimento
o para ativvidades. Prestam-se,
P
por sua vez, para
a subsidiarr
orien
ntações estrratégicas, como
c
indica
adoras de políticas púb
blicas e visa
am a criação de novass
Unidades de Co
onservação pelos Gove
ernos, bem como, a ellaboração d
de novos prrojetos para
a
a con
nservação, uso susten
ntável e recu
uperação da
a biodiversiidade brasilleira.
Na região
r
onde
e se preten
nde as obra
as de amp
pliação do TMUT
T
existem delimittadas duass
áreass considera
adas como prioritárias, são elas: a MA - 556 e a MC – 5
556. A prime
eira integra
a
o Bio
oma Zona Costeira e Marinha, compreende
c
e a área do
os Rios Mu
undaú ao Rio
R Cauípe,,
cuja prioridade de conserrvação é muito
m
alta, e a indicaçção é para manejo; in
nventário e
criaçção de UC, com uma área
á
prevista de 100.2
249,55 hecttares e está
á compreen
ndida peloss
Muniicípios de Itapipoca-CE, Paracurru-CE, Para
aipaba- CE,, São Gonççalo do Am
marante-CE,,
Trairri-CE Quantto à segund
da, trata-se dos Biomas
s Mata Atlântica e Cam
mpos Sulino
os, localiza-se na Foz do Acaraú,
A
cujja prioridad
de de conse
ervação é muito alta e a indicaç
ção é para
a
criaçção de UC, com uma área
á
previssta de 124.4
446,49 hecttates e está
á compreen
ndida peloss
Muniicípios de Itapipoca--CE, Paraccuru-CE, Paraipaba-C
P
CE, Trairi-C
CE, conforrme dadoss
extra
aídos
do
sitio:
h
http://www.m
mma.gov.brr/biodiversid
dade/projeto
os-sobre-a-biodiiveridade/prrojeto-de-co
onserva%C3%A7%C3%A3o-e-utiliza%C3%A
A7%C3%A3
3osuste
ent%C3%A
A1vel-da-divversidade-biiol%C3%B3
3gica-brasile
eira-probio--i/%C3%A1reaspriorit%C3%A1rrias.
5.1.5
5.4.4 Reservas da Bio
osfera
As Reservas
R
da
a Biosfera foram
f
previsstas na Lei que criou o Sistema Nacional de
e Unidadess
de Conservaçã
C
ão da Natureza (SNUC), Lei nº 9.985 de 2000, onde
e dedicou-s
se-lhes um
m
capittulo próprio (VI).
Segu
undo seu arrt. 41,
a Re
eserva da Biiosfera é um
m modelo, adotado interna
acionalmente
e, de gestão
o
integ
grada, participativa e sustentável dos recurrsos naturais, com oss
obje
etivos básicos de preservação
p
o da dive
ersidade biológica, o
desenvolvimento
o de atividad
des de pesq
quisa, o mon
nitoramento ambiental,
a
a
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educação ambiental, o de
esenvolvime
ento sustenttável e a melhoria
m
da
a
qualidade de vid
da das populações.

Consstitui-se porr uma ou ma
ais áreas-núcleo, destinadas à prroteção inte
egral da natureza; uma
a
ou vá
árias zonass de amorte
ecimento, onde
o
só são
o admitidas atividades que não re
esultem em
m
dano
o para as árreas-núcleo
o; e uma ou
u várias zon
nas de transsição, sem limites rígid
dos, onde o
proce
esso de occupação e o manejo dos
d recursos naturais são planeja
ados e conduzidos de
e
modo
o participattivo e em bases
b
suste
entáveis (§ 1º, do art. 41). Pode incidir tanto
o em terrass
públiicas, quanto
o privadas (§ 2º); ser integrada
i
por
p unidadess de conservação já criadas
c
pelo
o
Pode
er Público, respeitadass as norma
as legais qu
ue disciplinam o mane
ejo de cada
a categoria
a
espe
ecífica (§ 3º), sua gestão se dá por um Conse
elho Delibe
erativo, forrmado porr
repre
esentantes de instituiçções pública
as, de organizações da
a sociedade
e civil e da população
o
resid
dente, confo
orme se disp
puser em re
egulamento
o e no ato de constituiçção da unida
ade (§ 4º).
5.1.5
5.4.5 Terra
as Indígenass
São consideradas bens de
e propriedad
de da União
o as terras tradicionalm
mente ocup
padas peloss
indíg
genas, segu
undo dispõe
e o art. 20, XI,
X da CF de
d 1988, sendo que de
elas dispõem
m os índioss
apen
nas da possse e, na form
ma de usufrruto exclusivo, dispõem
m também d
das riqueza
as do solo e
dos recursos hídricos
h
exxistentes no
o interior das
d
terras considerad
das como tal, assim
m
coma
anda o art. 231, § 2º, da
d CF de 19
988. Estão assim
a
concceituadas:
Art. 231 (...)
§1º são terras trradicionalme
ente ocupada
as pelos índio
os as por ele
es habitadass
em caráter perm
manente, as
s utilizadas para
p
suas a
atividades produtivas, ass
imprescindíveis à preservaç
ção dos recu
ursos ambientais necess
sários a seu
u
bem
m-estar e ass necessária
as a sua rep
produção físsica e culturral, segundo
o
seuss usos, costu
umes e tradições.

Ainda carecem de demarccação, atrib
buição constitucional que compe
ete à União
o (art. 231,,
ut).
capu
Cum
mpre ressaltar que os indígenas e ou
utros povo
os tribais estão res
sguardadoss
intern
nacionalme
ente pela Convenção
C
169 da Orrganização Internacion
nal do Trab
balho (OIT))
prom
mulgada pello Decreto no. 5.051, de 19 de abril de 20
004, docum
mento que assegura
a
a
adoçção de medidas especiais necesssárias para salvaguarda
s
ar as pesso
oas, as instituições, oss
benss, as cultura
as e o meio
o ambiente dos povos indígenas, como tamb
bém, que os governoss
deve
erão consu
ultar os povos
p
interressados, mediante procedime
entos apropriados e,,
particcularmente, por meio de
d suas instituições representativa
as, cada ve
ez que sejam
m previstass
mediidas legisla
ativas ou ad
dministrativa
as suscetíveis de afetá
á-los direta
amente e qu
ue, por fim,
deve
erão ser esp
pecialmente
e protegidoss os direitos
s dos povoss indígenas aos recurs
sos naturaiss
existtentes nas suas terra
as, abrange
endo o dire
eito dessess povos a participare
em da sua
a
utilização, administração e conservaçã
ão.
nto ao licen
nciamento ambiental de
d empreendimentos, no caso a
aqueles pre
evistos pelo
o
Quan
anexxo único da
a Resoluçã
ão CONAM
MA n.º 237//1997, que
e porventura venham afetar taiss
espa
aços, reque
ererão intervveniência da
d Fundaçã
ão Nacionall do Índio ((FUNAI), a qual abrirá
á
um expediente
e de acom
mpanhamen
nto do lice
enciamento
o. A atuaçção da FU
UNAI está
á
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regulamentada pela Porta
aria Interministerial n.ºº 419, de 26
2 de outu
ubro de 20
011, a quall
mbe a referrida Fundaçção, bem co
omo a Fund
dação Cultu
ural Palmarres-FCP, o Instituto do
o
incum
Patrimônio Histórico e Artíístico Nacio
onal-IPHAN
N e o Ministtério da Sa
aúde, à elab
boração de
e
parecer em pro
ocesso de licenciame
ento ambie
ental de co
ompetência federal, a cargo do
o
ais Renovávveis-IBAMA
A.
Instittuto Brasileiiro do Meio Ambiente e dos Recursos Natura
Ao empreended
e
dor é soliccitada a infformação in
nicial sobre
e a interferência ou não
n
nessass
espé
écies de áre
eas protegid
das e entorn
no, sob pen
na de incorrer em respo
onsabilidades (art. 3º)..
As especificaçõ
e
ões acerca da abrangê
ência dessa
a informaçã
ão a ser pre
estada estã
ão previstass
no § 2º, inciso I do art. 3º, in
i verbis:
Art. 3º (...)
(...)
§ 2ºº Para fins do
o disposto no
o caput deste
e artigo, pressume-se a in
nterferência:
I – em
e terra indíígena, quand
do a atividad
de ou empree
endimento submetido ao
o
licen
nciamento ambiental
a
lo
ocalizar-se em terra in
ndígena ou apresentarr
elem
mentos que possam
p
gera
ar dano socio
oambiental d
direto no inte
erior da terra
a
indíg
gena, respeiitados os limites do Anexxo II.
Noss termos do
o Anexo II, o limite a ser respeiitado, para o caso do
o
emp
preendimento
o em questã
ão, é de 3 km, podendo ser alterado
o desde que
e
conffigurado casso excepcio
onal devidam
mente justificcado e em função dass
especificidades da atividad
de ou empreendimento
o e das pe
eculiaridadess
loca
ais, de com
mum acordo
o entre o IBAMA, o órgão env
volvido e o
emp
preendedor (art.
(
3º, § 3º).

A FU
UNAI, como forma de
e regulame
entar sua atuação
a
ne
esses caso
os, editou a Instrução
o
Norm
mativa n.º 1 de 9 de jan
neiro de 201
12.
O prrocedimento
o adotado pela
p
portaria da FUNA
AI optou po
or primeiro o
ouvir as co
omunidadess
indíg
genas para após lança
ar manifesta
ação conclu
usiva sobre
e a concesssão da licença prévia,
por meio
m
de ofíccio dirigido ao órgão liicenciador competente
c
e instruído ccom o pare
ecer técnico
o
da an
nálise previista na instrrução norma
ativa.
No âmbito
â
mun
nicipal, é a Lei n.º 77
76 de 2007
7 que dispõ
õe sobre a compartim
mentação e
desccrição dos limites das áreas
á
urban
nas, de ocup
pação indíg
gena e rural do municíp
pio.
A áre
ea em quesstão a receb
ber a intervvenção do empreendim
e
mento propo
osto (ADA), dista além
m
dos 8 (três) km previstos pelo
p
art. 3º,, § 2º, I e Anexo
A
II, da
a Portaria In
nterministerrial n.º 419,,
de 26 de outub
bro de 2011, da Terra Indígena mais
m
próxim
ma, caso em
m que estarria isento o
emprreendedor de
d qualquer ônus, a não ser o de
e prestar informações acerca da localização
o
da te
erra indígen
na mais próxxima, disponível na parte encarregada pela ssocioeconomia.
5.1.5
5.4.6 Terra
as Quilombo
olas
Os direitos
d
de propriedade
p
e em áreas de quilomb
bolas são re
econhecidoss constitucionalmente,,
prima
a facie, no art. 68 da Constituição
C
o Federal de
d 1988, o qual garantte aos rema
anescentess
das comunidades dos quillombos que
e estejam ocupando
o
s
suas
terras o reconhecimento da
a
propriedade deffinitiva, incu
umbindo ao Estado o dever
d
de em
mitir-lhes os respectivos
s títulos.
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Segu
uindo-se, no art. 216 do mesmo
o diploma, estão prottegidos, na forma de patrimônio
o
cultu
ural brasileirro
os bens
b
de natureza materrial e imaterial, tomadoss individualm
mente ou em
m
conjjunto, portad
dores de refferência à id
dentidade, à ação, à memória
m
doss
diferentes grupo
os formadore
es da socieda
ade brasileira
a, nos quais se incluem:
I - as
a formas de expressão;
II - os
o modos de
e criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas
a
e te
ecnológicas;
IV - as obrass, objetos, documentoss, edificaçõe
es e dema
ais espaçoss
m
s artísticoculturais;
desttinados às manifestaçõe
V - os conjunto
os urbanos e sítios de valor histórico
o, paisagístic
co, artístico,,
arqu
ueológico, pa
aleontológico
o, ecológico e científico.

Denttre as form
mas de acau
utelamento desses be
ens fica à disposição do Poder Público oss
inven
ntários, reg
gistros, vig
gilância, to
ombamento e desapropriação (§ 1º). Quanto
Q
aoss
de reminis
docu
umentos e os sítios detentores
d
scências históricas do
os antigos quilombos,,
esse
es ficam exp
pressamentte tombadoss (§ 5º).
Para
a as hipótesses de dano
os ou ameaças ao patrrimônio cultural, prevê,, em seu § 4º,
4 punição
o
na fo
orma da lei, a saber, na
a Lei de Crimes Ambie
entais.
A reg
gulamentaçção de tal proteção
p
ve
eio com a publicação do Decreto
o n.º 4.887
7, de 20 de
e
nove
embro de 20
003, que, já
á em seu art.
a 2º estab
beleceu conceituação para "rema
anescentess
como "os grupos étn
de comunidade
c
es quilombo
olas", os quais são entendidos
e
nico-raciais,,
segu
undo critério
os de auto--atribuição, com trajettória histórica própria, dotados de
d relaçõess
territoriais espe
ecíficas, com presun
nção de ancestralida
a
ade negra relacionad
da com a
resisstência à op
pressão histtórica sofrida".
Atribui competê
ência ao Ministério
M
d Desenv
do
volvimento Agrário, p
por meio do
d Instituto
o
olonização e Reforma
a Agrária - INCRA, a identificação, recon
nhecimento,,
Nacional de Co
mitação, de
emarcação e titulaçã
ão das terrras ocupa
adas pelos remanesc
centes dass
delim
comu
unidades dos quilomb
bos, sem prejuízo da competênccia concorre
ente dos Estados,
E
do
o
Distrrito Federal e dos Muniicípios (art. 3º).
A ta
arefa mencionada foi cumprida pela Instru
ução Normativa INCR
RA n.º 49, de 29 de
e
setem
mbro de 2008,
2
que estabelece
eu procediimentos do
o processo
o administrrativo para
a
identtificação, re
econhecime
ento, delimitação, dem
marcação, desintrusão
o, titulação e registro
o
das terras
t
ocupadas pelos remanesce
entes de comunidades dos quilom
mbos.
Quan
nto às regrras para o licenciamen
nto ambiental de emp
preendimenttos que ven
nha atingir,,
sejam
m áreas quilombolas ou
o indígenas, estão fixadas em re
ecente Porta
aria Interministerial n.ºº
419/2
2011 a qua
al dita os pro
ocedimento
os e prazos para a FUNAI, FCP, IPHAN e Ministério
M
da
a
Saúd
de, os quaiss participarão da análiise dos pro
ocessos de licenciamento, cada ente
e
na sua
a
respo
onsabilidad
de. Para os casos de análise
a
de EIA/RIMA,
E
é fixado o p
prazo de 90
0 (noventa))
dias para apressentar ao IB
BAMA uma análise conclusiva do
o estudo e de até 30 (trinta)
(
diass
nos demais casos, contad
dos da datta do receb
bimento da
a solicitação. Também
m prevê oss
os em que há necessidade de co
omplementa
ação, detalhamento ou
u esclarecimentos, oss
caso
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quaiss só poderão ser exig
gidos uma única vez, mediante decisão mo
otivada, com base no
o
termo
o de referê
ência especcífico, a serrem entregu
ues pelo em
mpreendedo
or no prazo
o de até 60
0
dias no caso de
e EIA/RIMA e 20 dias nos
n demais casos.
Aos órgãos accima previsstos també
ém é incu
umbido o dever
d
de acompanha
amento da
a
ementação das recom
mendações e medidas relacionada
as às suass respectiva
as áreas de
e
imple
comp
petência, in
nformando ao IBAMA
A eventuais
s descumprrimentos e inconform
midades em
m
relaçção ao estab
belecido du
urante as an
nálises prév
vias à conce
essão de ca
ada licença..
Toda
avia, imporrta referir que
q
o emp
preendimen
nto propostto não afettará qualqu
uer porção
o
territorial que essteja catalog
gada como área de qu
uilombola.
5.1.5
5.4.7 A Pro
oteção do Patrimônio
P
H
Histórico,
Arrtístico, Culttural e Natu
ural do Cearrá
A Co
onstituição Federal
F
de 1988, em seu
s art. 216
6, tutelou co
omo patrimô
ônio cultura
al brasileiro,,
os be
ens de natu
ureza material e imate
erial de, em respeito à memória dos grupos formadores
f
s
do po
ovo brasileiiro. Numa análise
a
sistê
êmica tem-s
se tal proteçção assim e
esquematiza
ada:
art. 5º
(...)
LXX
XIII - Qualque
er cidadão é parte legítim
ma para prop
por ação pop
pular em que
e
vise
e anular ato lesivo
l
ao pattrimônio público ou de en
ntidade de que
q o Estado
o
partticipe, à morralidade adm
ministrativa, ao Meio Am
mbiente e ao
o Patrimônio
o
Histtórico e Cultural, ficando o autor, salvo
s
comprrovada má-ffé isento de
e
custtas judiciais e do ônus da
a sucumbênccia”.
Art. 20 São benss da União:
(...)
X
As cavida
ades naturais subterrâneas e os sítios arqueo
ológicos pré-histó
óricos”.
Art. 23 É compe
etência comu
um da União
o, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios:
(...)
III - Proteger os documentos, as obras e outros b
bens de vallor histórico,,
artísstico e cultu
ural, os mon
numentos, ass paisagens naturais no
otáveis e oss
sítio
os arqueológicos.
Art. 216 Consttituem patrim
mônio culturral brasileiro
o os bens de
d natureza
a
matterial ou ima
aterial, tomad
dos individua
almente ou e
em conjunto, portadoress
de referência à identificaçã
ão, à ação, à memória
a dos diferentes gruposs
form
madores da sociedade
s
brrasileira, nos quais se inccluem:
I - as
a formas de expressão;
II - os
o modos de
e criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas
a
e te
ecnológicas;
IV - as obrass, objetos, documentoss, edificaçõe
es e dema
ais espaçoss
desttinados às manifestaçõe
m
s artístico-cu
ulturais;
V - os conjunto
os urbanos e sítios de valor histórico
o, paisagístic
co, artístico,,
arqu
ueológico, pa
aleontológico
o, ecológico e científico.
§ 1ºº - O Poder Público, com a colaborração da comunidade, promoverá
p
e
prottegerá o patrrimônio cultu
ural brasileiro
o, por meio d
de inventário
os, registros,,
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vigillância, tombamento e desaproprriação, e d
de outras formas de
e
acautelamento e preservaçã
ão.
(...)
§ 4ºº - Os danoss e ameaças
s ao patrimônio cultural sserão punido
os, na forma
a
da lei.
§ 5º - Ficam to
ombados todos os documentos e os sítios de
etentores de
e
rem
miniscências históricas
h
do
os antigos qu
uilombos.

A pro
oteção dos bens de valor
v
arqueo
ológico se faz
f por meiio de tomba
amento instituído pelo
o
Decrreto-Lei nº 25
2 de 30/11
1/38, recep
pcionado pe
ela CRFB, conforme
c
se
e ver pelo §1º,
§
do art..
216, ao encargo
o do Institutto do Patrim
mônio Histó
órico e Artísstico Nacion
nal (IPHAN)), que deve
e
semp
pre ser consultado
c
quanto às medida
as de prroteção a ser ado
otadas porr
emprreendimenttos cujas áreas
á
de in
nfluência seja enconttrado algum
m sítio esp
pecialmente
e
prote
egido.
Para
a a proteção
o, fomento e incentivo na proteçã
ão dos benss culturais n
no Estado do
d Cearáfoii
criad
do o Siste
ema Estadu
ual da Cu
ultura, pub
blicado pela
a Lei n.º 13.811, de
d 2006 e
regulamentado pelo Decre
eto n.º 28.442, de 20
006. A pro
oteção do p
patrimônio histórico e
artísttico do Cea
ará está vellada pela Lei n.º 13.46
65, de 2004
4, que, na fforma do arrt.15, inciso
o
III, da Constituição do Esttado e resp
peitada a le
egislação fe
ederal atinente ao assunto, ficam
m
sob a proteção e vigilância do Poder Público Estadual
E
os documento
os, as obra
as e outross
onumentos, as paisage
ens naturais
s notáveis e
benss de valor hiistórico, artístico e culttural, os mo
os sítios arqueo
ológicos, exxistentes no Estado. À Secretariia da Cultu
ura cabe a proteção e
vigilâ
ância dos bens,
b
por meio
m
do Dep
partamento do Patrimô
ônio Cultura
al, ouvido o Conselho
o
Estadual de Pre
eservação do
d Patrimôn
nio Cultural--COEPA, qu
uando se fizzer necessá
ário.
atrimônio esstá constituíído por bens móveis e imóveis, ass obras de a
arte, as bibliotecas, oss
O pa
docu
umentos pú
úblicos, os conjuntos urbanístic
cos, os mo
onumentos naturais, as jazidass
arqueológicas, as paisage
ens e locaiss cuja prese
ervação sejja do intere
esse público
o, quer porr
sua vinculação a fatos históricos memoráveis,
m
, quer por seu excep
pcional valo
or artístico,,
etnog
gráfico, folcclórico ou turístico, assim
a
cons
siderados pelos
p
órgão
os compete
entes e só
ó
passsam a integ
grar o patrrimônio histórico e arrtístico, parra os efeito
os de Lei, depois de
e
inscrritos nos Livros
L
de Tombo
T
do Departame
ento do Pa
atrimônio C
Cultural, po
or meio do
o
tomb
bamento, qu
ue poderá ser
s voluntário ou compulsório.
Identtificado ind
dício de Patrimônio
P
Histórico, Artístico, Cultural e Natural nas áreass
corre
espondentes ao empre
eendimento
o, ressalvad
das as Terrras Indígena
as, as quais possuem
m
regra
amento próprio estabe
elecido pela
a Portaria In
nterministerrial n.º 419,, de 26 de outubro de
e
2011
1, que resgu
uarda um ra
aio de 3 (trê
ês) km, dev
ve ser consu
ultado o IPH
HAN e a Se
ecretaria da
a
Cultu
ura do Esta
ado do Cearrá, através do seu respectivo Dep
partamento
o. Para tanto
o, de modo
o
a regulamentarr tal proce
edimento, a Portaria IPHAN nº 230 de 2
2002, consiiderando a
essidade de
e compatibillizar os trâm
mites com a expedição
o das licençças ambien
ntais, assim
m
nece
estab
beleceu:


btenção da LP: contex
xtualização arqueológica e etnoh
histórica da
a
Na fase da ob
a de influ
uência do empreend
dimento prroposto (dados secu
undários e
área
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leva
antamento de campo, exaustivos
s) (art. 1º). O levantam
mento de campo
c
será
á
obrigatório, pe
elo menoss na AID, para os casos em que não se tenha
a
con
nhecimento suficiente
e da área
a arqueoló
ógica impo
ossibilitando
o qualquerr
infe
erência, com
m elaboraçã
ão de relató
ório de cara
acterização e avaliação na forma
a
de diagnóstico
d
o (art. 2º e I)).
 O
Os impacto
os serão avvaliados de acordo co
om o diagnóstico, com
m as cartass
a
ambientais
temáticas e particularid
dades técnicas da obra
a (art. 3º).
 S
Somente a seguir a issso é que sã
ão elaborad
dos os Prog
gramas de Prospecção
P
o
e de Resga
ate que de
eve compattibilizar-se com
c
o cron
nograma da
as obras e
f
fases
do licenciamen
nto, assegu
urada a in
ntegridade do patrimô
ônio a serr
p
protegido
(a
art. 4).


Na fase da ob
btenção da LI: implantação dos Programass de Prospe
ecção e de
e
Ressgate Arque
eológico pro
oposto pelo EIA (art. 5ºº).



Na fase de ob
btenção da
a LO: execução dos Programas
P
de Prospe
ecção e de
e
Ressgate propo
osto pelo EIA com apre
esentação de
d relatório (art. 6º).

A destinação e a próp
pria guarda
a do mate
erial recolhido corre
em às exp
pensas do
o
emprreendedor (§
( 4º, do artt. 6º).
Salie
enta-se para
a a necessidade de ob
bservar o prrocedimento
o prevista p
pela Portaria
a IPHAN nºº
07 de
d 1988, qu
ue regulam
menta os pe
edidos de permissão
p
e autorizaçção e a co
omunicação
o
préviia para desenvolvimen
nto de pesqu
uisas de ca
ampo e esca
avações arq
queológicas
s.
5.1.5
5.5 Outras Fontes de Poluição
5.1.5
5.5.1 Poluiçção Sonora
a - Ruído
A em
missão de ruído
r
por empreendim
e
mentos e/ou
u atividadess que se re
equer a imp
plantação é
algo que não se pode
e descuida
ar, cujos critérios
c
de
e padrões de emis
ssão estão
o
regulamentadoss na Resolu
ução CONA
AMA 01/90
0, a qual de
etermina oss níveis ac
ceitáveis de
e
os para evittar prejuízoss à saúde e ao sosseg
go público, não poden
ndo ser superiores aoss
ruído
do Ruído em Áreass
conssiderados aceitáveis
a
p
pela
Norma NBR-10.15179 – Avaliação
A
Habitadas visan
ndo o conforto da comu
unidade, da
a Associaçã
ão Brasileira
a de Norma
as Técnicass
BNT. Ainda, devem serr observada
as as Além das
d Resoluções CONA
AMA:
– AB


1
que dispõesobre o Progrrama Nacio
onal de Educação e
n.º 002, de 1990,
ntrole daPoluição Sono
ora;
Con



nº 20, de 19
994, que instituiSelo
i
Ruído pa
ara aparelh
hos eletrod
domésticos,,
con
nforme NBR
R6514;



nº 17, de 199
95,que disp
põe sobre os
o limites máximos
m
de
e ruído para veículoss
passageiross ou modificcados;
dep
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nº 230
2
de 199
97, que disspõe sobre a proibiçã
ão do uso d
de equipam
mentos que
e
posssam reduziir, nos veícu
ulos automo
otores, a efficácia do controle de emissão
e
de
e
ruíd
dos e de poluentes atm
mosféricos;



nº 272,
2
de 200
00, que disp
põe sobre os
o limites máximos de ruído para os
o veículoss
naccionais e importadoss em acelleração, exxceto moto
ocicletas, motonetas,,
ciclo
omotores e veículos asssemelhado
os;



nº 418,
4
de 20
009, que disspõe sobre
e critérios para
p
a elab
boração de Planos de
e
Con
ntrole de Po
oluição Veiicular - PCP
PV e para a implantaçção de Pro
ogramas de
e
Insp
peção e Manutenção de Veículo
os em Uso - I/M pelo
os órgãos estaduais
e
e
mun
nicipais de
e meio am
mbiente e determina novos lim
mites de emissão
e
e
proccedimentoss para a ava
aliação do estado
e
de manutenção
m
o de veículos em uso;;
e



ONTRAN nº
n 204, de
e 2006, qu
ue regulam
menta o vo
olume e a
Ressolução CO
freq
qüência doss sons pro
oduzidos po
or equipam
mentos utilizzados em veículos e
pelas autoridades de
esta
abelece me
etodologia para mediição a serr adotada p
e
trân
nsito ou se
eus agentess, a que se
e refere o art. 228 do
o Código de
d Trânsito
o
Bra
asileiro – CT
TB.

Os ruídos supe
eriores ao previsto
p
na resolução CONAMA
C
0
01/90,
foram
m erigidos à categoria
a
de crime pela Lei
L nº 9.605
5, de 1998, em se artigo 54 da Lei
L 9.605/98
8, regulame
entada pelo
o
Decrreto n° 6.514, de 2008,, dispõe:
Art. 54 Causar poluição de qualquer na
atureza em níveis tais que
q
resultem
m
ou possam ressultar em da
anos à saúde humana,, ou que prrovoquem a
morrtandade de animais ou a destruição significativa da flora:
Pen
na – reclusão
o, de um a qu
uatro anos, e multa.
Se o crime é cullposo:
Pen
na – detenção, de seis meses a um ano,
a
e multa.

No mesmo
m
senttido é o dissposto no art. 61 do Decreto n° 6.514,
6
de 20
008 que pre
evê sanção
o
de multa
m
para quem provoccar ruídos acima
a
do pe
ermitido, nos seguintess termos:
“Art. 61. Causarr poluição de
e qualquer natureza
n
em níveis tais que
q resultem
m
ou possam ressultar em da
anos à saúde humana,, ou que prrovoquem a
morrtandade de animais ou a destruição significativa da biodivers
sidade:
Multta de R$ 5.000,00
5
(cin
nco mil reaiis) a R$ 50
0.000.000,00
0 (cinquenta
a
milh
hões de reaiss).
Pará
ágrafo único
o. As multas e demais penalidades de
e que trata o caput serão
o
apliccadas após laudo técnic
co elaborado
o pelo órgão
o ambiental competente,,
iden
ntificando a dimensão
o do dano decorrente
e da infração e em
m
confformidade co
om a gradação do impaccto.”

Poré
ém, quando não for po
ossível determinar, atra
avés da me
ediçãoem ap
parelho pró
óprio, que o
limite
e de poluiçã
ão sonora superouo recomendad
r
do pela OM
MS, ou entã
ão, quando a medição
o
indiccarum quantum um po
ouco abaixo
o do limite tolerado, o infrator de
everá ser enquadrado
e
o
nas penas
p
do arrt. 42 da Le
ei de Contra
avenções Pe
enais (Decrreto-Lei n.º 3.688, de 1941.
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Em nível
n
Estadual, vigora a Lei n.º 13
3.711, de 2005,
2
que estabelecem
e
medidas de combate à
poluiição sonora
a geradas por estabelecimentos co
omerciais e por veículo
os.
5.1.5
5.5.2 Poluiçção Atmosfférica por material
m
particulado - Qu
ualidade do
o Ar
Obje
etivando esstabelecer estratégiass para o controle, preservação
p
o e recup
peração da
a
qualiidade do arr, válidas pa
ara todo o te
erritório nac
cional, confo
forme previssto na Lei nº
n 6.938/81,,
foi in
nstituído o PRONAR
R (Programa Nacional de Contrrole da Qu
ualidade do
o Ar) pela
a
Reso
olução CON
NAMA nº 00
05/89 (complementada
a pelas Ressoluções CONAMA n.ººs 3 e 8 de
e
1990
0), dando de
efinições e diretrizes para
p
preven
nção e gere
enciamento. Este programa é um
m
dos instrumento
os básicoss da gestão
o ambienta
al para pro
oteção da ssaúde e melhoria
m
da
a
qualiidade de vid
da, pela lim
mitação dos níveis de emissão
e
de poluentes por fontes de
d poluição
o
atmo
osférica.
Base
eada nesta norma foi editada, em
e 28.06.9
90, a Resolução CON
NAMA nº 003,
0
a quall
estab
beleceu oss padrões de qualida
ade do ar, métodos de amostrragem e análise
a
doss
polue
entes atmo
osféricos e níveis de qualidade
q
atinentes
a
a um Plano de Emerg
gência para
a
Episó
ódios Críticcos de Poluição do Ar, visando
o providências dos g
governos estaduais
e
e
muniicipais, com
m o objetivo de prevenir grave e im
minente riscco à saúde p
pública.
A me
esma Resolução estab
beleceu, tam
mbém, que “enquanto cada Estad
do não defin
nir as áreass
de Classe
C
I, II e III mencionadas no ittem 2, subittem 2.3, da
a Resolução
o CONAMA
A nº 005/89,
serão
o adotadoss os padrõess primárioss de qualida
ade do ar esstabelecido
os nesta Re
esolução”, e
que “o monitora
amento da qualidade
q
do
o ar é atribu
uição dos Estados”.
E
s art. 12, a Lei da PNMA,
P
ante
eriormente citada,defin
c
utilização da
a atmosfera
a
Em seu
iu que a "u
para o lançame
ento de qua
alquer tipo de matéria ou energia
a somente p
poderá oco
orrer com a
obse
ervância dos limites e padrões de
e emissão estabelecid
dos, das co
ondições e parâmetros
p
s
de lo
ocalização, de implantação e de
e operação das fontess potenciaiis de poluiç
ção do ar",
enqu
uadrando-se
e aí, segund
do seu pará
ágrafo único
o, as emissões decorre
entes da cirrculação de
e
veícu
ulos em via
as e áreas não
n pavime
entadas e aquelas
a
situ
uações ou e
emissões geradas
g
porr
even
ntos acidenttais.
Para
a tanto, proibiu emissõe
es cujas co
oncentraçõe
es médias superem
s
os padrões de
e qualidade
e
do ar estabeleccidos no artt. 13 e com
mo parâmetrros mínimos, estabele
eceu os limiites fixadoss
pelo CONAMA (§
( 2º) previsstos na Ressolução sup
pracitada.
A inspeção pe
eriódica dass emissõess de polue
entes foi instituída através da Resolução
o
NAMA nº 07
7, de 1993, hoje alterrada pela 418
4
de 2009
9, complem
mentada pe
elas 426 de
e
CON
2010
0 e 435 de 2011,
2
cujos limites de emissão
e
en
ncontram-se
e publicadoss no seu An
nexo I.
No Estado
E
do Ceará,
C
a SE
EMACE desenvolve o programa de Monitorramento da Qualidade
e
do Ar
A e mantém
m monitoram
mentos consstantes refe
erentes aoss parâmetro
os: partícula
as totais em
m
susp
pensão, dió
óxido de enxofre
e
e fumaça, adotando
a
o padrõess estabelecidos pela
os
a
Reso
olução CON
NAMA nº 00
03/90 e seuss respectivo
os complem
mentos.
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5.1.5
5.5.3 Água de Lastro
O tra
atamento da
as águas de
e lastro está abordada
a na Lei n.º 9.966, de 2
2000, juntamente com
m
o tra
atamento da
as questõs afetas ao lançamento
o de óleo na
as águas ju
urisdicionais
s brasileira,,
regulamentada pelo Decre
eto n.º 4.136, de 2002, que prevê
ê as implica
ações e sanções para
a
escumprime
entos legaiss afetos à matéria.
m
os de
O se
eu tratamento técnico, específico e gerencial está norma
atizado na N
NORMAM 20/DPC,
2
de
e
2005
5.
Vale referir, outrossim, qu
ue o Brasil adotou a Convenção
o Internacio
onal sobre Controle e
Gesttão de Água de Lastro
o e Sedime
entos de Na
avios, torna
ada oficial e
em 13 de fe
evereiro de
e
2004
4, conforme
e Resolução
o da Conferência Diplomática. Pa
artindo-se d
daí, 13 dire
etrizes para
a
imple
ementação harmônica
a do tratad
do começaram a ser desenvolvvidas pelo Comitê de
e
Prote
eção do Am
mbiente Marrinho da IMO
O, a se ver::


1. diretriz
d
para instalaçõess de recebim
mento de se
edimentos;



2. diretriz
d
sobre
e amostragem de água
a de lastro;



3. diretriz
d
para conformida
ade equivalente de gesstão de águ
ua de lastro;



4. diretriz sobre gestão
o de água
a de lastro
o e desen
nvolvimento de plano
o
corrrespondente;



5. diretriz
d
para instalaçõess de recebim
mento de água de lasttro;



6. diretriz
d
para a troca de água de las
stro;



7. diretriz
d
sobre
e análise de
e risco/isenção de gesstão de água
a de lastro;



8. diretriz
d
sobre
e aprovação dos sistem
mas de gesstão de água de lastro;



9. procedimen
p
provação de
e sistemas de gestão d
e lastro que
e
tos para ap
de água de
faça
am uso de substâncias
s
s ativas;



10. diretriz parra aprovaçã
ão de protóttipos das te
ecnologias de gestão de
d água de
e
lasttro;



11. diretriz parra design e construção de padrõess de troca d
de água de lastro;



d sedimentos dos na
avios;
12. diretriz parra controle dos



bre medidass adicionais
s e situações de emerg
gência.
13. diretriz sob

5.1.5
5.6 Proteçã
ão á Fauna
A Lei nº 5.197, de
d 1967 (alterada pela
as Leis 7.58
84/87, 7.653
3/88, 7.679//88 e 9.111//95; revoga
a
o De
ecreto-lei 5.894/43;
5
vide as Leiss 7.173/83 e 9.605/98
8, Decreto 97.633/89 e Portaria
a
IBAM
MA 1.522/89
9), que se apresenta ainda hoje como uma
a das mais importante
es dentre a
legislação federral, especiffica e estab
belece norm
mas de protteção à fau
una, dando premissass
básiccas de deffesa à vida
a animal. Quanto
Q
aos
s procedim
mentos para
a utilização
o da fauna
a
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silvesstre, fauna
a aquática e micro fa
auna estão
o regulame
entados em
m diversas instruçõess
norm
mativas do IB
BAMA.
Vale colacionar a Conve
enção Interramericana para a Proteção
P
e a Conserrvação dass
Tarta
arugas Marrinhas, visto
o que a árrea pretend
dida para a instalação
o do empre
eendimento
o
situa
a-se na costta litorânea,, que tem como objeto a promoçã
ão da proteçção, da con
nservação e
da re
ecuperação das popula
ações de ta
artarugas marinhas e dos habitats dos quais dependem,,
com base nos melhores
m
dados cientííficos dispo
oníveis e co
onsiderando
o-se as cara
acterísticass
ais das Parrtes.
ambiientais, soccioeconômiccas e cultura
A fau
una também
m está prottegida ou resguardada
r
a em outras legislaçõe
es esparsa
as, que não
o
nece
essariamentte tratem esspecificame
ente sobre a fauna, com
mo é o exem
mplo da Leii Federal nºº
11.42
28 de 22 de
e dezembro
o de 2006, vulga
v
Lei da Mata Atlâ
ântica, que prevê veda
ação para a
supre
essão de vegetação in
ncluída nessse Bioma quando
q
esssa "abrigar e
espécies da
a flora e da
a
fauna
a silvestress ameaçadas de extinção, em território na
acional ou em âmbito
o estadual,,
assim
m declarada
as pela União ou peloss Estados, e a interven
nção ou o p
parcelamentto puserem
m
em risco a sobre
evivência dessas espé
écies" (art. 11,
1 I, alínea
a "a"), igual para a vegetação que
e
estivver formando "corredorres entre remanescentes de vege
etação primá
ária ou secundária em
m
estág
gio avançad
do de regen
neração" (art. 11, I, alín
nea "c").
Para
a esse últim
mo caso, já havia uma resolução do CONAM
MA a nº 09
9 de 24 de outubro de
e
1996
6, que à época da vigê
ência do De
ecreto Fede
eral nº 750, de 1993, que dispun
nha sobre o
Biom
ma Mata Atlântica, hoje revogado
o pela nova
a Lei, definia o que vinha a ser corredoress
rema
anescentes conforme citava
c
seu o artigo 7º, totalmente em uso na atualidade, sendo um
m
dos critérios,
c
juntamente com
c
o das espécies
e
am
meaçadas de
d extinção
o, a serem observados
o
s
quan
ndo do licen
nciamento fllorestal do empreendim
e
mento.
Diagnosticada a existência
a de fauna na área do
o empreend
dimento que será afettada com a
impla
antação dessse, o IBAM
MA definiu regras de captura,
c
salvamento e destinação
o, conforme
e
os te
ermos publiicados pela
a Instrução Normativa IBAMA nº 146 de 20
007, uma ve
ez que sua
a
utilização, perse
eguição, de
estruição, caça
c
ou ap
panha (art. 1º), são co
onsutas co
onsideradass
crimiinosas, den
ntre outras previstas
p
pe
ela Lei de Crimes
C
Ambietnais, acim
ma citada.
No Estado
E
do Ceará,
C
com o advento da Lei Com
mplementar n.º 140, de
e 2011, que
e repassou
u
parte
e das açõess de gestão
o da fauna para
p
os Esta
ados, a Sem
mace possu
ui hoje dois setores de
e
fauna
a na Diretorria Floresta
al e Diretoria
a de Fiscaliz
zação, resp
pectivamentte, responsáveis pelass
açõe
es de manejjo e defesa da fauna re
elacionadas
s aos proce
essos de liccenciamento
o, criadoress
e pessquisa científica.
Nessse sentido, o Centro Nacional de Pesquisa e Conservaçção de Rép
pteis e Anfíb
bios (RAN),
que junto com a Diretoria de Pesquisa, Avaliaç
ção e Monittoramento da Biodiverrsidade, do
o
Instittuto Chico Mendes
M
de Conservação da Biodiiversidade (ICMBio),
(
o
objetivando contemplarr
açõe
es que bussquem prio
oritariamentte a recup
peração de
e populaçõe
es e de habitat
h
dass
espé
écies de an
nfíbios e de
e répteis am
meaçadas de extinção
o, cuja disttribuição ge
eográfica e
ambiiente natura
al estão insseridos na região
r
nordeste do Bra
asil estão d
desenvolven
ndo o PAN,
ou se
eja, o Plano
o de Ação Nacional pa
ara Conserv
vação da Herpetofaun
H
na Ameaçad
da da Mata
a
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Atlân
ntica Nordestina, tendo
o como reccorte geográ
áfico o esp
paço desde o Ceará até o sul da
a
Bahia, visto que
e a área é considerad
da por espe
ecialistas como
c
de altta prioridad
de devido a
iminê
ência de pe
erda irreversível da biodiversidad
de, selado com base na Portaria Conjunta
a
Minisstério do Meio Ambien
nte/ICMBio nº 316, de 2009, que estabelece
e as medida
as a serem
m
imple
ementadas para a con
nservação e recuperaç
ção das esp
pécies ame
eaçadas. Po
or fim, vale
e
menccionar que o Plano be
eneficiará ações
a
que busquem a recuperaçção de populações de
e
anfíb
bios e répteis ameaçad
dos.
5.1.5
5.6.1 Fauna
a Considera
ada Ameaççada ou em Vias de Exxtinção
Em nível
n
nacion
nal, devem ser
s observa
adas as seg
guintes Instrruções Norm
mativas do IBAMA:


Insttrução Norm
mativa MMA
A n.º 03, de
d 27 de maio
m
de 20
003 - Lista Oficial dass
Esp
pécies da Fauna Brasilleira Ameaç
çadas de Extinção (considerando apenas oss
seg
guintes gru
upos de animais: anfíbios,
a
a
aves,
inve
ertebrados terrestres,,
mam
míferoes e répteis);



Insttrução Norm
mativa MMA
A n.º 05, de
d 21 de maio
m
de 20
004 - Lista Oficial dass
Esp
pécies de Invertebrad
dos Aquátic
cos e Peixxes Ameaççados de Extinção e
Sob
breexplotados ou Amea
açados de Sobreextplo
S
otação;



Insttrução Norm
mativa MM
MA n.º 52, de 08 de novembro de 2005 - Altera oss
ane
exos I e II da
a Instrução Normativa MMA nº 05
5, de 21 de maio de 20
004.

5.1.5
5.6.2 Pesca
a
E nível nacion
nal, a Lei nº 11.959
9, de 200
09, dispõe sobre a Política Na
acional de
e
Dese
e da Pe
envolvimentto Sustenttável da Aquicultura
A
esca, define o termo
o recursoss
pesq
queiros com
mo “os anim
mais e os vegetais
v
hid
dróbios passsíveis de e
exploração, estudo ou
u
pesq
quisa pela pesca
p
amad
dora, de su
ubsistência,, científica, comercial e pela aqü
üicultura”. A
legislação pesqueira do Esstado do Ceará tem seu norte da
ado pela Le
ei nº 13.497
7, de 2004,,
que dispõe sob
bre a Polítiica Estadua
al de Dese
envolvimentto da Pescca e Aqüicu
ultura, bem
m
o, cria o Sistema Estadual
E
da
a Pesca e da Aqüiccultura – S
SEPAQ, e dá outrass
como
proviidências e deve
d
ser ob
bservada pa
ara fins de licenciamen
nto ambienta
al.
5.1.5
5.7 Proteçã
ão aos Recursos Hídriccos
A Po
olítica Naciional de Recursos
R
Hídricos e o Sistema Nacional d
de Gerenciamento de
e
Recu
ursos Hídriccos foram in
nstituídos pela
p
Lei nº 9.433, de 1997,
1
em attendimento ao art. 21,,
inciso XIX da CRFB,
C
provocando alte
eração no art.
a 1º da Lei
L nº 8.001
1, de 13 de
e março de
e
0, que modifficou a Lei nº
n 7.990, de
e 28 de dez
zembro de 1989.
1
1990
Seu objetivo primordial é o de assegu
urar à atual e às futura
as geraçõess água em qualidade
q
e
dispo
onibilidade suficientes através da
a utilização
o racional e integrada
a, da preve
enção e da
a
defessa dos recu
ursos hídriccos contra eventos
e
hidrrológicos crríticos. Denttre seus ins
strumentos,,
desta
acam-se:
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Os Planos de Recursos Hídricos:
H
são planos diretores que
e visam a fu
undamentarr
o
a implementa
ação da Po
olítica Nacio
onal de Re
ecursos Híídricos e o
e orientar
gere
enciamento
o dos recurssos hídricos
s. São requisitos dos P
Planos:
 diagnóstico
d
da situação
o atual dos recursos hídricos.
 a
análise de alternativas de cre
escimento demográficco, de ev
volução de
e
a
atividades
p
produtivas
e de modific
cações dos padrões de
e ocupação do solo.
 b
balanço enttre disponib
bilidades e demandas
d
f
futuras
dos recursos hídricos,
h
em
m
q
quantidade
e qualidade
e, com iden
ntificação de
e conflitos p
potenciais.
 m
metas de racionalizaç
r
ção de uso
o, aumento
o da quanttidade e melhoria
m
da
a
q
qualidade
dos recursoss hídricos disponíveis.
 m
medidas a serem tomadas, programas a se
erem desen
nvolvidos e projetos a
s
serem
impla
antados, pa
ara o atendimento das metas prevvistas.
 prioridades
p
para outorg
ga de direito
os de uso de
d recursos hídricos.
 diretrizes
d
e critérios pa
ara a cobran
nça pelo uso
o dos recurrsos hídricos, e
 p
propostas para
p
a criaçção de área
as sujeitas a restrição de uso, co
om vistas à
p
proteção
do
os recursos hídricos.



Enq
quadramentto dos corpos d’ág
gua: cada
a corpo d
d’água rec
cebe uma
a
classsificação de
d acordo com
c
a Reso
olução CON
NAMA 357, de 2005, que
q estipula
a
os critérios
c
para classifica
ação dos corpos d’águ
ua em doce
es, salgada
as, salobrass
e sa
alinas. Esta
a classificaçção é dada de acordo com as ca
aracterística
as do corpo
o
hídrrico e seus usos prepo
onderantes.



Outtorga: o reg
gime de outtorga de dirreitos de uso de recurssos hídricos
s tem como
o
obje
etivos asse
egurar o controle quan
ntitativo e qualitativo
q
d
dos usos da
a água e o
efettivo exercíccio dos dirreitos de acesso à água. Os crritérios gerrais para a
outo
orga foram estabelecidos pela Resolução
R
C
CNRH
nº 1
16, de 08 de
d maio de
e
200
01, e os pa
ara licenciam
mento de atividades
a
q
que
necesssitam de ou
utorga, pela
a
Ressolução CNRH nº 65, de
d 07 de de
ezembro de 2006.



Cob
brança pelo
o uso da ág
gua: é institu
uto que já vem
v
desde o “Código de Águas”,,
Deccreto Lei n..º 24.643, e objetiva reconhecer a água com
conômico e
mo bem ec
dar ao usuário
o uma indiccação de se
eu real valo
or; incentiva
ar a raciona
alização do
o
uso
o da água; obter
o
recurssos finance
eiros para o financiame
ento dos prrogramas e
inte
ervenções contemplado
c
os nos plan
nos de recursos hídrico
os. Serão cobrados oss
uso
os dos recurrsos hídrico
os sujeitos a outorga, conforme
c
arrt. 12 da Leii.



Sisttema de infformações: é um sistem
ma de coletta, tratamen
nto, armaze
enamento e
recu
uperação de informaçõ
ões sobre re
ecursos híd
dricos e fato
ores interve
enientes em
m
sua
a gestão, com
c
o prop
pósito de fornecer
f
su
ubsídios pa
ara a formu
ulação doss
Planos de Recursos
R
Hídricos, além de reunir, d
divulgar e atualizarr
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permanenteme
ente dadoss sobre qualidade,
q
quantidade, disponiibilidade e
manda peloss recursos hídricos do país.
dem
O Sistema
S
Nacional de Gerenciame
G
ento de Re
ecursos Híd
dricos (SIN
NGREH) é constituído
o
peloss seguintes órgãos:


Con
nselho Nacional de Re
ecursos Híd
dricos (CNR
RH): órgão ssuperior de
eliberativo e
normativo, regulamentado
o pelo Decrreto nº 4.613
3, de 2003.



Agê
ência Nacio
onal de Ág
guas (ANA
A): é uma autarquia sob regim
me especiall
vincculada ao MMA (M
Ministério do
d
Meio Ambiente) e com autonomia
a
adm
ministrativa e financeira
a para garantir a implementação d
da PNRH.



Con
nselhos de Recursos Hídricos
H
dos
s Estados e do Distrito Federal;



Com
mitês de Ba
acia Hidrográfica: órgã
ão colegiado
o formado por represe
entantes da
a
socciedade civvil organiza
ada e do governo,
g
o
onde
são ttomadas as
s decisõess
refe
erentes à bacia
b
hidro
ográfica ond
de atua; os órgãos d
dos podere
es públicoss
fede
eral, estad
dual, do Distrito
D
Federal e mu
unicipal cujjas compe
etências se
e
rela
acionam com
m a gestão dos recurso
os hídricos..



Agê
ências de Águas:
Á
apóss a formaçã
ão do Comittê de Bacia
a pode ser criada
c
para
a
atua
ar como seccretaria exe
ecutiva de um
u ou mais Comitê de Bacia.

As condutas
c
a
abaixo
elencadas consubstanciam
m-se em atividades
a
lesivas à proteção e
utilização dos recursos
r
híídricos, con
nstituindo em
e infração
o punida no
os termos da Lei em
m
ento, art. 49,
4 sem pre
ejuízo das demais norrmas legaiss, a exemp
plo da Lei dos
d
Crimess
come
Ambientais, Lei nº 9.605, de
d 1998:


os hídricos para qualq
quer finalida
ade, sem a respectiva
a
derivar ou utiliizar recurso
orga de dire
eito de uso.
outo



iniciar a implan
ntação ou im
mplantar em
mpreendime
ento relacionado com a derivação
o
ou a utilização
o de recurso
os hídricos, superficiais ou subte
errâneos, qu
ue implique
e
erações no regime, qu
uantidade ou qualidade
e dos mesm
mos, sem autorização
a
o
alte
doss órgãos ou entidades competente
c
es.



utilizar-se dos recursos híídricos ou executar
e
obrras ou serviços relacio
onados com
m
m
em
m desacordo
o com as co
ondições esstabelecidass na outorga;
os mesmos



perffurar poçoss para extra
ação de ág
gua subterrâ
ânea ou op
perá-los sem
m a devida
a
auto
orização.



frau
udar as medições do
os volumes
s de água utilizados ou declarrar valoress
dife
erentes dos medidos.



infriingir norma
as estabele
ecidas no regulamento
o desta Lei e nos reg
gulamentoss
adm
ministrativoss, compree
endendo in
nstruções e procedim
mentos fixa
ados peloss
órgã
ãos ou entid
dades competentes, e
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obsstar ou dificultar a ação
a
fiscaliizadora da
as autoridades compe
etentes no
o
exe
ercício de su
uas funçõess.

O artt. 8º da Lei 9.433, de 1997
1
coman
nda que os Planos de Recursos
R
H
Hídricos tam
mbém serão
o
elabo
orados por bacia hidrrográfica, por
p Estado e para o País. No E
Estado do Ceará, foi,,
prime
eiramente a Lei n.º 11.996, de 19
992, que dis
spôs sobre a Política Estadual de
e Recursoss
Hídriicos e institui o Siste
ema Integra
ado de Ge
estão de Recursos
R
Hídricos (SIG
GERH), no
o
tocan
nte aos Comitês
C
de
e Bacias Hidrográfic
cas (CBHS
S), e dá outras providências,,
recen
ntemente alterada pela
a Lei nº 14.8
844, de 201
10, regulam
mentada pelos Decretos
s:


4, inciso V e 36 da Leii nº 11.996,,
n.º 26.462, de 2001, que regulamentta os arts.24
d
sobrre a Política
a Estadual de Recurso
os Hídricos e institui o
de 1992, que dispõe
Sisttema Integrrado de Ge
estão de Re
ecursos Híd
dricos - SIG
GERH, no tocante aoss
Com
mitês de Ba
acias Hidrog
gráficas - CBHS, e dá outras
o
provvidências;



n.º 27.271, de 2003, que regulamentta o art. 7º, da Lei nº 1
11.996 de 24
2 de 1992,,
no tocante à cobrança
a pelo us
so dos re
ecursos híd
dricos sup
perficiais e
sub
bterrâneos e o art. 4º da
d citada le
ei, no que se
s refere a outorga de
e direito de
e
uso
o e dá outras providênccias;



n.º 23.067, de
e 1994, que
e regulamenta o art. 4º
4 Lei nº11.996, de 19
992 e suass
alte
erações possteriores, no
n que se refere à outorga do
o direito de uso doss
recu
ursos hídriccos e cria o Sistema de Outorga
a para Uso da Água e dá outrass
provvidências, e



n.º 29.373, de 2008, que regulamentta o art. 7º da Lei nº11
1.996, de 1992 e suass
alte
erações possteriores, no
o tocante à cobrança pelo uso d
dos Recurso
os Hídricoss
sup
perficiais e subterrâneo
s
os e dá outrras providên
ncias.

Em se
s tratando
o de utilizaçção de Reccursos Hídricos no Esttado do Ce
eará, atenta
a-se para a
Reso
olução CON
NERH nº 00
01/2001, de
e 2001, que
e estabelecce diretrizess para a efe
etivação do
o
Plano de Contin
ngência do Racioname
ento implem
mentado no Estado.
d água esstá norteada pelos critérios e no
ormas publicados pela
a
Já, a cobrança pelo uso da
Reso
olução CON
NERH nº 002/2003, de
e 27 de 20
003, com base no mo
odelo tarifárrio de água
a
bruta
a definido para o Estad
do. Os proce
edimentos administrat
a
ivos comple
ementares aplicados
a
à
outorrga estão re
egrados pella Instrução
o Normativa
a SRH n° 03
3/2006.
5.1.5
5.7.1 Parâm
metros Limn
nológicos para Atividad
des Utilizad
doras de Re
ecursos Hídricos
No licenciamen
nto ambienttal para atividades utiilizadoras de
d recursoss hídricos, deverá serr
obse
ervada e ap
plicados os parâmetross estabeleciidos na Ressolução CO
OEMA n.º 05
5, de 2007,,
que dispõe sobre a definição de parâmettros limnológicos de
e referênciia para o
envolvimentto da ativida
ade de aqüiicultura no Estado
E
do Ceará,
C
porta
anto, segun
ndo conado
o
dese
do se
eu art. 1º, as
a águas su
uperficiais continentais
c
do Estado do Ceará u
utilizadas na
as diversass
ativid
dades deve
erão observvar suas con
ndições, me
edidas e pa
adrões para
a fins de co
onceção de
e
licenciamento ambiental.
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5.1.5
5.7.2 Poluiçção Hídrica
a por Óleo
A po
oluição porr óleo, anttes de ma
ais nada, está
e
tratada amplame
ente por convenções
c
s
intern
nacionais. A seguir afixxar-se-á alg
gumas delas, a se ver:
5.1.5
5.7.2.1 Con
nvenção Intternacional para a Prrevenção da
d Poluição
o por Navios (Marpoll
73/7
78)
Criad
da em 1973
3 e alterada
a pelo Protocolo de 197
78, é uma das
d mais im
mportantes convenções
c
s
ambiientais interrnacionais. Ela foi cria
ada com o intuito de minimizar
m
a poluição dos
d mares,,
incluindo dumpiing de óleo
o e poluição
o de escape
e. Seu obje
eto primordiial é preserrvar o meio
o
marin
nho atravé
és da com
mpleta elim
minação da
a poluição por hidro
ocarbonetos
s e outrass
subsstâncias noccivas e a minimização
m
da descarg
ga acidenta
al de tais su
ubstâncias. Entrou em
m
vigorr somente em
e 02 de ou
utubro de 19
983.
5.1.5
5.7.2.2 Con
nvenção sob
bre a Preve
enção da Po
oluição Marrinha por Allijamento de
e Resíduoss
e ou
utras Matériias - LC-72
Prom
mulgada pello Decreto nº 87.566, de 16 de setembro de
e 1982, que
e prevê exig
gência para
a
os pa
aíses signa
atários, tais como: o co
ontrole efettivo de toda
as as fontess de contam
minação do
o
meio
o marinho e, especia
almente, adotar toda
as as med
didas possííveis para impedir a
conta
aminação do
d mar pelo
o alijamento
o de resídu
uos e outrass substânciias que pos
ssam gerarr
perig
gos para a saúde hum
mana, preju
udicar os recursos
r
bio
ológicos e a vida ma
arinha, bem
m
como
o danificar as condiçõ
ões ou interferir em outras aplica
ações legítiimas do ma
ar (art. 1º),,
bem como, segundo as po
ossibilidades científicas
s, técnicas e econômicas das pa
artes, essass
deve
erão adotar,, medidas eficazes,
e
ind
dividual e coletivamen
c
nte, para im
mpedir a con
ntaminação
o
do mar
m causada
a pelo alijam
mento, e harmonizarão
o suas políticas a respe
eito.
5.1.5
5.7.2.3 Con
nvenção Internacional para Salva
aguarda da Vida Huma
ana no Marr - SOLAS-74
Adottada interna
acionalmentte em 1974
4 e promulgada no Bra
asil através do Decreto
o nº 87.186,,
de 18 de maio de
d 1982, ap
plica-se aoss navios au
utorizados a arvorar a bandeira dos Estadoss
cujoss Governoss sejam Govvernos Con
ntratantes e seu princip
pal objetivo é especific
car padrõess
mínim
mos de seg
gurança pa
ara a constrrução, equipagem e operação
o
de
e navios, prrevendo ass
respo
onsabilidad
des de cada
a um e as exxigências de caráter té
écnico.
5.1.5
5.7.2.4 Con
nvenção da
a Basiléia para
p
o Con
ntrole dos Movimentos
M
s Transfron
nteiriços de
e
Ressíduos Perig
gosos e sua
a Disposição
o
Criad
da em 1988
8 (entrou em
e vigor em
m maio de 1992) em uma
u
conferrência prom
movida pelo
o
PNUMA, a Convenção de Basiléia, cidade Suíça
a, foi estabe
elecida com
mo um meio
o de acabarr
com a impróp
pria destin
nação doss resíduos perigososs dos países indus
strializados,,
O
(EUA
A, Canadá, Europa O
Ocidental, Japão), noss
princcipalmente os pertenccentes a OCDE
paíse
es em dese
envolvimentto como a África
Á
e o Haiti,
H
ou messmo para a Antártida e países da
a
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Euro
opa Oriental, causando
o inúmeros danos ambientais em
m sua maio
oria irrevers
síveis. Com
m
ela ficou estabe
elecido o diireito soberrano de os Estados prroibirem a e
entrada ou eliminação
o
em seu
s
territórrio de rejeittos gerados em outro
os países, relacionando quais deles
d
estão
o
subm
metidos as suas
s
norma
as.
5.1.5
5.7.2.5 Lei Federal nº 9.966,
9
de 28 de Abril de
d 2000
Na le
egislação brasileira
b
a proteção efetiva con
ntra a poluição por lançamento de
d óleo foii
ditad
da pela Lei Federal nº 9.966, de 28
2 de Abril de 2000, que
q dispõe sobre a prrevenção, o
contrrole e a fisccalização da poluição causada po
or lançamento de óleo
o e outras substâncias
s
s
nocivvas ou perig
gosas em águas
á
sob ju
urisdição na
acional e dá
á outras pro
ovidências.
Todo
o o estabele
ecimento po
ortuário devverá dispor de instalaçções ou me
eios adequa
ados para o
receb
bimento e tratamento dos diverssos tipos de resíduos e para o combate da poluição,,
obse
ervadas as normas
n
e critérios
c
esta
abelecidos pelo órgão ambiental ccompetente
e, mediante
e
apressentação de
d estudo té
écnico (art.. 5º e parágrafos) e deverão
d
esttar acompa
anhados de
e
manu
ual de proccedimento interno
i
para
a o gerenciamento do
os riscos de
e poluição, bem como
o
para a gestão
o dos dive
ersos resíd
duos gerad
dos ou provenientess das ativ
vidades de
e
moviimentação e armazena
amento de óleo
ó
e subs
stâncias noccivas ou perigosas, o qual
q
deverá
á
ser aprovado
a
pe
elo órgão ambiental co
ompetente, em conform
midade com
m a legislaçã
ão, normass
e diretrizes téccnicas vige
entes (art. 6º). Obrig
ga, outrosssim, a taiss estabelec
cimentos a
elabo
oração de Planos de Emergênccia individua
ais para o combate à poluição por óleo e
subsstâncias nocivas ou perigosas,
p
o quais ta
os
ambém serrão submettidos à aprrovação do
o
órgão ambiental competente (art. 7º).
a as conduttas e ativid
dades contrárias aos ditâmes po
or essa lei estabelecidas, estão
o
Para
previistas sançõ
ões e pena
alidades, no
os termos do
d decreto nº Decreto
o nº 4.136, de 20 de
e
Feve
ereiro de 20
002.
5.1.5
5.7.3 Geren
nciamento Costeiro
C
Primeiramente, é de salien
ntar a condição da Zona Costeira
a como Pattrimônio Na
acional pela
a
Consstituição Fe
ederal de 1988, deven
ndo sua utiilização se dar, na forma da lei,, dentro de
e
cond
dições que assegurem
m a preservvação do meio
m
ambien
nte, inclusivve quanto ao
a uso doss
recurrsos naturais (§ 4º).
O Pla
ano Nacion
nal de Gere
enciamento Costeiro (P
PNGC), insttituído pela Lei n.° 7.66
61 de 1988
8
e reg
gulamentad
do pelo Deccreto n.° 5.3
300, de 200
04, definiu a Zona Co
osteira como
o o espaço
o
geog
gráfico de interação do
d ar, do mar
m e da terra, inclu
uindo seus recursos ambientais,
a
,
abrangendo um
ma faixa marrítima, compreendendo
o a totalidad
de do Mar T
Territorial, e uma faixa
a
terrestre, formad
da por cercca de 400 municípios,
m
que sofrem
m influência direta dos fenômenoss
Z
Costeira.
ocorrrentes na Zona
Por estar
e
constiituída por vários
v
ambie
entes de grrande diverssidade e qu
ue apresenttam grande
e
fragillidade, seja
a devido a pressão da ocupaç
ção ou de
e outras attividades econômicas
e
s
(ativiidade portu
uária, petrollífera, quím
mica, aquicu
ultura, pecu
uária, pesca
a, agriculturra, turismo,
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etc.) desenvolvvidas nessas áreass, resolveu
u-se orden
nar os ussos atravé
és de um
m
o no comp
promisso g
governamen
ntal com o
gerenciamento integrado que vem expressado
ejamento in
ntegrado da
a utilização de tais recu
ursos, visan
ndo o orden
namento da
a ocupação
o
plane
dos espaços
e
lito
orâneos.
Nessse cenário é que surge
e o Plano Nacional
N
de Gerenciam
mento Coste
eiro (PNGC
C), instituído
o
pela Lei 7.661
1, de 1988
8, cujos detalhamenttos e operracionalizaçção foram objeto de
e
Reso
olução da Comissão
C
Interministerial para os
s Recursoss do Mar (C
CIRM), apro
ovada apóss
audiê
ência no Conselho
C
Na
acional de Meio Ambiiente (CON
NAMA). No âmbito da CIRM, porr
Porta
aria Ministe
erial nº 0440
0, de 20 de
e dezembro
o de 1996, foi criado o Grupo de Integração
o
de Gerenciame
G
ento Costeiro (GI-GER
RCO), coorrdenado pe
elo Ministérrio do Meio
o Ambiente
e
(MMA
A), instituíd
do com o propósito de
e promover a articulaçção das Açõ
ões Federa
ais na Zona
a
Costteira a partirr dos planoss de ação fe
ederal.
Do ponto
p
de vissta dominia
al, a ocupaçção e o ace
esso ao litoral brasileirro são delim
mitados porr
faixa
as de uso com
c
caracte
erísticas divversas e es
specíficas, regulamenttadas por dispositivos
d
s
consstitucionais. O espelho
o d'água sobre
s
o ma
ar territorial e as pra
aias constituem áreass
públiicas da União e seu uso deve se
er orientado e autorizad
do pela Seccretaria do Patrimônio
o
da União
U
(SPU), vinculada
a ao Ministtério do Pla
anejamento Orçamento
o e Gestão
o (MP), noss
termo
os da Lei nºº 7.661 de 1988.
Com
mo importan
nte instrumento de ge
estão, a Lei
L previu como
c
deve
er, em seu art. 3º, a
elabo
oração de um
u zoneam
mento de ussos e ativid
dades na Zona Costeira dando prioridade
p
à
consservação e proteção,
p
entre outros,, dos seguin
ntes bens:


recu
ursos naturrais, renová
áveis e não
o renováve
eis; recifes, parcéis e bancos de
e
alga
as; ilhas co
osteiras e oceânicas; sistemas fluviais, esstuarinos e lagunares,,
baía
as e enseadas; praiass; promontórios, costõe
es e grutas marinhas; restingas e
dun
nas; floresta
as litorâneass, manguez
zais e prada
arias subme
ersas;



sítio
os ecológiccos de re
elevância cultural
c
e demais unidades naturais de
e
presservação pe
ermanente,, e



mon
numentos que integrrem o pattrimônio na
atural, histó
eontológico,,
órico, pale
esp
peleológico, arqueológico, étnico, cultural e paisagístico..

No Estado do
o Ceará, a obrigação e regulamentação
o de elabo
oração do Plano de
e
Gere
enciamento Costeiro Estadual
E
foi prevista pe
ela Lei Esta
adual n.º 13.796, de 2006,
2
parte
e
integ
grante da Política
P
Esttadual de Gerenciame
G
ento Coste
eiro que ab
brange o conjunto
c
de
e
defin
nições, princcípios, obje
etivos, diretrrizes, instru
umentos e atividades
a
vvoltados a condicionar
c
r
a açção govern
namental e a socied
dade quantto à utiliza
ação suste
entável dos
s recursoss
ambiientais da zona
z
costeirra do Estado do Ceará (art. 1º).
Os Municípios
M
com interfa
ace nas ob
bras de am
mpliação prretendidas são São Gonçalo
G
do
o
Amarante, Cauccaia, Fortaleza: e integ
gram, para fins da Política Estadu
ual de Gere
enciamento
o
etor 02 – Costa
C
Metropolitana, (art. 3º, in
nciso II), ccuja delimittação será
á
Costteiro, o Se
caraccterizada no
o Zoneame
ento Ecológiico-Econôm
mico Costeirro.
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Com
mo princípio
os a serem
m destacados, previstos para a política co
osteira, tem
m-se: o da
a
preve
enção e da
a precauçã
ão diante de impactos
s ambientais negativoss ou da im
minência de
e
dano
o grave ou irreversível aos recurso
os ambienta
ais presente
es na zona costeira, devendo-se,,
em fa
ace da concretização do
d dano, ap
purar, de im
mediato, a re
esponsabilidade respe
ectiva, além
m
de ap
plicação de
e medidas mitigadoras
m
(art. 4º, VIII). E os obje
etivos a serrem observa
ados dizem
m
com a definião de
d padrões e medidas de uso e ocupação
o
do
o solo da zo
ona costeira
a buscando
o
evita
ar a degra
adação, a poluição e a desca
aracterizaçã
ão dos eco
ossistemas costeiros,,
asse
egurando a plena ma
anutenção dos proce
essos produtivos, min
nimizando conflitos e
conccorrências entre
e
usos e atividade
es, de mod
do a erradiccar a explo
oração pred
datória doss
recurrsos ambie
entais (art. 5º, inciso VI), bem como a promoção
p
da gestão integrada,,
comp
partilhada e participativva da zona
a costeira en
ntre as unid
dades federrativas que integram a
zona
a costeira do
o Estado do
o Ceará (artt. 5º, VII).
Seuss instrumentos estão previstos pelo art. art. 7º
7 e são os seguintes:
s


P
Estad
dual de Gere
enciamento
o Costeiro;
I - Plano



II - Sistema
S
Esstadual de Gestão
G
Costeira;



III - Zoneamen
nto Urbano Ecológico-E
E
Econômico Costeiro;



IV - Estudo de Impacto Am
mbiental e Relatório
R
de
e Impacto A
Ambiental - EIA-RIMA;



V- Licenciame
L
nto Ambien
ntal;



VI - Planos Esttaduais de Ação
A
da Zo
ona Costeira
a;



VII - Sistema Estadual de
d Informaç
ções e Mo
onitoramento
o Ambienta
al da Zona
a
Cossteira; e



VIII - Relatório Estadual de
d Qualidade Ambienta
al da Zona C
Costeira.

Segu
undo informações extraídas do sitio
o do Go
overno E
Estadual do
d
Ceará
á
(http://www.conpam.ce.govv.br/index.php?option=
=com_conte
ent&view=arrticle&id=43
3414:zee&cc
atid=
=12:codes&Itemid=107
7) o Governo
o, por meio
o do Conselho de Polítiicas e Gesttão do Meio
o
Ambiente-CONP
PAM, inicio
ou um proccesso de discussão pa
ara construção d eu instrumento
o
regulamentadorr para a lei Estadual do
d Gerencia
ameno Costeiro n.º 13
3.796, de 20
006, com a
particcipação do
os órgãos governamen
g
ntais, não govername
entais, seto
or produtivo
o e demaiss
segm
mentos da sociedade,
s
t
todavia,
o processo
p
ain
nda não se encontra finalizado.
5.1.5
5.8 Educaçção Ambien
ntal
A Ed
ducação Am
mbiental está norteada
a, em nível nacional, pela
p
Lei n.ºº 9.795, de 1999, que
e
instittui a Política Naciona
al de Educação Amb
biental e atribui
a
aos Ministérios
s do Meio
o
Ambiente e da Educação a competê
ência para definir
d
as diretrizes
d
pa
ara impleme
entação da
a
Política Naciona
al de Educa
ação Ambie
ental e está
á regulamen
ntada pelo Decreto n.º 4.281, de
e
2.
2002
Em nível estad
dual, tem-se
e a Lei nº 12.367, de
e 1994, alterada rece
entemente pela
p
Lei nºº
14.89
92, de 201
11, que reg
gulamenta o artigo 21
15, § 1º, ite
em, alínea g e o artiigo 263 da
a
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Consstituição Esstadual insstituindo ass atividade
es de Edu
ucação Am
mbiental, e dá outrass
proviidências.
5.1.6
6

LEGISLA
AÇÃO MUN
NICIPAL

5.1.6
6.1 Municíp
pio de Forta
aleza
A leg
gislação a ser
s destaca
ada que devve ser obse
ervada para
a fins de liccenciamento
o ambientall
corre
elata ao Município de Fortaleza
F
é a que segu
ue transcrita
a abaixo:


e sobre o uso e a o
ocupação do
d solo no
o
Lei n.º 7.987 de 1996, que dispõe
Mun
nicípio de Fortaleza,
F
e adota outtras providê
ências. As a
alterações posterioress
vierram pelas Leis n.ºss7843/1995
5; 6188/19
987; 8822//2004; 675
52/1990 e
698
87/1991.



Lei n.º 5.530, de 1981, dispões
d
sob
bre o Códig
go de Postturas do Município de
e
Forrtaleza e da outras provvidências.



Lei n.º 8821, de 2004, que
q
dispõe
e sobre me
edidas auxilliares ao saneamento
o
nicípio e dá outras prov
vidências.
bássico do Mun



Lei n.º 8408 de 1999, que
q
estabe
elece norma
as de resp
ponsabilidad
de sobre a
man
nipulação de
d resíduoss produzido
os em grande quantidade, ou de
e naturezass
esp
pecíficas, e dá outras providência
p
as. Regulam
mentada pelo Decreto n.º 10.696,,
de 2000, que obriga os produtores
p
de
d resíduoss vegetais, inertes e de
d natureza
a
sép
ptica a apresentar Plan
no de Geren
nciamento de
d seus ressíduos. Alte
erado peloss
Deccretos n.ºs 11.260,
1
de 2002; 11. 633,
6
de 2004
4 e 11.646, de 2004.

5.1.6
6.2 Municíp
pio de Cauccaia
A leg
gislação a ser
s destaca
ada que devve ser obse
ervada para
a fins de liccenciamento
o ambientall
corre
elata ao Município de Caucaia
C
é a que segue
e transcrita abaixo:


etor de Dessenvolvimento Urbano
o
Lei n.° 1.365, de 2001, que institui o Plano Dire
C
e dá outras providencia
p
as, alterado recenteme
ente pela Le
ei 2.254, de
e
de Caucaia,
200
01.



Lei n.° 1.367, de 2001, que
q dispõe sobre a Po
olítica Ambiental do Município de
e
Cau
ucaia.



Lei n.° 1.370, de 2001, que dispõe
e sobre o Código
C
de Obras e Posturas
P
do
o
Mun
nicipio de Caucaia.
C



Lei n.° 1.369, de2001, qu
ue dispõe sobre
s
o Parcelamento, Uso e Oc
cupação do
o
o no Períme
etro Urbano
o do Municíípio de Caucaia e dá outras provid
dências.
Solo



Lei n.° 1.366, de2001, que
q
define a Zona Urbana
U
de Caucaia, delimita
d
oss
perímetros dass Unidades Territoriais de Planeja
amento e dá
á outras pro
ovidências.
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Lei n.° 1.368, de
d 2001, qu
ue dispõe so
obre o siste
ema de circu
ulação e tra
ansporte do
o
nicípio de Caucaia
C
e dá outras pro
ovidências.
mun

5.1.6
6.3 Municíp
pio de São Gonçalo Do
o Amarante
e
O Mu
unicípio de São Gonça
alo do Amarante possu
ui Plano Dirretor publica
ado pela Le
ei Municipall
n.º 708,
7
de 20
001. Além desse
d
regrramento, po
ossui ainda
a o Plano Diretor do Complexo
o
Indusstrial e Porttuário do Pe
ecém.
Conssta, em nottícias recen
ntes, que um
u novo Pla
ano Diretorr está send
do elaborad
do por uma
a
emprresa especcializada e deverá
d
entrrar em vigo
or ainda ne
este ano de
e 2013 (SGA Notícias,,
2013
3) .
Ainda, tem-se a Lei n.º 95
50, de 2008
8, que criou
u a Zona Urbana
U
do C
Complexo Industrial e
Portu
uário Gove
ernador Mario Covas e deve ser considera
ada para fiins de anuância para
a
conccessão de licenciamentto ambienta
al.
O Município de
e São Gonçalo do Am
marante não possui seu
s
sitema legal inform
matizado e
dispo
onível para consulta pública,
p
porrtanto, salvo
o informaçã
ão em conttrário, não foi
f possívell
aloca
ar informaçõ
ões adicion
nais sobre o assunto.
5.1.7
7

DAS ESFERAS
E
DE
PRECEITOS LEGA
AIS

RESP
PONSABILIIDADE

PE
ELO

DESC
CUMPRIME
ENTO

DE
E

5.1.7
7.1 Esfera Cível
A re
esponsabilid
dade Civil por cometimento de
e condutas e atividad
des lesivas
s ao meio
o
ambiiente, em desacordo
d
c
com
o disp
posto na leg
gislação vig
gente está autorizada,, hoje, pela
a
Consstituição Federal, nos termos
t
do art.
a 225,§ 3ºº.
Note
e-se que o agente
a
será
á responsab
bilizado nas três esfera
as de respon
nsabilidade
e, ou seja, a
cível, a penas e a administtrativa.
ocante a re
esponsabilizzação de cu
unho civil, é a Lei da Ação
A
Civil P
Pública, Lei Federal nºº
No to
7.347
7, de 1985, que rege a apuração
o e process
samento da
a conduta danosa. A Lei
L da Ação
o
Civil Pública revolucionou
r
u o sistem
ma process
sual brasile
eiro em te
ermos de tutela aoss
intere
esses suprraindividuaiss. Até a su
ua promulg
gação, a de
efesa do m
meio ambie
ente estava
a
restrita às ações individu
uais (norma
almente em
mbasadas no direito de vizinha
ança) e ao
o
der de políccia administtrativa.
exerccício do pod
Antecedentes da
d responsa
abilização na
n esfera cível,
c
já vinham previsstos na Lei Federal nºº
6.938
8, de 1981, conforme comanda
c
o seu art. 14, a se ver:
Art 14 - Sem prejuízo
p
das
s penalidade
es definidas pela legislação federal,,
esta
adual e municipal, o não
n
cumprim
mento das m
medidas ne
ecessárias à
presservação ou
u correção dos inconvvenientes e danos cau
usados pela
a
degradação da qualidade
q
am
mbiental suje
eitará os tran
nsgressores:
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I - à multa simples ou diária
a, nos valores correspond
dentes, no mínimo,
m
a 10
0
(dezz) e, no má
áximo, a 1.0
000 (mil) Ob
brigações Reajustáveis do Tesouro
o
Naccional - ORTN
Ns, agravada
a em casos de
d reincidência específic
ca, conforme
e
disp
puser o regulamento, ved
dada a sua cobrança
c
pe
ela União se já tiver sido
o
apliccada pelo Esstado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Munic
cípios.
II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais conc
cedidos pelo
o
Pod
der Público;
III - à perda ou suspensão de participação em linha
as de financ
ciamento em
m
esta
abelecimento
os oficiais de
e crédito;
IV - à suspensão
o de sua ativ
vidade.
§ 1ºº - Sem obsstar a aplicaç
ção das pen
nalidades pre
evistas neste
e artigo, é o
polu
uidor obrigad
do, independ
dentemente da existência de culpa, a indenizarr
ou reparar
r
os da
anos causad
dos ao meio ambiente e a terceiros, afetados
a
porr
sua atividade. O Ministério Público
P
da União e dos E
Estados terá legitimidade
e
para
a propor açã
ão de respon
nsabilidade civil
c
e crimin
nal, por dano
os causadoss
ao meio
m
ambien
nte. (grifado)
§ 2ºº - No caso de
d omissão da autoridad
de estadual ou municipa
al, caberá ao
o
Seccretário do Meio
M
Ambie
ente a apliccação das p
penalidades pecuniáriass
prevvistas neste artigo.
§ 3ºº - Nos casoss previstos nos
n incisos II e III deste a
artigo, o ato declaratório
o
da perda, resstrição ou suspensão será atribuição da autoridade
e
adm
ministrativa ou
o financeira
a que conccedeu os be
enefícios, in
ncentivos ou
u
financiamento, cumprindo
c
re
esolução do CONAMA.

Note
e-se que a responsabiliização do poluidor
p
será
á imposta in
ndependentte da comprovação da
a
culpa
a, bastando
o o dano e o nexo, está-se
e
falando aqui da
d Responssabilidade Objetiva
O
no
o
Direito Ambienta
al.
Atribui aos Miinistérios Públicos
P
a apuração
o de tais condutas, todavia, não
n
previu
u
C Pública
a que a maté
éria veio a sser regulam
mentada.
particcularidadess. Foi na Lei da Ação Civil
A leg
gitimação ativa
a
para a ação civil pública esttá prevista no art. 5º. da lei em comento.
c
É
impo
ortante ressaltar a inten
nção do leg
gislador de ampliar a legitimidade
e para defesa do meio
o
ambiiente, restriita pela Lei n. 6.938/81 ao Ministtério Públicco, à União,, Estados, Municípios,,
autarrquias, emp
presas púb
blicas, fundações, soc
ciedade de economia mista e as
ssociações,
estass últimas de
esde que constituídas
c
s há pelo menos
m
um ano
a e cujos estatutos prevejam a
finalidade instittucional a proteção do bem ju
urídico cuja
a tutela se
e veicula pela ACP..
Atualmente, por força da interação do
d Código de Defesa do Consum
midor e da Ação Civill
Pública, até oss entes desspersonaliza
ados da ad
dministraçã
ão pública ttêm legitimidade para
a
propô-la.
A ap
puração doss ilícitos, qu
uando pelo
os Ministério
os Públicoss, se dá pe
elo Inquérito
o Civil, que
e
pode
erá gerar litíígio judicial, através da
a Ação Civil Pública, ou
o apenas ttransação extrajudicial
e
l
atravvés do Term
mo de Ajusttamento de
e Conduta. Nesse caso
o, poderá a
arcar o polu
uidor com a
reparação do dano, com
m base na teoria da
d reparaçção integra
al do dano
o, visando
o
primo
ordialmente
e a reparaçção in naturra do ambie
ente degrad
dado e inde
enização pelos danoss
caussados da parcela
p
imp
possível de reparar e dos prejuíízos causa
ados pela quebra
q
doss
proce
essos ecológico dura
ante a recu
uperação do meio, ou
u ainda, ca
alculada so
obre objeto
o
diverrso da caussa de pedir.
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5.1.7
7.2 Esfera Penal
Na esfera
e
pena
al, conta-se com a Lei de Crimes Ambientaiss, Lei Fede
eral nº 9.605
5, de 1998,,
as condutas adversas e contrave
que congregou
c
enções pena
ais que se e
encontravam
m esparsass
na le
egislação am
mbiental, ou
u seja, pode
e-se dizer que
q codificou o Direito A
Ambiental Penal.
P
Prevvê situaçõess que atenu
uam e agra
avam a pen
na depende
endo das co
ondições em que fora
a
desccumpridos seus
s
preceittos, prevê a desconstituição da Pessoa
P
Jurídica para a apuração
o
de crimes
c
ambientais, e inovou prevvendo tipo penal para as agente
es administrrativos que
e
come
etem crime no exercíciio das suass funções.
Os crimes
c
amb
bientais pod
dem ser ap
purados tan
nto pelos Ministérios
M
Públicos, quanto
q
pela
a
autorridade policcial.
Salie
enta-se para o crime previsto no
o seu art. 60,
6 que crim
minaliza a conduta de
e construir,,
reforrmar, ampliiar, instalarr ou fazer funcionar, em qualquer parte d
do território
o nacional,,
estab
belecimento
os, obras ou serviços potencialme
ente poluido
ores, sem licença ou autorização
a
o
dos órgãos ambientais co
ompetentes,, ou contra
ariando as normas leg
gais e regulamentaress
pertin
nentes, insttituindo com
mo pena a detenção,
d
de
d um a seiis meses, o
ou multa, ou
u ambas ass
pena
as cumulativvamente.
5.1.7
7.3 Esfera Administrattiva
Na esfera
e
administrativa é o Decreto nº 6.514, de
d 22 de Ju
ulho de 200
08, que regulamenta a
Lei dos
d Crimes Ambientaiss, dispondo sobre as in
nfrações e sanções ad
dministrativas ao meio
o
ambiiente, estab
belece o prrocesso adm
ministrativo
o federal pa
ara apuraçã
ão destas in
nfrações, e
dá outras
o
provvidências, considerand
c
do infração
o administrrativa ambiental, toda
a ação ou
u
omisssão que vio
ole as regras jurídicass de uso, gozo, promo
oção, proteçção e recup
peração do
o
Meio
o Ambiente.
São competente
es para ap
purar e julga
ar os agentes da Adm
ministração Pública, no exercício
o
legítiimo de suass funções, podendo
p
se
er delegada
a competênccia à Brigad
da Militar co
om atuação
o
na árrea ambiental, além da
a sua função natural de
e policiamento ostensivo.
5.2

MAS E PRO
OJETOS PÚBLICOS NA
N ÁREA D
DE INFLUÊ
ÊNCIA
PLANOS,, PROGRAM

p
pro
ogramas e projetos qu
ue possuem
m relação com as ob
bras de am
mpliação do
o
Os planos,
TMU
UT – Porto de
d Pecém estão
e
indicados abaixo.


Pro
ojeto de Re
ecuperação da Praia do Pecém,, Município
o de São Gonçalo
G
do
o
Amarante, com
m Licença de
d Instalaçã
ão aprovada
a pela Reso
olução do COEMA
C
n.ºº
2000.
06/2



Paccto pelo Pecém:
P
uma das inic
ciativas é a consolid
dação do diagnóstico
d
o
partticipativo so
obre o Com
mplexo Indus
strial e Porttuário do Pe
ecém (CIPP
P), em fase
e
fina
al de diagn
nóstico, que
e gerará o documento “Cenário
o Atual do
o CIPP”. O
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doccumento prretende ide
entificar os principais desafios e ações para
p
tornarr
susstentável e impulsiona
ar um desenvolvimen
nto mais eq
quilibrado e justo no
o
Cea
ará.


Plano de Açã
ão para a Conservaç
ção da Herpetofauna Ameaçada
a da Mata
a
Atlâ
ântica Norde
estina – PA
AN/Mata Atlântica Nord
destina.Tratta-se de um
ma iniciativa
a
do Centro Naccional de Pesquisa
P
e Conservaçã
ão de Réptteis e Anfíb
bios (RAN),,
que
e junto com a Direttoria de Pesquisa,
P
A
Avaliação
e Monitora
amento da
a
Biod
diversidade
e, do Institu
uto Chico Mendes
M
de Conservaçção da Biod
diversidade
e
(ICM
MBio), tem como objetivo contem
mplar açõess que busqu
uem priorita
ariamente a
recu
uperação de
d populaçõ
ões e de ha
abitat das espécies
e
de
e anfíbios e de répteiss
ame
eaçadas de
e extinção, cuja distrib
buição geog
gráfica e ambiente na
atural estão
o
inse
eridos na re
egião nordeste do Bras
sil.



Plano Estadua
al de Resííduos Sólidos: o Govverno do Estado do Ceará
C
está
á
dessenvolvendo
o ações que
e visam à execução da
a política de
e gestão integrada doss
resííduos sólido
os, criando ferramenta
as de planejjamento e iintegração dos órgãoss
envvolvidos na
a mencion
nada gestã
ão e, con
nsequentem
mente, prop
piciando o
forta
alecimento da gestão
o integrada
a na área em pauta. A implem
mentação é
coo
ordenada pe
elo MMA e foi
f publicad
da pelo Decreto n.º 6.170, de 2007
7. Em 2011
foi publicado
p
o Edital de Chamada
C
Pública
P
SRH
HU/MMA n° 001/2011 objetivando
o
o
apo
oiar os Esta
ados, Distriito Federal, Consórcio
os Públicoss e Municíp
pios para a
elab
boração do
os Planos de
d Resíduos
s Sólidos. O Governo do Estado
o do Ceará,,
por meio do Conselho
C
de
e Políticas e Gestão do
d Meio Am
mbiente, ap
presentou a
proposta e foi contemplad
do com rec
cursos finan
nceiros para
a elaboraçã
ão do Plano
o
Esta
adual de Resíduos
R
Sólidos – PE
ERS/CE. As
A ações a serem des
senvolvidass
nesste projeto serão:
s
 Mobilização
M
o Social e Divulgação
D
 Panorama
P
E
Estadual
de
e Resíduos Sólidos
 A
Atualização
o o Banco de Dados do Sistema
a Estadual de Informa
ação sobre
e
G
Gestão
de Resíduos
R
S
Sólidos
(SIR
RES)
 Realização
R
de Estudoss de Prospe
ecção e Esccolha de Ce
enários de Referência
R
 Publicação
P
do Plano Estadual
E
de Resíduos Sólidos
S



O “C
Ceará Carb
bono Zero” é um projetto que visa identificar a
as emissões
s de Gasess
de Efeito Estu
ufa (GEE's)) nos munic
cípios ceare
enses, gera
ando instru
umentos de
e
gesstão que possibilitem
p
m a neutra
alização/mittigação e/o
ou compen
nsação de
e
GEE's.Inicialm
mente, o prrojeto foi im
mplementad
do na Reg
gião Metrop
politana de
e
Forrtaleza e na
n Região Metropolittana do Cariri.
C
As principais etapas do
o
proccessão resu
umense em
m:
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 C
Cálculo de emissão de
d Gases do
d Efeito Estufa
E
(GEE
E); gerenciamento da
a
e
emissão
do
os GEE’s, através do desenvo
olvimento d
de um softtware, que
e
s
sistematizar
rá os dadoss e cálculos
s gerados;
 S
Seminários Regionais de Mobiliza
ação com o objetivo de
e divulgar a realização
o
d projeto, a consulto
do
oria contrata
ada e o cro
onograma de impleme
entação. O
p
público-alvo
o desse evento
e
será formad
do por se
ervidores públicos
p
e
c
comunidade
e pertencen
ntes aos mu
unicípios do
o Programa..
 O
Oficinas de Planejame
ento, Diagnó
óstico e Pro
oposições d
de Mudança
as, para oss
s
setores
iden
ntificados co
omo gerado
ores de gasses do efeito
o estufa;
 E
Edição e Publicação
P
de relatório
os de susttentabilidade para cad
da um doss
m
municípios
e
envolvidos.


Plano Naciona
al de Preve
enção, Prep
paração e Resposta
R
R
Rápida a Em
mergênciass
Ambientais co
om Produto
os Químico
os Perigosos - P2R2
2. Criado através
a
do
o
Deccreto n.º 5.0
098, de 200
04, tem por finalidade básica
b
instru
umentalizarr e oferecerr
ferrramentas ao
os órgãos públicos,
p
ao
o setor priva
ado e à com
munidade, objetivando
o
o
a prevenção
p
à ocorrênciia de acide
entes com produtos q
químicos pe
erigosos e,,
casso ocorram, prepará-lo
os para procederem ao
o pronto attendimento do evento,,
con
ntendo ou minimizando
m
o os efeitos danosos, tanto ao me
eio ambiente
e, quanto à
pop
pulação. Pa
ara tanto, foi
f realizada
a parceria ente o Conselho de Políticas e
Gesstão do Me
eio Ambiente (CONPA
AM), a Sup
perintendência Estadual do Meio
o
Ambiente (SE
EMACE), a Secreta
aria Estadual de S
Saúde (SE
ESA) e a
Coo
ordenadoria
a da Defesa
a Civil do Estado,
E
com
m o apoio d
do Ministérrio do Meio
o
Ambiente (MM
MA), por meiio do Fundo
o Nacional do
d Meio Am
mbiente (FNMA).



ojeto Orla: o Projeto de
e Gestão In
ntegrada da
a Orla Maríítima – Projjeto Orla, é
Pro
uma
a iniciativa inovadora do Ministério do Meio
o Ambiente
e - MMA, por meio da
a
Seccretaria de
e Qualidade Ambienttal nos Asssentamenttos Human
nos, e da
a
Seccretaria do Patrimônio da União do
d Ministério
o do Planejjamento, Orrçamento e
Gesstão – SP
PU/MPOG. O projeto
o busca aplicar
a
as diretrizes gerais de
e
orde
enamento do uso e ocupação
o
da
d Orla Ma
arítima em escala nac
cional, tem
m
com
mo característica a de
d promove
er a desce
entralização
o da gestã
ão da orla,,
neccessitando, para sua
a efetivação a articu
ulação entre governo
os federal,,
esta
aduais e, principalmen
p
nte, municip
pais, sendo
o esses últimos os responsáveiss
dire
etos pela condução dos Plano
os de Gesstão Integrrada. Como
o exemplo
o
esp
pecífico, tem-se o do
o Município
o de Forta
aleza, que
e envolveu diferentess
seccretarias em
m articulação
o com a Su
uperintendê
ência Estadual do Meio
o Ambiente
e
do Ceará
C
– SE
EMACE e a Gerência Regional
R
do
o Patrimônio
o da União – GRPU.A
A
coo
ordenação municipal
m
é da Prefeita de Fortalleza, apoiada pela Se
ecretaria de
e
Meiio Ambien
nte e Co
ontrole Urrbano – SEMAM, pela Fundação de
e
Dessenvolvimen
nto Habitaccional de Fo
ortaleza – HABITAFO
OR, pela Se
ecretaria de
e
Infra
a-Estrutura – SEINF, pela Sec
cretaria de Planejame
ento e Orç
çamento –
SEP
PLA e pela
as Secretariias Executiv
vas Region
nais I, II e V
VI. Ademais
s, integram
m
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com
mo participa
antes do pro
ojeto organizações não
o governam
mentais loca
ais e outrass
entiidades e insstituições re
elacionadas
s ao patrimônio histórico, artístico
o e cultural,,
às questões
q
fu
undiárias (regularizaçã
ão fundiária
a), à econom
mia (pesca), comércio
o
(feirras, artesan
natos, amb
bulantes e barraqueiro
b
os), lazer e turismo, promovendo
o
alta
a representa
atividade das atividad
des realizad
das na orla
a marítima. Objetiva a
iden
ntificaçãode
e problemass da orla marítima
m
e o estabeleciimento de medidas
m
de
e
plan
nejamento e gestão integradas,, estratégiccas e disciplinadoras de uso e
ocu
upação, vincculadas a uma
u
aborda
agem suste
entável e pa
articipativa, e, por fim,,
visa
a a promoçção de açõe
es prioritárias de regu
ularização fu
undiária na
as áreas da
a
União por meio
o de convê
ênio com a Secretaria
S
d Patrimôn
do
nio da União
o – SPU.


mo iniciativva da Orga
anização Marítima
M
Intternacional (IMO), foi iniciado o
Com
Pro
ograma Glo
obal de Gerenciamentto de Água
a de Lastro
o (GloBallas
st), que se
e
enccontra em sua primeira
a fase e con
nta com o apoio
a
dos E
Estados Mem
mbros e da
a
indú
ústria do tra
ansporte ma
arítimo. Objjetiva apoia
ar países em
m desenvolvimento no
o
trato
o do proble
ema de águ
ua de lastro
o. Os recurssos para a ssua execuç
ção provêm
m
do Fundo para
a o Meio Am
mbiente Mu
undial (GEF
F), repassad
dos por inte
ermédio do
o
ograma dass Nações Unidas pa
ara Desenvvolvimento (UNDP). O projeto,,
Pro
den
nominado originalmente Remoção
o de Barreirras para a Implementação Efetiva
a
do Controle da Água de Lastro e Medidas
M
de
e Gerenciam
mento em Países em
m
nto, visa red
duzir a tran
nsferência de
d espécies marinhas não
n nativass
Dessenvolvimen
inde
esejáveis, que
q têm com
mo vetor a água
á
de lasstro dos navvios. Seu prropósito é o
de ajudar
a
os países
p
em desenvolvim
d
mento a imp
plementar ass medidas que são de
e
cará
áter voluntário previstas na Resolução A..868 (20) d
da IMO. O Plano de
e
Imp
plementação
o do Projetto esboçou os compo
onentes e a
as atividade
es a serem
m
dessenvolvidas no decorre
er do Prog
grama, além
m dos respectivos orç
çamentos e
prazzos, foi elaborado, em
e nível global,
g
pela
a Unidade de Coorde
enação do
o
Pro
ograma (UC
CP). Nocaso
o do Brasil, a notícia que se tem é a de que o Porto de
e
Sep
petiba, no Estado
E
do Rio de Jan
neiro foi a área piloto para a ela
aboração e
exe
ecução do Plano
P
de Implementaçã
ão do Projetto.



A in
ndicação do
os planos, programas e projetos acima, não
o tem a pre
etensão de
e
esg
gotar o assu
unto, apena
as o faz no
o intuito de
e exemplificcar as inicia
ativas maiss
prementes e em
e voga que
q
estão sendo
s
apliccadas e exxecutadas na
n área de
e
influ
uência do empreendim
e
mento.
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6

DIAGNÓS
STICO AMB
BIENTAL

Com
m base na le
egislação de licenciam
mento ambie
ental vigentte e nas definições esttabelecidass
pela Minuta do Termo de Referência para Elabo
oração de Estudo
E
Amb
biental (EA)) e Parecerr
0037
744/2013, emitidos
e
pa
ara o emp
preendimentto, em Julho de 201
11 e Março
o de 2013
3
respe
ectivamente
e, considera
a-se:


Áre
ea Diretame
ente Afetada
a (ADA): áre
ea que sofre diretamen
nte as interv
venções de
e
insttalação e operação da
a Ampliação
o do Terminal de Múltiplo Uso do
d Porto de
e
Peccém, tais co
omo: área de dragage
em, constru
ução de do
ois berços (e pátio da
a
retrroárea), no
ova ponte de acess
so ao TMU
UT, amplia
ação (do cabeço) e
alarrgamento do
d quebra-m
mar, consid
derada a mesma
m
para todos os
s meios de
e
estu
udo.



Áre
ea de Influê
ência Direta
a (AID): área sujeita ao
os impactoss diretos da
a instalação
o
e op
peração da
as obras de Ampliação do TMUT do
d Porto de
e Pecém, re
elacionadoss
esp
pecificamente às nova
as atividade
es a serem
m executada
as para co
onstrução e
ope
eração destta ampliaçã
ão, excluind
do-se assim
m todos os impactos já
á causadoss
dura
ante a fase
e de constru
ução e atua
al fase de operação
o
do Complexo Portuário
o
do Pecém – CPP e Complexo In
ndustrial do
o Pecém - CIP. Abrrangem oss
eco
ossistemas, os meioss físico e socioecon
nômico que
e possam vir a serr
imp
pactados po
or desdobra
amentos da
as alteraçõe
es ocorridass na área diretamente
d
e
afettada, consid
derando pa
ara isto som
mente a áre
ea do porto e as áreas
s marítimass
suje
eitas à restrrição de ussos (área de
e segurança
a), bacia de
e evolução e canal de
e
ace
esso dos na
avios, já qu
ue no contiinente os im
mpactos já ocorreram
m durante a
insttalação e operação
o
d CIP, que referem-se basicam
do
mente ao canteiro
c
de
e
obra
as, áreas de
d emprésttimo e construção de vias de acesso já existentes e
devvidamente licenciadoss pelo órgão
ó
esta
adual do Ceará - SEMACE.
Exccepcionalme
ente para o meio socio
oeconômico
o serão incllusos os dis
stritos onde
e
estã
ão localizad
das as colôn
nias de pes
scadores de
e Pecém, C
Cumbuco e Taíba
T
a fim
m
de demonstrar
d
r a situação
o atual relac
cionada com
m as ativida
ades de pes
sca na área
a
prevvista para ampliação
a
do TMUT, já que ente
ende-se que os conflittos com ass
messmas já sã
ão existente
es e somen
nte serão estendidos
e
ccom a realização dass
obra
as de ampliação em questão e, em ambiente
e marinho, a
as rotas de pesca.



Áre
ea de Influência Indireta (AII): área
a potencialm
mente ame
eaçada pelo
os impactoss
indiretos da in
nstalação e operação
o da amplia
ação do TMUT, abrangendo oss
eco
ossistemas, os meioss físico e socioeconômico, que
e possam vir a serr
imp
pactados po
or desdobra
amentos das
s alterações ocorridass na área de
e influência
a
dire
eta. Conside
erou-se parra o meio so
ocioeconôm
mico os mun
nicípios litorâneos que
e
forn
necerão mã
ão de obra durante
d
a fa
ase de consstrução da a
ampliação do
d TMUT e
para
a os meio
os físico e biótico um
ma faixa de
e segurançça para os
s possíveiss
imp
pactos deco
orrentes dessta ampliaçã
ão.
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A se
eguir são de
etalhadas as
a áreas de influência para cada meio a serr considerad
do no EA e
seuss devidos mapeamento
os.
6.1.1
1

MEIO BIIÓTICO E FÍSICO
F

6.1.1
1.1 Área Diretamente
D
ADA)
Afetada (A
Conssidera-se co
omo ADA as
a obras de
e ampliação
o do TMUT
T, tais como
o: área de dragagem,
consstrução de dois berço
os (e pátio
o da retroárea), nova ponte de acesso ao TMUT,
amplliação (do cabeço)
c
e alargamento
o do quebra-mar, confo
orme Mapa 5.
6.1.1
1.2 Área de
e Influência
a Direta (AID
D)
No continente
c
n há uma
não
a delimitaçã
ão de Área de Influênccia Direta (A
AID), uma vez
v que oss
impa
actos sobre o meio bió
ótico e físico já ocorre
eram em virrtude da insstalação do
o Complexo
o
Indusstrial e Porttuário de Pe
ecém (CIPP
P). Este se justifica
j
pelo
o fato de qu
ue a pedreirra que será
á
utilizada como fonte
f
de ma
aterial para o ampliação (do cabeçço) e alarga
amento do quebra-mar
q
r
e tam
mbém o can
nteiro de ob
bras, já enccontram-se licenciadoss pela SEMACE. Com relação ao
o
incre
emento no fluxo de veículos, esste ocorrerá
á nas estra
adas de accesso já ex
xistentes e,,
porta
anto, em áreas já impactadas e que foram
m analisada
as quando do licenciamento do
o
Com
mplexo Indusstrial de Peccém-CIP.
Assim
m, a AID fo
oi definida como
c
um buffer
b
de 3,5
5 km a parttir da Ponta
a do Pecém
m, uma vezz
que pretende-se
e englobar toda a áre
ea do Porto
o, área de segurança,, bacia de evolução e
cana
al de acesso
o dos navios, como pode ser visua
alizado no Mapa
M
6.
6.1.1
1.3 Área de
e Influência
a Indireta (A
AII)
Assim
m como me
encionado para a AID
D, também não existe
e necessida
ade de delim
mitação de
e
uma Área de Inffluência Ind
direta (AII) no
n continentte, pelos me
esmos motivos já explicitados.
s tratar de
e uma obra de ampliaçção em amb
biente offshore, entend
de-se que não
n existem
m
Por se
feiçõ
ões físicas para
p
a dem
marcação de
e limites. Assim,
A
a Área de Influência Indire
eta (AII) foii
deterrminada co
omo uma fa
aixa de seg
gurança parra os possííveis impactos decorre
entes desta
a
amplliação, perffazendo um
m buffer de
e 8,5 km a partir da
a Ponta do
o Pecém, englobando
e
o
inclusive, a área
a de fundeio
o dos navios (Mapa 6).
2
6.1.2

MEIO SO
OCIOECON
NÔMICO

6.1.2
2.1 Área Diretamente
D
ADA)
Afetada (A
Conssidera-se co
omo ADA as
a obras de
e ampliação
o do TMUT
T, tais como
o: área de dragagem,
consstrução de dois berço
os (e pátio
o da retroá
área), nova
a ponte de
e acesso ao TMUT,
ampliação (do cabeço)
c
e alargamento
o do quebra-mar (Mapa
a 5).
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6.1.2
2.2 Área de
e Influência
a Direta (AID
D)
Defin
niu-se como
o AID os distritos
d
de Taíba e Pecém,
P
perrtencentes ao municíp
pio de São
o
Gonççalo do Amarante, ond
de estão loccalizadas as
s colônias de
d pescadorres Pecém e Taíba (Z-06), além do disstrito de Ca
aucaia, conssiderando o bairro de Cumbuco
C
e parcialmen
nte o bairro
o
agoa da Ba
anana, onde
e está inserrida a colôn
nia de pesca
adores de C
Cumbuco (Z
Z-07). Para
a
da La
o am
mbiente marrinho consid
derou-se tam
mbém as ro
otas pesque
eiras. Para a obtenção
o dos dadoss
secu
undários da
a área fora
am selecionados os setores ce
ensitários d
dos distritos
s onde se
e
localizam as co
olônias de pescadores
p
s citadas. O Mapa 7 apresenta
a
a AID e AII para este
e
meio
o.
6.1.2
2.3 Área de
e Influência
a Indireta (A
AII)
Defin
niu-se como
o AII os municípios littorâneos prróximos ao Complexo Portuário de Pecém,,
que podem vir a fornecerr mão de obra para a ampliaçã
ão do TMU
UT, quais sejam:
s
São
o
Gonççalo do Amarante e Ca
aucaia, no estado do Ceará
C
(Map
pa 7). O levvantamento dos dadoss
popu
ulacionais foi
f feito com
m base em
m estudos acadêmico
os vinculado
os a unive
ersidades e
pesq
quisas elabo
oradas por equipes
e
téccnicas de órrgãos goverrnamentais e/ou fontes
s oficiais.
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6.2

MEIO FÍS
SICO

6.3

CLIMATO
OLOGIA E METEOROL
M
LOGIA

A din
nâmica da atmosfera
a
n litoral Ce
no
earaense é caracteriza
ada por fen
nômenos co
om escalass
espa
aço-tempora
ais bastante
e distintos. Localizado
L
em latitude
es intertropiccais, o litora
al do Ceará
á
está sob a forte
e influência da ZCIT (Z
Zona de Co
onvergência
a Inter-Tropical), assim
m como doss
sistemas tipo VCAS
V
(Vórrtices Ciclô
ônicos de Ar
A Superior) do Atlân
ntico Sul (Campos &
Studart, 2003). Outro fenômeno atmo
osférico de grande
g
imp
portância no
o litoral é o sistema de
e
brisa
a marinha.
O primeiro fen
nômeno, ZC
CIT, tem influência
i
sobre
s
o qu
ue chamam
mos de Va
ariabilidade
e
Climá
ática ou Cliimatologia, que é a variabilidade com
c
escala
a temporal d
de várias se
emanas até
é
pouccos meses; o segun
ndo fenôme
eno, VCAS
S, influencia a Mete
eorologia, pois
p
causa
a
varia
abilidade co
om escala temporal
t
sinótica, ou seja, de vá
árias horas até poucos dias; e o
a variabilidade de Alta
terce
eiro, Brisa, caracteriza
c
a Frequência (Frequência Supra-T
Tidal).
6.3.1
1

CLIMATOLOGIA

O cliima na Zon
na Equatorial é fortem
mente condic
cionado pe
elas oscilaçõ
ões espaço
o-temporaiss
da ZCIT, pois esssa é a prin
ncipal feição
o de larga escala
e
na atmosfera eq
quatorial. Esta
E
zona é
v
c
cinturão
de baixa presssão formad
do pela con
nvergência d
dos ventos alísios doss
um verdadeiro
dois Hemisférios.
v
alísiios são a parte
p
inferio
or das célu
ulas atmosféricas de Hadley, ou
u seja, é a
Os ventos
porçã
ão das céllulas de Hadley que entra em contato co
om a supe
erfície do oceano.
o
No
o
hemiisfério norte
e ocorrem os
o ventos alísios
a
de Nordeste
N
(N
NE) e no he
emisfério su
ul os alísioss
de Sudeste
S
(SE
E). Os alísio
os de NE e SE converg
gem, em su
uperfície, pa
ara a ZCIT, localizada
a
ao lo
ongo do equ
uador. A ba
aixa pressão é causad
da pela intensa conveccção de ar na linha de
e
convvergência. O ar converrge na supe
erfície, sobe
e e diverge em altitude
e. A conve
ecção de arr
caussa a conden
nsação de vapor
v
d'água
a e a alta nebulosidade e alta pre
ecipitação atmosférica,
a
,
que é tipicamen
nte observad
da na zona equatorial.
A variabilidade espaço-tem
e
mporal dos ventos
v
alísio
os e da linh
ha de conve
ergência ocorre devido
o
às variações
v
sazonais das
d
células de Had
dley. Essass variaçõe
es estão diretamente
d
e
relaccionadas co
om as variiações de posição e intensidad
de dos cen
ntros de alta pressão
o
atmo
osférica loca
alizados no Atlântico Norte
N
e no Atlântico
A
Sul. Durante o verão do HS (Figura
a
17(a)) a ZCIT está
e
desloca
ada para o sul e o cen
ntro de alta pressão atmosférica do
d Atlântico
o
e
maior e mais forte
e, fazendo com os ventos alísioss de NE sejjam mais in
ntensos e a
Sul está
área de estudo
o fica então
o sob a influência dire
eta dos mesmos. Dura
ante o inve
erno do HS
S
(Figu
ura 17(b)) o oposto oco
orre, a ZCIT
T desloca-s
se para o norte, o centro de alta pressão do
o
Atlân
ntico Sul en
nfraquece, os
o alísios de
d NE se re
etraem e oss alísios de SE são ma
ais fortes e
maiss intensos (C
Castro e Miranda, 1998
8; Rodrigue
es et al., 200
06).
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Com
m relação àss variaçõess interanuais, dois fenômenos sã
ão importantes controla
adores dass
varia
ações de larrga escala dos ventoss nessa região: o PDAT (Padrão d
de Dipolo do
d Atlântico
o
Tropical) e o fenômeno
o ENSO (El-Niño/So
outhern Osscillation). O PDAT apresenta
a
varia
abilidade intter anual qu
ue está liga
ada as variações da TSM
T
(Temp
peratura Superficial do
o
Mar) na região tropical
t
do Oceano
O
Atlântico e que resulta em
m variaçõess no padrão
o de ventoss
globa
al (alísios e ventos su
ubtropicais). Uma ano
omalia negativa de TS
SM resulta em menorr
fluxo
o de calor la
atente para a atmosferra e conseq
quente aum
mento da pre
essão ao nível do marr
(anomalia positiiva de PNM
M) resultand
do em fortalecimento da ALTA PR
RESSÃO TR
ROPICAL e
fortalecimento dos
d alísios. O Dipolo em questão é a diferença entre a anomalia de TSM que
e
ocorrre no Hemisfério Norte
e e no Hem
misfério Sul.. Quando a anomalia d
de TSM é negativa
n
no
o
hemiisfério norrte, observva-se uma anomalia positiva de PNM nesse he
emisfério e
fortalecimento dos alísioss de Norde
este. Em fase
f
com essa altera
ação, obse
erva-se um
m
aume
ento do fluxxo de calor latente no Atlântico
A
Tro
opical ao su
ul do equad
dor.

Figurra 17 – (a) Ven
ntos médios mensais nos
s meses de Ja
aneiro (paine
el superior) e (b) Julho (pa
ainel inferior)
de acordo Hellerman
H
e Rosenstein
R
(1
1998).
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Essa
a intensifica
ação de flu
uxo de calo
or latente associada
a
a fortalecimento dos alísios de
ao
e
Nord
deste resultta em maio
or precipitação sobre o nordeste
e brasileiro e a porçã
ão leste da
a
Amazônia. O in
nverso é ob
bservado na fase de anomalias positivas d
de TSM no hemisfério
o
norte
e, de modo
o que as principais
p
co
onsequências do DPA
AT são alte
erações na circulação
o
merid
dional dos ventos,
v
ou seja,
s
na céllula de Had
dley. Paralelamente, o fenômeno ENSO,
E
que
e
ocorrre devido a anomalias de TSM no
o Pacífico Equatorial,
E
a
altera
os pa
adrões de precipitação
p
o
sobre
e a América do Su
ul através de perturb
bações gerradas nos ventos zo
onais, com
m
conssequentes alterações na celula de Walke
er, e propa
agações d
de ondas de
d Rossbyy
anôm
malas. O resultado da combinaçã
ão dos dois fenômenoss é uma célula de Had
dley-Walkerr
que regula
r
o padrão de ven
ntos dessa região.

Fiigura 18 - Dettalhe da figurra anterior na
a região de es
studo, mostra
ando a direçã
ão dos ventos médios
m
mensais
no ve
erão (esquerd
da) e inverno
o (direita)

As variações
v
s
sazonais
da
a precipitaçção no esta
ado do Ce
eará parece
em estar in
ntimamente
e
ligad
das às oscilações latitudinais da
a ZCIT sob
bre o Atlân
ntico, sendo
o a estaçã
ão chuvosa
a
coinccidente com
m a posição
o mais ao sul que a ZCIT
Z
atinge
e durante o
os meses de
d março a
abril.. À medida que essa começa
c
o seu
s retorno
o para o HN
N, atingindo
o sua máxim
ma posição
o
norte
e em agostto e setem
mbro, o ar ascende
a
so
obre a ZCIT
T e descen
nde sobre o Atlântico
o
Subttropical Sul, criando condições
c
p
pouco
propícias à form
mação e nuvens sobrre a região
o
(esta
ação seca).
6.3.2
2

NORMA
AIS CLIMAT
TOLÓGICAS
S

As Normais
N
Clim
matológicass abaixo apresentadas
s foram calcculadas pelo
o Instituto Nacional
N
de
e
Mete
eorologia (IN
NMET) parra o período
o de 1961--1990 para cidade de Fortaleza. Não foram
m
enco
ontradas No
ormais Climatológicas de 30 anos
s para estaçções meteo
oroloógicas localizadass
maiss próximas do
d local do empreendim
mento (Figu
ura 19 a Fig
gura 22).
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Figura 19 - Normal
N
Climattológica de Precipitação
P
para
p
o períod
do de 1961 a 1
1990 para a Estação
E
Meteoro
ológica da Ciidade de Forttaleza do INM
MET (Instituto Nacional de Meteorologia
a).

Figura 20 - Normal
N
Climattológica de Temperatura
T
para
p
o períod
do de 1961 a 1
1990 para a Estação
E
Meteoro
ológica da Ciidade de Forttaleza do INM
MET (Instituto Nacional de Meteorologia
a).
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Figura 21 - Normal Clim
matológica de
e Umidade pa
ara o período de 1961 a 19
990 para a Esttação
Meteoro
ológica da Ciidade de Forttaleza do INM
MET (Instituto Nacional de Meteorologia
a).

Figu
ura 22- Normal Climatológ
gica de Press
são Atmosférrica para o pe
eríodo de 196
61 a 1990 para
a a Estação
ológica da Ciidade de Forttaleza do INM
MET (Instituto Nacional de Meteorologia
a).
Meteoro
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Apessar das varriações de temperatura serem pequenas
p
q
quando
com
mparadas aquelas
a
de
e
locais de Climas Temperados, essas Normais mostram
m
cla
aramente o ciclo sazon
nal na área
a
de Fortaleza,
F
c
com
mesess mais frioss e chuvos
sos durante
e o Outono
o e o Inverrno e maiss
quen
ntes e seco
os durante a Primavera
a e o Verão. Essas va
ariações se
e refletem na
n Pressão
o
Atmo
osférica que
e apresenta
a maiores va
alores durante o Invern
no e menores durante o Verão.
6.3.3
3

METEOR
ROLOGIA

Além
m da influên
ncia de esccala tempo
oral climátic
ca da ZCIT
T, a região litorânea do
d Ceará é
influe
enciada po
or vários sistemas
s
m
meteorológic
cos transien
ntes, com escala sin
nótica, que
e
acab
bam influencciando também a convecção de ar nessa re
egião, como
o é o caso dos VCAS
S
(Vórttices Ciclôn
nicos de Ar Superior) (Kousky e Gan,
G
1981). Esses vórttices formam-se sobre
e
o Atllântico Sul, principalm
mente duran
nte o verão
o do HS (se
endo janeirro o mês de atividade
e
máxiima), e ade
entram freqüentemente
e nas áreas continenttais próxima
as a Salvad
dor (13º S,,
38º W)
W tendo um
m efeito pro
onunciando
o na atividad
de convectiva sobre to
oda a região Nordeste
e
(Cam
mpos & Stud
dart, 2003).
Segu
undo Camp
pos & Studa
art (2003) oss sitemas tiipo VCAS são
s caracterizados porr uma baixa
a
presssão, cuja circulação
c
c
ciclônica
fecchada caracteriza-se por
p baixas temperaturras em seu
u
centrro (com mo
ovimento subsidente de
e ar seco e frio) e temp
peraturas m
mais elevada
as em suass
bordas (com mo
ovimento asscendente de ar quente e úmido)). Com rela
ação às cara
acterísticass
de te
empo relaciionadas a estes
e
sistem
mas, observ
vam-se con
ndições de céu claro nas
n regiõess
localizadas abaixo de seu centro
c
e tem
mpo chuvos
so nas regiõ
ões sob sua
a periferia. Em
E geral, a
parte
e norte do Nordeste,
N
o
onde
o Ceará se situa,, experimen
nta um aum
mento de ne
ebulosidade
e
asso
ociada a chuvas fortess à medida que o vérttice se movve para a ccosta; as partes
p
sul e
centrral do Norde
este, por su
ua vez, apre
esentam dim
minuição de
e nebulosida
ade.
A va
ariabilidade temporal induzida po
or esses sistemas
s
no
os ventos, pressão atmosférica,
a
nebu
ulosidade e umidade, é caracterizada por um
m período qu
ue varia em
m torno de poucos
p
diass
(3 a 10 dias).
m
s de formaçção dos VC
CAS de origem tropicall não são to
otalmente conhecidos.
c
.
Os mecanismos
No entanto,
e
Kou
usky e Gan
n (1981) sug
gerem que a penetraçã
ão de sistemas frontais, devido a
forte advecção quente que os proce
ede, induz a formação
o dos VCAS
S, especiallmente nass
baixa
as e méd
dias latitude
es. Esta advecção amplifica a crista d
de nível superior,
s
e
conssequenteme
ente o cava
ado a leste
e formando, em última
a instância, um vórtic
ce ciclônico
o
sobre
e o Atlântico.
6.3.4
4

BRISA

As brisas marítimas e terre
estres são caracterizad
c
das por movvimentos lo
ocais de currto período,
o
de
evido ao gra
adiente de te
emperatura
a entre o ar localizado ssobre o con
ntinente e o
que ocorrem
ar lo
ocalizado so
obre o ocea
ano, sendo
o, portanto um movime
ento atmosférico típico
o do litoral..
Com
mo a água do mar tem
m calor específico ma
aior que o material te
errígeno qu
ue forma o
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contiinente, o mar
m demora mais tempo para se aquecer
a
e tambem
t
ma
ais tempo para
p
perderr
calorr. Dessa forma, durante o dia o continente
c
atinge o picco de temp
peratura enttre 12 e 15
5
horass, enquanto
o que o ma
ar vai ating
gir esse pico entre 18 e 21 horass. Portanto, durante a
tarde
e, quando o continente
e já atingiu o pico de te
emperatura o mar aind
da está se aquecendo,
a
e o ar
a que está
á sobre o co
ontinente está
e
mais aq
quecido do que o ar q
que esta so
obre o mar,,
have
endo ascensão de ar sobre o co
ontinente, fo
ormando um
ma brisa em
m superfície que está
á
direccionada do mar para o continente
e. O Inverso ocorre no
o final da n
noite e na madrugada.
m
Desssa forma, o período do
o movimento
o é de 24 horas, pois cada
c
brisa, terral ou mareal,
m
volta
a
a se repetir a ca
ada 24 hora
as.
a das cara
acterísticas da brisa marítima consiste na
n formaçã
ão de uma
a linha de
e
Uma
Cum
mulonimbus (Cbs) ao lo
ongo do exttremo norte
e-nordeste da América
a do Sul, qu
ue pode se
e
propagar como uma LI (Lin
nha de Insta
abilidade), ocasionand
o
o chuvas nas áreas litorâneas do
o
Cearrá (Camposs & Studartt, 2003). Esste desenvo
olvimento ao
a longo da
a costa sofrre variação
o
sazo
onal tanto na
a localizaçã
ão como na freqüência
a de aparecimento. Varriações na intensidade
i
e
tamb
bém ocorrem
m no decorrer do ano. Os fenôme
enos de gra
ande escala
a reforçaram
m ou inibem
m
os efeitos
e
provo
ocados pellas circulaçções locais (Riehl, 197
79). Uma ssérie de dis
stúrbios de
e
esca
ala sinótica (1000 a 70
000 km) inflluenciam diretamente essas circu
ulações no sentido de
e
aume
entar (ou diiminuir) sua
as atividade
es. Entre estes sistema
as podemoss criar o des
slocamento
o
de massa
m
de ar
a frio para
a regiões mais
m
quenttes formand
do zonas ffrontais e a mudança
a
sazo
onal do esccoamento atmosférico
a
nos centros de presssão e da posição da
a ZCIT. Ass
Linha
as de Instab
bilidade são
o mais freqüentes ao norte
n
do Eq
quador no in
nverno e prrimavera do
o
HS, embora ass mais inten
nsas ocorra
am, em geral, ao sul do Equado
or, durante o verão e
outon
no do HS, quase sempre associadas à in
ntensa ativvidade convvectiva da ZCIT. Noss
mese
es em que não há de
esenvolvime
ento da linha convecttiva na cossta Norte-Nordeste do
o
Brasil, a ZCIT está
e
desloca
ada para a sua posição
o mais ao norte
n
ou há forte conve
ergência na
a
parte
e oeste do continente produzindo
o movimento
o subsidentte e ausênccia de prec
cipitação na
a
costa
a Norte-Norrdeste do Brasil
.
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6.3.5
5

ANÁLISE
E DE DADO
OS LOCAIS
S

Abaixxo são aprresentados dados cole
etados no Complexo Portuário d
de Pecém durante oss
anoss de 2002 e 2003 (Figu
ura 23).

Fig
gura 23 - Velo
ocidade do Vento,
V
Temperatura do Ar, Umidade Re
elativa do Ar e Pressão Atm
mosférica
durante os
s anos de 200
02 e 2003 no Complexo
C
Po
ortuário de Pe
ecém.

Apessar das falh
has ocorrida
as na coletta dos dado
os, os perío
odos não a
amostrados no ano de
e
2002
2 foram amo
ostrados no
o ano seguin
nte, e vice-v
versa. Nota
a-se a existê
ência um ciclo sazonall
basta
ante definiido, que é condizen
nte com as
a normaiss climatoló
ógicas de Fortaleza..
Apre
esentando períodos
p
ma
ais frios, ma
ais secos e de ventos mais intenssos durante
e os mesess
de outono e invverno (Agossto a Outub
bro) e mais
s quentes, mais umido
os e com ventos
v
maiss
os durante os meses de primave
era e verão
o (Janeiro a Julho). A
Além disso,, foi feito o
fraco
cálcu
ulo das méd
dias mensa
ais para me
elhor ilustrarr o ciclo sazzonal. Esse
es valores médios
m
são
o
apressentados na Figura 24
4.

MRS Estudos
E
Ambien
ntais Ltda
www.m
mrsambiental.co
om.br

110
0

Estudo Amb
biental Comple
ementar da Am
mpliação do
Terminal de Múltiplo Uso - TM
MUT
e Pecém
Porto de

Figurra 24 - Valore
es médios me
ensais da Vellocidade do Vento,
V
Tempe
eratura do Arr, Umidade Re
elativa do Ar
e Pressão
o Atmosférica
a durante os anos de 2002
2 e 2003 no Complexo
C
Porrtuário de Pe
ecém

A dirreção do ve
ento aprese
enta uma do
ominância dos
d ventos de NE durrante a maior parte do
o
ano, a qual pod
de ser consstatada no diagrama de frequências calcula
ado com base em 16
6
o (Figura 25
5).
classses de 22.5° de direção
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Figu
ura 25 - Diagra
ama de frequ
uência dos da
ados de direç
ção do Vento coletados du
urante os ano
os de 2002 e
2003 no Complexo
C
Portuário de Pe
ecém

O grráfico de palitos
p
dos dados de
e vento foi feito para dois perío
odos curtos
s distintos,,
Setembro de 2002
2
e Ja
aneiro de 2003,
2
onde
e se pode observar grande differença na
a
inten
nsidade, duração e dirreção do ve
ento (Figura
a 26 e Figu
ura 27). Notta-se uma dominância
d
a
dos ventos
v
de NE
N nos me
eses de Verão e uma alternância
a entre ventos de NE e SE, com
m
predomiminânciia de vento
os de E, durrante os me
eses de invverno. A figu
ura 10b aprresenta um
m
detallhe do perriodo de 5 dias, entre
e os dias 5 e 10 das séries de
e vento, pa
ara melhorr
caraccterizar as variações de
d curto pe
eríodo de te
empo. Nesssas figuras é possivel notar que,,
apessar da dominância doss ventos de
e NE e E, existe
e
uma variabilidad
de de escala temporall
próxiima a 24 horas.
h
Essa
a variabilida
ade é explicada pela presença das brisas marinha e
terral.
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Figurra 26 - Gráfico
o de palitos dos
d dados de
e vento de se
etembro de 20
002 (painel su
uperior) e jan
neiro de 2003
3
(paine
el inferior) co
oletados no Complexo
C
Portuário de Pe
ecém.
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Figu
ura 27 - Gráfic
co de palitos
s com detalhe
e de um perio
odo de 5 dias dos dados d
de vento de setembro de
200
02 (painel superior) e jane
eiro de 2003 (painel
(
inferio
or) coletados
s no Complex
xo Portuário de
d Pecém.

6.4
1
6.4.1

OCEANO
OGRAFIA
CORRENTES MAR
RINHAS E MASSAS
M
D''ÁGUA

A prrincipal corrrente oceân
nica ao larg
go do Litorral Cearensse é a Corrrente Norte
e do Brasill
(CNB
B). Essa co
orrente tem o seu eixo principal lo
ocalizado fo
ora da Plata
aforma Continental, ao
o
longo
o do Talud
de Continen
ntal, mas pode
p
apres
sentar meandros que incursionam sobre a
plata
aforma conttinental. Sua
a origem occorre na biffurcação da
a corrente ssul-equatorial (CSE), a
qual flui atravé
és do ocea
ano Atlânticco Sul, vind
da da Áfricca, e se bifurca ao encontrar
e
o
contiinente ame
ericano, aprroximadame
ente na latitude do Ca
abo de São
o Roque (S
Stramma &
England, 1999).. A porção da
d CSE que
e flui para o norte dá origem
o
a CN
NB e a porç
ção que fluii
para o sul dá orrigem a CB (Corrente do
d Brasil).
a
com
m Rodrigue
es et al. (2006), a bifurcação da CSE apresenta migraçõess
De acordo
latitu
udinais devidas a varia
ações no sistema de ventos,
v
as quais
q
resulttam em varriações noss
transsportes das correntes CNB
C
e CB. Quando a ZCIT está deslocada
d
p
para o norte
e (verão do
o
HS) a bifurcaçã
ão da SEC também se
e move para
a o norte e consequen
ntemente o volume de
e
a desviado para a CNB é maior e essa corrrente se fo
ortalece em
m detrimento
o da CB, a
água
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qual é enfraque
ecida. No in
nverno ocorrre o contrário e a CNB
B é enfraqu
uecida relattivamente a
CB.
A títtulo de ilusstração, apresentamoss nas Figu
ura 28 e Figura 29, a
abaixo, res
sultados de
e
simu
ulações num
méricas feittas com o Modelo HY
YCOM para
a o Oceano
o Atlântico Sul. Essass
simu
ulações fora
am feitas co
omo parte das
d atividad
des do projjeto HIDRO
OPLAT (Hid
drodinamica
a
da Plataforma
P
Continenttal e Talude Brasile
eiros) da Associação
A
o ATLANTIIS para o
Dese
envolvimentto da Ciênccia (www.attlantis.org.b
br). Essas figuras
f
são apresentad
das apenass
como
o um exem
mplo da circculação mé
édia superficial repressentativa de
e verão e de
d inverno,
respe
ectivamente
e. Os camp
pos de corre
ente aprese
entados correspondem
m a médias dos
d últimoss
4 ano
os de uma simulação
s
d Atlântico
do
o que durou
u 20 anos.

Fiigura 28 - Correntes médias superficia
ais de verão produzidas
p
po
or simulaçõe
es utilizando o modelo
Hycom
m. Simulações conduzidas
s pela Associação Atlantis
s.
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Fig
gura 29 - Corrrentes média
as superficiais
s de inverno produzidas por
p simulações utilizando
o o modelo
Hycom
m. Simulações conduzidas
s pela Associação Atlantis
s.

O pa
adrão obse
ervado na Figura
F
28 e na Figura
a 29, com a retroflexã
ão da CNB ocorrendo
o
apen
nas nos me
eses de inve
erno, é um padrão mu
uito comun na área e também se
er visto em
m
imag
gens de clo
orofila do sa
atélite SeaW
Wiffs, como
o aquela ap
presentada na Figura 30. Nessa
a
figura
a apresenttamos uma
a média de
e 7 dias da
a concentra
ação de clorofila-a medida
m
pelo
o
SeaW
Wiffs no me
es Julho de 2000. A retroflexão
o da CNB que
q
é obse
ervada nos resultadoss
mode
elo HYCOM
M de inverno
o, é nitidam
mente observ
vada na imagem de clorofila de Julho.
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Fig
gura 30 – Méd
dia de 7 dias das medidas
s de concentrração de Clorrofila-a feitas pelo satélite
e SeaWiffs.
fonte ww
ww.giovanni..gsfc.nasa.go
ov.

Segu
undo Silveirra et al. (19
994) a CNB flui ao larg
go da platafforma continental norte
e do Brasil,,
bordejando o ta
alude e ocupando o esspaço entre
e as latitude
es de 5ºS e 10ºS, transportando
o
em média o volume
v
de 21 Sv (21
1.000.000 m3/s). Ainda segund
do esses autores,
a
ass
varia
ações de tra
ansporte de
essa corrente depende
em das variações do ssistema de correntes
c
e
contrra-correntess equatoria
ais, as quais resultam em variaçõ
ões no tran
nsporte de volume da
a
CSE e consequentemente da CNB e da
d CB.
m relação àss massas de
e água pressentes na re
egião as principais são
o: Água Cos
steira (AC),,
Com
Água
a Tropical (AT), Água
a Central do Atlântico Sul (ACAS
S), Água In
ntermediaria Antártica
a
(AIA)). Os índice
es termohaliinos dessass massas de água estã
ão descritoss na Tabela
a 7.
Tabela 7 - Índices term
mohalinos da
as massas de
e água na reg
gião.
Massa de
e água

Temperaturra (°C)

Salinidade

Água Coste
eira (AC)

26,00 – 28
8,87

< 34,01

Água Tropical (AT)

>18,00
0

>36,00

Ág
gua Central do
o Atlântico Sull
(ACA
AS)

5,95 – 18
8,35

34,52 – 36,40

Água
a Intermediária
a Antártica (AIIA)

4,92 – 5,,90

34,48 – 34,78

Essa
as massas de água se
e organizam
m verticalme
ente com AC
A ou AT e
em superfíc
cie, seguida
a
de ACAS
A
e após AIA. Para
a a região ao largo do litoral do Ce
eará, sabe-sse que a prrofundidade
e
em que ocorre
e a transiçção entre cada mass
sa varia ao
a longo do ano e deve
d
estarr
mamente liga
ada às variiações da CNB,
C
uma vez
v que essta é condu
uíte das troc
cas entre o
intim

MRS Estudos
E
Ambien
ntais Ltda
www.m
mrsambiental.co
om.br

117
7

Estudo Amb
biental Comple
ementar da Am
mpliação do
Terminal de Múltiplo Uso - TM
MUT
e Pecém
Porto de

hemiisfério sul e o hemisfé
ério norte. Isto quer dizer que essta corrente
e é a respo
onsável porr
transsportar ACA
AS e AIA pa
ara o norte, e conseque
entemente até
a o Ceará
á.
6.4.1
1.1 Correntes na Plata
aforma Con
ntinental
Na Plataforma
P
C
Continental
l dominam as corrente
es geradas por vento e correntes
s de deriva,,
no sentido long
gitudinal, e as corrente
es de maré, no sentido
o tranversa
al. Signorini e Miranda
a
(1983) analisara
am dados de
d correntom
metria colettados sobre
e a pltaforma continena
al do Ceará
á
na La
atitude de 03°06'
0
S e Longitude
L
3 49.5'W, nas profund
38°
didades de 8, 16 e 36 m, sendo a
profu
undidade lo
ocal de 41 m.
m Esse loccal de coletta está loca
alizado na p
plataforma continentall
eproduziu-s
poucco a esquerda de Forta
aleza. Na Fiigura 31 e na
n Figura 32
2, abaixo, re
se o gráfico
o
de Signorini
S
& Miranda (1983) com as
a corrente
es transverssais e longitudinais a Plataforma
a
Conttinental. Nessas figuras foram colocadas tam
mbém, no pa
ainel superrior, as série
es de vento
o
colettadas na co
osta. Nota-sse nessas figuras a presença de
e variações de curto período
p
nass
duass componen
ntes. No en
ntanto, exisste a dominância qua
ase que exclusiva das
s variaçõess
com frequênciass tidais nass correntes transversaiis, enquanto
o que nas ccorrentes lo
ongitudinaiss
aparecem tamb
bém evento
os com perííodo de alg
guns dias (e
escala sinó
óticas), os quais
q
estão
o
relaccionados ao
o vento.
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Figura 31 - Co
orrentes trans
sversais a Pla
ataforma Con
ntinental do Ceará.
C
Reprod
duzido de Sig
gnorini &
Miranda (1
1983).
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Fiigura 32 - Correntes longitudinais a Pla
ataforma Con
ntinental do Ceará.
C
Reproduzido de Sig
gnorini &
Miranda (1
1983).
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6.4.2
2

ONDAS

O esstudo de on
ndas no Com
mplexo Porrtuário de Pecém
P
e lito
oral do Ceará é bastan
nte amplo e
vem sendo abo
ordado de duas formas: modelo
os matemátticos e coleta de dad
dos in situ..
Com
meçando em
m 1997, o estudo pion
neiro desen
nvolvido pe
ela equipe do INPH abrangeu
a
a
coletta de dado
os de onda
a e correntte e a modelagem numérica
n
de
e ondas, correntes
c
e
transsporte de se
edimentos. As coletas de dados foram
f
feitass com um ccorrentógraffo tipo S4 e
um ondógrafo
o
tipo Waverid
der direcion
nal, o qual ficou instalado 4 km a
ao largo do
o Complexo
o
Portu
uário de Pe
ecém, em uma
u
lâmina d'água de 17 metros, nas coorde
enadas Latt. 03°29'31'''
S e Long. 38° 49' 03'' W.
W Os dado
os de onda
a coletadoss naquela época mostram uma
a
distriibuição bi-m
modal da en
nergia de on
nda, com um
m pico de onda
o
distribu
uído entre 10
1 s e 16 s,,
corre
espondendo
o a ondas com
c
direção
o de 20° N e 45° N, re
espectivame
ente vindas
s de NNE e
NE, e outro pico
o distribuido
o entre 3 e 8 s., com direção de 75
5° N e 120°°N.
Segu
undo os au
utores, o prrimeiro pico
o correspon
nde a onda
as tipo SW
WELL, prove
enientes do
o
Hem
misfério Nortte, e o segundo corressponde a ondas
o
tipo SEA,
S
gerad
das localme
ente. Essess
resulltados são confirmados por Farias & Souza (2012), os quais analisaram dado
os de onda
a
colettados em 20
005, em um
m local muito
o próximo ao
a primeiro,, em lâmina
a d'água de 18 metros,
na Lat.
L
de 03°2
29'31'' S e Long. de 38°
3 59' 03'' W, os qua
ais também foram cole
etados pela
a
equip
pe do INPH
H. Esses au
utores obse
ervaram a chegada
c
de
e ondas tipo
o SWELL co
om período
o
em to
orno de 16 s, as quaiss foram gera
adas por tem
mpestades na região d
de médias latitudes do
o
Atlân
ntico Norte, tendo-se propagado
o por uma
a enorme e intensa pista de ventos
v
com
m
-1
inten
nsidade máxxima de 19 m.s .
Ainda segundo Farias & Souza, o litoral do Nordeste
N
brrasileiro loccaliza-se em
m latitudess
expo
ostas a um regime de
e ondas gerradas por swell
s
forma
ados por evventos mete
eorológicoss
dista
antes, tais como
c
ciclon
nes extratro
opicais, em
m ambos he
emisférios, e ondas attmosféricass
africa
anas de lesste.
Dado
os de ondass foram cole
etados em várias outra
as oportunid
dades. Em
m Abril e Maio de 2012,,
dado
os de onda e corrente
e foram cole
etados por um instrum
mento tipo A
AWAC de 600
6
KHz, o
qual foi instala
ado na pa
arte externa do Píerr de Pecém em um
ma lâmina d’água de
e
aproxximadamen
nte 20 metrros por uma equipe multidisciplin
m
nar formada
a por profis
ssionais da
a
COP
PPE e da Un
niversidade
e Federal do
o Ceará. Es
sses dados foram repo
ortados em documento
o
escriito por Felip
pe de Azevvedo Guima
arães e Alu
uizio dos Sa
antos Araújo, em Junh
ho de 2012
2
(Guim
marães e Araújo,
A
2012). Segund
do esses autores os dados
d
mosttram uma dominância
d
a
das ondas
o
tipo SEA,
S
com período
p
entrre 5 e 7 s.
Em outra
o
oportu
unidade, da
ados de ond
da e corrente foram co
oletados por uma equip
pe formada
a
por profissionai
p
s da Unive
ersidade Fe
ederal do Ceará
C
e do
o Complexo
o Portuário de Pecém
m
entre
e Agosto de 2009 e Março de 2010. Esse
es dados fo
oram coleta
ados em uma
u
lâmina
a
d'águ
ua de aproxximadamente 20 m ao largo do Co
omplexo Po
ortuário de P
Pecém com
m um ADCP
P
de 1500 KHz. Seus
S
resulta
ados mostrram que as
s alturas sig
gnificativas de onda va
ariam entre
e
182 e 50 cm. Se
eus resultad
dos mostram
m uma distiinção signifficativa entrre os dados de inverno
o
e verão. Os dados coletad
dos em Ago
osto aprese
entam a do
ominância d
de ondas co
om período
o
MRS Estudos
E
Ambien
ntais Ltda
www.m
mrsambiental.co
om.br

121

Estudo Amb
biental Comple
ementar da Am
mpliação do
Terminal de Múltiplo Uso - TM
MUT
e Pecém
Porto de

entre
e 5 e 9 s., do
d tipo SEA
A, enquanto
o que os dados coletad
dos em entrre Janeiro e Março de
e
2010
0, apresenta
am dois piccos de onda
a, um com período en
ntre 5 e 8 s, e outro co
om período
o
entre
e 10 e 12 s,
s sendo o primeiro co
orrespondente às ond
das do tipo SEA e o segundo
s
àss
onda
as do tipo SWELL.
S
Demonstrando
o que as on
ndas do tipo SWELL a
aparecem na
n costa do
o
Cearrá nos mese
es de Verão
o do Hemissfério Sul, ou seja, inve
erno no Hem
misfério Norrte, quando
o
as te
empestadess são mais intensas no
n HN favorecendo a formação d
de ondas tiipo SWELL
L
que chegam
c
até
é a costa do
o Ceará.
6.4.3
3

MARÉ E CORRENT
TES DE MA
ARÉ

A Ta
abela 8 apre
esenta algumas consta
antes harmô
ônicas obtid
das aplicand
do o método
o Almirante
e
Santtos Franco à serie de dados da estação Camocim
C
(Latitude 2°5
53,7' S; Lon
ngitude 40°°
50,4''W) do período de 06/0
04/73 a 07//05/73. Des
stacam-se as
a compone
entes de maré M2, S2
2
e N2, todas semi-diurna
s
as, com as maiores amplitude
es 112,3cm
m, 35,6cm e 23,2cm
m
respe
ectivamente
e.
Tabela 8 - Constantes harmônicas obtidas aplicando o método Almirante Santos
s Franco à serie de dados
d estação Ca
da
amocim (Latitude 2°53,7' S;
S Longitude 40° 50,4'W) do
d período de
e 06/04/73 a 07/05/73.
0
CONSTANTES HA
ARMÔNICAS
Com
mponentes

Semiamplitude
e
H(cm)

Fa
ase
gra
aus(º)

Componentes
C
s

Sem
miamplitu
ude H
(cm
m)

Fase
graus(º)

Sa

-

-

MU2

2,7
7

129

Ssa

-

-

N2

23,,2

138

Mm

9,4

2
27

NU2

4,4
4

139

Mf

-

-

M2

112
2,3

144

MTM

1,2

1
192

L2

5,2
2

92

Msf

5,3

1
124

T2

2,1
1

169

Q1

1,9

2
221

S2

35,,6

170

O1

8,2

1
196

K2

9,7
7

173

M1

1,6

3
300

MO3

0,6
6

227

P1

2,7

2
228

M3

2,3
3

204

K1

8,1

2
230

MK3

1,7
7

263

J1

1,1

2
228

MN4

2,2
2

207

OO1

0,7

6

M4

4

173

M
MNS2

2,5

1
191

SN4

1

100

2N2

3,1

1
132

MS4

3,9
9

189

A Ta
abela 9 é modificada de Signorini & Miranda (1983) e apresenta ass velocidades das trêss
comp
ponentes em destaque
e na Tabela
a 8 para os
s eixos de maior e de
e menor varriância, e a
exce
entricidade para uma série
s
de da
ados obtida
a no porto de
d Mucurip
pe (Latitude
e 3°42,6' S;
Long
gitude 38°2
28,6'W) enttre 13/03/79
9 e 23/04//79. Verificca-se que as velocid
dades maiss
inten
nsas são ca
ausadas pela compone
ente de ma
aré M2, seg
guida de S2
2 e N2. A M2
M também
m
apressenta as menores excentricidades ao longo da coluna de
d água.
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Tabela 9 - Velocid
dades das três componenttes destacadas na Tabela
a 9. Modificad
da de Signorin
ni & Miranda
(1983)).
Co
onstituinte

Profund
didade da
Obse
ervação

Eixo de maior
m
variância (c
cm/s)

Eixo de meno
E
or
va
ariância (cm//s)

Exce
entricidade
(posittivo sentido
horário)
h

8

13,38

0,79

0,06

1
16

13,78

1,09

-0,08

3
36

18,25

0,17

0,01

8

5,64

2,49

0,44

1
16

5,9

3,14

0,53

3
36

6,14

1,24

0,2

8

4,03

1,14

-0,28

1
16

3,74

0,29

-0,08

3
36

2,61

1,33

0,51

M2

S2

N2

6.5

DINÂMICA
A SEDIMEN
NTAR

ansporte de
e sedimento
os realizado
o pelas corre
entes de de
eriva ao lon
ngo do litora
al do Ceará
á
O tra
ocorrre de leste
e para oestte, conform
me já foi co
onstatado em
e diverso
os estudos, como porr
exem
mplo, Carva
alho et al. (2
2007), Bitten
ncourt et all. (2003), Le
ehuger et all. (2003), Magalhães e
Maia
a (2003), en
ntre outros.
Carvvalho et al. (2007) invvestigaram o trecho de
d praia do
o Ceará co
ontido entre
e Matões e
Cum
mbuco, o qu
ual inclui a praia de Pecém
P
e está
e
quase que todo llocalizado a oeste de
e
Pecé
ém (Figura 33). Segundo essess autores “ao
“
alcança
arem a zon
na litorânea
a, além de
e
dissip
iparem sua energia em função da
d interaçã
ão com o fundo,
f
as o
ondas tamb
bém geram
m
corre
entes coste
eiras. A corr
rrente longittudinal (longshore currrent) e a d
deriva de prraia (beach
h
drift) compõem a deriva littorânea de sedimentos
s (longshorre drift) (Ko
omar, 1976 e 1998). A
gnitude desssa deriva estão rela
acionadas, respectivam
mente, à direção de
e
direçção e mag
aproxximação da
a onda em relação à linha de costa
c
e à sua
s
energia
a que, de acordo
a
com
m
Daviies (1972), é proporciional ao qu
uadrado da
a altura. Neste
N
sentid
do, para um
ma energia
a
consstante a qu
uantidade máxima
m
de material tra
ansportado depende d
do ângulo com que a
onda
a incide na linha de costa.
c
Consseqüenteme
ente, o aum
mento ou a diminuiçã
ão no valorr
deste
e ângulo im
mplicará em elevação ou
o decréscim
mo da capa
acidade de ttransporte”.
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Figura 33
3 - Área estud
dada no traba
alho de Carva
alho et al., 20
007.

Komar (1976 e 1998) corro
obora as idé
éias de Carrvalho et al.. (2003) e e
enfatiza que
e, para uma
a
gia de onda
a constante
e, a intensid
dade da deriva costeirra e do tran
nsporte de sedimentos
s
s
energ
está relacionada
a com o âng
gulo de inciidência das ondas.
Em função
f
dos padrões de convergê
ência e dive
ergência da
as ondas, C
Carvalho ett al., (2003))
calcu
ularam o se
entido de de
eriva causad
do por onda
as com âng
gulos de incidência de 25,
2 60 e 90
0
grauss, os quaiss são apresentados abaixo.
a
Ond
das com ân
ngulo de in
ncidência de
d 60 e 90
0
geraram deriva predomina
antemente de
d SE para
a NW, enqu
uanto que o
ondas com angulo de
e
incidência de 25
5 graus gera
aram deriva
a para SE (Figura 34 e Figura 35)).
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Figu
ura 34 - Linha
as de refração
o (esquerda) e sentido da deriva litorânea (direita) c
causada por ondas com
ângulo de
e incidência de
d 60 graus segundo
s
Carv
valho et al., 2
2007.

Figu
ura 35 - Linha
as de refração
o (esquerda) e sentido da deriva litorânea (direita) c
causada por ondas com
ângulo de
e incidência de
d 90 graus segundo
s
Carv
valho et al., 2
2007.

Com
mo conclusão de seu estudo os au
utores dizem
m que “A re
efração dass ondas é re
esponsávell
pela maior parte
e dos proce
essos erosivvos e transp
porte de sedimentos verificados ao
a longo da
a
linha
a de costa. Os trechoss de convergência das
s ortogonaiis correspondem ao aumento
a
na
a
inten
nsidade da deriva, conseqüente
c
emente, ge
erando trechos de e
erosão, en
nquanto ass
diverrgências no
os feixes da
as ortogonaiis correspondem à dim
minuição na intensidade da deriva
a
e re
espectiva geração
g
de
e deposição
o, aspecto
os confirma
ados em ccampo. Entretanto, a
dimin
nuição da intensidade da deriva desenvolvid
da na porção imediata
amente adjacente aoss
prom
montórios, corrobora
c
p
para
uma interpretaçã
ão de que a erosão desenvolv
vida nestess
trech
hos possa ser
s resultantte principalm
mente dos processos
p
d difração das ondas””.
de

Figu
ura 36 - Linha
as de refração
o (esquerda) e sentido da deriva litorânea (direita) c
causada por ondas com
ângulo de
e incidência de
d 25 graus segundo
s
Carv
valho et al., 2
2007.

Maga
alhães e Maia
M
(2003) estudaram
m a dinâmic
ca sedimenttar do litora
al do Ceará
á no trecho
o
comp
preendido entre a Praia do Pa
acheco e Praia da Colônia
C
(Fiigura 37) através
a
de
e
levan
ntamentos topográfico
os realizado
os nas posições indiicadas na Figura 37 durante o
perío
odo compre
eendido en
ntre Agosto
o de 1996 e Outubro de 1998. Os oito perfis foram
m
estab
belecidos de
d acordo com a intenssidade da ação
a
erosiva na faixa ccosteira das praias de
e
Pach
heco, Icaraíí, Tabuba, Cumbuco,
C
Pecém e Colônia.
C
Essses perfis fo
oram execu
utados com
m
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frequ
uência men
nsal durante
e o período
o de 26 me
eses do esstudo, semp
pre na baix
xa-mar dass
maré
és de sizígia. Segundo
o os autore
es as variaç
ções sazonais do clim
ma de ondas
s do Ceará
á
(com
m ondas do
d tipo SW
WELL apen
nas nos meses
m
de verão) são responsáveis pelo
o
aparecimento de perfis típicos de inve
erno e perfis
s típicos de verão.

Fig
gura 37 - Area
a estudada po
or Magalhães
s e Maia (2003
3) com as res
spectivas localizações dos perfis de
p
praia.
Reprodu
uzido de Mag
galhães e Maiia (2003).

Na Figura
F
38 apresentam
a
mos os resu
ultados de Magalhãess e Maia (2
2003) para o perfil 8,,
localizado ao la
argo de Pe
ecém. No painel supe
erior esque
erdo dessa figura aprresentamoss
el esquerdo
o
todass as topografias realizadas ao longo dos 26 meses no perfil 8. No paine
inferiior apresen
ntamos a evolução da
a variação de
d volume ao longo d
do tempo e no painell
direitto apresenttamos os re
espectivos volumes
v
e variações
v
d volume e
de
encontrados
s durante a
realizzação de ca
ada topogra
afia no perffil 8. Os resultados refe
erentes aoss outros perrfis não são
o
aqui detalhadoss, mas pode
em ser confferidos no artigo de Ma
agalhães e M
Maia (2003).
a
conccluem que o perfil P1 foi
f o perfil de
d maior ero
osão, seguido pelos pe
erfis P5, P6
6
Os autores
e P2
2, enquanto
o que os perfis
p
P3 e P9 se enc
contram em
m equilíbrio e os perfis P4 e P8
8
apressentam acrresção. De onde se conclui
c
entã
ão que dura
ante os anos de 1996
6 a 1998 a
regiã
ão de Pecém
m apresento
ou acresção
o de sedime
ento e prog
gressão da llinha de cos
sta.
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Figurra 38 - Topografias realiza
adas no perfill 8, localizado
o em Pecem (painel
(
esque
erdo superiorr), volumes e
varriações de vo
olume de sediimentos em cada
c
topogra
afia do perfil 8 (painel direito), regressã
ão entre os
vo
olumes e o pe
eríodo no perrfil 8 (painel esquerdo
e
infe
erior). Reprod
duzido de Ma
agalhães e Ma
aia (2003).

Estim
mativas de deriva litorrânea foram
m feitas porr Bittencourrt et al., (20
003) para o trecho do
o
litora
al norte bra
asileiro localizado entre
e Ponta do
o Calcanhar e Ilha de Santana. Os
O autoress
dividiram esse trecho
t
do litoral em 6 setores, numerados de
d I a VI, cconforme a Figura 39.
a
iden
ntificaram alguns
a
trech
hos desse litoral que apresentam
m um balan
nço positivo
o
Os autores
de se
edimentos, com progra
adação da linha de pra
aia. Esses trrechos são: a) da Pontta dos Trêss
Irmão
os a Areia Branca (Se
etor II), b) de
e Ponta Itap
pagé até a Barra das Preguiças (Setor
(
IV) e
c) de
e Ilha Santa
aninha até a Ilha de Santana
S
(Se
etor VI), ou seja, todoss os setores
s em que a
linha
a de costa se
s apresen
nta orientad
da zonalmente de oesste a leste. Nos outros
s setores a
linha
a de costa apresenta
a
um
m ângulo de inclinação
o razoavelm
mente grand
de.

Figura 39 - Esquema representando a liinha de da re
egião nordestte brasileira. O
Os números arábicos
r
tais quais
q
foram comentadas
c
no
n texto. Os vetores
v
com valores asso
ociados
dividem as regiões
reprresentam o se
entido e a inttensidade da deriva litorân
nea respectiv
vamente. Rep
produzido de Bittencourt
et al. (200
03).

Os autores
a
tam
mbém discu
utiram a dirreção da frrente de on
nda, o ângulo de incid
dência dass
mesm
mas e a diireção e inttensidade da
d deriva efetivada
e
po
or elas, causada em segmentoss
nume
erados de 1 a 10, conforme visua
alizado na Figura
F
41. Esses
E
dado
os estão res
sumidos na
a
tabella da Figura
a 40 abaixo.
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Figu
ura 40 - Direç
ção da frente de onda, o ângulo de inciidência das mesmas
m
ead
direção e inte
ensidade da
deriva efetiv
va por elas ca
ausada nos diversos setorres classifica
ados por Bitte
encourt et al. (2003).

Figura 41 - Esquema representando a liinha de da re
egião nordestte brasileira. O
Os números arábicos
dividem as regiões
r
tais quais
q
foram comentadas
c
no
n texto. Os vetores
v
com valores asso
ociados
reprresentam o se
entido e a inttensidade da deriva litorân
nea respectiv
vamente. Rep
produzido de Bittencourt
et al. (20
003)

O se
egmento 6, que está lo
ocalizado lo
ogo a oeste
e de Pecém
m, apresentta maior tendência de
e
erosã
ão e deriva
a litorânea, devido à mínima
m
refrração nas ondas
o
predominantes de leste, e
desta
a forma, prreservação dos níveis de energia
a próximos aos origina
ais, que se traduz em
m
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poucca alteração
o na altura original
o
dass ondas, e aos
a ânguloss de incidên
ncia estarem
m próximoss
de 45°, este ma
ais favoráve
el à deriva litorânea.
l
Já no segme
ento 7, os p
processos de
d refração
o
das ondas
o
pred
dominantes são maiore
es e os âng
gulos de inccidência se afastam mais
m
de 45º.
Este fato deve ser condiccionante pa
ara que o setor seja um dos trrechos costteiros maiss
marinha ao longo da lin
nha de costa
a.
favorráveis para a acumulaçção flúvio-m
Dura
ante o perío
odo compreendido entrre os anos de 1996 e 2004
2
foi exxecutado um
m programa
a
de monitoramen
m
nto da linha
a de costa coordenado
c
pelo professsor Erasm
mo da Silva Pitombeira..
Dura
ante esses períodos
p
foram executtadas repetiidamente ass topografia
as em 40 pe
erfis praias,,
send
do 10 deles localizadoss a leste de
e Pecém e 30 a oeste.. A distância de praia monitorada
a
foi de
e 4 km, esta
ando 1 km localizado
l
a leste de Pecém
P
e 3 km
k a oeste.
Esse
e estudo con
nclui que de
everia have
er difração das
d ondas no
n píer do C
Complexo Portuário
P
de
e
Pecé
ém, formando uma zo
ona de som
mbra que iria
a comprom
meter o tran
nsporte long
gitudinal de
e
sedim
mentos, gerrando depo
osição e acrresção da linha praia. Esse estud
do segue apresentado
o
no ANEXO
A
III, como
c
compllementação
o para este diagnóstico
o.
6.6
1
6.6.1

GEOLOG
GIA E GEOQ
QUÍMICA
GEOLOG
GIA REGIO
ONAL

As unidades
u
G
Geológicas
em na regiião são: Unidade Ind
dependência
a, Unidade
e
que ocorre
Canindé, Grupo
o barreiras, e Depósitoss Litorâneos de Praiass e Dunas (M
Mapa 8).
1.1 Comple
exo Ceará
6.6.1
O Co
omplexo Ce
eará é form
mado princip
palmente po
or rochas paraderivada
p
asmetamorrfisadas em
m
alto grau comum
mente migm
matizadas. Em termos
s litológicoss, destacam
m-se gnaisses e xistoss
com silimanita e/ ou cianita e grranada, qu
uartzitos e volumes menores de rochass
onáticas, organizado
o
s em paccotes que, apesar de separa
ados tecto
onicamente,,
carbo
apressentam carracterísticass composicionais e estruturais muito semelh
hantes (Arth
haud et al ,
1998
8).
Na área
á
de influência, as Unidades Geológicas
s pertencen
ntes ao Com
mplexo Ceará são ass
Unidades Indep
pendência e Canindé, descritas
d
a seguir:
1.2 Unidad
de Independ
dência
6.6.1
Com
mponente
do
Com
mplexo
Ce
eará,
a Unidade
Independ
dência
co
ompreende
e
parag
gnaissesgra
anadíferos, intercalados com lilimanita--granda-qua
artzo-musco
ovita-biotita
a
xistos e quartzzo-muscovita-biotita xistos,
x
quarrtzitos puro
os ou com
m muscovitta e, maiss
mente, márrmores interrcalados. Este
E
conjuntto de rocha
as compõe um relevo ondulado
o
a
raram
levem
mente acid
dentado, marcado pela prese
ença de dobras de
e porte regional
r
e
hogb
backsquartizzíticos (Cun
nha, 2007).
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6.6.1
1.2.1 Unida
ade Canindé
é
Com
mponente do
o Complexo
o Ceará, se
e caracteriz
za por uma sequência típica de terrenos
t
de
e
rocha
as metasse
edimentares, dominad
das por me
etapelitos (CPRM,
(
20
003). As associaçõess
litológicas são compostas por camad
das de qua
artzitos, alguns minera
ais ricos em
m alumínio,,
es e mármo
ores e rochas calciosssilicáticas, frequenteme
f
ente associadas com anfibolitos,,
lente
comp
pondo, seg
gundo Vascconcelos et
e al. (199
98), uma típica
t
sequência depo
ositada em
m
ambiiente marin
nho platafo
ormal. É co
onstituída por
p sequên
ncias meta
avulcano-se
edimentaress
recorrtadas por derrames
d
de rochas áccidas e máfficas.
6.6.1
1.3 Grupo Barreiras
Mora
aes rego (1
1930) deno
ominou orig
ginalmente de Série Barreiras
B
a
as camadas
s de coress
varie
egadas, com
m leitos de
e areias incconsistente
es e concre
eções ferruginosas qu
ue ocorrem
m
desd
de o Vale do
o Rio Amazzonas até a Costa Norrte, Nordeste e Leste brasileira. Mebesoone
M
e
et all (1972) sugerem
s
qu
ue o Grupo
o barreiras seja consttituído por três unidades edafo-estra
atigráficas, incluindo
i
a formação interiorana Serra
S
do Martins. Biga
arella manté
ém o Grupo
o
Barre
eiras sem a Formação Serra do Martins.
M
Keg
gel (1957), Alheiros
A
et al (1988) entre
e
outross
autorres usaram a denomin
nação da Fo
ormação Ba
arreiras para
a os sedime
entos do lito
oral.
A au
usência de fósseis
f
no Grupo barrreiras imped
de uma dattação precisa. É atribu
uída a esta
a
unida
ade, um in
ntervalo de
e sedimenta
ação, entre
e o Paleóg
geno (Oligo
oceno) e o Neógeno,,
cheg
gando até o Pleistoceno (Salim et al., 1975; Mabesoone
M
et al., 1972
2; Suguio et al., 1986).
Para
a Alheiros et al., (1998
8), o Grupo Barreiras representa
r
a evolução
o de um sisttema fluviall
consstruído em fortes
f
gradie
entes e sob
b clima dominantementte árido, sujjeito a oscila
ações.
Nestte trabalho,, utiliza-se a mesma denominaç
ção de Grupo Barreiras, conforrme CPRM
M
(2006), a exemp
plo de outro
os autores tais
t
como Jardim
J
de Sá
S (1998); S
Santos et all., (2002); e
Bizziiet et al., (2
2001).
6.6.1
1.3.1 Fácie
es Leque alu
uviais
arenitos de gran
nulometria grossa
g
a co
onglomerátic
ca, com corres variegad
das (vermelho, roxo, e
crem
me), com seixos e grânulos subangulosos de quartzo e blocos
b
de a
argila retrabalhada, em
m
corpo
os de geom
metria tabular a lenticular com até
a 1 metro de espesssura. Intercalações de
e
cama
adas subo
ordinadas de nature
eza síltico
o-argilosa determinam
m para o conjunto
o
estra
atificação pa
aralela bem
m marcante.. Elas repre
esentam a porção
p
dista
al dos leques aluviais,,
consstruídos por fluxos de detritos
d
afog
gados nos períodos
p
de
e inundaçõe
es.
6.6.1
1.3.2 Fácie
es Fluvial En
ntrelaçada
Ocorrre preferen
ncialmente próximo aos
a
rios de
e grande porte,
p
é fo
ormada porr depósitoss
conte
endo cascalho e are
eais grossas a finas
s, em gerral feldspátticas, com coloração
o
esbra
anquiçada, creme amarela a ave
ermelhada. Intercalam-se microclastos sob a forma de
e
cama
adas, filmess e lentes de
d argila/ silte. A sua fácie
f
subord
dinada é re
epresentada
a por areiass
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quarttzosas, de coloração creme
c
e asspecto maciço. Intercalam-se miccroclastos sob a forma
a
de ca
amadas, film
mes e lente
es de argila//silte. Predo
ominam estratificaçõess cruzadas acanaladas
a
s
de grande
g
e pequeno
p
po
orte e de médio
m
e baixo ângulo, com sets granode
ecrescentess
inicia
ados por ca
ascalhos qu
uartzo-feldsspáticos e seixos
s
da argila.
a
Ocorrrem intercalações de
e
barra
as fluviais longitudinais com até
a
um metro
m
de espessura,
e
com estrratificaçõess
tabullares/planarres de forte
e ângulo, sugestivo de
e altas desccargas de u
um sistema
a fluvial em
m
cana
ais confinad
dos que migram form
mando as barras.
b
Noss arredores de Recife
e (PE) esta
a
fácie
es apresenta
a níveis de paleossolos.
6.6.1
1.3.3 Fácie
es Flúvio-lag
gunar
Consstam de arreias quartzzo-feldspáticas claras,, de granullação fina a média, in
ntercaladass
com filmes de argilas cin
nza esverdeadas e matéria
m
orgâ
ânica em e
estrutura ríítmica com
m
espa
açamento de
d 1 a 2 cm. A consttante prese
ença desse
es níveis de
e argila e de matéria
a
orgânica evidencia uma mudança nos proce
essos hidro
odinâmicos,, com uma
a provávell
oscilação regio
onal da linh
ha de costta, ocasion
nando o afo
ogamento dos sistem
mas fluviaiss
dese
envolvidos. Subseqüen
ntemente te
eria ocorrido a implan
ntação de u
um ambientte litorâneo
o
não deltáico,
d
co
om a formaçção de lagunas e planícies de marrés.
6.6.1
1.4 Depósitos Litorâne
eos de Praia e Campos de Dunass
6.6.1
1.4.1 Depó
ósitos de pra
aia
Estru
uturas sedim
mentares como
c
marca
as de onda
a de corren
nte e de intterferência, ripples de
e
adessão, partinglineation e bioturbação
o. São originados por processos de tração subaquosa,
s
,
sob influência
i
de marés em
m planície costeira
c
sua
avemente in
nclinada; co
orresponden
ndo à Fácie
e
de In
ntermaré.
São constituído
os por áreas esbranqu
uiçadas de granulação
o fina a gro
ossa, quartz
zosas, bem
m
seleccionadas, lim
mpas, ricass em bioclasstos e por vezes
v
em minerais
m
pessados.
6.6.1
1.4.2 Depó
ósitos de Du
unas Móveiss
Supe
erpõem-se às
à paleodunas num prrocesso mig
gratório parra NW, deslocando-se no mesmo
o
sentiido das palleodunas. As
A discordâ
âncias entre
e os depóssitos eólicos (paleodun
nas/ dunass
móve
eis) são re
epresentada
as por contatos abrup
ptos entre dunas de diferentes texturas e
colorrações (Barreto et al , 2004).Apresentam formas co
om relevo que se de
estacam na
a
paisa
agem, com pouca ou nenhuma
n
ve
egetação.
Consstituídas po
or areias essbranquiçad
das de gran
nulometria fina
f
a média, bem sellecionadas,,
com grãos arredondados. São do tipo barcana, barcanóide
e e parabóllica formando camposs
de dunas
d
e in
nterdunas atuais.
a
As dunas rep
presentam excelentes depósitos de areiass
quarttzosas, po
orém sua explotação
e
torna-se difícil por se enconttrarem em áreas de
e
prese
ervação am
mbiental.
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6.6.1
1.4.3 Depó
ósitos de Du
unas Fixas
Ocorrrem em fun
nção da pre
esença da vegetação,
v
já que esta
a faz com que os sedim
mentos que
e
são acumulados
a
s ao longo do
d litoral se
e fixem, ou seja,
s
fiquem
m imobilizad
dos e bioestabilizados..
em relevo ondulado,,
Do ponto
p
de vista
v
geomo
orfológico, as dunas fixas se constituem
c
dese
envolvidos em áreass de acum
mulação se
edimentar, principalm
mente aren
nosas, que
e
subm
metidas às influênciass dos proce
essos pedo
ogenéticos foram colo
onizadas po
or espéciess
vege
etais que lim
mitam a man
nifestação da
d deflação
o eólica e, consequent
c
emente, a fixação
f
doss
sedim
mentos.

MRS Estudos
E
Ambien
ntais Ltda
www.m
mrsambiental.co
om.br

132
2

510.250

515.500

520.750

BRASIL

526.000

a nduca

40°0'0"W

33°0'0"W

2°0'0"S

Cór reg o M

9.616.250

9.616.250

47°0'0"W

Oceano
Atlântico

2°0'0"S

505.000

PA
MA

CE
RN

ego P
eque
no

PB
PI

PE

TO
MT
0

200

47°0'0"W

ENb

AL
SE

800 BA
km

400

10°0'0"S

10°0'0"S

Córr

40°0'0"W

33°0'0"W

MUNICÍPIOS

9.610.500

Oceano
Atlântico
Paracuru

!
R

Qd

São Gonçalo
do Amarante

São Luís
do Curu
Umirim

Caucaia
Pentecoste

R i ac

d
ho

9.590.000

9.590.000

Córrego do Carrapicho

540.000

Paraipaba

Trairi

Tu
rur
u

6

9.610.500

15
E-

Q2l

505.000

9.625.000

C

9.625.000

470.000

G u a r ib a s
as

Maranguape

Apuiarés

470.000

CE-348

Fortaleza
Maracanaú

505.000

540.000

Legenda
R io S i u p é

!
H

Qd

Ma
tõ

e

s

Oceano
Atlântico

NP3γ3i - Granitóides de quimismo indiscriminado
PRcn - Canindé do Ceará
PRci - Independência
PP2ccq - Canindé do Ceará, quartzito

Áreas de Influência do Meio Físico
Área de Influência Direta
3,5 Km a partir da ponta do Pecém
Área de Influência Indireta do Meio Físico
8,5 Km a partir da ponta do Pecém

9.599.000

ho C ité
o

Articulação das Folhas 1:20.000

!
R
684-A

il

38°42'0''W

38°54'0''W

684-B

684-C

ENb

5

0 0,45 0,9

Ri o

An

ENb - Barreiras

Não Pavimentada

5
Ria
c

Qd - Dunas

Não Pavimentada
Rodovia Municipal
Pavimentada

ENb

PRcn

Arcabouço Tectônico
Plataforma Continental
Sigla - Unidade Litológica
Q2l - Depósitos litorâneos

3°30'0''S

dos

São Gonçalo do Amarante

-0
8

TMUT - Fase 3 (Projetado)

Geologia

Ferrovia Existente
Rodovia Federal
Pavimentada
Não Pavimentada
Rodovia Estadual
Pavimentada

Q2l

CE

TMUT - Fase 2 (Existente)

Sistema Viário

3°30'0''S

6

22
-4
CE

Terminal de Múltiplo Uso (TMUT)

Curso d'água
Massa d'água

io

9.604.750

Fe

R io

9.599.000

Fase 1 (Existente)

Limite Municipal

CE-15

o

alo
G o nç

Rio

Sã

9.604.750

ENb

C órre g o

Complexo Portuário do Pecém - CPP

Cidade

PRci

684-G

38°54'0''W

684-H

684-I

38°42'0''W

3°42'0''S

CE-4
2

3

3°42'0''S

684-F

1,8
Km
1:100.000
Escala numérica em impressão A3
Projeção UTM
Datum Horizontal SAD69
Zona 24 M

6
CE
-1
5

505.000

9.593.250

ho
d

PP2ccq

R i ac CE-42
ho
1
o
Ju
á

Rio C

BR222

Identificação do Projeto

ac

ípe
au

PRcn

o

Ri

9.593.250

Da
vi

PRcn

nto A
Rio Sa

d

510.250

515.500

520.750

NP3γ3i
526.000

maro

Estudo Ambiental Complementar da Ampliação do TMUT - Porto de Pecém
Título do Mapa
Mapa 8 - Geologia
Empreendedor
SEINFRA - Secretaria da Infraestrutura
Responsável
Data: Abril/2013
Técnico
Fonte:
Malha Municipal Digital (IBGE, 2010); Base Cartográfica Integrada do Brasil ao
Milionésimo (IBGE, 2010); Base Cartográfica Digital,1:100.000, Folhas SA-24-Z-C-I,
MRS
SA-24-Z-C-IV (IPECE, 1991); Base Cartográfica dos Municípios do Pólo Ceará
Estudos Ambientais Costa do Sol, 1:20.000, Folhas 684-B, 684-C, 684-G e 684-H, (IPECE, 2008);
Programa Geologia do Brasil, 1:1.000.000 (CPRM, 2004); Mapa Fisiográfico da
Plataforma Continental e Áreas Oceânicas Adjacentes (CPRM, 2008).

Estudo Amb
biental Comple
ementar da Am
mpliação do
Terminal de Múltiplo Uso - TM
MUT
e Pecém
Porto de

6.6.2
2

GEOLOG
GIA E GEO
OQUÍMICA LOCAL
L

As áreas
á
de in
nfluência do
d empreen
ndimento estão
e
inseriidas na ma
argem continental do
o
Nord
deste brasile
eiro, caracte
erizada por ter uma pla
ataforma ra
asa variando
o entre 60 a 80 metross
de la
argura. De
efinido com
mo um amb
biente de sedimentaçção de alta
a energia, com altass
temp
peraturas e salinidade
e entre 35 a 37% (M
Mont`alvern
ne, 1982; F
Freire,,1985
5; Testa &
Bose
ence, 1998). A área compreend
de o segme
ento da Ba
acia do Ce
eará, dentro
o da Bacia
a
sedim
mentar da margem
m
co
ontinental brasileira, co
omposiciona
almente forrmados porr carbonato
o
de cá
ácio biogên
nico, com os
o sedimenttos da plata
aforma interna (abaixo
o da isóbata
a de 20 m))
predominantemente de arreia com pouco casca
alho e baixxos teores de lama (a
abaixo doss
2,5%
%). A fração
o carbonáticca é compo
osta por cerca de 75 a 95 % de CaCO3 bio
ogênico e a
fraçã
ão terrígena
a dominada
a por areia
as quartzosas, feldspa
atos, minera
ais pesados e argilass
(Fran
nça et al., 1976 apud Marques,
M
20
004).
Segu
undo Moreiira (2009), amostras de sedime
entos coleta
adas no Co
omplexo Po
ortuário de
e
Pecé
ém (Figura 42) foram classificada
c
s como are
enosas, variando de arreia média a areia fina
a
em P1
P (32,05 – 39,76%). Nas dema
ais amostra
as a granulometria va
aria entre areia
a
fina e
muito
o fina, com
m P4 e P5 apresentan
ndo os maiores teoress de areiass muito fina
as (47,13 e
40,63
3 %, respectivamente)) os teores de lama va
ariaram de 4, 42% em
m P1 e 14,3
30% em P4
4
(Tabela 11).

Figura 42 – Estações
E
de coleta
c
de sed
dimentos na região
r
do Complexo
Portuário de Pecém.
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Tabela 10 - Análise
A
Granu
ulométrica co
om os valores
s das frações
s expostas em
m % (Moreira
a, 2009).
Areia (%)

Amo
ostras

Cascalho
C
(%)

Muito Gros
ssa

Gros
ssa

Média
a

Fina

Muito Fina

Lama
(%)

P1

0,00

0,00

7,41

32,05
5

39,76

16,30

4,42

P2

0,00

0,94

7,69

25,99
9

30,85

23,59

10,94

P3

0,00

0,00

14,6
65

20,75
5

31,53

24,48

8,17

P4

0,00

0,00

1,42

12,38
8

24,72

47,13

14,30

P5

0,00

0,35

1,90

19,63
3

30,60

40,63

6,89

As análises doss teores de CaCO3, MO
O, COT, N--total e P-total, realizad
das por Morreira (2009))
são apresentad
dos na Tabela 11. A média
m
dos teores de carbonato
c
ffoi de 30,18%, com o
valorr máximo na
n estação P1(36,96%
%) e o mín
nimo em P5(24,78%). A média de matéria
a
orgânica estima
ada foi de 12,38%, com
m o menor valor em P5 (2,49%) e o maior valor
v
em P1
(14,8
87%). A mé
édia dos te
eores de COT foi de 1,03%, com
m o mínimo
o em P5 (0
0,51%) e o
máxiimo em P3
3 (1,39%). Em relação
o aos nutrientes, o te
eor médio foi de 0,42
2%, com o
mínim
mo observa
ado em P5
5 (0,25%) e o máximo
o em P1 (0,57%). A média dos
s teores de
e
fósfo
oro foi de 0,72%, sendo
o o menor valor
v
encon
ntrado em P5
P (0,43%) e o maior valor
v
em P1
(0,43
3%).
Tab
bela 11 - Teorres de CaCO3, MO, COT, N-total
N
e P-tottal nos sedim
mentos das
trê
ês regiões es
studadas.
Am
mostra

CaCO3 (%)

MO (%
%)

COT (%)

N – Total (%)

O – Total (%)

P1

36,96

14,87

1,3
35

0,57

0,93

P2

33,76

12,23

1,1
14

0,47

0,76

P3

28,9

14,69

1,3
39

0,50

0,80

P4

26,5

7,71

0,7
78

0,33

0,68

P5

24,78

2,49

0,5
51

0,25

0,43

M
Média

30,18

10,398
8

1,034

0,424

0,72

6.7

GEOMOR
RFOLOGIA

r
do Empreendiimento oco
orrem quattro Unidade
es Geomorfológicas: Tabuleiross
Na região
Costteiros, Plan
nícies Fluviais, Superffícies Aplainadas Deg
gradadas e Campos de Dunass
(Map
pa 9), descrritas a seguir.
6.7.1
1

TABULE
EIROS

Os Tabuleiros
T
P
Pré-Litorâne
eos são co
onstituídos predominan
p
ntemente po
or sedimen
ntos Tércio-Quatternários da Formaçã
ão Barreiras. Aparece
em recortad
dos por um
m grande número
n
de
e
drenagens secu
undárias, de regime in
ntermitente,, que consttitui as microbacias hidrográficass
da zona costeirra. Os valess apresenta
am modestas cotas alltimétricas d
devido ao fraco
f
poderr
de entalhament
e
to das dre
enagens. Nas proximid
dades das desemboccaduras fluv
viais e em
m
ponto
os específiccos da faixa
a de praia surge
s
como
o um sistem
ma de falésia
as que mov
vimentam o
relevvo, evidenciiando a evo
olução paleogeográfica
a a partir da
as flutuaçõe
es do nível relativo do
o
mar.
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6.7.2
2

SUPERF
FÍCIES APL
LAINADAS DEGRADA
ADAS

Consstituem su
uperfícies planas
p
a levemente ondulada
as, gerada
as por pro
ocesso de
e
arrassamento ge
eral dos terrrenos. São formas que
e apresenta
am amplitud
de de relevo entre 0 e
10 m e inclinaçção de verte
entes que varia
v
de 0-5
5°. Essa forma de rele
evo caracte
eriza-se porr
um relevo suave
e ondulado extenso e monótono. Porém, não
o constitui u
um ambientte colinoso,,
devid
do às amplitudes de re
elevo muito baixas e longas rampa
as de muito
o baixa declividade.
6.7.3
3

PLANÍCIES FLUVIA
AIS

São planícies de inundação e baixada
as inundáve
eis. Constitu
uem zonas de acumulação atual,,
sub-h
horizontais,, composta
as por dep
pósitos aren
noargilososs a argiloarenosos. Apresentam
A
m
gradientes extre
emamente suaves e convergente
c
es em direçção aos currsos d’água
a principais..
São terrenos pe
eriodicamente inundávveis, maldrenados nass planícies de inundação e bem
m
drenados nos te
erraços. Exxibem ampllitude de re
elevo nula (zero)
(
e incclinação das vertentess
varia
ando entre 0-3°.
0
6.7.4
4

CAMPOS DE DUNA
AS

As dunas apressentam três gerações distintas,
d
da
as quais, a de
d maior exxpressão no
o estado do
o
Cearrá. Estão representad
das pelos campos de
d dunas móveis
m
(ba
arcanas, ba
arcanoides,,
transsversais e frontais).
f
Esssas dunas migram na
a direção do
o continente
e, capeando geraçõess
de dunas
d
maiss antigas, terrenos
t
do
os tabuleiro
os e obstru
uindo as drenagens costeiras
c
e
dese
embocadura
as fluviais. Este proce
esso favore
ece, sobretudo, a evvolução de ambientess
estua
arinos para estuarinos-lagunares e em muito
os casos para lacustre..
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6.8

RECURSO
OS HÍDRIC
COS

onhecimento
o dos comp
ponentes hídricos
h
que
e cobrem o território e
estudado é importante
e
O co
para o planejam
mento dos programas
p
d qualidade da água na
de
n região da ampliação
o do TMUT
T
do Complexo
C
P
Portuário
de
e Pecém, um
ma vez que
e os corposs d’água exxercem um importante
e
pape
el tanto do ponto de vista
v
ecológ
gico como sócio-econô
s
ômico, servvindo como entreposto
o
come
ercial, fonte
e de recurssos para a população local, além
m de garantir a biodive
ersidade de
e
espé
écies da fau
una e flora.
A reg
gião do disstrito de Pe
ecém está inserida na
a porção no
oroeste dass bacias hidrográficass
Metro
opolitanas do Ceará, compreend
c
endo partes das bacia
as hidrográficas do Rio
o Cauípe e
do Rio
R São Gon
nçalo, a sub
b bacia hidrrográfica do
o riacho das Guaribas, e parte da
a sub bacia
a
hidro
ográfica lito
orânea, limiitados ao norte
n
pelo oceano Atlântico, na região do Complexo
o
Portu
uário do Pecém (Figu
ura 43). Ap
pesar de não
n
ter mu
uita expresssão hidroló
ógica, esse
e
conju
unto hídrico
o representa
a os princip
pais mananc
ciais para abastecimen
a
nto da popu
ulação locall
(INESP, 2009).
uenas planíícies fluviaiss estão representadas
s na região pelo rio doss Matões e ainda pelo
o
Pequ
riach
ho Corrê, ria
acho da Ch
have, córreg
go Feio, en
ntre outros. A planície lacustre da
a área está
á
repre
esentada pelo lagama
ar do Gererraú e lagam
mar do Cauípe, além de pequenas lagoass
, Manoel F
como
o dos Talos, de Bolsa
a, Acende, Candeia, Aguanambi
A
Fernandes e lagoa do
o
Pecé
ém. Além destes,
d
outtros recurso
os hídricos igualmente importantes na hidrografia da
a
regiã
ão do Pecém
m são os co
orpos d’águ
ua intermiten
ntes, como as lagoas iinterdunares pluviais e
freáticas, e os riachos de
e pequeno
o porte. Alé
ém de forn
necerem ág
gua para o consumo
o
huma
ano, esses corpos d’á
água são uttilizados pa
ara o lazer, turismo, pe
esca artesa
anal e para
a
pequ
uenas ativid
dades agro-extrativistass.
A ba
acia hidrográ
áfica litorân
nea é uma planície flúvio-marinha
a correspon
ndente a um
ma faixa de
e
terra perpendicu
ular à linha
a de costa, com influê
ência marinh
ha e fluvial. Devido ao
o ambiente
e
etação de manguezal se desenv
volve nessa
a região, ab
brigando um
ma elevada
a
propício, a vege
b
Em conseqü
üência, essa área tem
m sido usad
da para ativ
vidades de
e
produtividade biológica.
e
ve
egetal. Na AID, essa região esstá representada pela
a
pescca do caranguejo e extração
dese
embocadura
a do riacho
o das Guaribas, na praia
p
do Pe
ecém, send
do Área de
e Proteção
o
Ambiental (Figu
ura 43). Seg
gundo Albu
uquerque (2
2005), a ma
argem esqu
uerda desse
e riacho foii
soterrrada dando
o lugar à occupação po
or residênciias simples, contribuin
ndo com a poluição
p
do
o
mang
guezal.
Os recursos hídricos
h
de
esse territtório possu
uem limitações princcipalmente devido à
irregularidade do
d regime pluviométrrico e defic
ciência híd
drica. A pe
erda natura
al de água
a
eniente do processo de
d evaporaçção também
m é um fator limitante. A taxa de evaporação
e
o
prove
supe
era 2.000 mm/ano
m
na maior
m
parte do território
o Nordestin
no. Além dissso, verifica
a-se o risco
o
de contaminaçã
c
ão bacterio
ológica, proveniente do
o lançamen
nto de esg
gotos não tratados
t
ou
u
tratados de modo
m
precá
ário nos corpos
c
d’á
água. Na bacia hidrrográfica litorânea a
vulne
erabilidade é ainda maior, tendo como principais limita
ações as in
nundações periódicas,,
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salinização, defficiência de drenagem,, irregularidade do regime pluviom
métrico e as
s restriçõess
o uso da ág
gua atribuído as Áreas de Proteçã
ão Ambienta
al.
legaiis quanto ao

Figura 43 - Desembocadura do Ria
acho Guaribas
s com presen
nça da vegeta
ação de mangue.
Fon
nte: Albuquerrque (2005).

A pra
aia do Pecé
ém (Figura 44), onde o Complex
xo Portuário
o do Pecém
m está inserrido (Figura
a
45), tem como limites a no
oroeste a praia
p
de Taíba e a sud
deste a praia de Cumb
buco. Toda
a
área diretamentte afetada (ADA) do presente estudo ambiental está situada em
m ambiente
e
offsh
hore. As insstalações portuárias estão situadas nas isóbatas de 15 a 17 m, a cerca de
e
2000
0m da costa
a. A influên
ncia de água fluvial na
a AID da am
mpliação do
o TMUT é quase
q
nula,
assim
m como o aporte de contaminantes transp
portados pe
elos rios, u
uma vez qu
ue a única
a
dese
embocadura
a presente nessa área
a de influên
ncia é do Riacho
R
das Guaribas, que possuii
baixa
a vazão, escoamento intermitente
e e depende
e diretamen
nte da variaçção da marré.
Entre
e os usos da água na AID
A do emp
preendimen
nto estão:


Atividade
es portuária
as de carga
a e descarga
a, movimen
ntação de na
avios e nav
vegação;



Pesca artesanal;



Atividade
es de recre
eação, com
mo o turism
mo de sol e praia, alé
ém da regiião possuirr
condiçõe
es ideais pa
ara prática de
d esportes
s a vela e su
urf.

Figura 44 - Vista da
d praia do Pecém.
P

b

Figura 45
4 -Complexo
o Portuário na
a praia do
Pec
cém.

O Ma
apa 10 apre
esenta a ba
acia/rede hid
drográfica da
d região do
o empreend
dimento.
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6.8.1
1

QUALID
DADE DA ÁG
GUA

A áre
ea de influê
ência do em
mpreendime
ento para o item qualidade de água abrang
ge a região
o
oceâ
ânica em qu
ue a amplia
ação do TM
MUT está in
nserida e seu entorno, incluindo a bacia de
e
evolu
ução, a região a ser dragada e a região cos
steira que compreende
e a praia do
o Pecém. O
corpo
o d´água nessa
n
regiã
ão se enqu
uadra como sendo da
d “Classe I de Água
as Salinas””
confo
orme descrrito na Resolução CONAMA nº 357/05
3
para
a águas co
om salinidad
de igual ou
u
supe
erior a 30%
%, sendo de
estinadas: a)
a à recreaç
ção de con
ntato primárrio; b) à pro
oteção dass
comu
unidades aquáticas;
a
c à aqüicu
c)
ultura e à atividade
a
de pesca. R
Recreação de contato
o
primá
ário é referente ao contado dire
eto e prolo
ongado do banhista ccom a água
a (natação,,
merg
gulho, esqu
ui-aquático, surf, etc), e a poss
sibilidade do
d banhista
a ingerir quantidades
q
s
apreciáveis de água
á
é elevvada.
d água nessta região requer
r
alguns cuidadoss na sua ge
estão tendo
o em vista a
O usso múltiplo da
prese
ervação da
a qualidade
e da água e o contro
ole de posssíveis alte
erações. A Resolução
o
CON
NAMA nº 357/05
3
dete
ermina os padrões de
d qualidad
de da água
a, estabele
ecendo um
m
conju
unto de parâmetros e os limites individuais
s para cada
a substânccia em corp
pos d’água..
Para
a águas sa
alinas da classe I, são incluíd
dos parâm
metros físico-químicos (cor, pH,,
temp
peratura, sa
alinidade, turbidez, metais, comp
postos nitro
ogenados, fósforo, OD, óleos e
graxa
as), biológicos (coliforrmes termo
otolerantes) e orgânico
os (agrotóxxicos, hidrocarbonetoss
de pe
etróleo, PCBs, entre outros).
No presente
p
esstudo ambiiental a qu
ualidade da
a água foi caracteriza
ada através
s de dadoss
secu
undários pre
esentes na literatura pertinente
p
a AID do empreendim
e
mento. Para
a tal, foram
m
conssultadas info
ormações sobre
s
banco
o de dados
s de monito
oramento, ttrabalhos ac
cadêmicos,,
órgãos governa
amentais e demais info
ormações le
evantadas junto à adm
ministração do próprio
o
porto
o.
Para
a a determin
nação dos parâmetross de tempe
eratura, salinidade, pH e oxigênio
o dissolvido
o
(OD)), foram usa
ados dadoss secundários emitidos
s no diagnó
óstico ambiental do EIA/RIMA da
a
Refin
naria Premium II e Dutovia
D
da Petrobrás (FASTEF, 2010). Parra a determ
minação de
e
colifo
ormes term
motolerantess, foram uttilizados da
ados de mo
onitoramen
nto do SEM
MACE para
a
análiise da balne
eabilidade da
d praia do
o Pecém, no período de
d Agosto/2
2011 à Feve
ereiro/2013
3
(SEM
MACE, 2013
3).
Os parâmetros
p
micos foram mensurados em cam
mpo com o auxílio de uma
u
sonda
a
físico-quím
multiiparâmétrica
a da marcca YSI mo
odelo 556 MPS (Mullti Probe S
System), previamente
e
calibrada antess da coletta de amo
ostragens. Os parâmetros analisados in situ foram
m
temp
peratura, sa
alinidade, pH e oxigên
nio dissolvid
do. Os sensores da sonda foram
m dispostoss
em cada
c
estaçã
ão, nas trêss profundid
dades de am
mostragem (superfície
e, meio e fu
undo), com
m
exce
eção das esstações 1, 2 e 3, busscando um
ma melhor representaç
r
ção da mas
ssa d’água
a
marin
nha.
A Ta
abela 12 mo
ostra a loca
alização dass estações de amostra
agem dentrro da AID do
d presente
e
estud
do ambienttal, com as coordena
adas, profu
undidade de
d cada po
onto, data e hora da
a
amosstragem.
MRS Estudos
E
Ambien
ntais Ltda
www.m
mrsambiental.co
om.br

141

Estudo Amb
biental Comple
ementar da Am
mpliação do
Terminal de Múltiplo Uso - TM
MUT
e Pecém
Porto de
Tab
bela 12 - Esta
ações de amo
ostragem para parâmetros
s de qualidad
de da água, profundidade (m), data e
hora.
Estação

Latitude
(S)

Lo
ongitude
(W)

Profun
ndidade
(M
M)

Data

Hora

E-1

38º 48' 35.4
4"

3º 32'
3 39.0"

50 cm

01/12/10

9:30

E-2

38º 49' 15.0
0"

3º 32'
3 46.8"

50 cm

01/12/10

10:50

E-3

38º 50' 03.6
6"

3º 32'
3 45.6"

50 cm

01/12/10

11:35

E-4

38º 48' 25.8
8"

3º 32'
3 31.2"

12
2,5

29/11/10

14:25

E-5

38º 49' 06.6
6"

3º 32'
3 04.8"

10
0,5

29/11/10

13:40

E-6

38º 49' 48.6
6"

3º 31'
3 39.6"

15
5,5

29/11/10

11:35

E-7

38º 47' 42.6
6"

3º 31'
3 48.6"

18
8,0

29/11/10

06:06

E-8

38º 48' 29.4
4"

3º 31'
3 33.0"

18
8,0

29/11/10

09:38

E-9

38º 49' 13.2
2"

3º 31'
3 09.0"

18
8,5

29/11/10

18,50

E -10

38º 47' 44.4
4"

3º 32'
3 57.0"

12
2,5

29/11/10

08:10

Fonte: Modificado de EIA/RIMA
A da Refinaria
a Premium II e Dutovia (FA
ASTEF, 2010)).

A Ta
abela 13 apresenta os dados dos parâmetros de tempe
eratura, salinidade, pH e oxigênio
o
disso
olvido regisstrados nas 10 estações de amo
ostragem e os valoress limites esttabelecidoss
pelo CONAMA nº
n 357/05.
T
Tabela
13 - Pa
arâmetros fís
sico-químicos
s das amostrras em cada e
estação.
Estação

Tem
mperatura
(ºC)

Salinidade

pH

Oxig
gênio
Disso
olvido
(%
%)

Oxigênio
Dissolvido
(mg/L)

E-1

2
27,96

37,57

7,96

76,80

4,87

E-2

2
29,13

37,55

8,33

76,00

4,62

E-3

2
28,70

37,50

8,21

75,50

4,70

E - 4 (Superfície
e)

2
27,58

37,78

7,82

119
9,1

6,83

E – 4 (Meio)

2
28,34

37,62

7,82

91,20

5,72

E – 4 (Fundo)

2
28,37

37,63

7,82

87,40

5,51

E – 5 (Superfície
e)

2
28,33

37,56

7,80

86,70

5,49

E - 5 – (Meio)

2
28,34

37,60

7,81

85,30

5,38

E - 5 (Fundo)

2
28,33

37,60

7,82

85,00

5,36

E - 6 (Superfície
e)

2
27,66

37,56

7,84

105
5,30

6,36

E - 6 (Meio)

2
28,18

37,46

7,84

88,34

5,58

E - 6 (Fundo)

2
28,17

37,48

7,90

86,00

5,44

E – 7 (Superfície
e)

2
27,97

37,35

7,06

101
1,20

6,14

E - 7 (Meio)

2
28,08

37,35

7,38

87,20

5,54

E – 7 (Fundo)

2
28,09

37,35

7,45

86,50

5,48

E – 8 (Superfície
e)

2
26,32

37,41

7,96

90,70

5,75

E - 8 (Meio)

2
28,12

37,78

7,99

88,00

5,75

E - 8 (Fundo)

2
28,10

37,42

8,02

86,20

5,46

E – 9 (Superfície
e)

2
27,05

37,57

7,96

93,50

5,89

E – 9 (Meio)

2
28,13

37,39

7,98

88,40

5,60

E – 9 (Fundo)

2
28,12

37,39

7,96

86,60

5,49

E – 10 (Superfíciie)

2
28,04

37,46

7,59

150
0,00

8,67
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Estação

Tem
mperatura
(ºC)

Salinidade

pH

Oxig
gênio
Disso
olvido
(%
%)

Oxigênio
Dissolvido
(mg/L)

E - 10 (Meio)

2
28,02

37,48

7,58

91,10

5,74

E - 10 (Fundo))

2
28,09

37,48

7,58

87,00

5,51

Valor Médio

2
28,05

37,51

7,81

91,63

5,70

CONAMA nº357//05

≤ 40

NR

6,5 a 8,5
5

N
NR

≥6

Fonte: Modificado de EIA/RIMA
A da Refinaria
a Premium II e Dutovia (FA
ASTEF, 2010)).

6.8.1
1.1 Tempe
eratura
A tem
mperatura mínima reg
gistrada foi de 26,32ºC (E8, sup
perfície) e a máxima de
d 29,13ºC
C
(E2),, apresenta
ando um valor
v
médio
o de aprox
ximadamen
nte 28ºC. De maneirra geral, a
temp
peratura da
a massa d’á
água amosstrada assu
ume valoress constante
es, represe
entando um
m
discrreto extrato nas camad
das superficiais (profu
undidade de
e até 1,5 m
metros), cara
acterizando
o
uma homogene
eidade verticcal da colun
na d’água. A média da
a temperatu
ura na superfície foi de
e
27,56
6 ºC, enqua
anto que no
o meio e no fundo foi de
d aproxima
adamente 2
28,18 ºC, va
alores estess
dentrro do estabelecido na Resolução CONAMA nº
n 357/05 (T
Tabela 13).
6.8.1
1.2 Salinida
ade
Os teores de salinidade
s
r
registrados
nas estaçõ
ões amostrradas varia
aram entre 37,35 (E7,,
todass as profun
ndidades) e 37,78 (E4 superfície e E8 meio), demonstrando comp
portamento
o
homo
ogêneo desse
d
parâ
âmetro no
os locais amostrad
dos, não sendo observados
o
s
desccontinuidade
es ou gradie
entes na co
oluna d’água
a na região da AID (Ta
abela 13).
6.8.1
1.3 Potenccial Hidrogeniônico (pH
H)
O va
alor médio do
d pH na água do mar foi de 7,8
81 e variou entre 7,06 (E7 superfíície) e 8,33
3
(E2).. O pH nas amostragen
ns E7 supe
erfície e E7 meio apressentaram va
alores maiores que 0,2
2
unida
ades (7,06 e 7,38 resspectivamen
nte), contrariando as condições
c
d
de qualidad
de da água
a
estab
belecidas na
n Resoluçã
ão CONAM
MA nº 357/0
05 para águ
uas salinas de classe I. Contudo,,
as de
emais amostragens esstão em conformidade
e com a legislação, sug
gerindo a ausência
a
de
e
subsstâncias ácidas na águ
ua que pode
em ter sido lançadas diretamente
d
e ou serem resultantess
de re
eações quím
micas entre
e a água do mar e outrros poluente
es lançadoss no ambien
nte (Tabela
a
13).
1.4 Oxigên
nio Dissolvid
do (OD)
6.8.1
A ma
aior concen
ntração de oxigênio
o
disssolvido oco
orreu na Esstação 10 ((8,67 mg/L) e a menorr
conccentração occorreu na Estação
E
2 (4
4,2 mg/L), apresentand
a
do um valor médio de 5,70 mg/L.
Em relação à distribuiçã
ão vertical do OD na coluna d’água, vverificou-se
e gradiente
e
escente da
a superfície
e para o fundo nas estações de amostrragem, com
m a maiorr
decre
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porce
entagem de saturação encontra
ada na esta
ação 10 (150,00%). A
As estações
s 1, 2 e 3
apressentaram os
o menoress índices de OD. Das
s 24 amosttragens, ap
penas 4 aprresentaram
m
valorres de OD em conforrmidade co
om o CONA
AMA nª 357/05. Nas demais am
mostragens,,
foram
m verificado
os valores abaixo
a
do pa
adrão definido para a classe
c
I de águas salin
nas (Tabela
a
13). O valor míínimo de oxxigênio disssolvido (OD
D) para a preservação
p
o da vida aquática em
m
água
as salinas, estabelecido
e
o pela Reso
olução CON
NAMA nº 35
57/05 é de 6
6mg/L de O2.
O OD
O é um fator limita
ante para manutençã
ão da vida
a aquática e de pro
ocessos de
e
autod
depuração em sistema
as aquáticos naturais, mas existem variaçõess na tolerân
ncia quanto
o
a quantidade de
e OD de esspécie para
a espécie e estágio de
e vida do orrganismo. De
D maneira
a
geral, valores de
e OD meno
ores que 2 mg/L
m
perten
ncem a uma
a condição perigosa, denominada
a
hipoxxia, situaçã
ão que não se reflete na massa d’água am
mostrada. O monitora
amento dass
água
as oceânica
as na área de construção do Com
mplexo Porrtuário do P
Pecém e su
ua zona de
e
influê
ência direta
a, em 1998, demonstra
aram o mes
smo comporrtamento qu
uanto a qua
antidade de
e
oxigê
ênio dissolvvido, com concentraçõ
c
ões de oxigênio varian
ndo entre 4,83 mg/L e 5,66 mg/L
L
(LAB
BOMAR, 20
001), revela
ando que possivelme
ente essa é uma cara
acterística própria do
o
ambiiente e inde
ependente da
d instalaçã
ão do porto..
6.8.1
1.5 Coliform
mes Termotolerantes
As amostras
a
p
para
análisse de colifformes term
motolerante
es foram ccoletadas em
e
frascoss
esterrilizados de
e 250 ml, na isóbata de
d um metrro, na praia
a do Pecém
m e encaminhadas ao
o
laborratório da SEMACE. O método de anállise colimé
étrica é o de Tubos
s Múltiplos,,
espe
ecificado na última ediçção do Stan
nder Method
ds for the Examination
Ex
of Water an
nd Waster.
Pelo critério adotado, densidade
es de co
oliformes termotolera
antes sup
periores a
1.000
0NMP/100m
mL em du
uas ou ma
ais amostrras de um
m conjunto
o de cinco
o semanass
conssecutivas, caracterizam
m a improprriedade da praia
p
para recreação
r
d
de contato primário. O
moniitoramento é realizado
o atendendo
o as determ
minações da
a Resolução
o CONAMA
A nº 274/00..
Posteriormente,, os dados são catego
orizados parra determin
nar se uma praia encontra-se nass
categ
gorias “Pró
ópria ou im
mprópria”, segundo a classifica
ação estabe
elecida na resolução
o
supra
acitada, os quais são:
Próp
pria: quando
o em 80% ou mais de
e um conjun
nto de amo
ostras obtid
das em cad
da uma dass
cinco
o semanas anteriores, colhidas no
n mesmo local, houvver no máxximo 1.000 coliformess
termo
otolerantes por 100 mL
L da amostra.
Impró
ópria: quan
ndo não ate
endidos os critérios es
stabelecidoss para água
as próprias
s, quando o
valorr obtido na última amo
ostragem fo
or superior a 2.500 co
oliformes terrmotoleranttes por 100
0
mL da
d amostra, ou quand
do existirem
m ocorrência
as que possam ocasio
onar risco à saúde do
o
banh
hista, tais co
omo, presen
nça de resíd
duos sólido
os ou anima
ais no entorn
no da área de banho.
A Tabela
T
14 mostra a classifica
ação da água
á
quanto aos va
alores de coliformess
termo
otolerantes encontrado
os nas amo
ostragens da
d água do mar. Os re
esultados demonstram
m
que durante o período
p
de Agosto/201
11 até Març
ço/2013, as águas fora
am classific
cadas como
o
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satisfatória para
a a catego
oria “própria
a” para o banho,
b
ou seja, dentrro do limite
e de 1.000
0
ormes termo
otolerantes por 100 miililitros em 80%
8
do con
njunto de am
mostras obtidas.
colifo
Tab
bela 14 - Clas
ssificação do
os resultados da balneabillidade no perríodo de Agos
sto de 2011 à Março de
2013 na praia de Pecém
P
– (São Gonçalo do
o Amarante).
Perríodo de amosstragem

Classificcação

Agosto
o de 2011 - Ja
aneiro 2012

Próp
pria

Outubro de
d 2011 - Feve
ereiro de 2012
2

Próp
pria

Novemb
bro de 2011 - Março 2012

Próp
pria

Dezem
mbro de 2011 - Abril 2012

Próp
pria

Janeiro de 2012 - Maio
M
2012

Próp
pria

Fevereiro de 2012 - Junho
J
2012

Próp
pria

Marrço 2012 - Julh
ho 2012

Próp
pria

Abrril 2012 - Agossto 2012

Próp
pria

Maio 2012 - Setem
mbro 2012

Próp
pria

Junho 2012 - Outu
ubro 2012

Próp
pria

Julho 2012 - Novem
mbro 2012

Próp
pria

Agosto
o 2012 - Dezembro 2012

Próp
pria

Setem
mbro 2012 - Janeiro 2013

Próp
pria

Outubrro 2012 - Feve
ereiro 2013

Próp
pria

Novem
mbro 2012 - Março
M
2013

Próp
pria
F
Fonte:
SEMAC
CE, 2013.

6.8.1
1.6 Demaiss Parâmetro
os
determina
Os demais parâmetros
p
ados pela Resolução CONAM
MA nº 35
57/05 para
a
caraccterização da qualid
dade da água
á
salina, como alguns co
ompostos inorgânicos
i
s
(com
mpostos nitrrogenados, fósforo, metais)
m
e co
ompostos orgânicos
o
(HPAs, PCB
Bs, fenóis),,
não foram aborrdados nessse estudo. Há uma ca
arência de dados
d
atua
ais na literatura, assim
m
como
o dados de
e monitoram
mento disp
poníveis para fins desste estudo que contem
mplem taiss
parâmetros.
r
às fontes conh
hecidas de contaminantes na reg
gião do entorno da am
mpliação do
o
Em relação
TMU
UT, o único
o lançamen
nto pontual de efluen
ntes é realizado atravvés de um
m emissário
o
marin
nho, que te
em seu pon
nto de lanççamento mé
édio a 1500m de disttância do quebra-mar.
q
.
Com
m a influência da hidrod
dinâmica ma
arinha no lo
ocal, ocorre uma dispe
ersão dos la
ançamentoss
fora da AID do empreendim
mento, e co
onseqüente
emente dos contaminantes presen
ntes nestess
entes (Santo
os, 2002 ap
pud Moreira, 2009, p.10
08).
eflue
More
eira (2009) sugere a possível
p
en
ntrada de contaminanttes na regiã
ão da AID através de
e
fonte
es difusas relacionada
as com as atividades
s portuáriass, como: po
oluição porr acidentess
envo
olvendo derrrame de óleo
ó
ou perrdas durantte operações de carg
ga e desca
arga com a
libera
ação de lixxo, petróle
eo e seus derivados, e substân
ncias prese
entes em tintas anti-incru
ustantes, co
ondições também obse
ervadas em
m outras reg
giões portu
uárias no Brasil, como
o
evide
enciado porr Martins ett al., (2007) na região portuária de
e Santos, n
no litoral de São Paulo
o
e Venturini et all., (2008) na
a Baía de to
odos os San
ntos, no litoral da Baía.
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A co
ontaminação
o de águass litorâneass representa
a um risco potencial à saúde pú
ública e ao
o
equillíbrio do am
mbiente aquático. Agen
ntes patogênicos e sub
bstâncias tó
óxicas podem afetar oss
seress humanoss tanto pela
a possibilida
ade da tran
nsmissão de
e doenças de veiculação hídrica
a
aos banhistas
b
q
quanto
pela contamina
ação dos alimentos retirados do m
mar, conside
erando que
e
muito
os desses alimentos
a
sã
ão consumiidos crus.
Segu
undo a Ressolução CO
ONAMA nº 357/05,
3
a qualidade do
os ambiente
es aquático
os pode serr
avaliada por in
ndicadores biológicos, quando apropriado,
a
, utilizando
o-se organismos e/ou
u
unidades aquáticas.
a
A região de
d interface sedimen
nto-água é a porção que afeta
a
comu
direta
amente a qualidade da coluna d’água ad
djacente. Moreira
M
(200
09) utilizou testes de
e
toxiccidade em embriões
e
de
e ouriço do
o mar Lytec
chinus varie
egatus para
a análise da
a região de
e
interfface sedimento-água na região do
d Complex
xo Portuáriio de Pecém e eviden
nciou efeito
o
tóxicco crônico nos
n organismos amosttrados, indic
cando alterrações amb
bientais prov
vavelmente
e
deco
orrentes dass atividadess portuárias existentes na região.
Para
a uma análise mais crítica e abrrangente da qualidade
e da nessa
a região, sugere-se a
utilização de te
estes de toxicidade qu
ue traduzam
m a expresssão dos e
efeitos da presença
p
e
mistu
ura de conttaminantes na massa d’água em
m particular, bem como a realização de um
m
moniitoramento de todos oss demais pa
arâmetros contemplado
c
os pela CO
ONAMA nº 357/05.
3
As atividades po
ortuárias em
m geral são
o susceptíve
eis a gerar impactos n
no ambiente
e marinho e
diantte deste ce
enário de lacunas de
e informaçõ
ões, será apresentad
a
o como alternativa o
acom
mpanhamen
nto destes parâmetros
p
s supracitad
dos através de um mo
onitoramento periódico
o
ugerido ao final deste
da qualidade da
a água (aplicado à am
mpliação do
o TMUT), ta
al qual é su
e
estud
do, devend
do o mesm
mo ser accompanhado e fiscalizado pelo
os órgãos ambientaiss
comp
petentes, a fim de se
s atuar preventivam
p
mente contrra problemas de poluição e/ou
u
conta
aminação do
d mesmo.
6.9

MEIO BIÓ
ÓTICO

p
diiagnóstico ambiental se basea
ará em da
ados secundários orriundos de
e
O presente
docu
umentos prrovenientess de diverrsas fontes
s, como outros
o
diag
gnósticos ambientais,
a
,
relató
órios de monitoramen
m
ntos, teses e dissertações e artigos científficos mais recentes e
comp
pletos posssíveis, prefe
erencialmen
nte com en
nfoque no Complexo
C
P
Portuário de
e Pecém e
adjaccências. Na
a eventual indisponibillidade de trrabalhos re
ealizados na
a área em questão, a
abrangência foii ampliada para o lito
oral dos municípios de
d São Gonçalo do Amarante
A
e
e do litoral do estado do
d Ceará o
ou ainda trabalhos que
e
Cauccaia, para o setor corrrespondente
conte
emplem o liitoral do esttado inteiro. De acordo
o com os da
ados secundários obtid
dos para oss
fatores sazonais ocorrente
es na região, são realizadas ape
enas as abo
ordagens previamente
e
oradas pelos autoress originais dos trabalhos consultados para
a a confec
cção deste
e
elabo
estud
do.
Obse
erva-se qu
ue as exig
gências co
ontidas no TR emitid
do para o empreen
ndimento e
quesstionamento
os feitos no
n Parece
er 003744//2013 que, por ven
ntura, não estiverem
m
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conte
empladas nesse
n
diagn
nóstico, serã
ão apresentadas quan
ndo da execcução do Prrograma de
e
Moniitoramento da Biota Aq
quática prop
posto neste
e EA.
6.9.1
1

ECOSSIISTEMA MA
ARINHO

As breves desccrições dos ecossistem
mas aquático
o na ADA e AID foram
m baseadas
s no Estudo
o
mpacto Am
mbiental (EIA
A) do Com
mplexo Indu
ustrial do Pecém – CIP (CENTEC, 2009) e
de Im
modiificadas ond
de necessário.
6.9.1
1.1 Comun
nidades Planctônicas
6.9.1
1.1.1 Fitopllâncton
A ca
aracterizaçã
ão da comunidade fitop
planctônica no presente estudo ffoi baseada
a em dadoss
secu
undários (CE
ENTEC, 2009).
Dá-sse o nome de fitoplânccton ao con
njunto de organismos
o
microscópicos fotossintetizantess
adap
ptados a pa
assar parte, ou todo o tempo da sua vida, em
e suspenssão em águ
uas abertass
oceâ
ânicas ou continentais (REYNOLD
DS, 2006 apud
a
Nishim
mura & Carrlos, 2013). O grupo é
um im
mportante produtor
p
primário em ecossistema
e
as aquáticos, cuja biom
massa é reg
gulada pela
a
dispo
onibilidade de nutrienttes e inten
nsidade lum
minosa, pod
dendo ser u
um bom in
ndicador de
e
poluiição por ma
atéria orgân
nica, pesticid
das ou mettais pesados (Nishimurra & Carlos, 2013). Oss
grupos mais importantess no ambie
ente marin
nho são as
a cianobactérias, dia
atomáceas,,
dinofflagelados (os maiorres causad
dores do fenômeno conhecido
o como “b
blooms” ou
u
floraçções, juntamente com
m as cianob
bactérias), cocolitoforíd
c
deos e siliccoflagelados
s (Kennish,,
2001
1).
6.9.1
1.1.1.1 Metodologia de
e campo
As coletas
c
foram
m realizada
as em fevereiro de 20
006 em 10 estações d
de coletas (Figura
(
46),,
onde
e foram emp
pregadas re
ede de plân
ncton e garrrafas de Va
an Dorn de 5 litros. Parra o estudo
o
qualii-quantitativvo do micro
ofitoplâncton, foi efetu
uado arrasto
o junto à ssuperfície, durante 10
0
minu
utos, utilizando-se uma rede de plâncton com
c
abertu
ura de malha de 20μm, nas 10
0
estaçções de am
mostragem. Todas as amostras
a
foram fixadass em soluçã
ão de forma
aldeído (4%
%
vol.),, tamponad
do com te
etraborato de sódio (0,5g/L de
e amostra), ainda a bordo da
a
emba
arcação.
O fito
oplâncton total (densid
dade fitopla
anctônica) fo
oi coletado com garrafas de Van
n Dorn de 5
litross, sendo dividos em sub-amostrras, com volume
v
de cerca de 5
500 mL de
e água porr
profu
undidade de
e coleta, to
otalizando 13
1 amostra
as. As colettas foram rrealizadas no período
o
diurn
no e em profundidade
p
es pré-esta
abelecidas de superfíície e fund
do, com ex
xceção dass
estaçções 1, 2, 3, 4, 5, 6 onde
o
as coletas foram
m feitas ape
enas na sup
perfície em função da
a
baixa
a profundidade local. Para
P
o proccessamento
o das amosttras de den
nsidade fitop
planctônica
a
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foi ne
ecessário um
u volume superior a 250,0 mL de
d água po
or ponto de coleta. Cad
da amostra
a
foi fixxada ainda a bordo com
m solução de
d lugol parra posteriorr análise em
m laboratório
o.

Figura
a 46 - Estaçõ
ões de Coleta de Fitoplânc
cton, Zooplân
ncton e Mesozooplâncton..

6.9.1
1.1.1.2 Metodologia de
e laboratório
o
6.9.1
1.1.1.2.1 An
nálise Qualli-quantitativva de Micro
ofitoplâncton
n
Para
a a análise qualitativa das amosstras, foi utilizado micrroscópio óp
ptico AXIOS
SKOP Carll
Zeisss de ilumina
ação direta,, equipado com objetiv
vas retráteiss e de imerssão, com co
ontraste de
e
fase e equipam
mento de fottomicrograffia. Já na análise quan
ntitativa, cada amostra
a foi diluída
a
e de 500,0 mL, sendo
o em seguida homoge
eneizada pa
ara a retirada de sub-para um volume
0 mL, e tran
nsferidas pa
ara lâmina do
d tipo “Sed
dgwick-Raffter”, onde foi
f efetuada
a
amosstras de 1,0
a co
ontagem do
o número de
d células de cada amostra.
a
A contagem de todas as célulass
prese
entes foi re
ealizada na lâmina, on
nde calculou
u-se, ao fin
nal, o núme
ero total de células de
e
cada
a táxon.
Para
a a identifica
ação, foram
m consultado
os trabalhos de referência da bibliografia especializada
a
em Sistemática
S
, Biologia e Ecologia do
d Fitoplânc
cton e os re
esultados fo
oram compa
arados com
m
listass e trabalh
hos existen
ntes para região No
ordeste do Brasil (Perágallo & Perágallo
o
(1897/1908), Cu
upp (1943), Cleve-Eule
er (1951, 19
952, 1953 a,
a b, 1955),, Hustedt (1
1930, 1959,,
1-1966), He
endey (1964), Van He
eurck, (1986), Ricard (1987), Ba
alech (1988
8), Sardeiro
o
1961
(1984
4), Silva- Cunha
C
& Eskinazi-Le
E
eça (1990), Delgado & Fortuño (1991), Stteidinger &
Tang
gen (1997), Sournia (1986), Desikkachary (19
959), Mizuno (1968), C
Chrétiennot--Dinet et al.
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(1990), Torgan & Biancama
ano (1991).. Após a ide
entificação foi
f feita a avvaliação nu
umérica doss
os, calculan
ndo-se a ab
bundância relativa (%) dos princip
pais componentes des
sta fração e
dado
frequ
uência de ocorrência dos táxons (%).
(
Atravvés dos pe
ercentuais obtidos pa
ara a abundância re
elativa (%) estabelece
eu-se uma
a
classsificação do
os táxons na
as seguintes categorias:
>70
0%............................................................D
Dominante;
≤ 70
0% - > 40%...............................................A
Abundante;
≤ 40
0% - > 10%...................................Pouco Abundante;
A
≤ 10
0% ..................................................................... Raro.

Quan
nto à frequê
ência de ocorrência, oss táxons forram assim classificado
c
os:
>70
0%..................................................... Muito
o frequente;
≤ 70
0% - > 30%................................................Frequente;
≤ 30
0% - > 10%......................................Pouco
o frequente;
≤10%............................................................ Esporádico.

6.9.1
1.1.1.2.2 Índ
dice de Dive
ersidade Esspecífica (bits/cel) e Eq
quitabilidade
e
De fo
orma a com
mpreender melhor a estrutura
e
da
a comunida
ade, foram utilizadas medidas
m
de
e
diverrsidade não paramétricas, repre
esentadas por índice
es de dive
ersidade es
specífica e
equittabilidade. A diversida
ade de espécies indica o grau de
d complexiidade da estrutura da
a
comu
unidade, sendo conssiderada em
m função da riqueza
a (número de espéc
cies) e da
a
Para o cá
equittabilidade (distribuição
o das célu
ulas por espécies).
e
álculo da diversidade
d
e
espe
ecífica, utilizzou-se o índ
dice de Sha
annon (1948
8) através da
d seguinte fórmula:
Ʃ

log

,

⁄

ni = número
n
de célula de ca
ada espécie
e;
n = número
n
tota
al de célulass, sendo o resultado
r
ex
xpresso em
m bits/cel.
Os re
esultados fo
oram apressentados em
m termos de bits por células,
c
sen
ndo 1 bit eq
quivalente a
uma unidade de
e informaçã
ão (Valentin
n et al.,199
91). A diverrsidade esp
pecífica variia de 1 a 5
bits/ccel, sendo os
o valores acima
a
de 2,,5 bits/cel considerado
os como alta
a diversidad
de e abaixo
o
de 1 bits/cel, divversidade muito
m
baixa (Margalef, 1978).
1
A equitabilidade
e foi calculada a partir de
d H‘ de Sh
hannon pela
a seguinte ffórmula:
′⁄lo
og
e: H'= índice de Shann
non e S= nú
úmero total de espéciess de cada a
amostra
Onde
Este índice varia entre 0 e 1, sendo considerad
do significa
ativamente e
equitativo quando
q
J >
0,5, o que repre
esenta uma
a distribuiçã
ão de tendê
ência uniforme das esspécies na amostra e,,
ente, alta eq
quitabilidade
e.
conssequenteme
6.9.1
1.1.1.2.2.1 Densidade
D
F
Fitoplanctôn
nica
Para
a a contagem do núme
ero de células/L, as am
mostras fora
am colocadas em câm
maras de 10
0
mL, coradas co
om Rosa de
e Bengala (para
(
melho
or visualizaçção do matterial) e sed
dimentadass
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durante 24 horras. A análise foi rea
alizada em microscóp
pio invertido
o marca WILD
W
M-40,
undo o método de Utermöhl (H
Hasle, 1978
8, Edler, 19
979, Ferrarrio et al. 1995),
1
com
m
segu
aume
ento de 450
0X, contand
do-se as cé
élulas existe
entes em to
oda a câmara (Vollenw
weider et al.
1974
4) devido ao
o caráter oligotrófico da
a área.
6.9.1
1.1.1.3 Cara
acterização
o
6.9.1
1.1.1.3.1 Co
omposição Florística
F
A co
omunidade fitoplanctôn
nica das estações se
elecionadas teve a pre
esença de 69 táxonss
infrag
genéricos, distribuídoss em 41 gêneros
g
e oito classe
es, sendo elas: Cyan
nophyceae,,
Cos
Euglenophyceae,
Din
nophyceae,
scinodiscophyceae,
Fragilarriophyceae,,
Bacilllariophycea
ae, Prymne
esiophycea
ae e Chlorrophyceae, distribuída
as em seis
s divisões::
Cyan
nophyta, Eu
uglenophyta
a, Dinophytta, Bacillario
ophyta, Hap
ptophyta e Chlorophytta. Atenção
o
espe
ecial deve ser
s dada ao
o grupo Baccillariophyta
a (diatomácceas) que a
apresentou 78,28% do
o
total de indivídu
uos, com 54
4 espécies. As menore
es representações se d
deram entre
e os gruposs
as, com trê
ês espécie
es (4,35%),,
Dinoflagelados, com oito espécies (11,59%), Cianofícea
m dois reprresentantess (2,90%) e Euglenophyta e Chlo
orophyta co
om apenass
Hapttophyta com
uma espécie (3,57%) (Figu
ura 47). Em
m grande pa
arte das esttações, o grrupo das diiatomáceass
se caracterizou
c
u pela pre
esença de espécies das família
as Tricerattiaceae (8 espécies),,
Rhizosolen
Chae
etocerotace
eae (6 esspécies), Bacillariace
eae (6 espécies),
e
niaceae e
Coccconeidaceae (com 4 espécies
e
ca
ada), as qu
uais juntas corresponderam a 44,44% dass
diato
omáceas ide
entificadas.
CHLOROPHYTA
2%

BAC
CILLARIOPHYTA
78%

EUGLENOPHY
YTA
1%
CYANOP
PHYTA
4%
%
DINOP
PHYTA
12
2%

HAPTOPHYTA
3%

Fig
gura 47 - Disttribuição dos
s Grupos do Fitoplâncton
F
da Área do Complexo
C
Portuário do Pe
ecém - CE,
Fevereiro//2006
Fo
onte: LABOMA
AR (2006).

Quan
nto à distrribuição esspacial de espécies, observou--se que ass estações
s 8, 9, 10
0
apressentaram maior
m
riquezza (29, 27, 22), e as menores
m
riq
quezas foram registrad
das para ass
estaçções 1, 2 e 3 com 7, 6 e 10 táxons, respectiv
vamente.
6.9.1
1.1.1.3.2 Ab
bundância Relativa
R
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Conssiderando a abundânccia relativa das espéc
cies identifiicadas, não
o houve um
ma espécie
e
espe
ecífica com grande so
obressalênccia sobre outras para
a ser efetivamente considerada
c
a
domiinante, entrretanto as diatomácea
as foram consideradas como ab
bundantes em
e relação
o
aos demais
d
grupos, sendo
o: Bacillaria paxillifera com 55,10%
% e 41,38%
% nas estaç
ções 6 e 8,
Para
alia sulcata na estaçã
ão 3 com 49,30% e Asterionelllopsis glaccialis com 52,08%
5
na
a
estaçção 1. As espécies
e
consideradas pouco abu
undantes foram Paralia
a sulcata na
a estação 2
e 7 com
c
34,62%
% e 35,96%
% e Asterion
nellopsis gla
acialis com 35,26% na estação 9. As demaiss
divisões de alga
as (cianofícceas, euglen
nofíceas, dinoflagelado
os, cocolitofforídeos e clorofíceas)
c
)
apressentaram percentuais
p
reduzidos e, em nen
nhuma das amostras, atingiram percentuais
p
s
acim
ma das diato
omáceas.
6.9.1
1.1.1.3.3 Fre
equência de
e Ocorrência
observou-s
Quan
nto à frequência de ocorrência,
o
se que as espécies
e
nã
ão apresentaram uma
a
distriibuição homogênea ao
a longo dos pontos
s de coletta. Para m
melhor exp
plicitar esta
a
inform
mação com
m a variaçção qualita
ativa das microalgas,, foram re
eunidas espécies porr
perce
entagem de
e ocorrência
a, considerando a oco
orrência de cada uma, no total da
as estaçõess
(Figu
ura 46). Dessta forma, os
o grupos fo
oram dividid
dos em quatro categorias de espé
écies: muito
o
frequ
uentes, freq
quentes, po
ouco freque
entes e esp
porádicas. As
A espécie
es considera
adas muito
o
frequ
uentes (>70
0%) foram Paralia
P
sulcata e Oscilllatoria agarrdhii e as fre
equentes (7
70% - 30%))
foram
m Asterione
ellopsis gla
acialis, Bacillaria paxilllifera, Gram
mmatophora
ra oceanica
a, Nitzschia
a
longiissima, Nitzzschia sigm
ma, Oscillattoria sp.1, Podocystis
P
adriatica, P
Prorocentru
um micans,
Proto
operidinium
m sp.1, Psa
ammodictyo
on pandurifforme, Rhizzosolenia ssetigera, Rhizosolenia
a
stylifformis, Thallassionema
a frauenfeld
dii, Thalassiionema nitzzschioides, Thalassios
sira subtilis..
As outras espéccies foram enquadrada
e
as na categ
goria de ind
divíduos pou
uco frequen
ntes (30% 10%) e esporád
dicas (≤10 %)
% (Figura 48).
4
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80
0

P
Paralia
sulcata

70

O
Oscillatoria
agarrdhii

60

N
Nitzschia
sigma, Prorocentrum micans,
m
Psammo
odictyon pandurifforme

50

Bacillaria paxilliffera, Podocystis adriatica,
B
a
Protop
peridinium sp.1, Rhizosolenia settigera, Thalassio
onema
n
nitzschioides,
Thalassiosira subtiilis

40

Asterionellopsis glacialis,
A
g
Gramm
matophora ocean
nica, Nitzschia lo
ongissima, Oscilla
atoria sp1, Rhizo
osolenia
s
styliformis,
Thala
assionema fraueenfeldii

30

Ceratium lineattum, Cylindrotheeca closterium, Euglena
E
sp.1, Hem
miaulus membra
anaceus, Paralia
a
sp, Protoperidiinium sp.2, Pseud
dosolenia calcarravis, Rhabdonem
ma adriaticum, Thalassiosira
T
sp.,, Triceratium
favus
20

Bacllariophyceae, Ceratium trich
hoceros, Chaetoceros coarctatuss, Chaetoceros diversus,
d
Chaetocceros
peruvianus, Cosscinodiscus sp., Lithodesmium
L
un
ndulatum, Melossira sp., Richelia intracellularis
i

10

Amphora angu
usta, Amphora tu
urgida, Biddulph
hia biddulphiana,
a, Biddulphia sp, Biddulphia
B
triden
ns, Campyloneiss
grevillei, Cerata
aulina pelagica, Cerataulus turg
gidus, Chaetocero
os curvisetus, Ch
haetoceros lorenzzianus, Chaetoceeros
sp.1, Coccolitofforideo sp., Coccconeis decipiens,, Cocconeis sculttellum, Diploneis bombus, Eupod
discus
antiquus, Frag
gilaria Cerataulin
na pelagica, Cera
ataulus turgidus,, Chaetoceros currvisetus, Chaeto
oceros
lorenzianus, Ch
haetoceros sp.1,, Papposphaera sp,
s Prorocentrum
m gracile, Prosbo
ocia alata, Pyrop
phacus
horologicum, Triceratium
T
alterrnans, Triceratium
m antedeluvianu
um, Triceratium broeckii, Triceratium favus var.
quadrata, Triceeratium punctattum, Triceratium
m reticulum
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Figu
ura 48 - Frequ
uência de Oc
corrência das
s Espécies do
o Fitoplâncton
n na Área do Complexo Portuário
P
de
Pecém
m - CE, feverreiro de 2006..
Fo
onte: LABOMA
AR (2006).
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6.9.1
1.1.1.3.4 Divversidade Específica
E
Quan
nto aos valores de divversidade específica
e
observou-se
o
e que as 10
0 estações analisadass
apressentaram uma
u
variaçã
ão entre 2,08 e 3,72 bitts/cel, dos quais
q
90% fforam superiores a 2,5
5
bits/ccel, o que comprova
c
q
que
a diverrsidade esp
pecífica na área estudada pode ser
s referida
a
como
o considera
avelmente alta.
a
Os menores valorres verificad
dos foram a
atribuídos às
à estaçõess
1, 2 e 3, sendo
o decorrenttes da dom
minância de
e cinco táxo
ons de diattomáceas, sendo elass
Asterionellopsiss glacialis, na estaçã
ão 1 (com 52,08%), Paralia su
ulcata, Litho
odesminum
m
ulatum, Nitzzschia sigma e a ciano
ofícea Oscilllatoria agardhii, as qu
uais somara
am mais de
e
undu
70% do total de
d organism
mos na am
mostra e na
a Estação 3 as espéccies Paralia
a sulcata e
Thala
assiosira su
ubtilis atingiiram mais de
d 60%
6.9.1
1.1.1.3.5 Eq
quitabilidade
e
Refe
erente aos valores
v
de equitabilidad
e
de encontra
ados para os
o pontos de
e coleta esttudados, oss
índicces variaram
m de 0,61 a 0,96, send
do que a to
otalidade de
eles está accima de 0,5
5; fator que
e
confiirma que na
a área em questão
q
os táxons
t
se distribuíram
d
igualmente
e entre as estações
e
de
e
coletta.
6.9.1
1.1.1.3.6 De
ensidade Fiitoplanctônicca
A de
ensidade to
otal de fito
oplâncton apresentou
a
versos nass
de maneira geral, valores div
estaçções de colleta, variand
do de um patamar
p
máx
ximo de 220.000 na esstação 1 (superfície) a
um mínimo de 50.000 células/L na estaçã
ão 4 (sup
perfície). Q
Quanto à densidade
e
fitopllanctônica por grupo
os de microalgas (cianofíceas, euglenofíceas, dino
oflagelados,,
diato
omáceas e fitoflagelad
dos) as diattomáceas – Grupo Ba
acillariophytta – se sob
bressaíram,,
apressentando um
u maior florescimento quando comparado
c
com os de
emais repre
esentantes,,
send
do o valor máximo atiingido de 190.000
1
células/L na estação 1 (superfície) e o valorr
mínim
mo de 35.0
000 célulass/L, além de ter sido o grupo qu
ue efetivam
mente foi prresente em
m
todass as coletass.
O se
egundo gru
upo mais re
epresentativvo no estudo foi o do
os dinoflagelados, apresentando
o
valorr mínimo de
d 5.000 células/L
c
a um valor máximo de
e 40.000 ccélulas/L, sendo
s
este
e
segu
undo valor obtido parra a estaçção 3 (sup
perfície); é também o segundo grupo em
m
ocorrrência esta
ando presente em várias estaçõ
ões. As cia
anofíceas o
ocorreram apenas
a
em
m
algum
mas estaçõ
ões, apresen
ntando varia
ações de 5.000 a 10.0
000 células/L, sendo o maior valorr
na estação
e
1 (superfície)
(
). Já os fitoflagelados
s registrado
os variaram
m de 5.000
0 a 15.000
0
células/L. O gru
upo das euglenófitas foi
f o menos
s representtativo para a área, apresentando
o
um valor
v
de 5.000 células/L
L nas estaçções 1, 3, 4,, 5 e 6 (superfície).
A comunidade microfitopla
m
anctônica, constituída
c
de
d diversoss grupos, ap
presentou-s
se bastante
e
c
69 táxons,
t
en
nglobando as divisõ
ões Bacilla
ariophyta, Dinophyta,,
diverrsificada, com
Cyan
nophyta, Ha
aptophyta, Chlorophyta
C
a e Eugleno
ophyta. Den
ntre estas, a
as diatomáceas foram
m
conssideradas o grupo de algas maiss representtativo deste
e estudo, ccom 54 táxo
ons, sendo
o
domiinantes em todas as esstações de coleta.
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Denttre as espé
écies de miccroalgas ma
ais frequen
ntes estão a diatomáce
ea Paralia sulcata
s
ea
ciano
ofícea Osccillatoria agardhii.
a
D
Dentre
as diatomácceas, tem--se como as maiss
repre
esentativas as família
as Triceraticeae e Ba
acillariophycceae, send
do este gru
upo o que
e
apressentou uma
a maior variiabilidade espacial em abundância
a e riqueza de espécie
es.
A esspécie que se mostrou
u com uma
a representtação mais significativva na área foi Paralia
a
sulca
ata que ap
presenta um
ma ampla distribuição
o geográfica. A abund
dância des
sta espécie
e
parece ser maiss alta em locais com ba
aixa frequência de flutu
uabilidade ((e.g. onde a coluna de
e
a é menos estável)
e
e baixo
b
teor de nitrogênio
o. A espécie Bacillaria
a paxillifera também se
e
água
desta
acou como
o espécie litorânea, se
endo considerada com
mo domina
ante. Deve ser levado
o
tamb
bém em co
onsideração
o que se trata
t
de um
ma espécie
e reconheccidamente eurialina e
frequ
uentemente
e encontrada
a em águass costeiras.
Denttre as esp
pécies verd
dadeiramentte planctôn
nicas identtificadas na
a área de estudo, a
diato
omácea Astterionellopssis glacialis é considerrada respon
nsável por fflorações em
e zona de
e
arreb
bentação na
a Praia do Cassino (R
Rio Grande do Sul) e Praia do F
Futuro (Cea
ará). Outross
grupos, como euglenofíce
e
eas, clorofícceas e cocc
colitoforideo
os que estiveram presentes nass
amosstras, apresentaram uma
u
particiipação pou
uco expresssiva e sem
m um padrã
ão definido
o
send
do que as esspécies identificadas apresentara
a
am uma oco
orrência esp
porádica.
Os dados
d
de densidade demonstrara
d
am que as diatomácea
as e os din
noflagelados foram oss
grupos mais imp
portantes na área de estudo.
e
Os valores
v
de densidade
d
e
encontrados para esta
a
panha foram
m considerrados relativvamente ba
aixos, apre
esentando sseu pico máximo com
m
camp
3
valorres de 220 x 10 célula
as/L na esta
ação 1 (sup
perfície). Ain
nda com re
elação à den
nsidade, ass
diato
omáceas re
epresentam
m o único grupo qu
ue foi registrado em
m todas as
s estaçõess
moniitoradas e apresentara
a
am um maior florescim
mento, send
do este de 190.000 células/L
c
na
a
estaçção 1 (supe
erfície). Verrificou-se ta
ambém que os dinoflag
gelados aprresentaram a segunda
a
maio
or taxa de flo
orescimento
o, com valo
or de 40.000
0 células/L na
n estação 3 (superfíc
cie).
A análise
a
do
os resultados quali--quantativos permite
em dizer que perm
manece o
dese
envolvimentto de uma ficoflora aq
quática diversa e com
m variaçõess marcante
es entre ass
estaçções, princiipalmente em
e relação às maiores
s densidade
es nas estaçções 1, 2 e 3, embora
a
tenha
am sido as estações que
q aprese
entaram o menor
m
núme
ero de táxo
ons. Acreditta-se que a
localização desttas estaçõe
es (zona de arrebentaç
ção), associada ao hidrodinamism
mo local e o
regim
me de venttos, podem
m ser apontados como os principais agenttes estruturadores da
a
comu
unidade fito
oplanctônica
a nestas estações.
6.9.1
1.1.2 Zooplâncton
A caracterização da comunidade zooplanctônica
a no presen
nte estudo ffoi baseada
a em dadoss
undários (Ga
arcia et al., 2007; CEN
NTEC, 2009).
secu
CENTEC (2009
9) analisou
u o zooplâ
âncton das três faixa
as de tama
anho: micro
o, meso e
macrrozooplânctton, nos mesmos
m
pontos de am
mostragem apresentados para fitoplâncton
f
n
(Figu
ura 46), enq
quanto que
e Garcia e colaborador
c
res (2007) trabalharam
m apenas com
c
a faixa
a
do mesozooplân
m
ncton, nos pontos
p
de amostragem
a
m apresenta
ados na Figura 53.
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O zo
ooplâncton constitui um
u importa
ante componente da cadeia tró
ófica, send
do um doss
deterrminantes do
d nível de
e produção secundária
a, influencia
ando e dete
erminando também
t
ass
comu
unidades nectônicas e bentônica
as que têm estágio no
o plâncton. Estas têm sido muito
o
úteiss na avaliaçção da qua
alidade amb
biental, dev
vido à exisstência de iinúmeros grupos
g
com
m
espé
écies conhecidas como
o bioindicad
doras de ma
assas d’águ
ua e poluiçã
ão orgânica..
6.9.1
1.1.2.1 Metodologia
Foram realizada
as seis cam
mpanhas nos meses de
e setembro e novembrro de 2005 e fevereiro,,
utubro de 2006,
2
em 10 estações
s de coleta
a localizada
as próximas
s à costa e
abril,, julho e ou
adjaccentes ao Complexo
C
P
Portuário
do
o Pecém (F
Figura 46). Destas,
D
trêss (E1, E2 e E3) foram
m
amosstradas na praia (zon
na de arrebentação) e sete (E4
4 a E10), a bordo do
o barco de
e
pesq
quisa “Prof. Martins Filho”.
F
Arrasstos horizon
ntais subsu
uperficiais fforam realiz
zados com
m
redess cônicas (malha de 64μm, para o es
studo do microzooplâncton, 12
20μm para
a
meso
ozooplâncto
on e 300μm
m para macrrozooplânctton, e diâme
etro de bocca de 50,0cm
m), durante
e
10 minutos.
m
Todas as am
mostras fora
am imediata
amente fixa
adas em so
olução de formaldeído
f
o
4%, tamponado
t
o com tetrab
borato de só
ódio.
Na etapa
e
de la
aboratório, a biomasssa úmida das
d
amostrras foi dete
erminada seguindo
s
o
proce
edimento descrito
d
em Harris et al.
a (2000). O peso úm
mido foi determinado em
e balança
a
analíítica com precisão
p
de 0,001g e, após essa
a medição, foi efetuad
da a concen
ntração em
m
pene
eiras com malha
m
de abertura
a
infferior à da coleta e absorção
a
d
do excesso de líquido
o
atravvés da malh
ha por um papel
p
toalha
a.
Para
a a identifica
ação e aná
álise quantittativa dos taxa
t
de miccrozooplânccton, cada amostra
a
foii
transsportada pa
ara um béquer de vidrro, sendo diluída
d
e ho
omogeneiza
ada para a retirada de
e
uma subamostrra de 1,0 mL,
m auxiliada
as por uma
a pipeta tipo
o Stempel. Cada sub-a
amostra foii
coloccada em uma lâmina tipo Sedw
wick-Rafter e inspecion
nada sob m
microscópio
o composto
o
Baussch-Lomb.
Para
a a análise quantitativa
a e de identificação dos
d
taxa do
o meso e d
do macrozo
ooplâncton,,
cada
a amostra fo
oi transporttada para um
u béquer de
d vidro, diiluída, homogeneizada
a e retirada
a
uma subamostrra de 5,5 mL, auxilia
adas por um
ma pipeta Stempel. C
Cada sub-a
amostra foii
ntagem e inspecionad
da sob micrroscópio esstereomicro
oscópio. No
o
coloccada em pllaca de con
estud
do taxonôm
mico e eccológico do
o zooplânc
cton foram consultad
das, diferen
ntes obrass
espe
ecializadas: Tregoubofff & Rose (1957), Mizuno (196
68), Bougiss (1974), Boltovoskoy
B
y
(1981, 1999) e Omori & Ikeda (19
984). Os grupos taxo
onômicos d
do zooplânc
cton foram
m
identtificados ao menor níve
el taxonômiico possível.
Os dados
d
foram
m analisado
os através da abundâ
ância relativva (%), freq
quência de ocorrência
a
-3
(%), densidade (org.m ), índices
í
de diversidade
d
e de Shanno
on-Wiener (H’), equita
abilidade de
e
Pielo
ou (J´), que varia de 0 a 1, e rique
eza de espé
écie (d), utilizando o p
programa Prrimer 5.2.4.
A equitabilidade
e (J´) é considerada bo
oa entre os
s valores 0,5
5 e 1, indicando uma distribuição
d
o
equillibrada das espécies.
6.9.1
1.1.2.2 Cara
acterização
o
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6.9.1
1.1.2.2.1 Bio
omassa do Zooplâncto
on
Os valores
v
que determinam
m a biomasssa úmida mostraram
m
u declínio
um
o da biomas
ssa total de
e
acord
do com o ta
amanho doss organismo
os. A maiorr taxa de bio
omassa foi observada na rede de
e
micro
ozooplâncto
on, diminuin
ndo para oss outros tam
manhos (me
eso e macrrozooplânctton) (Figura
a
49).
A bio
omassa do microzoopllâncton apresentou um
m mínimo de 15,6 mg/m
m3 na estaç
ção 9 e um
m
3
máxiimo de 1.55
57,9 mg/m na estação
o 1. O meso
ozooplâncto
on apresento
ou um mínimo de 12,3
3
3
3
mg/m
m na estação 8 e um máximo
m
de 1575,5 mg//m na esta
ação 1. Para
a o macrozo
ooplâncton,,
3
os va
alores men
nos elevado
o de biomassa ocorreu
u na estaçã
ão 2 (6,3 m
mg/m ) e o valor maiss
3
eleva
ado ocorreu
u na estação 1 (91,9 mg/m
m
).

Figurra 49 - Biomas
ssa Úmida do
o Microzooplâncton (65μm
m), Mesozoop
plâncton (120
0μm) e Macro
ozooplâncton
n
(300μ
μm) nas Estaç
ções de Cole
eta na Área do
o Complexo Portuário
P
do Pecém - CE.
Fo
onte: LABOMA
AR (2006).

6.9.1
1.1.2.2.2 Esstrutura de Comunidad
C
des – Microz
zooplâncton
n
6.9.1
1.1.2.2.2.1 Biodiversida
B
ade
Os filos encontrados para a área de
e coleta fora
am Protozo
oa, Cnidaria
a, Mollusca
a, Annelida,,
Arthrropoda, Ech
hinodermatta, Chaetog
gnatha, Bry
yozoa e Ch
hordata, num
m total de 28 táxons,,
conssiderando a menor unid
dade de ide
entificação possível
p
parra cada grupo (Figura 50).
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Figurra 50 - Táxons
s do Microzoo
oplâncton Co
oletados com
m Rede de 65 Micrômetros
s
Fo
onte: LABOMA
AR (2006).

Para
a o grupo dos
d Copepo
oda foram identificadas 10 espéccies. O holo
oplâncton predominou
p
u
em relação
r
ao meroplânccton, sendo
o que denttre os merroplanctôniccos foram registradoss
véligeres de Bivalvia e de Gasttropoda, la
arvas de Ascidea, Bryozoa, Crustacea,,
Echin
nodermata e Polychaeta, além de
d ovos de
e Teleostei. A diversid
dade (H´) apresentou
u
valorr médio de 1,59 ± 0,5
58, onde a estação 10 teve maior diversid
dade e a estação 5 a
meno
or. O padrã
ão de equita
abilidade va
ariou de 0,3
34 (estação
o 2) a 0,79 (estações 6 e 9), com
m
médiia geral de 0,60 ± 0,16
6 (Figura 50, Figura 51 e Figura 52
2).
Em termos
t
de abundância
a relativa total,
t
por tá
áxon, desta
acaram-se Copepoda com 34%,
segu
uido por Forraminifera com
c
35%. Os
O demais grupos estiiveram reprresentados por menoss
de 10%.
1
Considerando as
a diferente
es estações
s, o grupo Foraminife
era foi dom
minante na
a
maio
oria, com exxceção das estações 6 e 10, onde
e houve o do
omínio de C
Copepoda.
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F
Figura
51 - Microzooplânctton por Estaç
ção Coletada nas Estaçõe
es de Coleta n
na Área do Complexo
Portuário do Pe
ecém – CE.
onte: LABOMA
AR (2006).
Fo

a 52 - Equitabilidade (J´) e Diversidade de Espécies (H´) do Micro
ozooplâncton
n.
Figura
Fo
onte: LABOMA
AR (2006).

Quan
ndo se analisou a freq
quência de ocorrência,
o
dentre os valores enccontrados, verificou-se
v
e
que 40% da co
omunidade microzoopla
anctônica encontravae
-se na lista de organis
smos muito
o
frequ
uentes (valores maiorres que 70
0%), sendo
o eles: Fora
aminifera ((100%), Pa
arvocalanuss
crasssirostris (90
0%), Oitho
ona spp. (9
90%), Eute
erpina acuttifrons (90%
%), Tintinnina (80%),,
Temora spp. (8
80%), Oiko
opleura spp
p. (80%), Crustacea
C
(Nauplius) ((80%), Clau
usocalanuss
furca
atus (80%), Polychaetta (larva) (7
70%) e Biv
valvia (velig
ger) (70%). A fauna classificada
c
a
como
o frequente
e (entre 70 e 40%) apre
esentou 21% da comu
unidade, a p
pouco frequ
uente (entre
e
40 e 10%), 21%
% e a rara ou
u esporádicca (menos de
d 10%), 25
5%.
A de
ensidade de
e organismo
os por estaçção variou entre 81 orrg/m3 (estaçção 3) e o máximo de
e
3
4.126
6 org/m (e
estação 10). A média
a dentre as
s estações de coleta foi de 1.93
31 ± 1.416
6
3
org/m
m.
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6.9.1
1.1.2.2.3 Esstrutura de Comunidad
C
des - Mesoz
zooplâncton
n
6.9.1
1.1.2.2.3.1 Biodiversida
B
ade
Foram registrad
dos os messmos filos encontrados
e
s para o miccrozooplâncton, porém
m num totall
de 34
4 táxons, co
onsiderando a menor unidade
u
que possível de
d identifica
ação para cada
c
grupo..
A co
omposição faunística nas
n
diferen
ntes estações foi sem
melhante, de
estacando-s
se o grupo
o
Cope
epoda com 11 espécies. De aco
ordo com o verificado,, o holoplân
ncton predo
ominou em
m
relaçção ao meroplâncton. Dentre oss meroplan
nctônicos, assim
a
como
o na comu
unidade de
e
micro
ozooplâncto
on, registro
ou-se vélige
eres de Biv
valvia e de Gastropoda, larvas de
d Ascidea,,
Bryozoa, Crusstacea, Ecchinodermata, Polych
haeta e Teleostei,
T
além de ovos de
e
inverrtebrados.
As espécies de
d copépo
odes Acarrtia lillgebo
orgi, Euterp
rpina acutiffrons, Oith
hona spp.,,
Parvvocalanus crassirostris
c
s, Centropag
ges furcatu
us, Clausoccalanus furccatus, Labid
docera sp.,,
Temora spp. e Corycaeuss spp foram
m freqüenttes e ocorrreram em ttodas as campanhas.
c
a da apendiculária Oiko
opleura spp
p., do queto
ognata Sagiitta spp., do
o
Houvve também a presença
foram
minífera Spirillina sp., além das larvas Proto
ozoea Luciffer, Ophiopluteus, Ech
hinopluteus,,
Naup
plii de Cirrip
pedia e Cyp
phonautes.
Em termos de abundânciia relativa total, houv
ve predomíínio de Copepoda em
m todas ass
camp
panhas, com os seguintes resulta
ados: C1 = 76%; C2 = 75%; C3 = 39%; C4 = 65%; C5 =
86%; C6 = 69%.
A de
ensidade to
otal do messozooplânctton apresen
ntou os seg
guintes valores médio
os nas seiss
3
3
camp
panhas realizadas: C1 = 1.772,7 0 ± 1.449,7 org/m ; C2 = 2.200,8 ± 1.647,0 org/m
o
; C3 =
3
3
3
204,3
3 ± 229,2 org/m
o
; C4 = 3.364,7 ± 1.197,0 org/m
o
; C5 = 4.194,5 ± 3.790,0 orrg/m ; C6 =
3
3.206
6,6 ± 2.288,0 org/m .
Em relação
r
à análise
a
de diversidade
d
, os maiore
es valores foram
f
encontrados na campanha
a
C3 e os menore
es, na cam
mpanha C6 (Tabela 15
5). A equitab
bilidade apresentou va
ariabilidade
e
em to
odas as cam
mpanhas, com
c
os seguintes resultados: C1 = 0,54 - 0,82; C2 = 0,57
7 - 0,77; C3
= 0,4
49 - 0,86; C4 = 0,47 - 0,84; C5 = 0,,57 - 0,83; C6 = 0,50 - 0,80.
0
Tab
bela 15 - Méd
dia e desvio padrão
p
da div
versidade (H´)), equitabilida
ade (J´) e riqu
ueza de espécies (d) do
mesozooplân
ncton, noCom
mplexo Portu
uário do Pecé
ém, Estado do
o Ceará
Desccritores

C1

C2

C3

C
C4

C5

C6

H´

1,90±0,22

1,84±0,37

2,22±0,2
26

2,13±0,37

2
2,00±0,39

1,8±0,20

J´

0
0,65±0,08

0,66±0,06

0,74±0,10

0,69±0,12

2
2,00±0,39

0,6±0,10

d

2
2,53±0,65

2,23±0,80

4,03±0,7
77

2,58±0,29

1,96±0,70

2,1±0,50

Fo
onte: LABOMA
AR (2006).

O me
esozooplân
ncton da áre
ea adjacente
e ao Complexo Portuá
ário do Pecé
ém caracterriza-se pelo
o
predomínio de espécies
e
ho
oloplanctônicas, típicas
s de áreas costeiras, n
não havend
do variação
o
na ta
axonomia da
as espéciess encontrad
das nas seis
s campanha
as. Também
m não houv
ve diferença
a
expre
essiva entre as esta
ações; ape
enas é pre
eciso enfattizar que a
as estaçõe
es 1, 2, 3
apressentam condições differenciadass por estarrem localiza
adas na zo
ona de arrrebentação,,
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enqu
uanto as ou
utras estaçõ
ões (4 a 10), embora também
t
na região cossteira, encontravam-se
e
em profundidad
p
e na faixa de
d 10 - 20 metros.
m
Em relação à abundância
a dos grup
pos, Copep
poda e Forraminifera apresentara
am grande
e
núme
ero de indivvíduos. A presença
p
do
os foraminífferos, principalmente n
nas campan
nhas 2 e 3,
pode
e estar associada à natureza
n
do
o ambiente,, sobretudo
o nas estaçções 1, 2 e 3, pois a
maio
oria das esp
pécies destte grupo erra bentônica, o que su
ugere ser e
esta área um
u local de
e
turbu
ulência asso
ociada à pe
equena proffundidade, característic
c
co da zona de arrebentação.
Em termos
t
de abundância
a, Copepod
da destacou
u-se em tod
das as cam
mpanhas, co
om valoress
acim
ma de 65% da
d comunid
dade, com exceção
e
da
a terceira ca
ampanha. A
As principais espéciess
de copépodess foram Euterpina
E
acutifrons, Clausoca
alanus furrcatus, Pa
arvocalanuss
crasssirostris, Te
emora spp., Corycaeuss sp.
Deve
e-se destaccar a pressença do copépodo
c
Temora tu
urbinata em
m todas as
s estaçõess
localizadas nas proximidad
des do Com
mplexo Portuário do Pe
ecém. A pre
esença des
sta espécie,,
que não
n ocorria
a no Nordesste brasileiro
o antes de 1993, e ago
ora é domin
nante em muitas
m
áreass
coste
eiras e estu
uarinas do Brasil, pod
de ter sido introduzida
a através d
da água de lastro doss
navio
os.
6.9.1
1.1.2.2.4 Esstrutura de Comunidad
C
des – Macro
ozooplâncto
on
6.9.1
1.1.2.2.4.1 Biodiversida
B
ade
Foram registra
ados repressentantes dos Filos Protozoa, Cnidaria, Mollusca, Annelida,,
Arthrropoda, Ech
hinodermata
a, Chaetognatha, Bryo
ozoa e Cho
ordata, divid
dos em um total de 35
5
taxa,, considerando cada grupo
g
até o menor nív
vel possívell. Novamen
nte o grupo Copepoda
a
apressenta desttaque com
m 11 espé
écies. O holoplâncto
h
n predominou em relação
r
ao
o
mero
oplâncton. Dentre os meroplanctônicos re
egistraram-sse véligere
es de Biva
alvia e de
e
Gasttropoda, larrvas de Asccidea, Bryozzoa, Crusta
acea, Echinodermata e Polychaetta, além de
e
ovoss e larvas de
e Teleostei.
A divversidade (H´) apresentou valor médio de 2,11
2
± 0,15
5, onde a e
estação 10 teve maiorr
diverrsidade, e a estação 5, a menor. A equitabilidade va
ariou de 0,6
65 (estação
o 4) a 0,95
5
(esta
ação 3), com
m média de 0,79 ± 0,09
9.
6.9.1
1.1.2.2.4.2 Abundância
A
Relativa
Em relação
r
à ab
bundância relativa
r
tota
al, o grupo Copepoda
C
s destaca com 55% seguido
se
s
porr
Larva
acea (14%)) e Crustaccea (12%). Consideran
ndo todas as
a estaçõess, Copepod
da dominou
u
todass com perce
entuais acim
ma de 30%.
de Ocorrên
6.9.1
1.1.2.2.4.3 Frequência
F
ncia
Denttre todos oss indivíduoss encontrad
dos, os cara
acterizadoss como muito frequentes (valoress
maio
ores que 70
0%) se desttacam, sendo 31% da
a comunidade macrozo
ooplâncton.. Dentre ass
espé
écies incluíd
das nessa classificaçã
c
o temos: Temora
T
spp. (100%), C
Corycaeus sp.
s (100%),
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Acarrtia lillgeborrgi (100%), Caridea (9
90%), Bivalvia (veligerr) (90%), C
Clausocalanus furcatuss
(80%
%), Sagitta spp.
s
(70%),, Protozoea
a de Luciferr (70%), Oikkopleura sp
pp. (70%), Gastropoda
G
a
(velig
ger) (70%), Brachyura
a (Zoea) (70
0%). A fauna classificcada como freqüente (entre
(
70 e
40%) apresento
ou 17% da comunidade
c
e, a pouco frequente
f
(e
entre 40 e 1
10%), 29% e a rara ou
u
orádica (menos de 10%
%), 23%.
espo
6.9.1
1.1.2.2.4.4 Variação
V
Qu
uantitativa
A de
ensidade to
otal dos indivíduos coletados de uma forma
a geral, variou de um mínimo de
e
3
3
2,68 org/m (Esstação 3), a um máxim
mo de 601,7
74 org/m (Estação 4), sendo a média
m
gerall
3
de 15
59,55 ± 186
6,52 org.m .
De uma
u
maneirra geral, po
ode-se dize
er que das comunidades do zoop
plâncton, as
s de micro,,
meso
o e macrozzooplanctôn
nicas da árrea próxima
a à amplia
ação do TM
MUT, confo
orme dadoss
secu
undários ob
btidos em Garcia
G
et al.,
a (2007) e CENTEC
C (2009), caracterizara
am-se pelo
o
predomínio de espécies holoplanctô
h
ônicas e Co
opepoda, sendo
s
este último o grupo
g
maiss
esentativo.
repre
O grrupo Foraminifera apre
esentou ma
aior abundâ
ância no miccrozooplânccton, sendo
o um grupo
o
forma
ado princip
palmente po
or organism
mos bentônicos, o que
e sugere qu
ue esta áre
ea seja um
m
local de turbulê
ência assocciado a pou
uca profund
didade. As estações 1, 2 e 3 pos
ssuíram ass
maio
ores biomasssas, devido à presença de gran
nde quantidade de are
eia, comum às coletass
realizzadas em zona
z
de arre
ebentação.
Quan
nto ao messozooplânccton e maccrozooplânc
cton, o grupo Copepo
oda apresentou maiorr
abun
ndância relativa, desttacando-se,, principam
mente, Parvvocalanus crassirostriis, Oithona
a
spp.,, Temora spp., Eute
erpina acu
utifrons, Co
orycaeus sp.,
s
Clauso
ocalanus furcatus
f
P.
crasssirostris, Oiithona spp., E. acutifro
ons e; Temo
ora spp., Corycaeus sp., Acartia lillgeborgi
l
e
Clau
usocalanus furcatu,
f
respectivamen
nte.
Foi possível
p
ob
bservar que as frequ
uências rela
ativas das espécies m
macrozooplanctônicass
apressentaram alterações
a
que pode
em ter sido
o ocasiona
adas pela diferença nos cicloss
repro
odutivos da
as espéciess, por exem
mplo, na 1ª campanha
a, houve o predomínio
o de larvass
Cyph
honautes de
e Bryozoa, hidromedusas e velígeres de Bivvalvia e Ga
astropoda, havendo
h
na
a
2ª Campanha
C
o
ovos
e larvvas de poliq
queta com maior frequ
uência e ve
elígeres de
e Bivalvia e
Gasttropoda com
m menor fre
equência rellativa.
De uma
u
maneirra geral, o zooplâncton se caractterizou pelo
o predomín
nio de uma mistura de
e
espé
écies holop
planctônicass neríticas e oceânic
cas e algumas larvass de organ
nismos em
m
perío
odo reprodu
utivo.
6.9.1
1.2 Comun
nidade Benttônica
A caracterização da comun
nidade de fundo se ba
aseou em da
ados secun
ndários obtid
dos a partirr
do Programa
P
d Monitorramento da
de
a Biota Ma
arinha do Complexo Portuário do Pecém
m
(CEA
ARÁ PORT
TOS/IEPRO, 2012) e da
d dissertação intitulada “Avaliaçção da toxicidade doss
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sedim
mentos e macrofauna
m
bentônica em áreas portuárias: Porto do M
Mucuripe e Complexo
o
Portu
uário do Pecém
P
(CE); e Porrto de Sa
antos (SP)” (Moreira, 2009). Apesar
A
do
o
moniitoramento estar send
do realizado
o desde o ano de 20
005, optou--se pela uttilização do
o
relató
ório mais re
ecente como base.
Busccando mantter a estrutu
ura dos trabalhos originais, a carracterização
o do bentos
s se dividiu
u
em quatro
q
tópiccos: endofa
auna de su
ubstrato inc
consolidado
o da zona de praia e de região
o
suba
aquática, epifauna
e
de
e substrato
o consolidado de zona
z
entre--marés e de região
o
suba
aquática.
Vale ressaltar que
q foram le
evados em consideraç
ção os estud
dos que co
ontemplam a região de
e
zona
a entremaré
és para carracterizar a AID do prresente EA
A, uma vez que estes ambientess
enco
ontram-se no
n limite da
a AID do empreendim
e
mento e soffrem influên
ncia direta das águass
oceâ
ânicas que se
s encontra
am dentro desta.
6.9.1
1.2.1 Endofauna da Zo
ona de Praiia
As praias
p
aren
nosas são sistemas dinâmicos,
d
nos quaiss a variabillidade das condiçõess
ambiientais é um
ma constan
nte e, por se
s tratarem
m de um am
mbiente de
e interface e transição
o
entre
e a terra e o mar, seus limites com
m os ambien
ntes adjace
entes nem ssempre são muito bem
m
defin
nidos. A zonação
z
nessas áre
eas, no se
entido clásssico, nunca foi pre
ecisamente
e
comp
provada, ou
u seja, limite
es bem defiinidos não têm
t
sido de
emonstradoss.
Além
m disso, esp
pécies indivviduais mostram mais claramente
c
padrões de
e zonação do
d que sua
a
biota
a como um todo. Os principais fattores estrutturadores desta
d
comun
nidade dize
em respeito
o
à morfodinâmicca ambiental, como inclinação da praia e tamanh
ho das partículas do
o
sedim
mento, que
e irão regula
ar a dispon
nibilidade de
d alimento, dentre ou
utros compo
onentes de
e
estre
esse à messma. A maccrofauna da
a zona entre-marés de
d praias po
ode ser caracterizada
a
como
o uma com
munidade com
c
baixa diversidade
e, reduzida
a riqueza e elevada dominância
d
a
numé
érica de poucas espéccies, quando
o comparad
da com a de
e regiões su
ubmersas.
6.9.1
1.2.1.1 Metodologia
Os pontos
p
de co
oletas foram
m distribuídos ao longo
o de dois trransectos perpendicula
ares à linha
a
de praia.
p
O primeiro (T1
1) à jusan
nte do píerr do Comp
plexo Portu
uário, com 150m de
e
comp
primento; o segundo transecto (T
T2) localizad
do também
m à jusante do píer, ma
argeando o
curra
al de pesca
a, com 300m
m de comprrimento (Fig
gura 53). Em
E cada um
m recolheu-s
se amostra
a
do substrato
s
uttilizando “ccorer” (amo
ostrador de PVC de 15 cm de altura por 15 cm de
e
diâm
metro) nas zonas
z
de me
esolitoral su
uperior, médio e inferio
or. O sedim
mento foi peneirado em
m
malh
ha de 1 mm
m ainda no
o campo e o material obtido foi recolhido, levado ao laboratório
o
fixad
do em álcoo
ol 70% e corado
c
com
m Rosa Bengala, para
a posterior identificaçã
ão. A cada
a
transsecto recolh
heu-se 15 amostras de sedimento não co
onsolidado, distribuído
os nas trêss
regiõ
ões de entre
e-marés: mesolitoral
m
s
superior
(5), mesolitora
al médio (5) e mesolito
oral inferiorr
(5), totalizando
t
a cada cole
eta 30 amosstras deste substrato.
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Figura 53 - Pontos
P
de Am
mostragem da
a Endofauna, Epifauna e B
Bentos.

A prraia do Pe
ecém pode ser subdivvidida de acordo com
m as muda
anças nas condiçõess
hidro
odinâmicas da água intersticial, no
os diferente
es níveis da
a costa. Quatro zonas podem serr
distin
nguidas:


a praia, caracterizada por areia seca
s
oriunda do transp
porte eólico
o
Zona 1, no topo da
ações de du
unas do Peccém;
das gera



Zona 2, logo abaixo
o da zona 1,
1 onde obs
serva-se um
ma zona de retenção de
e água que
e
é leveme
ente umede
ecida na baixa-mar;



Zona 3, uma área de
d ressurgê
ência, onde a água flui e reflui do
o sedimento
o de acordo
o
com as marés
m
semii-diurnas da
a área;



Zona 4, mais inferrior da costta que é permanente
p
mente satu
urada e ocorre pouca
a
nte o ciclo de
d marés.
troca de água duran

Com
m os dados foram calcculadas as diversidade
es de Shan
nnon-Wiene
er (H’), dom
minância de
e
Simp
pson (λ), e a equitab
bilidade de
e Pielou (J
J’) para ca
ada transeccto. Tais ín
ndices são
o
impo
ortantes indiicadores de
e qualidade ambiental.
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6.9.1
1.2.1.2 Cara
acterização
o
Os trransectos T1
T e T2 posssuem similaridades em
e termos de
d composição das es
spécies dass
suass comunidad
des, compa
artilhando 11
1 dos 16 táx
xons encon
ntrados.
A fau
una bentônica da zona
a de praia arenosa
a
foi caracteriza
ada principa
almente pela presença
a
de poliquetas,
p
m
moluscos
e crustáceo
os. A área 1 (próximo
o ao Complexo Portuá
ário) possuii
meno
or diversida
ade de esspécies e abundância
a
a de indivíd
duos (Tabe
ela 16 e Tabela
T
17),,
prova
avelmente devido aos
a
frequentes soterrramentos eólicos e aprisiona
amento de
e
sedim
mentos pela
a ponte de acesso
a
ao Complexo.
C
Em contraste
c
co
om as espé
écies que co
olonizam os
s recifes de arenito do Pecém, a maioria
m
dass
espé
écies da pra
aia arenosa
a é móvel. As
A caracterrísticas físiccas e o perrfil da praia do Pecém
m
muda
am sazona
almente e muitos
m
orga
anismos faz
zem uma migração
m
m
mareal ou sazonal
s
em
m
respo
osta à mud
dança no ba
atimento de
e ondas, de
evido ao inte
enso hidrod
dinamismo da praia. A
abun
ndância de poliquetas (52%) foi maior quan
ndo compa
arado com os molusco
os (47%) e
crusttáceos (1%). Entre os moluscos destacaramd
-se os gastrrópodes e b
bivalves.
Ta
abela 16 - Mattriz da abund
dância da mac
croinfauna e epifauna ben
ntônica dos p
pontos amosttrados no
subs
strato não co
onsolidado da
a praia do Pe
ecém, São Go
onçalo do Am
marante-CE no
os meses de outubro de
20
011 a outubro
o de 2012. MS
S: mesolitora
al superior; MM:
M mesolitorral médio.
MS

MM

MI

MS

MM

MI

T1

T1

T1

T2

T2

T2

Polychaeta

113

127

25

629

94

31

Donax striatus

-

3

102

1

17

189

Donax ge
emmula

-

1

12

-

3

23

Anomalocard
dia flexuosa

2

6

1

18

16

-

Iphigenia brasiliana
b

4

7

-

1

2

-

Solen ob
bliquus

-

1

-

-

-

-

Tellina
a sp

1

1

1

-

2

-

Sphenia an
ntilensis

-

-

-

-

-

1

Heterodonax bimaculata

27

9

8

30

5

-

Neritina virginea
v

1

-

-

280

-

-

Neritina zebra

1

-

-

21

-

-

Olivella minuta
m

-

-

-

-

6

88

Turitella exoleta
e

-

-

-

4

-

-

Hastula cinerea
c

-

-

-

-

-

26

Isopo
oda

-

2

2

-

-

3

Cumacea

-

-

2

-

-

2

Tota
al

149

157

153

984

145

363

Táxo
ons

Fonte: CE
EARÁPORTO
OS/IEPRO (20
012).
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bela 17 - Dado
os agrupados
s da abundân
ncia da macro
oinfauna e ep
pifauna bentô
ônica dos tran
nsectos no
substrato inconsolidad
do da praia do
o Pecém, São
o Gonçalo do
o Amarante, C
Ceará ao long
go do
moniitoramento (o
outubro/2011 a outubro/20
012). T1: Tran
nsecto 1; T2: Transecto 2
Taxons

T1

T2
2

Polychaeta

265

754
4

D
Donax
striatuss

105

207
7

D
Donax
gemmulla

13

26
6

Anom
malocardia flexxuosa

9

34
4

Iph
higenia brasilia
ana

11

3

S
Solen
obliquuss

1

-

Tellina sp

3

2

Sp
pheniaantilenssis

-

1

Heterrodonax bimacculata

44

35
5

N
Neritina
virgine
ea

1

280
0

Neritina zebra
a

1

21
1

O
Olivella
minuta
a

-

94
4

T
Turitella
exoletta

-

4

H
Hastula
cinerea

-

26
6

Isopoda

4

3

Cumacea

2

2

Total

459

149
92

Fonte: CE
EARÁPORTO
OS/IEPRO (20
012).

Na zona
z
do mesolitoral superior do trransecto 2, cuja influên
ncia de águ
ua doce da percolação
o
das dunas é evidente,
e
o
ocorre
um substrato de naturezza lamosa,, onde os poliquetass
detrittívoros da família Ne
ereidae e o molusco gastrópode
e Neritina vvirginea sã
ão bastante
e
abun
ndantes. A dominância
a de polique
etas pode ter
t ocorrido
o devido à a
alta disponibilidade de
e
maté
éria orgânica no sedimento, principal alimento
o de diverso
os grupos d
desta Class
se.
Nestta faixa en
ntremarés, espécies característticas predo
ominaram, conforme observado
o
durante todo o ano, como os polique
etas. Variaç
ções sazona
ais da desccarga de ág
gua doce e
acúm
mulo de ma
atéria orgân
nica levaram
m a uma alteração
a
na
a composiçção faunístiica durante
e
todo o período do
d monitora
amento amb
biental.
No mesolitoral
m
do transeccto T2, os moluscos Donax
D
stria
atus e Olivvella minuta
a estiveram
m
prese
entes durante todo o ano, com variações de populaçções jovenss e adultas
s. Entre oss
molu
uscos encon
ntrados tantto no T1 co
omo no T2, Donax stria
atus foi a esspécie que teve maiorr
denssidade, com
m 312 indivíd
duos.
A áre
ea do transsecto T2 po
ossui condiçções ambientais de sedimento lam
moso, rico em
e matéria
a
orgânica e sedimento anóxxico a pouccos centíme
etros da sup
perfície, deccorrente da
a deposição
o
a
Nesta
a área, o acúmulo
a
da
a matéria orgânica
o
prromove o ssurgimento da cadeia
a
de argila.
detríttivora. A árrea do transsecto T1 po
ossui carac
cterísticas de
d sedimentto arenoso,, baixo teorr
de matéria
m
orgâ
ânica, alto hidrodinam
mismo e enttrada de alimento e o
oxigênio pello influxo e
refluxxo da maré
é. Tais carracterísticass diferencia
adas são fa
atores prep
ponderantes
s na baixa
a
similaridade am
mbiental em termos qua
alitativos e quantitativo
q
s de compo
osição de es
spécies.
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Os poliquetas
p
dominaram o mesolitora
al superior tanto
t
no tra
ansecto T1 ccomo no tra
ansecto T2..
No mesolitoral
m
superior e inferior do
os transecto
os ocorrera
am mais esspécies de moluscos,,
onde
e as espéciies Donax striatus, Ha
astula cinerrea e Olivellla minuta fforam dominantes em
m
núme
ero de indivíduos no mesolitoral inferior, en
nquanto Ne
eritina virgin
nea foi dom
minante em
m
núme
ero de indivvíduos no mesolitoral
m
superior. A maior abundância de
e moluscos ocorreu no
o
transsecto T2.
Na análise
a
anu
ual do monitoramento
o podem-se observarr as variaçções da es
strutura da
a
comu
unidade. O transecto T2
T do sedimento aren
no-lamoso apresentou
a
um maior número de
e
táxon
ns e abund
dância em relação
r
ao transecto T1
T da área arenosa (T
Tabela 18). Os índicess
de diversidade de
d Shannon-Wiener mostram
m
um
m aumento na
n área lam
mosa (transe
ecto 2). Tall
resulltado mostra que o transecto 2 possui uma
u
maior riqueza de
e táxons, sem haverr
domiinância de algum
a
táxon na comun
nidade. Este
e padrão nã
ão foi seme
elhante aos obtidos ao
o
longo
o do monito
oramento, desde
d
2005
5, o que sug
gere modificcações sign
nificativas na
n estrutura
a
da co
omunidade provavelme
ente devido
o ao soterra
amento.
Ta
abela 18 - Des
scritores de diversidade
d
e dominância
a da comunid
dade da macro
oinfauna do substrato
s
in
nconsolidado
o da praia do Pecém, São Gonçalo
G
do Amarante-CE
A
E. Dados agru
upados das coletas de
Ou
utubro de 2011 a Outubro de 2012 para
a a análise anual do monittoramento.
Descritores / Transectos

T1

T2

S (táxons)

12

15

N (número de
d indivíduos)

459

1492

H' (Shannon-W
Wiener log10))

0,55

0,67

J (Equitabilida
J'
ade de Pielou)

0,51

0,57

λ (Sim
mpson)

0,39

0,31

Fonte: CE
EARÁPORTO
OS/IEPRO (20
012).

Com
mparando a variação sa
azonal dos índices, ob
bserva-se um
u decrésciimo da dive
ersidade no
o
mês de fevereirro, permane
ecendo em níveis maiis baixos no
os meses sseguintes até
a abril, no
o
T2 (Figura
(
54)). A reduçção da diversidade ocorreu
o
devvido às alttas abundâ
âncias doss
poliq
quetas, do bivalve
b
Donax striatus e do gastró
ópode Olivella minuta, resultante da
d variação
o
sazo
onal das pop
pulações no
o Transecto
o 2 provave
elmente porr aspectos rreprodutivos
s ou outross
aspe
ectos ecoló
ógicos. Pod
de-se também hipotetizar uma
a relação com o au
umento da
a
produtividade do
o ecossiste
ema pelas chuvas.
c
Ass
sim, não parrece haver forte impac
cto negativo
o
do po
orto nessa dinâmica na
atural.

MRS Estudos
E
Ambien
ntais Ltda
www.m
mrsambiental.co
om.br

166
6

Estudo Amb
biental Comple
ementar da Am
mpliação do
Terminal de Múltiplo Uso - TM
MUT
e Pecém
Porto de

Fig
gura 54 - Varriação do índiice de diversidade de Sha
annon-Wienerr (H’) nos meses amostrad
dos e nos
transectos na faix
xa arenosa inconsolidada do monitoram
mento ambie
ental de Outubro de 2011 a Outubro de
e
2012.
EARÁPORTO
OS/IEPRO (20
012).
Fonte: CE

Este padrão foi acompanha
ado pelos outros
o
descrritores, equitabilidade e dominânc
cia. O início
o
do período chuvvoso a parttir de março
o/julho prom
move a dre
enagem con
ntinental, o que leva a
um aumento
a
da
a produtivid
dade e mattéria orgânica na área
a, aumenta
ando a população doss
poliq
quetas detrittívoros.
Obse
ervaram-se índices de
d diversidade comum
mente baixxos ou nu
ulos no tra
ansecto T1
deco
orrentes de impacto
os do Complexo Portuário, na estru
utura sedim
mentar e,,
conssequenteme
ente, na comunidade
c
e biótica. Sua altera
ação signifficativa pode sugerirr
impa
actos ambie
entais nega
ativos relacionados co
om o Comp
plexo Portuá
ário do Pec
cém, como
o
poluiição orgânicca e introdu
ução de esp
pécies exóticas na estrrutura da co
omunidade.
6.9.1
1.2.2 Endofauna da Região Suba
aquática
Ao contrário da fauna de praias
p
caraccterizada an
nteriormente
e, a infauna
a bentônica de regiõess
aquáticas apresenta
a
c
condições
r
relativament
te estáveiss. A distribu
uição desta
a fauna ao
o
suba
longo
o do fundo acaba sendo
s
dete
erminada pelas
p
cond
dições físicco-químicas
s da água
a
circu
undante e do
d tipo de sedimento
s
n locais, geralmente
nos
e resultando
o em uma distribuição
d
o
em manchas.
m
S distribuição vertical acaba sen
Sua
ndo determinada pela disponibilid
dade de OD
D
na ág
gua que pe
ercola pelo sedimento, com a mac
crofauna ha
abitando ge
eralmente as
a camadass
de menores tamanh
supe
eriores e organismos
o
hos, como meiofauna
a e microffauna, que
e
geralmente abundam em camadas
c
ma
ais profunda
as.
6.9.1
1.2.2.1 Metodologia
Foi realizada
r
ap
penas uma coleta em cinco ponttos diferente
es (Figura 53) (janeiro
o de 2008),,
utilizando um pe
egador de fundo do tipo Van Vee
en. O sedim
mento foi re
efrigerado e levado ao
o
laborratório, ond
de foi tratado para diiversas outtras análise
es e, por ffim, peneira
ado para a
sepa
aração dos organismos
o
s.
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6.9.1
1.2.2.2 Cara
acterização
o
O grrupo de ma
aior ocorrên
ncia foi o dos
d
bivalves, com 56%
% do total de 86 orga
anismos. A
e freqüente, com 36 indivíduoss
espé
écie Laevica
ardium bra
asilianum fo
oi a mais abundante
a
enco
ontrados, não
n
sendo registrada
a apenas na estação
o 1. A co
omposição faunística,,
conssiderando-se
e apenas os grandes grupos
s taxonômiicos teve Mollusca - 59,30%,,
Polycchaeta - 32,56%, Nem
matoda - 4,65%, Crustacea - 2,33%
%, Echinode
ermata - 1,1
16%.
Na estação
e
1, foram identificados 11 organismos, sendo os Polycchaeta o grupo
g
maiss
abun
ndante (66,6
67%). Desttacaram-se as famílias Glycerida
ae e Orbiniidae, além do bivalve
e
Abra
a aequalis e nemátodoss.
A esstação 2 apresentou
a
ndo o bivalve Laevica
ardium bra
asilianum o
29 organiismos, sen
organismo maiss abundante (21 indiivíduos), se
eguido pelo
o bivalve S
Strigilla sp. (2) e porr
poliq
quetos (fam
mílias Cirra
atulidae, Nereidae,
N
Pholoididae
e e Sigallionidae). A estação
o
apressentou aind
da o crustácceo Pinnixa
a sp (carang
guejo) e o offiuróide Ophionereis re
eticulata.
Na estação P3,
P
foram encontrado
os 20 org
ganismos, sendo o bivalve La
aevicardium
m
brasiilianum o organismo
o
m
mais
abund
dante (11 in
ndivíduos). Foram enccontrados também
t
oss
bivalves Tellina versicolor e Mulina cle
eryana e o escafópode
e Antalis dissparile e os
s poliquetoss
da fa
amília Mage
elonidae, Ne
ereidae, Orb
binidae e Pilargidae.
A esstação P4 apresentou
a
15 organissmos, send
do os poliq
quetos da ffamília Pholoididae oss
organismos ma
ais abunda
antes (6), seguido pelos
p
bivalvves L. bra
asilianum (3).
(
Foram
m
enco
ontrados ain
nda os esca
afópodos An
ntalis disparrile e Grapta
acme ebore
eum.
Na estação
e
P5
5, foram id
dentificadoss 11 organ
nismos, sendo os bivvalves o grupo
g
maiss
abun
ndante, com
m 5 indivíduos enconttrados (rep
presentadoss pelas esp
pécies L. brasilianum,
b
Corb
bula caribea
a e Strigilla sp) e os poliquetos
p
das
d famíliass Cirratulida
ae e Syllida
ae, além de
e
nema
atodos e o caranguejo Excirolana
a brasiliensis
s.
Os descritores
d
d comunid
da
dade calcula
ados estão apresentad
dos na Tabe
ela 19, com
m os valoress
médiios de três réplicas
r
em
m cada ponto
o.
Ta
abela 19 - Des
scritores de comunidade
c
b
bentônica
ca
alculados para o Complexo
o Portuario do
d Pecém.
Estação

Densidade

Riqueza

H'

1

67

2,33

0,79
9

2

176

3,67

1,11
1

3

121

3,67

1,12
2

4

91

3,67

1,25
5

5

67

2,67

0,91
1

F
Fonte:
Moreirra (2009).

6.9.1
1.2.3 Epifauna e Macrroalgas de Substrato
S
Consolidado
C
o de Zona E
Entre-Marés
s
As áreas com substrato
s
ro
ochoso gera
almente abrrigam flora e fauna ma
ais ricas do
o que as de
e
praia
as com areia (Lewis, 1964). Muito
os animais da
d faixa enttre marés p
podem tolerar a subida
a
e de
escida da água
á
e o bater
b
das ondas,
o
quando conseguem fixarr-se firmemente a um
m
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subsstrato estávvel. Existe um
u zoneam
mento distin
nto de alga
as e de várrios tipos de
d animais,,
entre
e a marca da
d maré baixxa e a zona
a de resping
go supralitoral.
Num
m ambiente rochoso é característtico o apare
ecimento de poças de
e marés. Estas poçass
são microcosmo
m
os da vida marinha en
ncontrado na
n faixa entre-marés e facilmente acessíveiss
quan
ndo a maré está baixa.. Para colon
nizarem a fa
aixa entre-m
marés os orrganismos necessitam
m
de adaptações que permitam sua sob
brevivência. Dentre oss que habita
am substratto rochoso,,
as crracas e alguns molusccos são os melhor ada
aptados, po
ois apresen
ntam um ex
xoesqueleto
o
basta
ante eficaz para enfrentar os pro
oblemas ma
ais característicos do a
ambiente en
ntre-marés,,
como
o hidrodinam
mismo e de
essecação.
As regiões
r
de substrato consolidad
do da zona
a entre-ma
arés da pra
aia do Pec
cém foram
m
divididas em quatro áreas:


Área 1: constituída
a de substra
atos consollidados pró
óximos aos currais de pesca sob
b
ação do processo de
d assoream
mento na fa
aixa de praia
a;



Áreas 2 e 3: constittuídas dos afloramento
a
os rochososs mais abun
ndantes no Pecém;
P



Área 4: possui oss afloramen
ntos mais próximos ao
a píer e a estrutura
a física do
o
Complexxo Portuário
o.

1.2.3.1 Metodologia
6.9.1
Foram realizada
as coletas utilizando-se
u
e “quadrats
s” (quadrado
os de 100 ccm²). As coletas foram
m
menssais nas marés
m
baixas no períod
do de Outu
ubro (2011)) a Outubro
o (2012), nas 4 áreass
mosttradas na Figura 53. Em cada “quadrat” amostrado os animais encontra
ados foram
m
identtificados e quantificado
q
os. Alguns dos exemp
plares vágeiis foram reccolhidos ma
anualmente
e
e oss sésseis fo
oram retirad
dos, juntam
mente com parte do substrato,
s
ccom o auxílio de uma
a
espá
átula.
Esse
es animais foram levad
dos ao labo
oratório, pre
eservados em álcool 7
70%. Para os animaiss
sésseis foi avaliado o perccentual de cobertura
c
e observada
as as diverssas interaçõ
ões tróficass
e as diferen
ntes espéciies vágeis e sésseis que se esttabeleceram
m neste am
mbiente. No
o
entre
subsstrato conso
olidado são distribuídoss os quadra
ats de acord
do com o ta
amanho de cada recife
e
incluindo també
ém as poça
as de maréss. Com os dados foram
m calculada
as as diverrsidades de
e
nnon-Wiene
er (H’), dom
minância de
d Simpson
n (λ) para cada transsecto, assim como a
Shan
equittabilidade de
d Pielou (J’’).
6.9.1
1.2.3.2 Cara
acterização
o
A co
omunidade bentônica de substra
ato consolid
dado encon
ntrada no e
entorno do Complexo
o
Portu
uário do Pe
ecém e, consequentem
mente, na Área
Á
de Inffluência da ampliação do TMUT,
base
eando-se no
os dados secundários
s
s, é constituída basiccamente de
e esponjas,, cnidários,,
molu
uscos, crusttáceos, poliq
quetas e asscídias (Figu
ura 56).
A divversidade de
d espéciess nos aflora
amentos rochosos da área de inffluência do
o Complexo
o
Portu
uário do Pe
ecém tem siido modifica
ada ao long
go do tempo
o. Após a cconstrução do Porto, a
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biodiiversidade desta reg
gião sofreu
u impacto devido a um grand
de soterram
mento doss
subsstratos, o qu
ue resultou em ampla mortalidade
m
e de espécie
es.
Apóss esse impacto inicial, observou--se, através
s do monitoramento m
mensal da região sob
b
influê
ência do Co
omplexo Po
ortuário do Pecém, qu
ue o processso de suce
essão ecoló
ógica neste
e
ecosssistema é bastante dinâmico. Pe
eríodos com
m maior inccidência de ventos e períodos
p
de
e
chuvva e seca provocam
m alteraçõe
es na dinâ
âmica sediimentar da
a praia, oc
casionando
o
soterrramentos/e
exposições periódicas do substratto consolida
ado. Ao lon
ngo de treze
e meses de
e
moniitoramento (outubro/20
011 – outub
bro/2012) ob
bservou-se diferenças significativ
vas na biota
a
caussadas pelos soterramen
ntos periódicos das áre
eas recifaiss.
Nos meses de outubro, novembro, dezembro/2
d
2011 e jane
eiro/2012, a planície de
d abrasão
o
prese
ente na prraia do Pecém (entre
e as Áreas
s 2 e 3 do
o monitoram
mento) enc
contrava-se
e
comp
pletamente soterrada. Já em fevereiro/2012, esta forrmação rocchosa come
eçou a serr
expo
osta, possibilitando a observaçção de pe
equenos bancos
b
de algas, co
onstituídos,,
princcipalmente, pela espéccie Ulva flexxuosa. No período
p
de março
m
a ma
aio/2012, a planície de
e
abrassão encontrava-se exxposta em sua maiorr parte, se
endo cobertta principalmente porr
varia
adas macro
oalgas. A pa
artir de junho/2012 foi observado
o o início d
do soterram
mento desta
a
planíície de abra
asão, que progrediu
p
atté setembro
o/2012. No mês de outubro/2012, observou-se novamente
n
o início da
a exposição
o desta pla
anície de abrasão,
a
ag
gora sendo recoberta,,
princcipalmente, por uma alga coralina.
As co
onsequênciias da dinâm
mica de sotterramento//exposição do substratto consolida
ado sobre a
biota
a da praia do
d Pecém podem
p
ser exemplifica
adas atravé
és da variaçção das porcentagenss
médiias de cobe
ertura das macroalgass. As macrroalgas são
o um dos ccomponente
es da biota
a
maiss diretamentte afetados por este prrocesso.
As macroalgas
m
orcentagenss médias de
e cobertura
a expressiva
as nas Área
as 1, 2 e 3
tiveram po
de monitoramen
m
nto. No gráffico abaixo (Figura 55)) pode-se observar
o
cla
aramente a diminuição
o
da porcentagem
m média de
e cobertura das macro
oalgas na Área
Á
2 do m
monitorame
ento, região
o
que mais
m
sofreu
u com o sote
erramento periódico
p
do
o substrato.
A Árrea 3 é a que menos sofre com os processos de soterramento/exxposição do
o substrato
o
conssolidado, po
ois nesta re
egião o sub
bstrato cons
solidado é colonizado
o, principalm
mente, pela
a
espé
écie de poliqueta biocconstrutor Phragmatop
P
poma cauda
ata. A Área
a 4, indepe
endente da
a
dinâm
mica soterra
amento/exp
posição, sempre apres
sentou baixa
as porcenta
agens de co
obertura de
e
macrroalgas.
Poré
ém, observo
ou-se um aumento dessta cobertura nos messes de sete
embro e outtubro/2012,,
quan
ndo o subsstrato conssolidado da
a Área 4 foi colonizzado por a
algumas es
spécies de
e
macrroalgas verd
des e vermelhas.
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ela 20 - Lista das espécies
s de macroalgas observad
das na região
o entre marés
s em torno do
o Complexo
Portu
uário do Pecé
ém, São Gonç
çalo do Amarrante, Ceará.
Divisão

Espécie

Divisão
o

Esp
pécie

RHO
ODOPHYTA
(59%)

Bryoth
hamnion seafo
orthi
Graciilaria cervicorn
nis
Gracila
aria domingen
nsis
Gra
acilaria birdiae
e
Hypn
nea musciform
mis
Ama
ansia multifida
a
Pteroclad
diella caerulesscens
Pteroccladiella bartle
etti
Jania rubens
La
aurencia sp.
Crypto
onemia crenullata
Crypton
nemia semine
ervis
Geliidiella acerosa
a
Agla
aothamnion sp
p.
Centro
oceras clavulattum
Cora
allina officinaliis

CHLOROPHYTA
(7%)

Ulva lactuca
l
Ulva fllexuosa
Caulerpa racemosa
Caulerpa mexicana
Caulerpa se
ertularioides
Bryopsis
s pennata
Rhizocloniu
um riparium
Cladophora sp.

PHA
AEOPHYTA
(30%)

Padin
na gymnosporra
Dictyo
opteris delicatu
ula

HETEROKONT
TOPHYTA
(4%)

Lobophora
a variegata

Fonte: CE
EARÁPORTO
OS/IEPRO (20
012).
Catego
orias segundo IUCN (2011):
CR (Em
m perigo crítico
o) - “Critically endangered” - Rissco extremamen
nte alto de extin
nção na naturezza em futuro ime
ediato.
EN (Em
m perigo) - “End
dangered” - Risco muito alto de
e extinção na na
atureza em futuro próximo.
VU (Vu
ulnerável) – “Vu
ulnerable” - Alto risco de extinçã
ão na natureza em médio prazzo.
DD (Dados deficientes).

Fig
gura 55 - Porc
centagem mé
édia de coberrtura das mac
croalgas nas quatro áreas
s de monitora
amento da
prraia do Pecém
m, São Gonça
alo do Amara
ante – CE
Fonte: CE
EARÁPORTO
OS/IEPRO (20
012).

Os dois
d
grupos de maior riqueza enco
ontrados na
as regiões de
d substrato
o consolidad
do da praia
a
do Pecém são Rhodophyta
R
a e Chlorophyta.
A alg
ga Ulva flexxuosa forma
a extensos bancos tan
nto sobre os
o afloramentos, quantto sobre ass
colôn
nias do po
oliqueta bio
oconstrutor Phragmato
opoma cau
udata. A espécie de macroalga
a
Padiina gymnosspora, que no
n ano ante
erior aprese
entava exte
ensos banco
os, ocorreu em baixass
denssidades no período de
e outubro/2
2011 a outu
ubro/2012. Outras esp
pécies de macroalgas
m
s
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comu
umente en
ncontradas na região
o entre marés
m
da praia do Pecém sã
ão Hypnea
a
muscciformis, Bry
ryopsis penn
nata e Caullerpa racem
mosa.
A fau
una dos sub
bstratos con
nsolidados da zona en
ntre marés encontra-se
e listada na
a Figura 57..
Os moluscos
m
(b
bivalves e gastrópodes
g
s) e os crus
stáceos são
o os táxonss mais repre
esentativoss
na composição da comunidade fauníística obserrvada neste
e período (Figura 57). A espécie
e
de polvo
p
Octop
pus insularis, já enccontrada ne
esta região
o da praia do Pecém
m, não foii
obse
ervada no período de outubro/201
o
1 a outubro
o/2012.
Filo

PORIFERA
A

CNIDARIA
A

MOLLUSCA
A
(B
Biva lvia / Gastro
opoda)

Família

Espécie

Nome pop
pular

Clionaidae

Cliona sp.

Esp onj a

Chalinidae

H
Haliclon
a cf. cae
erulea

Esp onj a

P acospongiidae
Pl
e

Placospongia sp.

Actiniidae

Bunodosoma sp.

Zoanthidae

P
Protop
alyth oa va
ariabilis

Coral-mo
ole

Zoanthidae
Zoanthidae

Palythoa caribae
P
eorum
Zoanthus socia
atus

Baba-de-b
boi
Coral-mo
ole

I
Isognomonidae

Isognomon bic
color
Brachidonte s e xustus
B
x

---------

Esp onj a
A nêmona-do
o-mar

Mytilidae
Ostreidae

Crrassostrea rhizo
ophorae

Búzio
Ostra

Ostreidae

C
Crassostrea
bras
siliana

Ostra

Buccinidae
Acmaeidae

Pisania pusiio
Collisella subrug
gosa

Búzio
Búzio

Fissurellidae

Fissurella ros
sea

Búzio

Littorinidae

Littorina zicz ac

Búzio

Littorinidae
Tro chidade

va
Littorina flav

Búzio
Búzio

Siphonariidae
Thaididae
Ba lanidae
Grapsidae
Portunidae
Xanthidae
Xanthidae
Chthamalidae
Diogenidae

Tegula viridu
ula

-------Búzio
Craca
a
Caranguejo
Siri
Caranguejo
Caranguejo
Craca
a

Menippidae

Sipho na ria hisp
pida
Sttramonita h aema
astoma
Balanus amphiitrite
Pac
chyg rapsus tran
nsversus
Callinectes sp.
s
Eriphia gonag
gra
P
Pilumn
us dasyp
podus
C
Chthamal
us bisin
nuatus
C
Cliba
nar ius an tillllensis
Menippe n odi frons
fr

Plagusiidae

Plagusia d epre
essa

Caranguejo
Caranguejo

AN
NNELIDA (Polychaeta)

Sab ellariidae

Ph
hragma topoma caudata
c

-----

ata
Echinode rma

E
Echinometridae

E
Echinometra
luc
cunter

ouriço-do-ma
ar-preto

Polycito rid ae

E istoma vann
Eud
namei

------

Didemnidae

Didemn um sp.
s

------

Didemnidae

Did
demnum psamm
matodes

------

DA
ARTHROPOD
(Crustacea
a)

CHORDATA
A
(T
Tunicata: Asc id
diacea)

Paguro
o

Figurra 56 - Fauna das áreas de
e substrato consolidado
c
da
d praia do Pecém, São Gonçalo do Am
marante - CE
Fonte: CE
EARÁPORTO
OS/IEPRO (20
012).
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Figura 57 - Porcentagem de espécies po
or táxon nos recifes de arrenito sob inffluência do Complexo
C
uário do Pecé
ém, São Gonç
çalo do Amarrante, Ceará.
Portu
Fonte: CE
EARÁPORTO
OS/IEPRO (20
012).

A espécie exótica de poliqueta Phrag
gmatopoma caudata fo
oi encontrad
da em todas
s as quatro
o
áreass de estudo
séssil mais comum na
o, sendo o organismo
o
a região enttre marés do substrato
o
conssolidado da
a praia do Pecém. A porcentagem média de cobertu
ura chegou
u a 69,6%,
levan
ndo a padrrões de alta
a dominânccia e baixa
a diversidad
de do subsstrato conso
olidado. Ass
colôn
nias deste poliqueta apresentam aumento em
e sua área
a de coberttura desde o início do
o
moniitoramento em 2005. Assim,
A
sugere-se que
e a espécie possa ter chegado por água de
e
lastro
o, a partir dos navios que
q utilizam
m o Complex
xo Portuário
o do Pecém
m.
Os cirripédios
c
C
Chthamalus
s bissinuatu
us e Balanu
us anfitrite e o molusco
o bivalve Brrachidontess
exusstus são org
ganismos se
esséis bem comuns na
as zonas de
e supralitora
al, mesolitoral superiorr
e me
esolitoral médio,
m
mosttrando a re
esistência destas espé
écies a períodos prolo
ongados de
e
desssecação.
O mo
olusco bivalve Isognom
mon bicolorr foi encontrrado nos afloramentos rochosos e pilares do
o
píer da praia do Pecém, deve
d
ser acompanhad
da a médio
o e longo p
prazo para verificar ass
altera
ações deco
orrentes da
a introdução
o dessa es
spécie na área
á
de inffluência do Complexo
o
Portu
uário do Pecém.
De uma
u
maneirra geral, de
entre todass as áreas, foi observa
ado o messmo padrão
o de baixass
diverrsidades e equitabilidades e alttas dominâ
âncias ao longo
l
do a
ano. A intrrodução de
e
espé
écies exóticcas, aliada às características intrrínsecas a este tipo d
de ambiente
e, bastante
e
variá
ável ao long
go do ano, fa
az com que
e haja dominância de certos
c
grupo
os taxonôm
micos, o que
e
caussa este padrrão nos fato
ores descritores da com
munidade.
6.9.1
1.2.4 Epifauna de Sub
bstrato Conssolidado Su
ubaquático
O lan
nçamento de
d água de lastro com organismos
s patogêniccos e exóticos é consid
derada uma
a
forma
a de poluiçção, uma ve
ez que gera
a danos à flora
f
e fauna da região
o costeira, pode
p
trazerr
doen
nças à popu
ulação e gerrar impactos econômic
cos e sociais.
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Isso ocorre po
orque, quan
ndo o navvio capta água
á
no porto
p
doado
or (porto de
d partida))
orto de des
stino (porto
o receptor), fazendo com que oss
geralmente desspeja essa água no po
ues conten
nham uma mistura de
d águas de
d diferenttes locais. Empresas marítimass
tanqu
intern
nacionais estimam
e
que cerca de
d 3.000 espécies
e
d microorg
de
ganismos podem
p
serr
transsportadas na água de lastro de na
avios. Entre
e as espécies que tem
m o potencia
al de serem
m
transsportadas estão perrtencentes aos grup
pos das anêmonass, ascídeas
s, cracas,,
caran
nguejos, ca
aracóis, mexilhões, ouriços do ma
ar, entre ou
utras. O mo
onitoramentto da fauna
a
suba
aquática dos portos torna-se assiim prioritáriio, pois perrmitirá a de
etecção e antecipação
a
o
de evventuais pro
oblemas bio
ológicos ressultantes do
o estabelecimento de u
uma espécie invasora.
6.9.1
1.2.4.1 Metodologia
As amostragenss foram feita
as mensalm
mente através de equip
pamento de
e respiração
o autônoma
a
(SCU
UBA) com duração
d
ap
proximada de
d 1,5 hora
as nos três pontos mo
ostrados na Figura 53..
Os dados
d
são anotados
a
em
m placas de
e PVC e dep
pois analisa
ados.
6.9.1
1.2.4.2 Cara
acterização
o
Foi observado
o
u evento de
um
d branquea
amento de corais deco
orrido de aq
quecimento término no
o
1ª se
emestre de 2012 e evvento semelhante foi registrado
r
n anos de
nos
e 2010 e 2011, o que
e
suge
ere o aume
ento da freq
quência do
os eventos de stress ambiental em termos
s climáticoss
regio
onais.
Houvve um aum
mento de diversidade
e na biodiv
versidade bentônica
b
na área, com
c
novoss
regisstros, aumentando a riq
queza de 51
5 paraa 63 espécies nas
n áreas b
biomonitorad
das. Foram
m
regisstradas novas espéciess exóticas, possivelme
ente decorrrentes de in
ntrodução por
p água de
e
lastro
o, como cru
ustáceos e moluscos.
m
Devid
do às con
ndições de visibilidad
de, foi obs
servada na
a área doss molhes, uma clara
a
distriibuição battimétrica. Nos
N
seis metros inic
ciais os corais escle
eractíneos, sobretudo
o
Siderastrea ste
ellata, são as espécies mais abundantes.
a
. Na zona de 6 a 12
1 metros,
ervou-se qu
ue a comunidade é dominada
d
por
p octocorrais, espon
njas e ascídeas. Este
e
obse
padrão pode se
er decorrentte da reduçção de luminosidade nas áreas m
mais profund
das, devido
o
a turbidez das águas
á
da ba
acia portuárria.
Molu
uscos gastrrópodes como Cerithiu
um atratum
m e Thais haemastom
h
ma foram observados,
o
,
sobre
etudo nos molhes
m
na parte
p
interna
a da zona portuária.
p
Exxemplares de Thais ha
aemastoma
a
apressentaram Im
mposex (pre
esença de caracteres
c
sexuais ma
asculinos em
m fêmeas da
d espécie),,
devid
do à liberaçção de tinta
as dos casscos de nav
vios desde 2004 (em especial re
elacionadoss
com a presença
a da substân
ncia tributile
estanho- TB
BT).
o bivalves filtradoress (Crassosttrea rizophorae e Iso
ognomon b
bicolor) utilizam-se da
a
Já os
maté
éria orgânicca em susp
pensão do Complexo
C
Portuário do
d Pecém p
para sua allimentação..
Isogn
nomon bico
olor tem sido observa
ado nas amostragenss mensais, sendo um
ma espécie
e
exótiica provave
elmente intro
oduzida porr água de la
astro.
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As amostragenss dos organ
nismos séssseis nos pila
ares consta
atam na áre
ea portuária
a do Pecém
m
esença de uma eleva
ada represe
entatividade
e taxonômicca de diverrsos filos da
d biota de
e
a pre
inverrtebrados marinhos,
m
incluindo os
o filos Arthropoda (caranguejo
os, cracas), Chordata
a
(ascíídeas), Porrifera (espo
onjas), Cnidaria (anêmonas, go
orgônias, hiidrozoários)), Annelida
a
(Sab
bellariidae) e Mollusca, dentre outrros (Tabela 21).
Ta
abela 21 - Fau
una de inverttebrados marrinhos na área de influênc
cia direta do a
ambiente sub
baquático
(pilastras e mollhes) do Com
mplexo Portuá
ário do Pecém
m, Ceará, Norrdeste do Bra
asil. Análise através
a
de
mergulhos autônomos no
n período de
e Outubro/ 20
011 a Outubro
o/2012
Filo

C
Classe

Espécie
Aplysina sp.

Po
orifera (Esponjjas)

Demospongiae

C
Cinachyrella sp
p.
Dem
mospongiae sp.1
Dem
monspongiae sp.2
s
Sccleractinea sp..1
F
Favia gravida
C
Calcigorgia sp
p

Anthozoa (corais, gorgônias e anêmonas)
a

Bu
unodosoma sp
p.
Sid
derastrea stella
ata

Cnidaria

Carijoa riisei
Zo
oanthus sociatus
Pe
ennaria distich
ha
Hydrozoa (hidras)

Thyro
oscyphus ramosus
Serrtularia margin
nata
Clytia sp.

Ctenophora

Cte
enóforos

Mn
nemiopsis leid
dyii
Petalloconchus varrians
Dend
dropoma irregu
ulare
Cerithium attratum Leucoz
zonia nassa
Pleurroploca auranttiaca
A
Anachis obesa
a

Mollusca

Gastropo
oda (“caracóis””)

A
Anachis veleda
a
Luria cinerea
Lamellaria mopsic
color
Stram
monita haemas
stoma
Pleuro
obranchus areolatus
C
Creseis acicula
a
Iso
ognomon bicollor
P
Pteria colymbus
Piictata imbricatta

Mollusca

Bivalvia (“ostras”, “mexilhõ
ões”)

Mu
usculus laterallis
Chllamys muscos
sus
Spon
ndylus america
anus
Litho
ophaga bisulc
cata
A
Arca imbricata
a

MRS Estudos
E
Ambien
ntais Ltda
www.m
mrsambiental.co
om.br

175
5

Estudo Amb
biental Comple
ementar da Am
mpliação do
Terminal de Múltiplo Uso - TM
MUT
e Pecém
Porto de

Crasssostrea rhizoph
horae
Octtopus cf. vulga
aris
Mollusca

Cephalopod
da (polvos e lu
ulas)

Octtopus cf. insula
aris
Sepio
otheutis sepio
oidea
Lollliguncula brev
vis
Pan
nulirus laevicau
uda

Ma
alacostraca (ca
aranguejos e lagostas)
l
Artthropoda ( Sub
bfilo
Crustacea)

P
Panulirus argus
s
Me
enippe nodifrons
Pla
agusia depressa

Cirripe
edia (cracas)

Balanus amphitrrite
Chtha
amalus bissinu
uatus
Sa
abellaridae sp.1

Annelida

Po
olychaeta

Sa
abellaridae sp.. 2
Euryythoe complan
nata
Op
phiuroidea sp..1

E
Echinodermat
ta

Oph
hiuroidea

Op
phiuroidea sp..2

Assteroidea

Ore
easter reticulatus

Op
phiuroidea sp..3

P
Phallusia nigra
a
D
Didemnum sp..
E
Eudistoma sp.
C
Cystodytes sp..
Chordata

Ascidiaccea (ascídeas))

Po
olysincraton sp
p.
A
Ascidiacea sp.1
A
Ascidiacea sp.2
2
A
Ascidiacea sp.3
3
A
Ascidiacea sp.4
4

Fonte: CE
EARÁPORTO
OS/IEPRO (20
012).
Catego
orias segundo IUCN (2011):
CR (Em
m perigo crítico
o) - “Critically endangered” - Rissco extremamen
nte alto de extin
nção na naturezza em futuro ime
ediato.
EN (Em
m perigo) - “End
dangered” - Risco muito alto de
e extinção na na
atureza em futuro próximo.
VU (Vu
ulnerável) – “Vu
ulnerable” - Alto risco de extinçã
ão na natureza em médio prazzo.
DD (Dados deficientes).

6.9.2
2

COMUN
NIDADE DA ICTIOFAUNA

O presente estu
udo ambien
ntal abordarrá a ictiofau
una através de dados secundários, oriundoss
udo mais recente enco
ontrado para
a a ictiofauna da regiã
ão que leva
a
de diversas fontes. O estu
c
ão a sazon
nalidade é o Program
ma de Moniitoramento da Biota Marinha
M
do
o
em consideraçã
Com
mplexo Portu
uário do Pecém (CEA
ARAPORTO
OS/IEPRO, 2012), que monitora os peixess
asso
ociados ao substrato
s
consolidado, os chama
ados peixess recifais, qu
ue habitam ou visitam
m
as esstruturas do
o porto. O restante
r
da ictiofauna (com
(
hábito
o demersal associada a substrato
o
incon
nsolidado ou
o pelágico
o) será refe
erido apena
as com listtas elabora
adas para o litoral do
o
estad
do do Ceará
á.
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A ab
bordagem por
p meio de
d listas de
e espécies
s para o littoral do esstado justifiica-se pela
a
ausê
ência de dad
dos de cole
etas da faun
na demersa
al (associad
da à pesca ou não) rea
alizadas de
e
forma
a sistemática na regiã
ão de estud
do e també
ém pela mo
obilidade e ampla distribuição da
a
ictioffauna. Mob
bilidade po
orque, em caso de degradação
o ambienta
al, os peix
xes têm a
capa
acidade de evasão da área problemática e é essa mobilidade, aliada à capacidade de
e
dispe
ersão, que faz com que a ma
aior parte das espéccies possu
ua ampla distribuição
d
o
geog
gráfica.
No entanto,
e
por se tratar de um com
mplexo porrtuário offsh
hore e se ssituar em uma
u
região
o
oligo
otrófica (asssim definida
a pelo estud
do de fitoplâ
âncton), estte serve de atrativo pa
ara diversass
espé
écies de peiixes, em função do cre
escimento de
d organism
mos incrusta
antes nos pilares
p
e no
o
próprio quebra--mar, que fornecem
f
a
alimento
dirreta ou ind
diretamente para os peixes
p
com
m
varia
ados hábitoss de vida.
Outra
a atividade
e realizada
a comumen
nte em áre
eas portuá
árias e que causa im
mpacto na
a
ictioffauna é a dragagem
d
e o conseq
quente desc
carte deste
es sedimenttos. Esa attividade, se
e
realizzada de forrma constan
nte e sistem
mática, pode
e alterar sig
gnificativamente a com
mposição da
a
ictioffauna deme
ersal, com chance de
e comprome
eter ecológ
gica e econ
nomicamentte a região
o
afeta
ada, uma vez
v
que oss peixes demersais são
s
comum
mente alvoss da pesca
a artesanall
realizzada nas árreas costeirras.
Os te
eleósteos normalment
n
te são conssiderados bo
ons agente
es bioindicadores, com
mo espéciess
sentiinelas de va
ariados imp
pactos, por serem susc
cetíveis à poluição
p
dass mais varia
adas fontess
e ocu
uparem, de uma forma
a geral, diferentes níveis tróficos.
Os melhores
m
ca
andidatos pa
ara um mon
nitoramento
o são espéccies territorialistas ou que
q tenham
m
relaçção mais inttrínseca co
om o substrrato, como é o caso da
as espéciess de hábito
os recifais e
deme
ersais.
6.9.2
2.1 Caracte
erização
O relatório do Projeto
P
de Monitorame
ento e Cara
acterização
o da Biota M
Marinha do
o Complexo
o
Portu
uário do Pe
ecém (CEA
ARAPORTO
OS/IEPRO, 2012) apre
esenta as in
nformações
s coletadass
entre
e Outubro/2
2011 e Outu
ubro/2012. O mesmo apresenta
a
a catalogaçã
ão da fauna
a de peixess
enco
ontrada no Complexo Portuário do Pecém
m, bem com
mo a avalia
ação da es
strutura da
a
comu
unidade qu
uanto à fre
eqüência de
e ocorrênc
cia das esp
pécies e re
epresentativ
vidade dass
famíllias.
Adiciionalmente foram realizadas aná
álises comp
parativas, com
c
a finalidade de demonstrar
d
r
como
o ocorreu a dinâmica
a da comu
unidade ao
o longo do monitoram
mento e os
s possíveiss
impa
actos ambientais obsservados. Os dados foram ob
btidos atravvés de ob
bservaçõess
suba
aquáticas po
or meio de mergulhos autônomos
s nas pilastrras do atraccadouro e a sotavento
o
do qu
uebra-mar.
As espécies enccontradas no
n período amostrado,
a
bem como
o suas freqü
üências de ocorrência,,
o apresenta
adas na Tab
bela 22.
estão
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Tabe
ela 22 - Listag
gem e frequência de ocorrrência das es
spécies de pe
eixes avistadas no monito
oramento da
una associada
a ao Complex
xo Portuário de Pecém (C
CE)
ictiofau
Espéciess

F

%F
F

Ocyurus chryssurus

13

100
0

An
nisotremus virrginicus

13

100
0

Ha
aemulon auroliineatum

13

100
0

A
Abudefduf
saxxatilis

13

100
0

Sparisoma axxillare

13

100
0

Sp
parisoma fron
ndosum

13

100
0

A
Acanthurus
chiirurgus

13

100
0

Chaetodon strriatus

11

84,,6

Haemulon plu
umieri

10

76,,9

Mugil curem
ma

7

53,,8

Scarus trispin
nosus

6

46,,1

Scarus zelin
ndae

5

38,,5

E
Eucinostomus
lefroyi

5

38,,5

Lutjanus jo
ocu

4

30,,8

Haemulon parra

4

30,,8

Pomacanthuss paru

4

30,,8

Chlo
oroscombrus chrysurus
c

3

23
3

S
Serranus
flavivventris

3

23
3

Coryp
phopterus glau
ucofraenum

3

23
3

Ogccocephalus ve
espertilio

2

15,,4

H
Holacanthus
c
ciliaris

2

15,,4

Acanthurus coe
eruleus

2

15,,4

S
Scorpaena
plu
umieri

1

7,7
7

M
Mycteroperca
b
bonaci

1

7,7
7

Cara
rangoides barttholomaei

1

7,7
7

Caranx latus

1

7,7
7

Arch
hosargus rhom
mboidalis

1

7,7
7

Pse
eudupeneus maculatus
m

1

7,7
7

Stegastes fusscus

1

7,7
7

C
Chaetodipterus
s faber

1

7,7
7

Aca
anthostracion polygonia
p

1

7,7
7

Diodon hysstrix

1

7,7
7

Sph
hoeroides testtudineus

1

7,7
7

Aparrentemente, nenhum impacto ambiental foi observado durrante o período
p
de
e
Outu
ubro/2011 a Outubro/20
012, uma vez que as característic
c
cas biológiccas das esp
pécies, bem
m
como
o as condiçções ambie
entais e de exploração
o pesqueira, foram os fatores detterminantess
para a variação da ocorrên
ncia das esp
pécies obse
ervadas.
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6.9.2
2.2 Lista do
os Elasmob
brânquios Costeiros
C
do
o Estado do
o Ceará
Os trabalhos
t
d Gadig et
de
e al., (200
00) e Jucá--Queiroz et al., (2008
8) listaram os peixess
cartillaginosos, tanto
t
costeiiros, como oceânicos, que têm ocorrência
o
n
no litoral do
o estado do
o
Cearrá. Para estte presente estudo fora
am compila
adas apenass as espéciies costeira
as, devido a
posssibilidade de
e terem inte
eração mais direta com as atividades portuárias e pes
squeiras da
a
regiã
ão (Tabela 23).
2
A lissta contém 15 espéciies de tuba
arões e 17
7 de raias,, ordenadas evolutiva
amente. Oss
tubarrões vão de Ginglymo
ostoma cirrratum até Sphyrna
S
tibu
uro e as ra
aias a partir de Pristiss
perotetti até o final.
É im
mportante re
essaltar que
e as espéciies de Pristis (peixe-serra) correm
m o risco de
d extinção
o
local abaixo da costa norte do Brasil, devido à baixa quan
ntidade de registros re
ecentes. Ass
raiass da família Mobulidae
e (na lista, Mobula
M
thurrstoni e Ma
anta birostriis) e as raia
as-jamanta,,
tem a pesca, trransporte e comerciallização pro
oibidas na costa
c
brasileira desde
e março de
e
2013
3 (INI 2 de MMA/MPA
M
d 13 de março de 201
de
13).
Tabela 23 - Lista
L
de elasm
mobrânquios costeiros do
o estado do Ceará,
C
as espécies endêmicas do
Nordeste/N
Nordeste do Brasil
B
estão marcadas
m
com
m um asterisc
co (*).
Família
GIN
NGLYMOSTOM
MATIDAE
TRIAKIDA
AE

C
CARCHARHIN
NIDAE

SPHYRNID
DAE

PRISTIDA
AE
NARCINIDAE
RHINOBATIDAE
UROLOPHID
DAE
DASYATID
DAE
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Esp
pécie

Status IUCN
I

Status MM
MA

G
Ginglymostom
a cirratum

DD
D

A
Ameaçada (An
nexso I)

M
Mustelus
caniss

NT
T

C
Carcharhinus
a
acronotus

NT
T

C falciformis
C.

NT
T

C leucas
C.

NT
T

C limbatus
C.

NT
T

C obscurus
C.

VU
U

C plumbeus
C.

VU
U

C perezi
C.

NT
T

C porosus
C.

DD
D

G
Galeocerdo
cu
uvier

NT
T

N
Negaprion
brevirostris

NT
T

R
Rhizoprionodo
on lalandii

DD
D

R porosus
R.

LC
C

S
Sphyrna
lewinii

EN
N

S mokarran
S.

EN
N

A
Ameaçada (An
nexso I)

Ame
eaçada Sobreexploração

S tiburo
S.

LC
C

Ame
eaçada Sobreexploração

P
Pristis
perottetti*

CR
R

A
Ameaçada (An
nexso I)

P pectinata
P.

CR
R

A
Ameaçada (An
nexso I)

N
Narcine
brasilie
ensis

DD
D

R
Rhinobatos
len
ntiginosus

NT
T

R
Rhinobatos
pe
ercellens

NT
T

U
Urotrygon
micrrophthalmum**

LC
C

D
Dasyatis
amerricana

DD
D

D guttata
D.

DD
D
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Família

GYMNURID
DAE
RHINOPTER
RIDAE
MYLIOBATIDAE
MOBULIDA
AE

Esp
pécie

Status IUCN
I

D
D.marianae*

DD
D

H
Himantura
cf. schmardae
s

DD
D

G
Gymnura
micru
ura

DD
D

R
Rhinoptera
bon
nasus

NT
T

R brasiliensis
R.

EN
N

A
Aetobatus
nariinari

NT
T

M
Mobula
thursto
oni

NT
T

M
Manta
birostriss

VU
U

Status MM
MA

Catego
orias segundo IUCN (2011) :
CR (Em
m perigo crítico
o) - “Critically endangered” - Rissco extremamen
nte alto de extin
nção na naturezza em futuro ime
ediato.
EN (Em
m perigo) - “End
dangered” - Risco muito alto de
e extinção na na
atureza em futuro próximo.
VU (Vu
ulnerável) – “Vu
ulnerable” - Alto risco de extinçã
ão na natureza em médio prazzo.
(NT: Quase
Q
ameaçad
da perto de ser classificada ou provavelmente qualificável parra ser incluída n
numa das categ
gorias de
ameaçça num futuro prróximo.
DD (Dados deficientes).
MA – IN.5 de 20
004)
Anexo I: Ameaçadas de extinção (MM
explotação (MM
MA – IN.5 de 200
04)
Anexo II: Sobreexplottadas ou ameaççadas de sobree

6.9.2
2.3 Lista de
e Peixes en
ncontrados nos Recifes
s de Arenito
o das Zonass Entre-Marrés
Araú
újo et al., (20
000) compilaram, a pa
artir de diversos outross trabalhos, uma lista de
d espéciess
que foram regisstradas nass poças forrmadas pela
a variação da maré, n
nos recifes de arenito
o
existtentes no estado
e
do Ceará,
C
inclu
usive na região da pra
aia de Pecém, sob influência do
o
porto
o.
As in
ntervençõess antrópicass nas zonass costeiras, tais como introdução de espécie
es exóticas,,
como
o o poliqueta formador de recifess Phragmattopoma cau
udata, ou alterações na dinâmica
a
de co
orrentes e sedimentaç
s
ção nas pra
aias (conform
me registrado pelo mo
onitoramentto realizado
o
no Complexo
C
P
Portuário
de
e Pecém), podem causar sérioss impactos neste tipo de habitatt
(CEA
ARÁ PORTO
OS/IEPRO,, 2012) (Tab
bela 24).
Ta
abela 24 - Lis
sta de peixes encontrados
s nos recifes de arenito da
as zonas entrre-marés do estado
e
do
á.
Ceará
Ictiofauna
Família

Espécie

Status IUCN
N

DASYATIDAE
E

Dasyatis gutta
ata

DD

Lile piquiting
ga

LC

CLUPEIDAE

Status MM
MA

Op
pistonema ogllinum
Anchoa tricollor

E
ENGRAULIDA
AE

Anch
hoviella lepidentostole
Lyce
engraulis grosssidens

M
MURAENIDAE
E
OP
PHICHTHYIDA
AE
ARIIDAE
OGCOCEPHALID
DAE

MRS Estudos
E
Ambien
ntais Ltda
www.m
mrsambiental.co
om.br

Gyymnothorax fun
nebris
Gyymnothorax vicinus
Ahlia egmonttis
Myrichthys ocelllatus
Arius spixiii
Bagre marinu
us
Ogco
ocephalus vesspertilio
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Ictiofauna
Família

Espécie

HE
EMIRAMPHID
DAE

Hyporrhamphus uniffasciatus

A
ATHERINIDA
E

Xeno
omelaniris brasiliensis

HO
OLOCENTRID
DAE
SC
CORPAENIDA
AE

Status IUCN
N

Status MM
MA

Holocentrus adsce
ensionis
M
Myripristis
jaco
obus
Scorpaena plum
mieri
Epine
ephelus adsce
encionis

LC

S
SERRANIDAE
E

Myycteroperca bo
onaci

NT

PR
RIACANTHIDA
AE

Priacanthus arenatus

ECHENEIDAE
E

Eccheneis naucrrates

Am
meaçadas ( AN
NEXO II)

Se
erranus flavive
entris

Carangoides bartholomaei
Ca
aranx latus Ag
gassiz
Chlorroscombrus ch
hrysurus
C
CARANGIDAE
E

Tra
achinotus caro
olinus
Trrachinotus falccatus
T
Trachinotus
go
oodei

LC

S
Selene
setapin
nnis
Lutjanus ana
alis

VU

Am
meaçadas (AN
NEXO II)

Lutjanus apod
dus
LUTJANIDAE
E

Lutjanus grise
eus
Lutjanus joccu
L
Lutjanus
chrysurus
Diap
pterus olisthosstomus
Euciinostomus arg
genteus

GERREIDAE
E

E
Eucinostomus
gula
Eu
ugerres brasiliianus
Ulaema lefro
oyi
Anisotremus morricandi

EN

Aniso
otremus surina
amensis
Aniisotremus virg
ginicus
Genyatremus lu
uteus
HAEMULIDAE
E

Haemulon parrai
H
Haemulon
plum
mieri
Hae
emulon squam
mipinna
Hae
emulon steida
achneri

LC

O
Orthopristis
ru
uber
Poma
adasys corvina
aeformis
SPARIDAE
SCIAENIDAE
E
MULLIDAE

MRS Estudos
E
Ambien
ntais Ltda
www.m
mrsambiental.co
om.br

Archosargus rhom
mbodalis
Parrenques acum
minatus
M
Menticirrus
litto
oralis
Pseu
udupeneus ma
aculatus
Upeneus parvvus
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Ictiofauna
Família
CHA
AETODONTID
DAE
PO
OMACANTHID
DAE
PO
OMACENTRID
DAE
MUGILIDAE
LABRIDAE
SCARIDAE
LA
ABRISOMIDA
AE
GOBIIDAE
EPHIPPIDAE
E
AC
CANTHURIDA
AE

Espécie

Status IUCN
N

Ch
haetodon ocelllatus

LC

C
Chaetodon
striatus

LC

Pom
macanthus arccuatus

LC

P
Pomacanthus
p
paru

LC

A
Abdefduf
saxa
atilis
S
Stegastes
fusccus
Halichoeres maculipina

LC

Ha
alichoeres rad
diatus

LC

Spa
arisoma crysop
pterum

LC

Sp
parisoma rubripinne

LC

Lab
brisomus nuch
hipinnis
Batthygobius sop
porator
Gob
bionellus beleo
osoma
Ch
haetodipterus faber
Accanthurus chiru
urgus

LC

Acanthurus coerruleus

LC

Sp
phyraena barra
acuda

S
SCOMBRIDAE
E

Sco
omberomorus regalis

D
DIODONTIDA
AE

LC

Mugil curem
ma

SPHYRAENIDA
AE

TET
TRAODONTID
DAE

Status MM
MA

LC

Spho
oeroides testu
udineus
Sp
phoeroides gre
eeleyi
Chilo
omycterus anttillarum

Catego
orias segundo IUCN (2011) :
CR (Em
m perigo crítico
o) - “Critically endangered” - Rissco extremamen
nte alto de extin
nção na naturezza em futuro ime
ediato.
EN (Em
m perigo) - “End
dangered” - Risco muito alto de
e extinção na na
atureza em futuro próximo.
VU (Vu
ulnerável) – “Vu
ulnerable” - Alto risco de extinçã
ão na natureza em médio prazzo.
(NT: Quase
Q
ameaçad
da perto de ser classificada ou provavelmente qualificável parra ser incluída n
numa das categ
gorias de
ameaçça num futuro prróximo.
DD (Dados deficientes).
MA – IN.5 de 20
004)
Anexo I: Ameaçadas de extinção (MM
explotação (MM
MA – IN.5 de 200
04)
Anexo II: Sobreexplottadas ou ameaççadas de sobree

6.9.3
3

AVES MIGRATÓRI
M
AS

Algumas aves migratórias
m
entais pass
sam temporrariamente pelo estado
o do Ceará
á
intercontine
o ao extrem
mo sul do continente latino, fugiindo do rig
gor do inverno boreal e, quando
o
rumo
realizzam o proce
esso migrattório inverso
o, fugindo do
d inverno Antártico.
A
Na Tabela
T
25 sã
ão destacad
das as avess migratória
as prováveiss da região. Grande pa
arte dessess
“maççaricos” são
o migratório
os e alimenttam-se de insetos, mo
oluscos e po
oliquetas, encontradoss
sobre
etudo na faixa de praia
a.
Os manguezais
m
s e o recuo do mar, em tempo
os de maré
é baixa, re
evelam uma
a gama de
e
inverrtebrados que
q
servem de alimento para as aves migra
atórias, de forma com
m que estass
avess costumam
m habitar tan
nto a costa litorânea
l
co
omo os estu
uários e manguezais.
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E
Ambien
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Tabela 25
2 - Aves mig
gratórias que ocorrem na costa
c
do Cea
ará.
Aves
Status Status
s
IUCN MMA

Família

Espécie

Nome
e popular

PA
ANDIONIDAE
E

Pan
ndion haliaetu
us

águia pescadora
p

LC

Charad
drius semipalm
matus

Ma
açarico

LC

-

Pluvialis dominica
a

Tara
ambola

LC

-

Pluvvialis squataro
ola

Taramb
bola-pintada, batuiruçu-de-a
axila-preta

LC

Charradrius wilson
nia

Ma
açarico

LC
LC

CH
HARADRIIDAE
E

Van
nellus chilensiis
Hoploxxypterus caya
anus

Maçarico
o-barulhento

Trringa solitaria

Ma
açarico

LC

-

Are
enaria interpres

Ma
açarico

LC

-

Tring
ga melanoleucca

Maççaricão

LC

-

Ca
alidris canutuss

Maçarico-de
e-peito-marrom
m

LC

-

C
Calidris
alba

Maçaricco-de-areia

LC

-

Bartra
ramia longicau
uda

Maçarico
o-do-campo

LC

-

Num
menius phaeop
pus

Pirão
o-gordo

LC

Are
enaria interpres

Ma
açarico

LC

-

Caliidris melanoto
os

Ma
açarico

LC

-

Ca
alidris minutilla
a

Ma
açarico

LC

-

Gallin
nago paraguaiiae

Narceja
a-pequena

LC

Galllinago undulatta

Na
arceja

LC

Cha
aradrius collari
ris

Ma
açarico

LC

Acctitis macularia
a

Maça
ariquinho

Laru
us dominicanu
us

Ga
aivotão

LC
LC

SC
COLOPACIDAE

-

-

Pha
aetusa simplexx

Gaivota-do
o-bico-grande
e

Gelochelidon nilotiica

Ga
aivota

Stterna dougalliii

Trinta--reisróseo

LC

Stterna hirundo

Trin
nta-réis

LC

Stern
na superficiliarris

Trin
nta réis

LC

Rhyynchops Níge
er

Talh
ha mar

LC

Himantopus himanto
opus

Pernilongo

LC

LARIDAE

RECU
URVIROSTRID
DAE

-

T
Tetéu

Catego
orias segundo IUCN (2011) e MMA
M
Livro Verm
melho (2008):
CR (Em
m perigo crítico
o) - “Critically endangered” - Rissco extremamen
nte alto de extin
nção na naturezza em futuro ime
ediato.
EN (Em
m perigo) - “End
dangered” - Risco muito alto de
e extinção na na
atureza em futuro próximo.
VU (Vu
ulnerável) – “Vu
ulnerable” - Alto risco de extinçã
ão na natureza em médio prazzo.
DD (Dados deficientes).

6.9.4
4

MAMÍFE
EROS MAR
RINHOS

A diversidade biológica de
d mamíferros aquátic
cos que se
e distribuem
m ao longo
o da costa
a
brasiileira está composta
c
por 47 espéccies distribu
uídas em trrês grupos ttaxonômico
os: a ordem
m
Ceta
acea (baleia
as, golfinhoss e botos), a ordem Siirenia (peixes-boi) e a Subordem Pinnipedia
a
(foca
as, lobos, le
eões e elefa
antes marinh
hos) (Zerbin
ni et al., 200
02).
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Os mamíferos
m
marinhos estão
e
expostos a imp
pactos amb
bientais de diferentes fontes. No
o
Brasil, a caça comercial foi uma da
as principais causas de mortalid
dade de ce
etáceos no
o
passsado. A caça à baleia foi
f suspenssa em 1985, após a ad
doção da moratória pro
oposta pela
a
Com
missão Intern
nacional Ba
aleeira (IWC
C) e, posteriormente, com a ratifficação da Lei
L Federall
nº 76
643, de 18 de dezemb
bro de 1987
7, que proíbe o molesstamento intencional de cetáceoss
em águas
á
jurisd
dicionais bra
asileiras.
A ca
aça também
m foi respon
nsável pela drástica re
edução pop
pulacional de peixes-bo
oi ao longo
o
do litoral brasileiro, desde
e o início do
d período
o colonial. Esforços de conserva
ação foram
m
impo
ortantes parra diminuir as captura
as (Centro Peixe-Boi/IBAMA, 200
05), mas, atualmente,
a
,
algun
ns indivíduo
os ainda são mortos.
Embora não exxistam leis de
d proteção
o específica
a para os sirênios e piinipédios, as
a espéciess
perte
encentes a esses grupos são prottegidas pela
a Lei de Pro
oteção à Fa
auna (Lei nº 5197, de 3
de ja
aneiro de 1967) e oss sirênios estão inclu
uídos na lissta de esp
pécies ame
eaçadas de
e
extin
nção (IBAMA
A, 1989).
Atualmente, a interação e captura accidental em
m artefatos de pesca ((e.g. redes, espinheis,,
cabo
os) e a degrradação do
o habitat são
o as princip
pais fontes de impacto
o sobre as populações
p
s
de mamíferos
m
a
aquáticos.
N
Nesta
segun
nda categorria, inserem
m-se a poluiçção química
a (e.g. óleo
o
e de
erivados, co
ompostos organopersi
o
istentes, metais
m
pesados, esgoto orgânico) e sonora
a
(e.g. obras de engenharia
e
costeira e oceânica,
o
exploração
e
d petróleo, atividades
de
s sísmicas),,
áfego de embarcaçõe
e
es, o dese
envolvimentto, a ocup
pação e a exploração/utilização
o
o trá
deso
ordenada de
e regiões costeiras
c
e águas adja
acentes (e..g. baías, e
enseadas, estuários
e
e
etc) (Zerbini
(
et al.,
a 2002).
Segu
undo a Aqu
uasis, instituição licenciada para o atendimento de en
ncalhes de mamífeross
marin
nhos no Ce
eará, registros esporád
dicos foram
m realizadoss a partir de
e 1984; enttretanto, de
e
1992
2 a 2011, qu
uase 600 go
olfinhos, botos, baleias
s e peixes-b
bois foram rresgatados.
A mé
édia de en
ncalhe anua
al é de aprroximadame
ente 29 ind
divíduos, po
orém, essa
a instituição
o
regisstra um aum
mento significativo noss últimos trrês anos, o que confirrma a necessidade da
a
revissão do atual monitoram
mento da fau
una, de form
ma a incluirr os mamífe
eros marinh
hos, tal quall
proposto ao fina
al deste estu
udo ambien
ntal.
abela 26 aprresenta a lissta de mam
míferos presentes na co
osta do Cea
ará.
A Ta
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Tab
bela 26 - Mam
míferos marinhos na costa
a do Ceará.
MA
AMÍFEROS MARINHOS
M
Espécie

Nome popular
p

Status
IUCN

Status
MMA

Balaenop
ptera acutorosstrata

baleia-minke-anã

EN

Ameaçada

Balaeno
optera bonaere
ensis

baleia-minke
e-antártica

DD

Balae
enoptera eden
ni

baleia-de
e-bryde

DD

Megapttera novaeang
gliae

baleia-jubarte

VU

Ameaçada

Physete
er macrocephalus

cacha
alote

VU

Ameaçada

Kog
gia breviceps

cachalote
e-pigmeu

DD

K
Kogia
sima

cachalotte-anão

DD

Ziph
hius cavirostriss

Baleia-b
bicuda

LC

Globiceph
hala macrorhyynchus

balleia-piloto-de-peitorais-curta
as

DD

Gra
ampus griseuss

golfinho-d
de-Risso

LC

Lagen
nodelphis hossei

golfinho-d
de-Fraser

LC

O
Orcinus
orca

orcca

DD

Pepon
nocephala elecctra

Golfinho-cabe
G
eça-de-melão

LC

Pseud
dorca crasside
ens

falsa-orca

DD

Sota
alia guianensiss

boto-ccinza

DD

Stene
ella coeruleoallba

golfinho--listrado

LC

Stenella longirostri
ris

golfinho--rotador

DD

Sten
nella clymene
e

Golfinho-de
e-clymene

DD

Ste
enella frontalis

go
olfinho-pintado
o-do-Atlântico
o

DD

Sten
no bredanensis
is

golfinho-de-de
g
entes-rugosos

LC

Turssiops truncatuss

golfinho-narizz-de-garrafa

LC

Trichechus manatu
us

Peixe-boi--marinho

VU

Família

Bala
aenopteridae

Ph
hyseteridae
Kogiidae
Z
Ziphiidae

Delphinidae

Delphinidae

Ameaçada

Catego
orias segundo IUCN (2011) e MMA
M
Livro Verm
melho (2008):
CR (Em
m perigo crítico
o) - “Critically endangered” - Rissco extremamen
nte alto de extin
nção na naturezza em futuro ime
ediato.
EN (Em
m perigo) - “End
dangered” - Risco muito alto de
e extinção na na
atureza em futuro próximo.
VU (Vu
ulnerável) – “Vu
ulnerable” - Alto risco de extinçã
ão na natureza em médio prazzo.
DD (Dados deficientes).

6.9.5
5

QUELÔN
NIOS MARINHOS

Os quelônios
q
re
ealizam, durante seu ciclo
c
de vida
a, migraçõe
es periódica
as, podendo percorrerr
maiss de 5.000 km entre as
a áreas de
e alimentaç
ção e áreas de desovva (LIMA & TROËNG
G
2001
1). Possuem
m habitats marinhos e/ou estu
uarinos, sendo 1% d
do seu ciclo de vida
a
ocorrrendo nas praias de desova,
d
na forma de embriões, filhotes
f
e fê
êmeas em estágio de
e
deso
ova (BJORN
NDAL, 1999
9).
Distrribuem-se de
d forma am
mpla nos occeanos de águas tropicais, subtro
opicais e te
emperadas..
No Brasil
B
cinco
o, das sete
e espécies existentes,, ocorrem ao longo d
do litoral, sendo
s
elas::
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Chellonia myda
as, Caretta
a caretta, Eretmochelys imbriccata, Lepidochelys olivacea
o
e
Derm
mochelys co
oriácea. To
odas são considerada
c
as ameaçad
das de exttinção no Brasil
B
e no
o
mund
do pela Uniião Internaccional para Conservaçã
ão da Naturreza (IUCN, 2011) (Tabela 27).
Segu
undo Bezerra (2011), a espécie co
om maior frrequência de
d ocorrência no estado do Ceará
á
é a Chelonia mydas
m
(Linn
naeus, 1758), seguida
a de Carettta caretta ((Linnaeus, 1758), que
e
utilizam a região
o para sua alimentação, desenvo
olvimento e corredor migratório de
e tartarugass
marin
nhas (LIMA
A & TROËNG 2001; PR
ROJETO TA
AMAR / ICM
MBio 2009).
Os quelônios
q
m
marinhos
s
são
animais com gra
ande capaccidade de migração, possuindo
o
meca
anismos de
e orientação
o migratória
a, os quais permitem
p
re
etornar sem
mpre à praia
a de origem
m
para desovar (S
SANCHES, 1999; CRIT
TE, 2000; NARO-MAC
N
CIEL, 2006). Tartarugas marinhass
pode
em ser inccluídas na categoria dos animais migrad
dores mais bem sucedidos, se
e
deslo
ocando freq
quentementte por milha
ares de quilômetros en
ntre suas á
áreas de rep
produção e
alime
entação (Ha
ays et al., 2002).
2
As ta
artarugas marinhas
m
possuem pap
pel fundame
ental para a
manu
utenção do
o ecossiste
ema em qu
ue vivem, pois atuam
m como co
onsumidore
es, presas,,
comp
petidores, hospedeiros
h
s para para
asitas e pa
atógenos e como subsstrato para epibiontess
(BJO
ORNDAL & JACKSON,
J
2003).
As ta
artarugas marinhas
m
posssuem distrribuição tropical e subttropical e de
ependem do ambiente
e
terrestre somente no pe
eríodo reprrodutivo, re
ealizando migrações entre as áreas de
e
repro
odução e allimentação.. No Brasil, as fêmeas
s procuram praias dese
ertas para desovar no
o
perío
odo entre se
etembro e março.
m
Durante a vida
a adulta, as tartarugas marinhas apresentam
a
m
hábittos alimenta
ares distinttos. A tartaruga-verde (Chelonia mydas) é o
onívora nos
s primeiross
anoss de vida e depois
d
adotta uma dieta
a exclusivamente herb
bívora (ALM
MEIDA et al., 2011a). A
tartaruga-de-cou
uro (Dermo
ochelys corriacea) alim
menta-se de
e zooplânccton gelatin
noso, como
o
cnidá
ários, pyrosssomos e salpas
s
(ALM
MEIDA et al.,
a 2011b).. A tartarug
ga-oliva (Le
epidochelyss
olivacea) é carn
nívora durante todo o ciclo de vid
da (CASTIL
LHOS et al.., 2011) e a tartaruga-mochelys im
mbricata) se
e alimenta de esponja
as, anêmon
nas, lulas e camarõess
de-pente (Eretm
OJETO TAM
MAR, 2011b
b).
(PRO
O cicclo de repro
odução das tartarugas pode se rep
petir em intervalos de um, dois ou
u três anos,
varia
ando conforrme a espé
écie e condições ambientais. O acasalamen
a
nto ocorre no
n mar, em
m
água
as profunda
as ou costteiras. É im
mportante ressaltar
r
que as tarta
arugas ma
arinhas são
o
conh
hecidas porr sua capaccidade de retornar
r
à mesma
m
pra
aia onde na
asceram pa
ara desovarr
send
do com isso
o necessária
a a proteçã
ão dos locais de desovva. Além do
os locais de desova na
a
costa
a, a porção marinha co
onfrontante
e às praias também é de
d relevantte importância para oss
comp
portamentos reprodutivos, reunin
ndo machos
s e fêmeass para a có
ópula e fec
cundação e
como
o área de permanência das fêmeas ao longo dos intervalos internidais (CENTRO
O
TAMAR-IBAMA
A, 2006).
ensa explorração desses animais pelo home
em no passsado, a inte
eração com
m
Existtia uma inte
arteffatos de pessca e a deg
gradação do
os ambiente
es costeiross fizeram co
om que as populações
p
s
de ta
artarugas marinhas
m
so
ofressem um
u grande declínio (S
SPOTILA, 2
2004). Além
m disso, ass
próprias caracte
erísticas fissiológicas dos
d
animais
s, que apre
esentam um
ma maturação sexuall
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tardia
a e baixa ta
axa de sobrrevivência dos
d filhotes (estimado em
e 1:1.000
0), serviram como fatorr
acele
erador dessse processo
o.
A Ta
abela 27 aprresenta a lissta de quelô
ônios prese
entes na cossta do Cearrá.
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Tabela 27 - Quelônios na
n costa do Ceará.
C
Quelôniios
F
Família

Che
eloniidae

Derm
mochelyidae

Espécie
e

Nome
N
popular

Statu
s
IUCN

Status
MMA

Chelonia myydas

Tartaruga--verde, Aruanã
ã, Uruanã

EN

Ameaçada

Caretta carretta
Eretmoche
elys
imbricata
a
Lepidoche
elys
olivacea
a
Dermoche
elys
coriacea
a

Tarttaruga-Cabeçu
uda

EN

Ameaçada

Tarrtaruga-de-Pen
nte

EN

Ameaçada

EN

Ameaçada

EN

Ameaçada

Tarrtaruga-Oliva, tartaruga-olivvacea, tartarug
gapequena
Tarta
aruga-de-courro, tartaruga-g
gigante, tartaru
ugade-cerro

Catego
orias segundo IUCN (2011) e MMA
M
Livro Verm
melho (2008):
CR (Em
m perigo crítico
o) - “Critically endangered” - Rissco extremamen
nte alto de extin
nção na naturezza em futuro ime
ediato.
EN (Em
m perigo) - “End
dangered” - Risco muito alto de
e extinção na na
atureza em futuro próximo.
VU (Vu
ulnerável) – “Vu
ulnerable” - Alto risco de extinçã
ão na natureza em médio prazzo.
DD (Dados deficientes).

6.9.6
6

UNIDAD
DES DE CO
ONSERVAÇÃO E DEMAIS ÁREAS
S DE VALO
OR ECOLÓG
GICO

Existtem 4 Unidades de Co
onservação
o localizada
as na região
o da Ampliação do TM
MUT, quaiss
sejam
m: Área de
e Proteção Ambiental do Pecém, Área de Proteção
P
A
Ambiental do Lagamarr
Cauíípe, Estaçã
ão Ecológicca do Peccém, Parqu
ue Natural Municipal de São Gonçalo
G
do
o
Amarante confo
orme Tabela
a 28 e Mapa
a 11.
as estas UCs
U
estão fora da área de inffluência do empreeen
ndimento, além
a
disso
o
Toda
confo
orme as disstâncias ap
presentadass abaixo, nenhuma de
elas se enq
quadram na
a resolução
o
CON
NAMA 428
8/210, ou seja, não é obrigatória
a a solicitaçção de anu
uência para
a nenhuma
a
desta
as UCs.
Quan
nto às Áre
ea Prioritárrias para Conservaçã
ão, segund
do o MMA
A (2007), a área de
e
Ampliação do TMUT,
T
encontra-se em área de importância "A
Alta" (Mapa
a 12).
Tabela 28 - Unidades
U
de conservação
o próximas ao
o empreendim
mento.

Unid
dade de
Cons
servação

Grupo

Categoria

Ju
urisdição

Documento
d
de criação

Proximidade
e
da Poligonall
do Parque
com a
Poligonal da
a
UC

956,04
ha

Ca
aucaia e
São
Gonçalo
G
do
Am
marante

E
Estadual

Decreto
E
Estadual nº
2
25.708 de
17/12/1999

21,9 km

10,8 ha

São
Gonçalo
G
do
Am
marante

E
Estadual

N
N°. 799/03
de
0
08/03/2003

8,98 km

E
Estadual

Decreto
E
Estadual nº
2
24.957 de
0
05/06/1998

1,14 km

E
Estadual

Decreto

5,34 km

Área
(ha)

Mu
unicípio

Esstação
Ecológica do
Pecém

Proteção
Integral

Estação
Ecológica

Parqu
ue Natural
Municipal de
São Gonçalo
do Amarante
A

Proteção
Integral

Parque
Natural
Municipal

Árrea de
Pro
oteção
Ambiental do
Pecém

Uso
S
Sustentável

Área de
Proteção
Ambiental

122,79
ha

Ca
aucaia e
São
Gonçalo
G
do
Am
marante

Árrea de

Uso

Área de

1
1.884,46

Caucaia
C
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Unid
dade de
Cons
servação

Pro
oteção
Ambiental do
Lagamar
Cauípe

Grupo

Categoria

S
Sustentável

Proteção
Ambiental

Área
(ha)

Mu
unicípio

Ju
urisdição

Documento
d
de criação

Proximidade
e
da Poligonall
do Parque
com a
Poligonal da
a
UC

E
Estadual nº
2
24.957 de
0
05/06/1998

6.9.6
6.1 Área de
e Proteção Ambiental do
d Pecém
A Área de Prote
eção Ambie
ental – APA
A do Pecém
m, foi criada
a através do
o Decreto Estadual
E
Nºº
24.95
57, de 05 de junho de
d 1998, localizada no
o município
o de São G
Gonçalo do Amarante,,
Estado do Cearrá, esta UC
C apresenta
a como prin
ncipal acessso a Via Esstruturante – Costa do
o
Sol Poente,
P
CE
E - 085. A APA do Pecém
P
poss
sui uma áre
ea total de 122,79 he
ectares e é
caraccterizada co
omo uma Unidade
U
de Conservaç
ção de Uso
o Sustentável, dela faz
zendo parte
e
comu
unidades pe
esqueiras e casas de veranistas.
v
A AP
PA do Pecé
ém integra ecossistema
e
as da planície litorânea, dos tabu
uleiros pré-litorâneos e
uma planície la
acustre, na qual está localizada a Lagoa do
o Pecém qu
ue abastece
e a Vila do
o
Pecé
ém. A área
a de influên
ncia direta da APA e do seu en
ntorno é co
omposta po
or terrenoss
ceno
ozóicos com
m predominâ
ância para os
o que têm deposição recente (qu
uaternários)).
A cobertura veg
getal é composta por espécies
e
ca
aracterística
as de áreas de dunas e tabuleiross
pré-litorâneos, destacando-se o Anacardium
A
occidenta
ale (cajueirro), Cocco
os nucifera
a
(coqu
ueiro), Byrssonima crasssifolia (murrici) e Hyme
enae courba
arilia (jatobá
á).
6.9.6
6.2 Área de
e Proteção Ambiental do
d Lagama
ar do Cauípe
e
A Árrea de Prote
eção Ambie
ental - APA
A do Lagam
mar do Cauíípe foi criad
da através do Decreto
o
Estadual Nº 24
4.957, de 05
0 de Junh
ho de 1998
8. A APA está
e
localizzada no mu
unicípio de
e
Cauccaia, Estado do Ceará
á, com prin
ncipais acessos pela Via
V Estrutu
urante – Co
osta do Soll
Poen
nte, CE-085
5 ou pela Praia do Cum
mbuco, CE--090. A APA
A possui um
ma extensã
ão territoriall
de 1.884,46 he
ectares, situ
uada entre as coordenadas geog
gráficas: 3°°34’24” e 3°40’47”
3
de
e
latitu
ude Sul e en
ntre 38º49’0
03” e 38º44’’22” de long
gitude Oeste
e.
Por estar
e
localizzada na áre
ea de influê
ência do Co
omplexo Industrial e P
Portuário do
o Pecém, o
Laga
amar do Cauípe
C
e suas comunidades são consid
derados po
ontos estra
atégicos e
prioritários, devvendo ter se
eu desenvo
olvimento crriteriosamente planeja
ado, principa
almente no
o
que se refere aos cuidados com o meio am
mbiente, pa
ara que nã
ão venham a ocorrerr
ue possam comprometter os ecoss
sistemas qu
ue ali se dessenvolvem..
degradações qu
ea integra ecossistem
mas da plan
nície litorân
nea e dos tabuleiros
t
p
pré-litorâneo
os, onde a
A áre
planíície flúvio-la
acustre esttá embutida
a. O Lagamar se apresenta como um corpo d’água
a
along
gado, dispo
osto perpen
ndicularmen
nte à linha
a de costa, oriundo do barramento do Rio
o
Cauíípe pelo cam
mpo de dun
nas móveis..
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A cobertura veg
getal nesta UC é comp
posta por es
spécies carracterísticass de áreas de
d dunas e
do-se Anac
cardium occcidentale (cajueiro), Byrsonima
a
tabulleiros pré-llitorâneos, destacand
crasssifolia (murrici), Guazu
uma ulmifo
olia (mutam
mba), Jatrop
pha molissima (pinhã
ão-bravo) e
Hirte
ella racemossa (azeitona
a-do-mato).
Os ecossistema
e
as existenttes na APA
A favorecem
m atividade
es de pescca esportiv
va, turismo,
espo
ortes náutico
os à vela, além
a
de cam
minhadas ec
cológicas na
as dunas e lagoas inte
erdunares.
6.9.6
6.3 Estação Ecológica
a do Pecém
m
A Esstação Ecológica do Pe
ecém foi crriada atravé
és do Decre
eto Estadua
al Nº 25.708
8, de 17 de
e
deze
embro de 1999 pelo Estado
E
do Ceará. Loc
caliza-se a 57,0 km d
de Fortaleza
a, na Zona
a
Costteira Oeste
e, apresentta área to
otal de 956
6,04 ha, com
c
princip
pal acesso
o pela Via
a
Estru
uturante – Costa
C
do Sol Poente, CE-085. A área de ab
brangência da Estação
o Ecológica
a
do Pecém
P
apre
esenta veg
getação do tipo Complexo Vege
etacional L
Litorâneo, englobando
e
o
ambiientes lacusstres interd
dunares e ta
abuleiros pré-litorâneo
o. As paleodunas, loca
alizadas no
o
Muniicípio de Caucaia, formam cordões
c
de
e direção aproximad
damente leste-oeste,,
posiccionados à retaguarda das dunas rece
entes. Sendo formad
das por areias bem
m
seleccionadas, de
d granulaçção fina a média, po
or vezes siltosa, quarrtzosas e/o
ou quartzo-feldsspáticas, com tons ama
arelados, alaranjados ou
o acinzenttados.
A Esstação é um
ma área de interfase do desenvollvimento do
o Complexo
o Industrial e Portuário
o
do Pecém
P
e de corredor ecológico
e
pa
ara as Unid
dades de Conservação
o APA do Lagamar
L
do
o
Cauíípe e APA do
d Pecém, consideran
ndo sua situ
uação geográfica entre
e essas dua
as APA’s. A
Estação Ecológica do Pecé
ém ocupa uma
u
área de
e grande riq
queza bioló
ógica, com diversidade
d
e
faunística e floríística.
6.9.6
6.4 Parque
e Natural Mu
unicipal de São Gonça
alo do Amarrante
O Pa
arque Natu
ural Municip
pal de São Gonçalo do
d Amarantte, também
m chamado de Jardim
m
Botânico de São Gonçalo do Amaran
nte, criado pelo
p
Decretto Municipa
al N°. 799/03 de 08 de
e
3, possui uma
u
área de
d 108,90 ha, às ma
argens da Rodovia CE-156,
C
na
a
marçço de 2003
localidade de Pecém.
P
Na
a composiçã
ão do amb
biente, palm
meiras e ca
actus, vege
etações de
e
cerra
ado, resting
ga e caatin
nga, bromé
élias, orquíídeas e sa
amambaias,, além de jardins de
e
fragrrâncias e pla
antas mediccinais, sem faltar as flo
ores, esculturas e praçças.
6.9.6
6.5 Impacto
os sobre ass Unidades de Conserv
vação
Atendendo às exigência
as feitas no
n Parece
er 003744//2013, visa
ando respo
onder aoss
os feitos no
n Ofício nQ 011/2
2011-COIM//DIBIO/ICM
MBio. A Unidade de
e
quesstionamento
Pecém é a Reserva
Consservação marinha
m
ma
ais próxima
a ao Com
mplexo Porttuário do P
a
Extra
ativista Prainha do Can
nto Verde, situada
s
a ce
erca de 130
0 km de disttância.
O rissco de ela ser
s afetada por um derrramamento
o de óleo é muito pequ
ueno ou nulo, devido à
sua grande
g
distâ
ância do em
mpreendime
ento e à din
nâmica de correntes
c
da
a região.
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A introdução de
e espécies exóticas
e
trazzidas por ág
gua de lastro é um riscco inerente à atividade
e
uária de um
ma maneira
a geral, não
o sendo ex
xclusiva ao Complexo Portuário do Pecém,
portu
mesm
mo com su
ua expansã
ão. A UC em questão pode inclu
usive já ter sofrido a invasão de
e
espé
écies exóticcas provenie
entes de eventos oco
orridos em outros
o
portos. Como exemplo,
e
o
molu
usco bivalve
e Isognomo
on bicolor e o poliquetta Petaloco
onchus sp. fforam enco
ontrados no
o
estad
do do Rio de
d Janeiro no
n começo dos anos 2000
2
e o prrimeiro foi rreportado no ambiente
e
ao re
edor do Co
omplexo Po
ortuário do Pecém e o segundo pode ter sido encontrrado por lá
á
tamb
bém. Portan
nto, o empre
eendimento
o em questã
ão não reprresenta um maior risco
o deste tipo
o
de im
mpacto à UC
C marinha mais
m
próxim
ma ao Porto.

MRS Estudos
E
Ambien
ntais Ltda
www.m
mrsambiental.co
om.br

191

512.000

516.000

520.000

BRASIL

524.000

C

E15

40°0'0"W

33°0'0"W

2°0'0"S

47°0'0"W

6

Oceano
Pacífico

2°0'0"S

508.000

PA
CE
RN

9.610.000

PB
PI
10°0'0"S

Oceano
Atlântico

PE

TO
MT
0

200

AL
SE

800 BA
km

400

47°0'0"W

10°0'0"S

9.610.000

MA

40°0'0"W

33°0'0"W

MUNICÍPIOS
9.625.000

9.625.000

Oceano
Atlântico
!
R

São Gonçalo
do Amarante

São Luís
do Curu

9.590.000

Km
8,98

Córr e go F

540.000

Paraipaba

Trairi

Tu
rur
u

9.606.250

Si u p é

505.000

Paracuru

2,18 Km

9.606.250

CE-348

Ri o

470.000

9.590.000

R ia

ch

1,14 Km

G ua ribas
as
od

Umirim
Caucaia

eio

Pentecoste

Fortaleza
Maracanaú

Maranguape

Apuiarés

470.000

505.000

540.000

Km

CE-15

6

4
5,3

Legenda
Lagos dos Talos

Ma

tõ e

s

Pavimentada

Terminal de Múltiplo Uso (TMUT)

Não Pavimentada
Rodovia Municipal
Pavimentada
Não Pavimentada

Parque Natural Municipal de São Gonçalo do Amarante
Unidades de Conservação de Uso Sustentável
Nome da UC / Jurisdição
Área de Proteção Ambiental Pecém / Estadual
Área de Proteção Ambiental do Lagamar do Cauípe / Estadual

ho C

oi t é

Caucaia

Articulação das Folhas 1:20.000
38°42'0''W

39°0'0''W

3°30'0''S

av
Ch

Ria
c

3°30'0''S

-0
85

e

!
R
684-A

Lagamar do Cauípe

684-B

684-C

il

0

Ri

9.595.000

3°42'0''S

684-F

at u a

oD
av
i

C
ho
ac

e
R io C a u í p

Ri a

n

a

od
ch

684-G

684-H

39°0'0''W

684-I

38°42'0''W

3°42'0''S

R io A n

Não Pavimentada
Rodovia Estadual

Fase 1 (Existente)

TMUT - Fase 3 (Projetado)
Unidades de Conservação de Proteção Integral
Nome da UC / Jurisdição
Estação Ecológica do Pecém / Estadual

Riach o d
a

9.595.000

Pavimentada

TMUT - Fase 2 (Existente)

9.598.750

CE

Ferrovia Existente
Rodovia Federal

Complexo Portuário do Pecém - CPP

CE-422

Lagamar do Gereraú

9.598.750

dos

9.602.500

R io

Sistema Viário

Curso d'água
Massa d'água
Zona de Amortecimento da EE do Pecém

CE-421

9.602.500

São Gonçalo do Amarante

Limite Municipal

5

0,5

1

2
Km

1:70.000
Escala numérica em impressão A3
Projeção UTM
Datum Horizontal SAD69
Zona 24 M

Identificação do Projeto
Estudo Ambiental Complementar da Ampliação do TMUT - Porto de Pecém
Título do Mapa
Mapa 11 - Unidade de Conservação próximas à Ampliação do TMUT
Empreendedor
SEINFRA - Secretaria da Infraestrutura
Responsável
Data: Abril/2013
Técnico
Fonte:

BR222

Malha Municipal Digital (IBGE, 2010); Base Cartográfica Integrada do Brasil ao
Milionésimo (IBGE, 2010); Base Cartográfica Digital,1:100.000, Folhas SA-24-Z-C-I,
MRS
(IPECE, 1991); Base Cartográfica dos Municípios do Pólo Ceará Costa
Estudos Ambientais SA-24-Z-C-IV
do Sol, 1:20.000, Folhas 684-B, 684-C, 684-G e 684-H, (IPECE, 2008); Unidades de
Conservação: IBAMA (2011) e Plano de Manejo da EE do Pecém (SEMACE, 2005)

508.000

512.000

516.000

520.000

524.000

512.000

516.000

520.000

BRASIL

524.000

C

E15

40°0'0"W

33°0'0"W

2°0'0"S

47°0'0"W

6

Oceano
Atlântico

2°0'0"S

508.000

PA

Oceano
Atlântico

MA

CE

9.610.000

PI

PE

TO
MT
0

200

AL
SE

800 BA
km

400

47°0'0"W

10°0'0"S

10°0'0"S

9.610.000

RN
PB

40°0'0"W

33°0'0"W

MUNICÍPIOS

ch

od

505.000

540.000

Paraipaba

Trairi

9.625.000

R ia

9.625.000

470.000

G uar iba s
as

Oceano
Atlântico
Paracuru

Córr e go F

!
R

Tu
rur
u

São Gonçalo
do Amarante

São Luís
do Curu

9.590.000

S i u pé

9.590.000

R io

9.606.250

9.606.250

CE-348

Umirim
Caucaia

Fortaleza

Pentecoste

eio

Maracanaú
Maranguape

Apuiarés

505.000

540.000

CE-15

6

470.000

Legenda

São Gonçalo do Amarante

Limite Municipal

Complexo Portuário do Pecém - CPP

Curso d'água
Massa d'água

Terminal de Múltiplo Uso (TMUT)

Fase 1 (Existente)
TMUT - Fase 2 (Existente)

Sistema Viário

dos

Ma

tõe

Ferrovia Existente
Rodovia Federal
Pavimentada

9.602.500

9.602.500

R io

s

CE-422

Não Pavimentada
Rodovia Estadual
Pavimentada
Não Pavimentada
Rodovia Municipal
Pavimentada

TMUT - Fase 3 (Projetado)

Áreas Prioritárias para Conservação
Importância
Alta
Muito Alta
Extremamente Alta
Insuficientemente Conhecida
Prioridade
Alta
Muito Alta

Não Pavimentada

CE

CE-421

Extremamente Alta

-0
85

3°30'0''S

38°42'0''W

38°54'0''W
!
R
684-A

684-B

684-C

0

il
684-G

38°54'0''W

684-H

684-I

38°42'0''W

3°42'0''S

684-F

3°42'0''S

R io A n

Caucaia

3°30'0''S

9.598.750

9.598.750

Articulação das Folhas 1:20.000

5

0,375 0,75

1,5
Km
1:70.000
Escala numérica em impressão A3
Projeção UTM
Datum Horizontal SAD69
Zona 24 M

9.595.000

9.595.000

Identificação do Projeto

R ia

oD
av
i

e
Rio C a uí p

od
ch

BR222

508.000

512.000

516.000

520.000

524.000

Estudo Ambiental Complementar da Ampliação do TMUT - Porto de Pecém
Título do Mapa
Mapa 12 - Áreas Prioritárias para Conservação
Empreendedor
SEINFRA - Secretaria da Infraestrutura
Responsável
Data: Abril/2013
Técnico
Fonte:
Malha Municipal Digital (IBGE, 2010); Base Cartográfica Integrada do Brasil ao
Milionésimo (IBGE, 2010); Base Cartográfica Digital,1:100.000, Folhas SA-24-Z-C-I,
MRS
(IPECE, 1991); Base Cartográfica dos Municípios do Pólo Ceará
Estudos Ambientais SA-24-Z-C-IV
Costa do Sol, 1:20.000, Folhas 684-B, 684-C, 684-G e 684-H, (IPECE, 2008);
Áreas Prioritárias para Conservação: MMA (2007).

Estudo Amb
biental Comple
ementar da Am
mpliação do
Terminal de Múltiplo Uso - TM
MUT
e Pecém
Porto de

6.10 MEIO SOCIOECONÔ
ÔMICO
DUÇÃO
6.10.1 INTROD
A ca
aracterizaçã
ão socioeconômica e cultural do
d meio an
ntrópico tem
m como fu
undamentall
impo
ortância perrmitir o map
peamento e análise prrévia da áre
ea onde oco
orrerá a ins
stalação do
o
emprreendimentto.
No presente
p
dia
agnóstico, procurou-se
p
e atualizar e complementar os da
ados e informações já
á
existtentes nos estudos
e
antteriores ace
erca dos impactos gera
ados à dinâ
âmica socia
al, cultural e
econ
nômica vige
ente na área
a de influên
ncia do Com
mplexo Porrtuário de P
Pecém e da
a Expansão
o
do Terminal de Múltiplo Usso. Desta fo
orma, foram
m analisado
os aspectos específicos
s da região
o
acercca das ativiidades econ
nômicas loccais, popula
ação, qualid
dade de vid
da, recursos
s naturais e
uso e ocupação
o do solo.
6.10.2 METODOLOGIA
A me
etodologia aplicada
a
ne
este estudo foi desenvo
olvida com base no levvantamento
o, descrição
o
e análise dos fa
atores socio
oeconômico
os das área
as de influê
ência, de m
modo a cara
acterizá-lass
quan
ntitativa e qualitativam
mente. Procurou-se id
dentificar os
o aspecto
os do meio
o antrópico
o
suscceptíveis de
e serem afe
etados pela implantaçã
ão e realiza
ação da obrra, tanto no
o que tange
e
as re
elações socciais, como a realidade e os valore
es econômiccos e culturrais locais.
A ca
aracterizaçã
ão socioeco
onômica da
as áreas de
e influência
a direta e in
ndireta (AID
D e AII) foii
pauta
ada no levvantamento de inform
mações e dados
d
estattísticos obttidos em documentos
d
s
espe
ecíficos, taiis como estudos
e
aca
adêmicos vinculados
v
às univerrsidades e pesquisass
elabo
oradas por equipes téccnicas de órrgãos governamentais e/ou oficiais.
Destta forma, foram
f
exam
minados oss dados disponibilizad
dos pelo IInstituto Brrasileiro de
e
Geog
grafia e Esstatística – IBGE, por meio dos
s Censos Demográficcos de 200
00 e 2010,
Pesq
quisa Nacio
onal por Amostra
A
Do
omiciliar – PNAD, Ce
enso Agrop
pecuário e contagenss
popu
ulacionais. Foram
F
conssultados também estu
udos realiza
ados pelo P
Programa das
d Naçõess
Unidas Pelo Desenvolvim
D
mento – PNUD,
P
atra
avés do Acompanham
A
mento Mun
nicipal doss
Obje
etivos do Milênio
M
– OD
DM; pelo In
nstituto Bra
asileiro do Meio Ambiiente e dos
s Recursoss
Natu
urais Renovváveis – IBA
AMA; pelo Conselho
C
de Altos Estudos e Asssuntos Estra
atégicos da
a
Asse
embléia Leg
gislativa do
o Estado do Ceará; pela
p
Funda
ação de Am
mparo à Pe
esquisa de
e
Recu
ursos Vivoss na Zona Econômica
E
E
Exclusiva
– Fundação PROZEE d
da Secretarria Especiall
de Pesca
P
e Aqü
üicultura da Presidênciia da Repúb
blica - SEA
AP/PR, pela Fundação de Apoio a
Servviços Técniccos Ensino e Fomento a Pesquisa
a - Fundação ASTEF; d
dentre outro
os.
A pa
artir destass informaçõ
ões, a cara
acterização populacional foi dessenhada a partir dass
análiises de dinâ
âmica popu
ulacional, diistribuição dos
d habitan
ntes por sua
as condiçõe
es de sexo,
faixa
a etária, gên
nero, local de
d habitação
o (urbano ou
o rural) e alcance
a
econômico.
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No que
q tange a infra-estruttura dos mu
unicípios e das
d áreas afetadas,
a
foram levanta
ados dadoss
do Cadastro
C
Na
acional de Estabelecimentos de Saúde – CNES;
C
DAT
TASUS; Ministério da
a
Saúd
de; Índice de
d Desenvo
olvimento da
a Educação
o Básica; Ministério
M
da
a Educação
o e Sistema
a
Nacional de Infformações Sobre San
neamento – SNIS, se
endo avalia
ados a qua
alidade e o
nce do aten
ndimento prestado à po
opulação po
or estes serrviços.
alcan
Por fim,
f
para compreensã
c
ão da econo
omia local, foram estu
udados os aspectos do
d setor de
e
ativid
dade e pro
odução, a população
p
e
economicam
mente ativa
a, taxa de desempreg
go e renda
a
familliar, utilizando-se como
o fonte o Miinistério do Trabalho e Emprego.
Busccou-se ainda verifica
ar a existtência de comunidad
des tradicionais, indígenas ou
u
quilo
ombolas em
m um raio de 8 km do
d empreen
ndimento que,
q
conforrme determ
minado pela
a
Porta
aria Interministerial nºº 419/2011 para este
e tipo de empreendim
e
mento, nece
essitam da
a
avaliação dos impactos ge
erados e a proposição de medid
das de con
ntrole e mitigação doss
mesm
mos.
Para
a a caracterização da AID
A também
m realizou-s
se pesquisa de campo,, que aconte
eceu entre
e
os dias 02 e 06 de abril. A metodologia empre
egada envo
olveu a rea
alização de entrevista-diálo
ogo, ou entrevista de
d profund
didade, téc
cnica que envolve o entrevisttador e o
entre
evistado(a), em um am
mbiente isolado sem a presença de
d outras p
pessoas, um
m ambiente
e
acolh
hedor e seg
guro, e com um prazo determinad
d
o (no caso, até 1 hora de duração
o).
Apóss a visita in
nicial e a entrevista
e
c
com
o(a) presidente(a
p
a) das Colô
ônias de Pescadores,
P
,
utilizou-se a téccnica do gru
upo focal, a qual solicita a particip
pação volun
ntária de um
m grupo de
e
pesssoas e apresenta tópiccos específicos e diretivos (roteiro
o de pergun
ntas) para a discussão
o
no grupo. A reunião aconte
eceu na pró
ópria sede das
d Colônia
as e tiverem
m duração de
d cerca de
e
oras. Cumpre esclarrecer que os particip
pantes fora
am previamente con
nvidados e
2 ho
escla
arecidos a respeito
r
do conteúdo da
d conversa
a.
O prrimeiro grup
po teve a participação
p
o de 14 pe
essoas que estão associados à Colônia de
e
Pesccadores de São Gonça
alo do Amarrante em Pe
ecém e o segundo dizz respeito à Colônia de
e
Pesccadores de Caucaia no
o Distrito de
e Cumbuco e contou com a particcipação de 11
1 pessoass
(ANE
EXO IV - Lissta de Presença - Grup
po Focal).
Confforme apre
egoa esta técnica, nã
ão se busc
ca consensso entre a
as opiniões
s, porém o
conssultor interfe
ere sempre
e que necessário visando garanttir a liberda
ade de expressão e o
acolh
himento do
os diferente
es pontos de
d vista manifestados
m
s, sem julg
gamento de
e certo ou
u
errad
do.
Buscca-se promover nestas ocasiõess que os(as
s) entrevisttados(as) fa
açam reflex
xões sobre
e
quesstões no âm
mbito da sua
a atuação cotidiana
c
co
omo pescad
dores a parrtir de si, do
os outros e
da so
ociedade, re
elacionando
o também valores,
v
idéiias, crençass e visão de
e futuro.
O roteiro básico
o de pergun
ntas utilizad
do tanto na
as entrevista
as-diálogo q
quanto no grupo
g
focall
abordou questões relativass a:


mero de pescadores por tipo de
d pesca (embarcado
(
os, desemb
barcados e
Núm
marrisqueiras);
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Frota pesqueirra existente (número e tipo de embarcações));



Tipo
o de pesca que predom
mina;



Núm
mero de trip
pulantes por embarcaç
ção;



Esp
pécies pesccadas;



Pessqueiros utilizados por cada comu
unidade e su
uas rotas;



Iden
ntificação da ocorrênciia de passa
agem de em
mbarcações;



Estruturas de
e apoio à atividad
de pesque
eira, infrae
estrutura
ben
neficiamento
o, qualidade
e dos produ
utos pesque
eiros, preço, renda.

de
d

frio

e

Também foram apresentad
das pergunttas complem
mentares, que
q explorarram questões como:


ais os impa
actos positivvos e negattivos para a pesca podem estar associadoss
Qua
às obras
o
de am
mpliação do
o TMUT?



Qua
ais os impactos positivvos e negatiivos para a sociedade em que viv
vem a partirr
dass obras de ampliação
a
d TMUT?
do



São
o originárioss do municíípio ou da região?
r
A attividade de pesca é um
ma tradição
o
fam
miliar? Prete
endem que os
o filhos dê
êem continuidade à ativvidade de pesca?
p



O que
q almejam
m alcançar para
p
o seu futuro
f
e da sua família
a?



Qua
ais as principais demandas apresentam para
a as empressas do porto
o? E para o
seto
or público?



Com
mo os pro
ogramas de
e mitigação
o dos impactos pode
em contribuir para a
mellhoria da atividade pessqueira e da
a qualidade de vida doss pescadores?



Rea
alizaram ou realizam
m algum programa/pr
p
rojeto/atividade com apoio dass
emp
presas do complexo
o portuário
o? Já apre
esentaram projetos com essa
a
fina
alidade? Qual foi o resu
ultado?
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6.10.3 CARACT
TERIZAÇÃO
O DA AII
6.10.3.1 Históricco


São
o Gonçalo do
d Amarante
e

m da presença do Com
mplexo Indusstrial e Porttuário de Pe
ecém, suass
Tem como desttaque, além
as e dunas que possue
em um forte potencial turístico de
evido as su
uas belezas
s naturais e
praia
mar propício à prática
p
de esportes
e
aqu
uáticos.
enas como os Anacés,, Guanacéss
Esta área era originalmente ocupada por populações indíge
e Jag
guaruanas. Seu domín
nio sobre a terra se enc
cerrou com a invasão colonialista, época em
m
que ocorreu
o
a divisão
d
e concessão da
as primeiras
s sesmariass na década
a de 1680. A partir daí,,
surgiiram os prim
meiros núcleos popula
acionais bra
ancos na re
egião e as populações
s indígenass
locais foram ald
deadas, em
m idos de 16
699. A vila formada ve
eio a se cha
amar São Gonçalo
G
do
o
Amarante.
A vila cresceu ao longo do século XVIII
X
e se to
ornou rota de tropeiros que pass
savam com
m
azendo a co
omercializaçção de prod
dutos entre a capital e o interior. Por
P volta do
o
seuss animais fa
ano de 1730 su
urgiu a prim
meira igreja local, consttruída em homenagem
h
m a Nossa Senhora
S
da
a
Soledade. A pa
artir do final do século XIX e início do século
o XX, São Gonçalo ac
celerou seu
u
do à catego
oria de mu
unicípio. En
ntre 1943 e 1951, foii
cresccimento e, em 1921, foi elevad
deno
ominada de
e Anacateba, em hom
menagem ao
os índios Anacés,
A
ma
as voltou a receber a
deno
ominação orriginal em 1951.
1
Hoje, o municíp
pio destaca--se pela eco
onomia agro
opastoril, pelo turismo em suas praias
p
como
o
Pecé
ém, Taíba e Colônia e, especialmente, pela presença
p
do
o Complexo
o Industrial e Portuário
o
de Pecém.


ucaia
Cau

menclatura in
ndígena qu
ue significa “mato queim
mado” e se
e
Cauccaia é uma denominaçção de nom
caraccteriza por ser um doss primeiros núcleos de população do Ceará. Seu povoamento teve
e
início
o com a ch
hegada doss jesuítas Luís
L
Figueiiras e Fran
ncisco Pinto
o, encarreg
gados, pela
a
Carta
a Régia de
e 22 de ou
utubro de 1735,
1
de in
niciar na re
egião uma segunda te
entativa de
e
colon
nização. Asssim como em outras regiões do
o país, os padres da Companhia
a de Jesuss
consseguiram im
mplementar o processo
o de cataqu
uese em ald
deamento d
dos índios "caucaias",,
transsformando-o
os em auxiliares em su
ua missão.
Por ocasião
o
de divergência
as entre o Marquês
M
de
e Pombal e os jesuítass o Governo
o portuguêss
expe
ediu, a 14 de setembro
o de 1758 a Provisão Régia
R
que determinava
d
a o sequesttro de fatoss
os be
ens dos Jesuítas. A mesma
m
orde
em também mandava que
q se elevvassem a condição
c
de
e
Vila, os lugares e aldeias que
q fossem excluídos da
d administtração daqu
ueles religio
osos. Nesta
a
o recebeu a denominação de Alde
eia de Sourre.
ocassião a região
No dia
d 05 de fe
evereiro de 1759, a Ald
deia de Sou
ure passou a ser cham
mada de Vila Nova de
e
Sourre, sob a invocação de
d Nossa Senhora
S
do
os Prazere
es. A festa solene de instalação
o
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realizzou-se no largo da Ig
greja Matriz. Após 18
84 anos, sua denomiinação foi novamente
e
altera
ada pelo Decreto-Lei
D
3 de deze
embro de 19
943 e passsou a ser ch
hamada de
e
1.114, de 30
Cauccaia.
6.10.3.2 Dados populacion
nais
De acordo
a
com
m o Sistema
a de Recup
peração Au
utomática de
d Dados (SIDRA) do IBGE, em
m
2012
2, a populaçção total esstimada na AII é de 38
81.232 habittantes, sendo que 88,16% desse
e
total residem em
e Caucaia
a. Este município apre
esentou grrande variação popula
acional noss
últim
mos 40 anoss passando de pouco mais
m
de 50.000 habita
antes para 3
325.000 em
m 2010. Porr
sua vez, São Gonçalo do
d Amarantte apresen
ntou crescim
mento mod
derado, passando de
e
aproxximadamen
nte 20.000,, em 1970
0, para pou
uco mais de
d 45.000 na última estimativa
a
realizzada (Figurra 58).

F
Figura
58 – Va
ariação popu
ulacional 1970
0 – 2012.
Fonte: IBGE, SIDRA.
F
S
*Estim
mativa da população.

O crrescimento mais intensso de Cauccaia ocorre
eu entre 19
970 e 2000, em que o município
o
apressentou taxa
a de crescimento supe
erior a 4,5%
% ao ano. Na
N última d
década, o crescimento
c
o
popu
ulacional diiminuiu, atingindo a taxa
t
de 2,65% ao ano. São G
Gonçalo do
o Amarante
e
apressentou taxa
as de cresccimento menores, fican
ndo em todos os perío
odos próxim
mo a 2% ao
o
ano, sendo que
e o período
o 1980/199
91 foi o qu
ue apresenttou menor taxa de crrescimento,,
% ao ano (F
Figura 98).
1,56%
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F
Figura
59 – Ta
axa de cresciimento popullacional.
Fonte: IBGE, SIDRA.

A população do
os dois municípios das AII era pred
dominantem
mente rural na década de 1970, e
se manteve
m
sup
perior a po
opulação urrbana no município
m
de
e São Gonççalo do Am
marante até
é
1980
0, de acord
do com da
ados do últtimo censo
o, a popula
ação rural em São Gonçalo
G
do
o
Amarante corre
esponde 34,,01%. Em Caucaia,
C
a população urbana ultrrapassou a população
o
rural já em 1980
0 e chegou a 86,35% da
d populaçã
ão total em 2010 (Tabe
ela 29).
Tabe
ela 29 - Série Histórica do Crescimento
o Populaciona
al dos munic
cípios da AII.
Municíp
pio
Caucaia
Sã
ão Gonçalo do
o Amarante



Situação

1970

1980

1991

2000

2010

Urbana

11.200

73.304

147.601

226.088

290.220

Rural

43.554

20.802

17.498

24.391

35.221

Urbana

5.042

7.149

17.999

22.077

28.537

Rural

15.961

17.545

11.287

13.531

15.353

São
o Gonçalo do
d Amarante
e

Atualmente o município
m
occupa a 40ºº posição do
d ranking de
d municíp
pios por população no
o
Cearrá com 43.8
890 habitan
ntes e área de 834,448
8 km². Desd
de 1970, a p
população gonçalense
g
e
dobrou e, noss últimos 15
1 anos, este
e
cresciimento estteve diretamente rela
acionado à
insta
alação do Complexo
C
Industrial e Portuário
o de Pecém
m no muniicípio, que gerou um
m
estím
mulo migrattório, devido
o à criação
o de empreg
gos e ao im
mpulso econômico dad
do à região
o
(Figu
ura 60).
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Hab
bitantes ‐ São Gonçalo do Amarante
A
e

03
21.00

1970

29.286
6

24.69
94

1980

1991

32.600

35.608

1996

2000

40.312

2007

43.890

2010

Figura 60 - Populaçao de São Gonçalo
o do Amarantte entre 1970 e 2010.
Fonte: IBGE
E 2010.

Hoje, a maior parte deste contingente
c
e populacional reside em
e áreas urbanas, cerrca de 65%
%
a
com
m o Censo Demográfico 2010. Este
E
processso vem ocorrendo há
h algumass
de acordo
déca
adas e ating
giu seu ápice entre 19
980 e 1991, quando a índice de urbanizaçã
ão subiu de
e
29% para 61,5%
%, após essse período
o, se estabilizou. Na Figura
F
61 é possível acompanharr
esta evolução de
d forma cla
ara.

100%
80%
60%

Urbana

40%

Rural

20%
0%
1970

1980

1991

2000

2010

F
Figura
61 - Po
opulação de São
S Gonçalo do Amarante
e quanto ao local de ocup
pação de 1970
0 a 2010.
Fonte: IBGE
E 2010.

Existtem hoje no
o município
o cerca de 12.000 domicílios doss quais, se
egundo o IB
BGE, 7.859
9
localizam-se em
e
área urbana.
u
Estes domicílios são majoritariiamente casas, que
e
esentam 98
8% do total,, sendo os outros 2% representa
ados por ap
partamentos
s, casas de
e
repre
vila ou
o em cond
domínio e co
ortiços.
A po
opulação go
onçalense te
em uma disstribuição equilibrada quanto
q
ao ssexo, sendo
o composta
a
por 51%
5
de homens e 49
9% de mulh
heres, com maior conccentração p
populaciona
al na idade
e
adultta, entre 30 e 39 anos vide Figura
a 62.
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> 70
60 a 69
50 a 59
40 a 49
30 a 39
25 a 29
20 a 24
15 a 19
10 a 14
5a9
0a4
4000

30
000

2000

1000

0

Mulheres

1.000

2.000

3.000

4.000

Homens

Figura
a 62 - Pirâmid
de Etária de São
S Gonçalo do Amarante
e.
Fonte: IBGE
E, 2010.



Cau
ucaia

Cauccaia é o mu
unicípio mais próximo de Fortalez
za e é o se
egundo maiss populoso do estado,,
perdendo apena
as para a ca
apital. De acordo
a
com o Censo Demográfico
D
o 2010, sua
a população
o
era de
d 325.441 habitantes e a área total do município é equivalente a 1
1.228,506 km².
Em um
u período
o de 40 an
nos o município teve um crescim
mento popu
ulacional de
e 494,36%..
Leva
ando-se em
m considera
ação os períodos
p
da
a instalação
o e inaugu
uração do Complexo
o
Portu
uário – 1996
6 marcando
o o início da
as obras e 2002
2
marca
ando o início
o de suas atividades
a
–
estip
pulou-se os anos de 1996
1
e 200
07 como referência pa
ara as conttagens populacional e
verifiicou-se que
e neste intervalo de tem
mpo o núm
mero de hab
bitantes cressceu 51,86%, subindo
o
de 208.678
2
para 316.906
6 pessoas. A Figura 63 demonsstra a evollução do crescimento
c
o
popu
ulacional de
e Caucaia.

Habiitantes ‐ Caucaia

9
165.099
54.75
54

1970

208.678
8

316.906

325.441

2007

2010

250.479

94.106

1980

1991

1996

2000

Figu
ura 63 - Popu
ulação de Cau
ucaia entre 19
970 e 2010.
Fonte: IBGE
E 2010.

De acordo
a
com
m o Censo 2010,
2
Cauccaia aprese
entou uma taxa
t
de urb
banização de
d 89,28%..
Nestte caso, o ápice
á
desta
a mudança foi precoce
e e rápido, e não clarramente rela
acionado à
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impla
antação do Complexo Portuário – entre 1970
0 e 1980, a urbanizaçã
ão subiu dra
asticamente
e
de 20,45%
2
para
a 77,89%. A partir de
e 1991, esta
a taxa de estabilizou
e
em 89-90%
%, como se
e
enco
ontra na atualidade - vide Figura 64.
6
Dos 89.183 dom
micílios exisstentes em Caucaia, 89,8%
8
estão
o em áreass urbanas e 10,2% em
m
áreass rurais.

100%
80%
60%

Urbana

40%

Rural

20%
0%
1970

1980

1991

2000

2010

Figura 64 - Urba
anização em Caucaia
C
de 1970 a 2010
Fonte: IBGE
E 2010

Dos domicílios,, 86% são casas, 3,8
8% são ca
asas de vila
a ou em ccondomínio, 10% são
o
c
de cô
ômodos.
aparttamentos e 0,2% são casas
A po
opulação ca
aucaiense é formada, principalme
p
nte por adu
ultos, sendo
o que as faiixas etáriass
com maior desta
aque são as
a de 30 e 39
3 e 40 a 49
9 anos. A base
b
da pirâ
âmide é estreita, o que
e
í
de na
atalidade em
m relação aos
a anos an
nteriores (Figura 65).
indicca uma diminuição no índice
> 70
60 a 69
50 a 59
40 a 49
30 a 39
25 a 29
20 a 24
15 a 19
10 a 14
5a9
1a4
30.000

20.000

10
0.000
Mulheres

0

10.00
00

20.000
0

30.000

Homens

Figura 65
5 - Pirâmide Etária
E
de Caucaia
Fonte: IBGE
E, 2010.
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6.10.3.3 Econom
mia
A qualidade de vida da pop
pulação esttá diretamen
nte relacion
nada com a renda. É fu
undamentall
que a população
o possua re
enda suficie
ente para ad
dquirir benss e serviços que garanttem o bem-estarr das famíliias. Além disso,
d
em uma
u
econom
mia de merrcado, com
mo é o caso
o do Brasil,,
essa
as operaçõe
es fortalecem
m a econom
mia local, re
egional e na
acional.
Para
a mensurar a atividade econômica
a de uma re
egião, fez-sse uso do Produto Interno Bruto –
PIB, indicador que repressenta a so
oma em va
alores de todos os bens e serv
viços finaiss
gião durantte um dete
erminado pe
eríodo. No cálculo do
o
produzidos em uma deterrminada reg
ões de cad
da setor de
e atividade
e econômica, são con
ntabilizadoss
PIB, além das contribuiçõ
bém os impo
ostos coleta
ados sobre os produtos líquidos.
tamb
A an
nálise da evolução
e
do
o PIB de São
S
Gonçalo e Cauca
aia revelam
m de mane
eira clara a
influê
ência do Co
omplexo Po
ortuário de Pecém parra a economia local. A partir de
e 2002, ano
o
em que se in
niciaram ass atividade
es do Portto, o PIB de amboss os municípios que
e
apressentavam índices
í
esta
agnados, en
ntraram em
m um processso de asce
ensão que se mantém
m
e cre
esce cada vez
v mais a cada
c
ano.
Este crescimentto foi mais impactante no municíp
pio de São Gonçalo, que apenas no período
o
entre
e 2005 e 20
006 aumentou seu PIB em cerca de
d 250%. No
N geral, en
ntre os anos
s de 2002 e
2010
0, esse valo
or teve um crescimento
c
o total de 1..405,54%. No
N mesmo período, Ca
aucaia teve
e
um crescimento
c
o de 380%.
Em 2010 esttes municcípios obtivveram um
m Produto Interno Bruto no valor de
e
R$1.117.611.00
00,00 e R$2.597.520
R
0.000,00, respectivam
mente. Ne
este mesm
mo ano, o
resulltado orçam
mentário mu
unicipal foi de
d 53,6% de
d receitas para Cauca
aia e 56,2%
% para São
o
Gonççalo (Figura
a 66).

Prod
duto Interrno Bruto
o
1999 a 2010
2
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
1
1999

2000

2001

2002
2

Caucaia

2003

200
04

2005

2
2006

2007

2008

2009
9

2010

São Gongalo
G
do Amarante
A

Figurra 66 - PIB de Caucaia e Sã
ão Gonçalo - 1999 a 2010..
Fonte: IBGE
E 2010.

Cauccaia, como um municíípio mais urrbanizado e bem estru
uturado turiisticamente
e, teve 66%
%
da co
ontribuição de seu PIB
B vindo do setor de se
erviços, 33% de orige
em industria
al e apenass
1% da
d agropecu
uária, mostrando que esta
e
ativida
ade não é de grande destaque pa
ara a região
o
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(Figu
ura 67). Já em São Gonçalo,
G
tra
atando-se de
d um mun
nicípio men
nor e com mais
m
áreass
ruraiss a agropecuária posssui ainda um
m papel de
e importância, tendo co
ontribuído com
c
6% do
o
PIB, e o setor de serviços, com 55% (Figura
(
68).

Caucaiaa

São
o G. do Amaran
A
nte

1%
%

6%
Agropecuária

Agrop
pecuária

33%
Indústria
55%

66%

39%

Indústtria

Serviços
Serviçços

Figura 67 - Con
ntribuição do
o PIB por seto
or de
atividad
de em Cauca
aia – 2010.
Fo
onte: IBGE 2010.

Figura 68 - Contribuição
o do PIB por setor de
atividade
e em São G. d
do Amarante – 2010.
Fonte: IBG
GE 2010.

Ao analisar
a
a renda méd
dia nos mu
unicípios da
a AII, obse
erva-se que
e a renda media em
m
Cauccaia é supe
erior a de São Gonça
alo do Ama
arante. Qua
ando comparados os dados doss
últim
mos 20 anoss, verifica-sse que no período ho
ouve crescimento em ambos os municípioss
(Figu
ura 69).

F
Figura
69 - Re
enda média domiciliar
d
perr capita.
Fonte: DATA
ASUS.

Além
m do cresciimento da renda méd
dia per cap
pita na AII,, houve red
dução do número de
e
pesssoas de 10 anos ou mais
m
de idad
de sem ren
ndimento no
ominal men
nsal no últim
mo período
o
interccensitário. Em 2000, 51,80% da
as pessoas
s com 10 anos
a
ou m
mais aprese
entava esta
a
cond
dição, 10 an
nos depois, o grupo de pessoas se
em rendime
ento passou
u para 44,51% do totall
(Figu
ura 70).
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F
Figura
70 – Renda
R
média domiciliar
d
per capita.
Fonte: IBGE
E, 2000.

Além
m disso, hou
uve aumentto de pesso
oas com 10
0 anos ou mais
m
de idad
de com rendimento de
e
até 1 salário mínimo,
m
passsando de 21,96% do
d total em
m 2000, para 37,51% em 2010.
e redução em
e todas ass classes co
om rendime
ento superio
or a 1 salário mínimo.
Também houve
s
aume
entou a pro
oporção de
e pessoas com
c
rendim
mento, mass houve re
edução nass
Ou seja,
classses com ganhos mais elevados
e
(F
Figura 71).

F
Figura
71 – Renda
R
média domiciliar
d
per capita.
Fonte: IBGE
E, 2010.

Entre
e 1991 e 20
010 a taxa de desemp
prego, estim
mada entre a populaçã
ão acima de
d 16 anos,,
teve uma variaçção semelh
hante nos dois
d
municípios: ambo
os atingiram
m seu apse no ano de
e
2000
0 – 19,76% em Caucaia e 10,88%
% em São Gonçalo
G
– e apresenta
aram uma significativa
s
a
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dimin
nuição no período
p
mais recente, principalme
ente em Ca
aucaia, onde o índice caiu quase
e
pela metade. Attualmente, ambos têm
m uma taxa de desemp
prego de ap
proximadam
mente 8,4%
%
(Figu
ura 72).

Taxa de Dessempreggo
São Gonççalo do Amaraante

C
Caucaia

19,76

10,88

8
8,38
8,49

6,34
4,0
02

1991

2000
0

20
010

Figu
ura 72 - Taxa de desempre
ego na AII - 1991 a 2010.
Fonte: IBGE
E 2010.

Hoje, 65,5% da
a população
o são gonça
alense é co
onsiderada acima
a
da linha de pob
breza – isto
o
é, co
om renda mensal
m
per capita
c
acima
a de R$140
0,00 –, 17,4% estão en
ntre a linha de pobreza
a
e de
e indigência
a e 17,1% está
e
abaixo
o da linha de indigênccia – ou se
eja, renda mensal
m
perr
capitta inferior à R$70,00. Em
E Caucaia
a as condiçõ
ões econôm
micas da po
opulação são melhoress
e esstes índicess são de 75,5% acim
ma da linh
ha de pobrreza, 15,9%
% entre a pobreza e
indig
gência e 8,4
4% abaixo da
d linha de indigência.
i
Na Tabela
T
30 se
e elenca o rendimento
o nominal mensal
m
por domicílio
d
no
os município
os, onde se
e
vê que a população de Caucaia posssui, em ge
eral, uma re
enda superior. Em São Gonçalo,,
% dos dom
micílios têm renda infe
erior a 2 salários mínim
mos, enqua
anto em Ca
aucaia este
e
73,8%
núme
ero é de 52
2,5%.
Tabela 30 - Ren
ndimento Nom
minal Mensal Domicilar
R
Rendimento
Nominal Men
nsal Domicilia
ar
Qua
antidade de
salárrios mínimos
s

Até ½

½a1

1a2

2a5

5 a 10

1 a 20
10

Mais de
2
20

Sem
rendiimento

São G. do
S
A
Amarante

10%

25%

33%

22%

3,3%

0,7%

0,,2%

5,8%

Caucaia

4,5%

17%

31%

32%

8%

2%

0,,5%

5%
5

Fonte: IBGE
E, 2010.

6.10.3.4 Saúde
A im
mplantação de
d empreendimentos ou realizaç
ção de obra
as sempre ttraz consigo impactoss
aos locais que os recebem
m em diverssas esferas
s sociais qu
ue existem e funcionam
m de forma
a
integ
grada e indissociável. A ampliação
o do Termin
nal de Múltiiplo Uso do
o Porto de Pecém
P
será
á
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respo
onsável por um aume
ento no fluxxo de pesso
oas e pelo crescimento
o populacio
onal local –
seja de forma direta,
d
a pa
artir da conttratação de
e mão-de-ob
bra de outrras localida
ades, ou de
e
forma
a indireta, a partir da movimenta
ação econô
ômica que atrai
a
pesso
oas em bus
sca de uma
a
melh
hor qualidad
de de vida.
Junto
o ao númerro de habita
antes, aume
enta també
ém a deman
nda por serrviços e equ
uipamentoss
públiicos, tais como san
neamento, educação
o e saúde
e. Neste caso espe
ecífico, ass
caraccterísticas da mão-de
e-obra nece
essária faze
em com qu
ue haja uma
a migração
o composta
a
majo
oritariamente pela popu
ulação masculina, send
do necessá
ário levar em
m considera
ação outross
fatores além do
o aumento da demand
da por si só, tais com
mo o crescim
mento dos índices de
e
prosttituição, doenças sexu
ualmente transmissíve
eis, violência
a contra a mulher e gravidez
g
na
a
adole
escência. Assim,
A
a aná
álise das co
ondições de
e saúde da população afetada deve ser feita
a
levan
ndo em con
nsideração tanto
t
fatores atuais quanto quadro
os futuros.
Segu
undo dadoss fornecidoss pelo Sisttema de Informações sobre Orça
amentos Públicos em
m
Saúd
de – SIOPS
S/DATASUS nos anoss de 2010,, 2010 e 2012 foi exigido um in
nvestimento
o
públiico mínimo de 15% do PIB na áre
ea de saúde
e.
Ambos os mun
nicípios ma
antiveram seus
s
investimentos acima
a
da m
média. O maior
m
valorr
m Caucaia no
n ano de 2012 e o me
enor, de 18,,47% em Sã
ão Gonçalo
o
invesstido foi de 25,36% em
no an
no de 2011 (Tabela 31
1).
Tabela 31 - Porcentagem
m do PIB mun
nicipal investiido em saúde
e nos anos de
e 2010, 2011 e 2012
Mun
nicípio

2010

2011

2012
2

% mínimo

% aplicado

% mínim
mo

% aplicado

% mínimo

% aplicado

S
São
Gonç
çalo do
Ama
arante

15,00

22,07

15,00

18,,47

15,00

19,27

Cau
ucaia

15,00

19,55

15,00

24,,52

15,00

25,36

Fo
onte: SIOPS/D
DATASUS.

A sa
aúde na AII é mantida majoritaria
amente pela
a iniciativa pública – e
em São Gonçalo, este
e
invesstimento ma
antém 22 estabelecim
e
mentos públicos de saú
úde, todos da rede municipal,
m
já
á
em Caucaia,
C
o número
n
de estabelecim
mentos de saúde
s
é 84, sendo um
m da rede fe
ederal, 4 da
a
rede estadual, 62
6 da rede municipal
m
e os outros 17
1 são priva
ados (Tabela 32).
Tabela 32 – Tipos de Estabelec
cimentos de Saúde na AII
Tipo de Estabelecimen
E
nto

São Gon
nçalo do Ama
arante

Cauc
caia

C
Centro
de Saú
úde/Unidade Básica

10

47
7

Consulltório Isolado
o

9

5

C
Clínica/Centr
ro de Especia
alidade

2

8

Hospital Geral

1

3

Unid
dade de Apoio à Diagnose
e e Terapia

1

3

Secreta
aria de Saúde
e

1

2

Ce
entro de Apoiio à Saúde da
a Família

1

6

Central de Regulação

1

Po
oliclínica

-

5

Unid
dade Móvel

-

1
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Tipo de Estabelecimen
E
nto

São Gon
nçalo do Ama
arante

Cauc
caia

U
Unidade
de Vigilância
V
em Saúde

-

1

C
Centro
de Ate
enção Psicos
ssocial

-

2

Pronto Atendimento
o

-

1

T
TOTAL

22

84
4

Fo
onte: CNES/D
DATASUS.

Ao analisar
a
os dados refe
erentes à sa
aúde na últtima década nestes m
municípios, observa-se
e
que entre 2001
1 e 2010 o número to
otal de unidades de saúde
s
ligad
das ao SUS cresceu,,
passsando de 75
7 para 90
0. Nos trêss primeiros anos ana
alisados ho
ouve crescimento dass
unida
ades, enquanto de 20
004 a 2006 houve redu
ução desse
e tipo de un
nidade, com
m destaque
e
para os estabelecimentos da esfera privada,
p
o que
q pode se
er resultante
e de um de
esligamento
o
temp
porário do Sistema
S
Único e não o fechamento
o de unidad
des.
A pa
artir de 2007
7, há cresciimento dos estabelecim
mentos de saúde ligad
dos ao Siste
ema Único,,
espe
ecialmente do
d tipo públlico/municip
pal (Figura 73).
7

Figu
ura 73 - Unida
ades de saúd
de ligadas ao Sistema Único de Saúde, por tipo de prestador em
m Caucaia e
São
o Gonçalo do
o Amarante.
Fonte: IPE
ECE.

Além
m do levanttamento accerca da infraestrutura
a de saúde
e procurou--se fazer uma análise
e
a partir da verificação
acercca da qualidade e qua
antidade do
os serviços de saúde oferecidos,
o
o
de in
ndicadores, tais como mortalidade
m
e infantil e materna,
m
nú
úmero de ca
asos de AID
DS e outrass
doen
nças, que permitem
p
analisar o grau
g
de env
volvimento destes municípios com ações e
polítiicas voltada
as para a melhoria
m
da saúde
s
públiica.
A Fig
gura 74 e Figura
F
75 ab
baixo ilustra
am os casos de AIDS notificados nos últimos
s anos. Em
m
São Gonçalo, a partir do ano
a 2000 ho
ouve um no
otável aume
ento nos ca
asos de con
ntaminação,,
espe
ecialmente, entre pessoas do sexxo masculino. Esta dissseminação pode ser considerada
c
a
como
o uma dass consequências do aumento
a
do
o número de
d habitante
es, principa
almente do
o
sexo
o masculino
o, conforme
e indicado anteriormen
nte. Os dados também revelam que ainda
a
não houve um controle
c
da doença, po
ois em 2010
0 foram reg
gistrados 5 ccasos entre
e homens e
es.
4 enttre mulhere
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Figura 74 - Casos diagn
nosticados de
e AIDS em Sã
ão G. do Ama
arante.
Fo
onte: ODM / DATASUS.
D

Em Caucaia, a doença se mostra em
e estado agravado, chegando a atingir 60
6 pessoass
apen
nas entre oss homens em
e 2008. Pe
ela análise do gráfico, pode-se dizer que o aumento
a
da
a
popu
ulação devid
do a implantação do Complexo Portuário exerceu
e
influência no número de
e
caso
os, dado o aumento
a
reg
gistrado a partir
p
de 199
96.
Entre
e 1990 e 2012,
2
o município
m
te
eve 550 ca
asos diagno
osticados. Em 2010, a taxa de
e
morta
alidade pela
a doença fo
oi de 2,7 pa
ara cada 100 mil habita
antes e, em 2011, a pro
oporção de
e
infecctados foi de
e 32,8% enttre as mulheres e de 12% entre os
o jovens de
e 15 a 24 an
nos.

Figurra 75 - Casos diagnosticad
dos de AIDS em Caucaia.
Fo
onte: ODM / DATASUS.
D

A mo
ortalidade in
nfantil é me
edida a partiir do númerro de óbitoss de criança
as menores de um ano
o
por mil
m nascido
os vivos na
a população
o residente em um de
eterminado espaço ge
eográfico e
perío
odo. São Gonçalo vem
m mostrando
o um índice
e de mortallidade infan
ntil decresce
ente, tendo
o
apressentado em
m 2010 uma
a das meno
ores taxas dos
d últimoss anos, com
m 13 óbitos a cada mill
nasccidos vivos (Figura
(
76 e Figura 77).
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Figura 76 - Taxa
T
de morta
alidade infanttil em São Go
onçalo do Am
marante.
Fo
onte: ODM/DA
ATASUS.

Para
a Caucaia, este
e
número
o em 2010 foi
f de 13,4, o menor do
os últimos a
anos.

Figura 77 - Taxa
a de mortalida
ade infantil em
m Caucaia.
Fo
onte: ODM/DA
ATASUS.

Uma
a das açõess relacionad
das à dimin
nuição desta taxa é a prevenção
o de doenç
ças infecto-conta
agiosas atrravés da im
munização, ou seja, po
or meio dass campanh
has de vacinações, ass
quaiss se tornara
am um clássico instrum
mento da sa
aúde pública. Em 2012
2, São Gonç
çalo atingiu
u
a ma
aior média de vacinaçção, supera
ando inclus
sive a média estaduall com 98,8%
% de suass
crian
nças vacinadas, contra apenas 88
8,1% de vac
cinação em Caucaia (F
Figura 78 e Figura 79).
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Figu
ura 78 - Taxa de imunizaçã
ão infantil em
m São G.
do Am
marante - 200
00 e 2012.
Fontte: ODM / DA
ATASUS.

Figura
F
79 - Ta
axa de imunizzação infantil em Caucaia
- 2000 e 2012.
Fonte: ODM / DATASUS.

6.10.3.5 Educaçção
o Amarante
e conta com
m 26 escolas
s de ensino
o fundamenttal, 25 pré-e
escolas e 5
São Gonçalo do
olas com en
nsino médio
o. Em 2010 foram efetu
uadas 15.58
86 matrículas, sendo 18%
1
para a
esco
pré-e
escola, 54%
% para nívell fundamenttal, e 28% para
p
nível médio.
m
Entre
e 1991 e 20
010, houve
e um grande
e aumento na frequên
ncia escolarr, especialm
mente entre
e
os allunos mais velhos, com
m uma dife
erença de 56%
5
na taxa
a de conclu
usão entre estes
e
anos..
No entanto,
e
exxiste ainda uma discrrepância en
ntre a taxa
a de frequê
ência e de conclusão
o
esco
olar – em 20
010 a frequê
ência de alu
unos foi de 91% para 61%
6
entre a
alunos de 7 a 14 anoss
e 15 a 17 anos – vide Figura 80.

Figurra 80 - Frequê
ência escolarr em São G. do
d Amarante.
Fonte: ODM / MEC.
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Cauccaia possui 186 escola
as com enssino fundam
mental e pré
é-escola e 2
24 com ens
sino médio..
Das 82.122 matrículas rea
alizadas em
m 2010, 70,8
8% foram de
d ensino fu
undamental, 11,9% de
e
pré-e
escola e 17,2% de enssino médio.
O município ap
presenta um
m quadro muito
m
semelhante ao de
d São Go
onçalo do Amarante
A
e
a
na
a taxa de conclusão
c
escolar
e
entre 1991 e 2
2010, mas a diferença
a
apressenta um aumento
entre
e a frequênccia entre alunos de 7 a 14 anos e 15 a 17 anos continu
ua grande – neste ano
o
houvve um índice
e de cerca de
d 36% de desistência
a entre estas fases (Fig
gura 81).

Fig
gura 81 - Taxa
a de frequênc
cia escolar em
m Caucaia.
Fonte: ODM / MEC.

O Índice de De
esenvolvime
ento da Educação Bás
sica – IDEB
B avalia da
ados sobre aprovação
o
esco
olar e o dessempenho de
d alunos de
d 5º e 9º ano em avvaliações do
o Inep (Sae
eb e Prova
a
Brasil), classificando as escolas públiccas das loca
alidades em
m notas de 0 a 10.
a
com esta avalia
ação, o enssino gonçale
ense superra o de Cau
ucaia tanto na fase de
e
De acordo
5º qu
uanto de 9ºº ano e, enquanto este
e segundo encontra-se
e estagnad
do, o primeiiro tem tido
o
um desempenh
d
e, especialm
mente nos anos
a
preliminares de ensino (Tabe
ela 33).
o crescente
Tabela 33 - Resultad
dos do IDEB de 2007, 2009 e 2011 na A
AII
200
07
Municípios

2009

2011
1

4 série/5º
4º
ano

8º série/9º
ano

4º série//5º
ano

8º sé
érie/9º
an
no

4ºº série/5º
ano

8º série/9º
ano

São Gonçalo
G
do Am
marante

4.5

4.1

4.7

4
4.3

5.1

4.4

Caucaia

3.9

3.6

3.9

3
3.5

4.3

3.6

Fonte: IDEB
B/MEC.

A taxxa de analffabetismo vem
v
caindo ao longo dos
d anos: em
e 2010, C
Caucaia reg
gistrou uma
a
taxa de 12,4%, o equivale
ente a uma
a queda de
e 52,5% de
esde 1991. Esta queda foi maiorr
ainda
a em São Gonçalo
G
qu
ue, com um
ma taxa atua
al de 17,8%
%, teve que
eda na taxa
a de 56,3%
%
neste
e mesmo pe
eríodo (Tab
bela 34).
Tabela 34 - Taxa de ana
alfabetismo na
n AII
M
Municípios
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Tax
xa de Analfab
betismo

M
Municípios

1991

2000
0

201
10

Caucaia

26,1

16,8

12,4

São
o Gonçalo do
Amarante

41,4

27,9

17,8

Fonte: MEC.

6.10.3.6 Saneam
mento Básicco e Equipa
amentos Urrbanos
No Brasil,
B
as diretrizes ge
erais para o saneamento básico estão esta
abelecidas pela
p
Lei Nºº
11.44
45, de 5 de
d janeiro de
d 2007. Segundo
S
es
sta, o sane
eamento bá
ásico consis
ste em um
m
“conjjunto de serviços,
s
in
nfraestruturras e insta
alações op
peracionais” que pro
oporcionem::
abasstecimento de água potável; essgotamento
o sanitário; limpeza u
urbana e manejo de
e
resíd
duos sólidoss e drenage
em e manejo das águas pluviais urbanas.
u
De acordo
a
com
m o IBGE, são
s
conside
eradas com
mo condiçõe
es adequad
dos de san
neamento o
abasstecimento de água po
or rede gerral e o esgotamento sanitário
s
po
or rede gera
al ou fossa
a
séptiica. Na área de esstudo, a responsáve
r
l por este
e serviço é a Com
mpanhia de
e
Abasstecimento de água e Esgoto
E
do Ceará
C
– CA
AGECE.
Segu
undo dadoss fornecido
os pelo Cen
nso 2010, em São Gonçalo
G
a ttaxa de co
obertura do
o
abasstecimento de água trratada para
a a populaç
ção é de 50%. Quanto aos dem
mais, 39,7%
%
obtêm
m água em
m poço ou nascente, 2%
2 através
s de carro-p
pipa, 0,3% armazenam
m água da
a
chuvva e 6,5% buscam água em rio, aççude, lago ou
o igarapé (Figura
(
82).

Abaste
ecimento
o de águaa ‐ São G. do Amarrante
2%
%
0%

1%

Redegeraal

7%

Poçoounascente
n
Carro‐pipaa

4
40%

50%

Águadachuvaarmazenadaa
Rio,açudee,lagoou igarapé
Outraform
ma

Figura 82
8 - Abasteciimento de água em São G.
G do Amarantte.
Fonte: IBGE
E, 2010.

Já em
m Caucaia, Figura 83, a água trattada abaste
ece cerca de
e 83% dos domicílios. Os demaiss
são abastecidos
a
s principalm
mente por po
oço ou nasc
cente (14%).
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Abaastecime
ento de
e água ‐ Caucaiaa
14%
Poço ou
o nascente
Rede Geral
G
86%

Figura 83 - Ab
bastecimento de água em Caucaia.
Fonte: ODM / MEC.

A Ta
abela 35 de
emonstra os
o númeross relativos as diferentes formas de abastec
cimento de
e
água
a nos municcípios de Ca
aucaia e Sã
ão Gonçalo do Amaran
nte.
Tabela 35 - Tipo
os de abastec
cimento de água na AII
Ab
bastecimento
o de Água
Nom
me

Rede
geral

Poço
o ou
nascen
nte na
proprie
edade

Poço ou
nas
scente fora
da
prropriedade

Carropipa

Água da
chuva
a
armazenada

Rio, açud
de,
lago ou
u
igarapé
é

Outra
a
forma
a

São
Gonççalo
do
o
Amara
ante

6.036

4.09
92

688

244

37

792

122

Cauccaia

72.802
2

8.95
52

3.246

319

176

113

2.040

Fonte: IBGE
E, 2010.

No que
q
tange as
a questõess de esgota
amento, em
m São Gonççalo apena
as 71% dos
s domicílioss
posssuem banhe
eiro, 20,5% possuem apenas
a
sanitário e 8,5%
% não possuem nenhum destes.
Já Caucaia
C
apresenta me
elhores con
ndições de
e estrutura básica – 9
94,5% dos domicílioss
posssuem banhe
eiro, 3% posssuem apen
nas sanitário e 2,5% nã
ão possuem
m nenhum (Figura
(
84).

100
Posssuem Banheirro

80
60

Posssuem Sanitáriio

40
Não
o possuem ban
nheiro nem
saniitário

20
0
São
o G. do Amarante

Caucaia

Figurra 84 - Existên
ncia de banhe
eiros ou saniitários na AII..
Fonte: IBGE
E, 2010.

MRS Estudos
E
Ambien
ntais Ltda
www.m
mrsambiental.co
om.br

214
4

Estudo Amb
biental Comple
ementar da Am
mpliação do
Terminal de Múltiplo Uso - TM
MUT
e Pecém
Porto de

A rede geral de
e esgotame
ento sanitá
ário possui um baixo alcance em
m São Gon
nçalo, onde
e
de apenas 19% dos domicílios
d
– mais da metade
m
da população
p
ffaz uso de fossas que
e
atend
são, em geral, do tipo ru
udimentar e impróprio de acordo
o com as o
orientações
s de saúde
e
(Figu
ura 85).

Esgotame
E
ento Sanittário ‐ São Gonçalo do Amaarante
8.0
000
6.0
000
4.0
000
2.0
000
0
Rede geral
g
de
esgoto ou
pluvial

Fosssa séptica

Fossa
rudimentar

Com
m banheiro

Vala

Rio, lago
o ou mar

Outro

Com sanitárrio

Figura 85 - Esgotam
mento Sanitárrio em São G.. do Amarantte.
Fonte: IBGE
E, 2010.

Já Caucaia
C
posssui uma rede de atend
dimento ma
ais ampla, embora
e
ainda precária
a, onde são
o
atend
didos 39% dos domiccílios. As fo
ossas, no entanto,
e
con
ntinuam sen
ndo mais populares
p
e
são adotadas por
p mais da
d metade da populaç
ção – 40,5
5% usam fo
ossas rudim
mentares e
apen
nas 17,5% usam
u
fossas sépticas (Figura
(
86)..

E
Esgotame
ento Saniitário ‐ Caaucaia
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Rede geral de
esgo
oto ou
pluvial

ossa séptica
Fo

Fossa
rudimentar

com
m banheiro

Vala

Rio, laago ou
mar

Outro

com sanitárrio

F
Figura
86 - Es
sgotamento Sanitário
S
em Caucaia.
C
Fonte: IBGE
E, 2010.

As destinações finais de re
esíduos sólidos mais adotadas
a
sã
ão a coleta e a queima
a – em São
o
oletado e 21,7% é que
eimado, enq
quanto em Caucaia es
stes valoress
Gonççalo 70,9% do lixo é co
são de
d 82,5% e 9,5% (Tabela 36).
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Ta
abela 36 - Des
stinação final dos resíduo
os sólidos
Destino
o final dos res
síduos sólido
os

Nom
me

Co
oletado

Queimado

Enterrado

Jogad
do em
terrreno
baldiio ou
lograd
douro

São G.
G do
Amarrante

70,9%

21,7%

2,3%

4,8
8%

0,0%

0,3%

Caucaia

82,5%

9,5%

0,4%

7%
%

0,3%

0,3%

Jo
ogado em
rio
o, lago ou
mar

Outro
destino

Fonte: IBGE
E, 2010.

A en
nergia elétrica está prresente em 11.829 do
omicílios de
e São Gonççalo do Am
marante, de
e
forma
a que apen
nas 182 não
o possuem rede elétric
ca. Do contingente que
e dispõe des
ste serviço,,
cerca
a de 99,42% do forne
ecimento de
e energia é suprido pela compan
nhia distribuidora. Em
m
Cauccaia os dom
micílios com
m abastecim
mento de energia
e
som
mam 88.648
8, sendo que 99,17 é
ofertada pela companhia
c
distribuido
ora. Do total de dom
micílios, 527
7 não poss
suem rede
e
elétriica.
6.10.3.7 Sistema viário e vias de acessso ao emprreendimentto
Os municípios
m
d área de influência indireta não
da
o possuem sistema aé
éreo, mas contam com
m
uma estrutura ferroviária
f
e desenvo
em
olvimento e com um sistema
s
rod
doviário com
mposto porr
rodovvias federais e estadua
ais.
6.10.3.7.1 Sistem
ma Rodoviá
ário
Duass rodovias federais
f
passsam pela região – em
m Caucaia a BR-020, q
que vai de Brasília até
é
Forta
aleza atrave
essando o Distrito Fed
deral e os estados de
e Goiás, Ba
ahia, Piauí e Ceará; e
tamb
bém a BR-2
222 que passsa por Ca
aucaia e São Gonçalo do Amaran
nte, e vai de
e Fortaleza
a
até Marabá
M
(PA
A), atravessa
ando os esttados do Ce
eará, Pará, Piauí e Maranhão.
No município
m
de Caucaia, além da BR-222
B
que
e corta todo
o seu territó
ório em sen
ntido Leste-Oestte, e da BR
R-020 que lig
ga o municcípio da região central do Ceará, d
destacam-s
se também:
a CE
E-090, que margeia o litoral;
l
a CE
E-421, que interliga a BR-222;
B
e a Via Estrutturante CE-085, que segue em direção
o a Oeste e dá suporte
e ao acesso
o turístico do
o litoral (Tabela 37).
Tabela 37 - Ro
odovias federrais e estadua
ais na AII
Jurisd
dição
Rodovia

F
Federal
BR
R
020
0

BR
222

CE
065

CE
085

X

X

X

São G.
G do
Amarrante
Caucaia

Esta
adual

X

X

X

CE
E
090
0

X

CE
156

CE
163

CE
421

CE
E
42
22

CE
423

X

X

X

X

X

X

X

X

Fonte: Deparrtamento Estadual de Rod
dovias – DER
R e Departame
ento Naciona
al de Infraestrrutura e
Transporte – DNIT.

Desttas, a rodo
ovia CE-422
2 é de gra
ande imporrtância estrratégica, po
ois permite
e o acesso
o
terreste ao Com
mplexo Indu
ustrial e Porrtuário de Pecém
P
- CIPP. Sua co
onstrução fo
oi realizada
a
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pelo Governo do
o Estado pa
ara o escoa
amento de carga
c
do e para
p
o porto
o. A CE-222
2 possui 20
0
d extensão
o e foi consttruída com início
i
na BR
R-222.
km de
Além
m da rodovia
a, o acesso também é possível po
or dentro do
o Distrito de
e Pecém, no
o município
o
de São Gonçalo
o do Amarante, atravéss da Rua Ra
aimundo La
aureano Sampaio.
ma Ferroviá
ário
6.10.3.7.2 Sistem
A em
mpresa ferrroviária Tra
ansnordestiina Logístic
ca S.A., an
ntiga Comp
panhia Ferrroviária do
o
Nord
deste (CFN)), iniciou se
eu transportte de carga em 1998 e vem, desd
de então, promovendo
o
a inttegração re
egional no nordeste. Objetivand
do ampliar seu alcan
nce, a empresa está
á
dese
envolvendo planos de investimen
ntos que inc
cluem a liga
ação dos p
portos de Saupe
S
(PE),
Itaqu
ui (MA) e Pe
ecém, no Ceará (Figura 87).
Sua instalação irá aumenttar o alcancce do transporte de ca
arga de imp
portação e exportação
o
do Complexo
C
P
Portuário
de Pecém, be
eneficiando a economia regional e nacional através da
a
integ
gração com outros porttos e com o interior do país.

Figura 87
7 - Ferrovia Transnordest
T
ina.
Fonte: Agência
A
Naciional de Tran
nsportes Terrrestres – ANT
TT.

Atualmente, a Transnordes
T
stina possui a concess
são de 4.20
07 quilômetrros de ferro
ovia atravéss
de se
ete estadoss do nordesste: Alagoa
as, Pernamb
buco, Paraíba, Rio Grrande do Norte, Piauí,,
Mara
anhão e Ceará. Ela já interliga
i
outtros quatros
s portos (Ma
aceió – AL, Macuripe – CE, Natall
–RN e Cabeled
do – PB) e tem interco
onexão com
m a Estrada de Ferro Carajás e a Ferrovia
a
Centtro Atlântica
a.
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6.10.3.8 Turismo e Cultura
A loccalização de São Gon
nçalo do Am
marante e Caucaia
C
no litoral cearrense propo
orciona aoss
muniicípios um potencial
p
turístico nato por suas praias,
p
duna
as e beleza naturais.
Em Caucaia
C
o turismo
t
con
nfigura-se em uma imp
portante fonte de riquezza, onde se
e destacam
m
as praias
p
do Pacheco,
P
Ip
parana, Doiis Coqueiro
os, Cumbucco, Tabuba
a, Barra do
o Cauípe e
Icara
aí. Além disso, o município é um
u importante polo do turismo esportivo: a praia de
e
Cum
mbuco é cassa da realização de divversos even
ntos de win
ndsurf, kitessurf, triátlon
n e além de
e
comp
por parte da
d trilha do Rally Pioccerá; já a praia
p
de Ica
araí se desttaca por se
er palco de
e
impo
ortantes festivais nacio
onais de surf. Dentre as
a belezas naturais da
a região há
á, além dass
praia
as, dunas de
d areia fixa
as e móveiss, coqueirais, mangue
es e lagoas naturais, ta
ais como a
do Parnamirim
P
e a Lagoa da Banana, constantemente visitadas por prraticantes de
d esportess
náutiicos.
Desttaca-se tam
mbém o turrismo culturral gerado pelos mon
numentos e edificaçõe
es de valorr
histó
órico, tal com
mo a Igreja Matriz de Nossa
N
Senh
hora dos Prrazeres (pa
adroeira do município),,
datad
da do sécullo XVI.
Outro
o aspecto relevante é o turism
mo religioso
o movimen
ntado pelo Santuário de Santa
a
Edwiirges – con
nsiderado um
u dos ma
aiores santu
uários da Santa
S
no B
Brasil. Suas
s principaiss
festa
as são a de Santo Antô
ônio e São Pedro, o ca
arnaval e as
a vaquejadas, eventos
s típicos da
a
cultu
ura nordestin
na.
Já em
e São Go
onçalo do Amarante, tem-se co
omo ponto
os turísticoss a praça da matriz,,
consstruída em homenagem
h
m a Igreja de
d São Go
onçalo do Amarante,
A
e que consiiste em um
m
local de lazer e convívio da
d populaçã
ão. Tal com
mo em Cauccaia, possui um grande potenciall
turísttico em deccorrência de
e suas bele
ezas natura
ais – entre as praias, d
destaca-se a Praia da
a
Taíba, procurad
da por pratticantes de esportes aquáticos
a
e a Praia d
do Pecém, com belass
ense
eadas e pisccinas naturrais. O mun
nicípio tamb
bém é conhecido pela criação de escargot e
prom
moção do Fe
estival do Escargot,
E
qu
ue acontece
e todo mês de
d agosto.
Denttre as festass típicas de
estaca-se a festa do pa
adroeiro do município, de Nossa Senhora
S
de
e
Fátim
ma e de Nosssa Senhorra da Soledade.
A Ta
abela 38 apresenta as ofertass nos meio
os de hosspedagem devido aos atrativoss
perte
encentes à região.
T
Tabela
38 - Offertas nos me
eios de Hosp
pedagem
Municípios

Estabelecimentos

Unidades habitacion
nais

Leitos
s

2009

2010

2009

201
10

2009

2010

Caucaia

34

39

868

1.3
368

2.664

3.554

São
o G. do
Ama
arante

31

31

389

39
91

951

1.091

Fonte: Anuárrio Estatístico
o do Ceará – IPECE.

As áreas destinadas ao uso turístico e de recreaç
ção foram id
dentificadass e estão diispostas no
o
a 13.
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6.10.3.9 Organizzações Socciais
6.10.3.9.1 São Gonçalo
G
do Amarante
As organizações sociais co
om atuação municipal estão
e
identificas na Ta
abela abaixo
o.
Nome

A
Atividades
de
esenvolvidas

Associação dos Em
mpresários do
o Ramo da Co
onstrução
Civil de São
S Gonçalo do
d Amarante

Busca
B
fornece
er capacidade de resposta em
e termos de
trabalho, serviços e logístticas, fortalecimento dos
empresá
ários do ramo
o da construçã
ão civil.

F
Fórum
Perman
nente de Políticas para o Ido
oso –
FOPEP
PI/São Gonçalo
o Amarante

Defesa dos direitos
d
fundam
mentais contemplados no
Estatuto
E
do Ido
oso, incentivan
ndo e apoiand
do práticas de
vida individua
al, associativa,, produtiva e promocional,
p
na
n convivência
a pessoal, fam
miliar e comunitária. Possui
programa na
n rádio local,, realiza camp
panhas de
prevenção a todos
t
os tiposs de violência, participa de
audiências
a
públicas e outro
os espaços de interlocução
com Conse
elhos , Defenssoria Pública, Ministério
Público,
P
Sindiccatos, Unidade
e de Seguranç
ça Integrada,
IN
NSS, além de
e integrar o Fó
órum Cearense
e de Políticas
d Pessoa Idossa (FOCEPI).
da

União das Mulhere
es do Municíp
pio de São Gonçalo do
Amarante

Superar as desigualdades
d
de gêneros, promoção
p
e
inserção da mulher no mercado de trabalho,
formulação
o, implementa
ação, monitora
amento e
ava
aliação das po
olíticas pública
as.
Realizam
R
enco
ontros mensais com grupos
s de mulheres
e campanh
has de prevenção a todos os tipos de
violência, Vinculam
V
um p
programa na rádio
r
local
promovem cursos de arte
esanato, coral e terapia
feminina; tê
êm assento no
o Conselho Mu
unicipal da
mulh
her.

Asso
ociação dos Moradores
M
e Pe
escadores da Colônia

Desenvolve
D
açções e projeto
os na área soc
cial, cultural e
artística e têm
m assento em processos pa
articipativos,
Conselho
os Municipais e outros espa
aços de
interloccução.

Associação União das Famílias - AUFA
AM

Atende criançças e adolesce
entes para a promoção
p
da
qualidade de
e vida para 1.2
200 famílias associadas.
a

Fo
onte: Conselh
ho de Altos Estudos e Ass
suntos Estrattégicos da As
ssembléia Le
egislativa do Estado
E
do
Ceará,, ‘Pacto pelo Pecém’, 2013
3.

6.10.3.9.2 Caucaia
As Organizaçõe
O
es Sociais identificada
as com atu
uação a níível municipal estão listadas na
a
Tabe
ela a seguir.
Nome

A
Atividades
De
esenvolvidas

Cen
ntro de Assistê
ência Social e Profissional Taciano
T
Ro
ocha Pontes – CASP

Desenvolve
D
projetos socioed
ducativos e de
e capacitação
profissional
p
na
as áreas de ed
ducação, saúd
de, esporte e
cultura com
m foco prioritárrio na prevenç
ção ao uso
indevido de drogas
d
e no tra
atamento de dependentes
d
químicos e sua respectiva (re) inserção ao convívio
social e ao mercado de traba
alho. Participa
a do COMADConselho Municipal
M
de P
Políticas Sobre
e Drogas.

Asssociação dos Pais e Amigo
os dos Depend
dentes
Químiccos do Ceará – APADQC

Desenvolve orojetos sócio
o-educativos, na área de
prevenção e tra
atamento do d
dependente qu
uímico e seuss
familiares. Apóiam a forrmação dos co
onselhos
municipais de políticas ssobre drogas – COMAD
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Nome

A
Atividades
De
esenvolvidas

Instiituto de Educa
ação e Cultura
a Meninos da Aldeia IMA

Elabora e exe
ecuta projetoss nas áreas de
e Educação,
Cultura e Meio
M
Ambiente
e com foco prio
oritário na
qualificação da mão-de-ob
bra local e na geração de
emprego e renda. Inclui gesttão dos recurs
sos naturais e
de
esenvolvimentto sustentável.

AR
RCA - Associa
ação Recreativva e Esportiva
a para
Crianças e Adolescente
es de Caucaia
a

Atua na área
a de educação
o integral, esp
porte e arteeducação para crianças e jovens de ba
aixa renda.
Também
T
exerrce atividades para a defesa
a dos direitos
humanos dos reasssentados do CIPP.
C

Asssociação dos Remanescen
ntes de Quilom
mbo da
Comunidade
e Povoado Boq
queirão da Ara
ara

Promove a integração e a participação coletiva da
comunidade quilombola.

Asso
ociação dos Moradores e Pe
escadores da Barra do
Cauípe

Organiza moradores, barra
aqueiros e pes
scadores da
Praia
P
do Cumb
buco, de forma
a a buscar os seus direitos
por uma
u
melhor qu
ualidade de viida.

Fo
onte: Conselh
ho de Altos Estudos e Ass
suntos Estrattégicos da As
ssembléia Le
egislativa do Estado
E
do
Ceará,, ‘Pacto pelo Pecém’, 2013
3.

6.10.3.10

T
Tribos
Indíge
enas, Comu
unidades Quilombolas
Q
e Tradicion
nais

Com
mo povos e comunida
ades tradicionais, com
mpreende-sse o conce
eito determinado pela
a
Política Naciona
al de Desen
nvolvimento
o Sustentável dos Povo
os e Comun
nidades Tra
adicionais –
PNPCT estabelecida pelo Decreto nº 6.040, de 7 de fevere
eiro de 2007
7. O artigo 3º, inciso I,,
ne estes gru
upos como:
defin
“gru
upos culturalmente difere
enciados e que
q
se reco
onhecem com
mo tais, que
e
posssuem forma
as próprias de organiza
ação social,, que ocupa
am e usam
m
terriitórios e recursos natu
urais como condição p
para a sua reprodução
o
cultu
ural, social, religiosa, an
ncestral e ecconômica, uttilizando con
nhecimentos,,
inovvações e práticas gerado
os e transmitiidos por trad
dição.”

Assim
m, estão inclusos
i
so
ob esta de
efinição os
s povos in
ndígenas, q
quilombolas
s, caipiras,,
comu
unidades de
e terreiro, ribeirinhos,
r
caiçaras, pescadores, fundos de pasto, entrre outros. A
legislação brasileira estabe
elece o reco
onhecimentto e consolidação dos direitos de
estes povoss
omunidadess do Decreto 6.040, citado an
nteriormente
e e os arrtigos 215 e 231 da
a
e co
Consstituição bra
asileira.
Por meio
m
do levvantamento
o de dados secundário
os nas instittuições com
mpetentes - Fundação
o
Cultu
ural Palmarres e a Fun
ndação Naccional do Índ
dio – FUNA
AI, além de outras fonttes como a
Asso
ociação Naccional da Ação
A
Indige
enísta – AN
NAI e o Insttituto Nacio
onal de Colonização e
Refo
orma Agrária – INCRA
A – constattou-se a prresença de dois povos indígenas
s na AII: a
Tabe
eba, em Ca
aucaia, e a Anacé, em
m Caucaia e São Gonççalo; além d
de cinco co
omunidadess
quilo
ombolas, tod
das localiza
adas no mun
nicípio de Caucaia
C
(Ta
abela 39).
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Ta
abela 39 - Pov
vos Indígenas
s e Quilombo
olas na AII
Munic
cípio

Povos Indíg
genas

Comunidades Quilombolas

Tapeba
a
Cauc
caia

Boqueirão
Ce
ercadão do Dicetas
Porteiras

Anacé

Serra do Juá
Ca
aetanos em Ca
apuan

São Gonçalo do
d Amarante

Anacé

-

Fonte: Funda
ação Cultural Palmares e FUNAI.

Para
a determinar o raio de alcance doss impactos gerados pe
elo empreendimento, considerouc
se ass diretrizes da Portaria
a Interministerial do Ministério do Meio Ambiente n° 419
9/2011; Art..
3º; § 2; Inciso I e II, que diispõe em se
eu Anexo II, sobre os limites a se
erem respeitados para
a
fins de licencia
amento am
mbiental de
e empreendimentos. No caso de empree
endimentoss
pontu
uais, como
o mineração
o, termoelé
étricas e po
ortos, adota
a-se um ra
aio de 8 km
m ao redorr
deste
es como áre
ea de impacto sob este
es grupos.
6.10.3.11

In
ndígenas

A pa
artir de dad
dos secund
dários levan
ntados junto a FUNAII foram ide
entificados dois povoss
indíg
genas na re
egião, o po
ovo Tapeba
a, em Cauc
caia, e o povo
p
Anacé
é, localizad
do tanto no
o
território de Cau
ucaia quanto em São Gonçalo
G
do Amarante.
S
d Infraestrutura do Governo
da
G
do
o Estado d
do Ceará fo
oi obtida a
Em mapa da Secretaria
t
An
nacé – o po
ovoado se localiza nass coordenad
das X: 5305
514.2670 e
localização do território
138, datum
m SAD 69, Zona 24 S.
S De acorrdo com essas inform
mações, oss
Y: 9590098.231
Anaccés estão siituados a ce
erca de 18 km de distâ
ância do em
mpreendime
ento.
Segu
undo a Fun
nai, conform
me informa
ado por me
eio do Ofíccio nº 431/C
CMAM/CGP
PIMA/DAS-FUNAI/09, de 25
2 de junho de 2009, o povo Tapeba
T
fica
a a aproxim
madamente 12 km do
o
emprreendimentto.
Desssa forma, conclui-se que não há nenhum
m povoado
o indígena a ser imp
pactado na
a
insta
alação e ope
eração da expansão
e
do
o porto.
6.10.3.12

Q
Quilombolas
s

acerca da
As diretrizes
d
e
específicas
as comunid
dades quilo
ombolas sã
ão estabele
ecidas pelo
o
Decrreto nº 4.887, de 20 de novem
mbro de 20
003, o qua
al define po
or remanes
scentes de
e
quilo
ombolas:
“gru
upos étnico-rraciais, segu
undo critérios de auto-a
atribuição, co
om trajetória
a
histó
órica próprria, dotados
s de relaçções territorriais específicas, com
m
pressunção de ancestralidad
a
de negra relacionada a resistência à opressão
o
histó
órica sofrida”.
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Adem
mais, no Decreto fica determinad
do que parra uma com
munidade sser reconhe
ecida como
o
rema
anescente de
d quilombo
o, é necesssário obter a Certificaçã
ão de Autodefinição (C
Certidão de
e
Registro no Cad
dastro Gera
al de Remanescentes de
d Comunid
dades de Q
Quilombos) juntamente
j
e
à Fundação Palmares. A certificação
c
pode ser adquirida
a
po
or meio de uma solicittação onde
e
em ser apre
esentados documentos
d
s e relatos acerca
a
da história
h
e ma
anifestaçõe
es culturais,,
deve
da comunidade
c
e pretenden
nte. Esta so
olicitação é submetida
a à análise
e e, posteriormente, a
uma visita técnica por parte
e da Fundação na com
munidade.
Este mesmo de
ecreto também estabelece, no que
q
tange ao territóriio ocupado
o por estass
comu
unidades, que
q fica sob
b competênccia do Minis
stério do De
esenvolvime
ento Agrário
o, por meio
o
do Instituto
I
Na
acional de Colonizaçção e Refforma Agrá
ária – INC
CRA, a ide
entificação,,
delim
mitação, dem
marcação e titulação de
d tais terras
s.
Em consulta a Fundação
o Cultural Palmares foi identificcada na á
área de inffluência ass
segu
uintes comu
unidades: Boqueirão, Cercadão
o do Dicettas, Porteirras, Serra do Juá e
Caettanos em Capuan.
C
A certificação
c
de Caetano
o em Capuan foi publicada em se
etembro de
e
2012
2 e as dema
ais, em abril do mesmo
o ano.
Em decorrênccia deste recente reconhecim
mento pela
a Fundaçã
ão Palmarres, estass
unidades aiinda não tivveram seus processos de delimita
ação e dem
marcação de
e terra junto
o
comu
ao IN
NCRA e, um
ma vez que não foram produzidas
s informaçõe
es acerca d
de seus terrritórios, não
o
se po
ode constattar a exata localização destas com
munidades em Caucaia
a.
6.10.3.13

P
Patrimônio
A
Arqueológic
co, Histórico
o e Cultural

6.10.3.13.1

P
Patrimônio
A
Arqueológic
co

De acordo
a
com a Lei º 3.9
9247 de 196
61, os monumentos arrqueológico
os ou pré-hiistóricos de
e
qualq
quer nature
eza existen
ntes no terrritório naciional e tod
dos os elem
mentos que
e neles se
e
enco
ontram fica
am sob a guarda e proteção
o do Pode
er Público. É proibido o seu
u
aprovveitamento econômico
o, sendo punível
p
de acordo com
m o dispossto nas leis
s penais a
destrruição ou mutilação
m
de
estes bens para
p
qualqu
uer fim.
Segu
undo a Cartta de Lausa
anne de 199
90, o patrim
mônio arqueo
ológico:
“eng
globa todos os vestígio
os da existência humana e interess
sa todos oss
luga
ares onde há
h indícios de
d atividade
es humanass não imporrtando quaiss
seja
am elas; estrruturas e ves
stígios aband
donados de todo tipo, na superfície,,
no subsolo
s
ou sob as águas, assim como
c
o mate
erial a eles associados””
(Soa
ares, 2007, pp.
p 53).

Para
a verificar a ocorrência
a deste patrrimônio nos
s municípios de Cauca
aia e São Gonçalo
G
do
o
Amarante foi re
ealizada a consulta ao
a banco de
d dados do
d Cadastrro Naciona
al de Sítioss
1
Arqu
ueológicos – CNSA do
o IPHAN. É importantte notar, no
o entanto, q
que os registros deste
e

1

CNS
SA/IPHAN: <http://portal.iph
han.gov.br/porrtal/montaPagiinaSGPA.do>. Acesso em 1
10/04/2013.
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sistema não re
epresentam
m a totalidade do pa
atrimônio arqueológico
a
o destes municípios,
m
,
endo casos de sítios co
onhecidos e ainda não cadastrado
os.
have
Com
mo complem
mentação às
à informações obtid
das neste banco de dados, foi realizada
a
pesq
quisa bibliog
gráfica em relatórios de
d estudos arqueológiccos desenvvolvidos em
m função da
a
insta
alação de em
mpreendime
entos na re
egião, a exe
emplo da Fe
errovia Tran
nsnordestina (Zanettinii
Arqu
ueologia, 20
008), do Complexo
C
Industrial do Pecém (Marques, 2009), do Complexo
o
Turísstico Hotele
eiro de Taiba (Arqueo
olog Pesqu
uisas, 2012) e do Secccionamentto das LTss
Sobrral III / Forta
aleza II (Arq
queolog Pessquisas, 2013).
Segu
ue abaixo o levantam
mento do pa
atrimônio arqueológico
o identificad
do nos municípios de
e
Cauccaia e São Gonçalo
G
do
o Amarante em decorrê
ências das pesquisas
p
rrealizadas.
6.10.3.13.1.1 Caucaia
C
Atravvés das pe
esquisas rea
alizadas em
m fontes bibliográficass e junto ao
o banco de
e dados do
o
CNS
SA, identifico
ou-se a exisstência de 29
2 sítios arqueológicoss no município de Cau
ucaia, cujass
caraccterísticas principais
p
se
eguem abaixo.
6.10..3.13.1.1.1

Sítio Ribeira doss Coelhos

Sigla
a CNSA: CE
E00207
Desccrição sumá
ária: Sítio pré-histórico com prese
ença de arte
efatos líticos elaborado
os em sílexx
e are
enito silicificcado, em su
uperfície.
Unidade geomo
orfológica: Planície
P
Vege
etação atua
al: Savana-e
estépica (Ca
aatinga)
Cate
egoria: Unicomponencial pré-colon
nial
Conttexto de dep
posição: Em
m superfície
e
Expo
osição: Céu
u aberto
Arteffatos: Lítico lascado
6.10..3.13.1.1.2

Sítio Caucaia 1

Sigla
a CNSA: CE
E00214
Desccrição sumá
ária: Trata-sse de um sítio
s
históric
co recente (s.XX) de baixa relev
vância, com
m
uma dimensão de
d aproximadamente 30m.
3
Estima-se que diiste 320 m d
do eixo da futura linha
a
nordestina (AII).
férrea da Transn
orfológica: Planície
P
Unidade geomo
Cate
egoria: Unicomponencial histórico
Tipo de sítio: Ha
abitação (occupação pe
ermanente)
Conttexto de dep
posição: Em
m superfície
e
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Expo
osição: Céu
u aberto
Arteffatos: Cerâm
mica e mate
erial históricco
Relevância do sítio:
s
Baixa
6.10..3.13.1.1.3

Sítio Caucaia 2

Sigla
a CNSA: CE
E00215
Desccrição sumá
ária: Trata-se de um sítio
s
histórico (s.XIX/X
XX) de alta relevância, com uma
a
dime
ensão de ap
proximadam
mente 73m lineares. Estima-se
E
qu
ue diste 26
60 m do eix
xo da futura
a
stina (AII).
linha
a férrea da Transnorde
T
Unidade geomo
orfológica: Planície
P
Cate
egoria: Unicomponencial histórico
Tipo de sítio: Ha
abitação (occupação pe
ermanente)
Conttexto de dep
posição: Em
m superfície
e
Expo
osição: Céu
u aberto
Arteffatos: Cerâm
mica e mate
erial históricco
Relevância do sítio:
s
Alta
6.10..3.13.1.1.4

Sítio Caucaia 3

Sigla
a CNSA: CE
E00216
Desccrição sumá
ária: Trata-sse de um sítio histórico recente (s. XX) de m
média relev
vância, com
m
uma dimensão de aproxim
madamente 92 m lineares. Está so
obre o eixo
o da futura linha
l
férrea
a
da Transnordesstina (ADA).
orfológica: Planalto.
P
Unidade geomo
Cate
egoria: Unicomponencial histórico
Tipo de sítio: Ha
abitação (occupação pe
ermanente)
Conttexto de dep
posição: Em
m superfície
e
Expo
osição: Céu
u aberto
Arteffatos: Cerâm
mica e mate
erial históricco
Relevância do sítio:
s
Média
6.10..3.13.1.1.5

Sítio Caucaia 4

Sigla
a CNSA: CE
E00217
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Desccrição sumá
ária: Trata-se de um sítio
s
histórico (x.XIX/X
XX) de alta relevância, com uma
a
dime
ensão de ap
proximadam
mente 248 m lineares, pois se esstende ao lo
ongo de tod
do o bairro..
Estim
ma-se que diste
d
470 m do eixo da futura linha
a férrea da Transnorde
estina (AII).
Unidade geomo
orfológica: Planalto
P
Cate
egoria: Unicomponencial histórico
Tipo de sítio: Ha
abitação (occupação pe
ermanente)
Conttexto de dep
posição: Em
m superfície
e
Expo
osição: Céu
u aberto
Arteffatos: Cerâm
mica e mate
erial históricco
Relevância do sítio:
s
Alta
6.10..3.13.1.1.6

Sítio CE 0039 LA
A/UFPE

Sigla
a CNSA: CE
E00272
Desccrição sumá
ária: Ocorrê
ência de vesstígios lítico
os e fragmentos de cerrâmica verm
melha sobre
e
terreno arenoso
o.
etação atua
al: Sem vege
etação
Vege
Cate
egoria: Multiicomponenccial pré-colo
onial e histó
órico
Conttexto de dep
posição: Em
m superfície
e
Expo
osição: Céu
u aberto
Arteffatos: Lítico lascado e cerâmica
Relevância do sítio:
s
Baixa
6.10..3.13.1.1.7

Sítio CE 0067 LA
A/UFPE

Sigla
a CNSA: CE
E00273
Desccrição sumá
ária: Ocorrê
ência de frag
gmentos de
e cerâmica vermelha
v
so
obre terreno
o arenoso.
Vege
etação atua
al: Vegetaçã
ão Pioneira Psamófita
Cate
egoria: Unicomponencial histórico
Conttexto de dep
posição: Em
m superfície
e
Expo
osição: Céu
u aberto
Arteffatos: Cerâm
mica
Relevância do sítio:
s
Baixa
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6.10..3.13.1.1.8

Sítio CE 0076 LA
A/UFPE

Sigla
a CNSA: CE
E00274
Desccrição sumá
ária: Ocorrê
ência de frag
gmentos de
e cerâmica vermelha
v
so
obre terreno
o arenoso.
Vege
etação atua
al: Vegetaçã
ão Pioneira Psamófita
Cate
egoria: Unicomponencial histórico
Conttexto de dep
posição: Em
m superfície
e
Expo
osição: Céu
u aberto
Arteffatos: Cerâm
mica
Relevância do sítio:
s
Baixa
6.10..3.13.1.1.9

Sítio Caucaia 5

Sigla
a CNSA: CE
E00420
Desccrição sumá
ária: Trata-sse de um sítio histórico recente (s. XX) de m
média relev
vância, com
m
uma dimensão de aproximadamente 150 m linea
ares. Está sobre
s
o eixo
o da futura linha férrea
a
da Transnordesstina (ADA).
Cate
egoria: Unicomponencial histórico
Tipo de sítio: Ha
abitação (occupação pe
ermanente)
Conttexto de dep
posição: Em
m superfície
e
Expo
osição: Céu
u aberto
Arteffatos: Cerâm
mica
Relevância do sítio:
s
Média
6.10..3.13.1.1.10
0

Sítio Caucaia 6

Sigla
a CNSA: CE
E00421
Desccrição sumá
ária: Trata-sse de um sítio
s
históric
co recente (s.
( XX) de baixa relev
vância, com
m
uma dimensão de aproxim
madamente 148 m linea
ares. Estim
ma-se que diste 170 m do eixo da
a
futura linha férre
ea da Transsnordestina (AID/AII).
Cate
egoria: Unicomponencial histórico
Tipo de sítio: Ha
abitação (occupação pe
ermanente)
Conttexto de dep
posição: Em
m superfície
e
Expo
osição: Céu
u aberto
Arteffatos: Cerâm
mica
Relevância do sítio:
s
Baixa
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6.10..3.13.1.1.11
1

Sítio Caucaia 7

Sigla
a CNSA: CE
E00422
Desccrição sumá
ária: Trata-sse de um sítio
s
históric
co recente (x.
( XX) de média relev
vância (...)..
Estim
ma-se que diste
d
190 m do eixo da futura linha
a férrea da Transnorde
estina (AID// AII).
Cate
egoria: Unicomponencial histórico
Tipo de sítio: Ha
abitação (occupação pe
ermanente)
Conttexto de dep
posição: Em
m superfície
e
Expo
osição: Céu
u aberto
Arteffatos: Cerâm
mica
Relevância do sítio:
s
Média
6.10..3.13.1.1.12
2

Sítio Caucaia 8

Sigla
a CNSA: CE
E00423
Desccrição sumá
ária: Trata-sse de um sítio
s
históric
co (s. XIX/X
XX) de alta relevância
a, com uma
a
dime
ensão de ap
proximadam
mente 120 m lineares. Estima-se que diste 3
30 m do eix
xo da futura
a
linha
a férrea da Transnorde
T
stina (ADA)).
Cate
egoria: Unicomponencial histórico
Tipo de sítio: Ha
abitação (occupação pe
ermanente)
Conttexto de dep
posição: Em
m superfície
e
Expo
osição: Céu
u aberto
Arteffatos: Cerâm
mica
Relevância do sítio:
s
Alta
6.10..3.13.1.1.13
3

Sítio Caucaia 9

Sigla
a CNSA: CE
E00424
Desccrição sumá
ária: Trata-sse de um sítio
s
históric
co (s. XIX/X
XX) de alta relevância
a, com uma
a
dime
ensão de ap
proximadam
mente 15 m lineares. Estima-se
E
que diste 46
60 m do eix
xo da futura
a
linha
a férrea da Transnorde
T
stina (AII).
Cate
egoria: Unicomponencial histórico
Tipo de sítio: Ha
abitação (occupação pe
ermanente)
Conttexto de dep
posição: Em
m superfície
e
Expo
osição: Céu
u aberto
Arteffatos: Cerâm
mica
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Relevância do sítio:
s
Alta
6.10..3.13.1.1.14
4

Sítio do Aprígio

Sigla
a CNSA: Nã
ão cadastrado
Desccrição sumá
ária: Sítio arrqueológico
o caracteriza
ado por polidores fixoss.
Vege
etação atua
al: Mata cilia
ar
Cate
egoria: Unicomponencial pré-colon
nial
Tipo de sítio: Po
olidor
Conttexto de dep
posição: Em
m superfície
e
Expo
osição: Céu
u aberto
Arteffatos: Polido
or fixo
Relevância do sítio:
s
Média
6.10..3.13.1.1.15
5

Sítio Lagoa do Tapuio
T

Sigla
a CNSA: Nã
ão cadastrado
Desccrição sumária: Sítio pré-históricco unicomponencial com prese
ença de instrumentoss
líticos.
etação atua
al: Caatinga arbustiva
Vege
Cate
egoria: Unicomponencial pré-colon
nial
Conttexto de dep
posição: Em
m superfície
e
Expo
osição: Céu
u aberto
Arteffatos: Lítico lascado
Relevância do sítio:
s
Média
6.10..3.13.1.1.16
6

Sítio Polidores do
d Cauípe

Sigla
a CNSA: Nã
ão cadastrado
Desccrição sumá
ária: O sítio
o Polidoress do Cauíp
pe caracteriza-se por um bloco rochoso
r
de
e
gnaissse, com 6,90
6
m de comprimen
nto e 5,20 m de largu
ura, no qua
al há duas bacias de
e
polim
mento.
Vege
etação atua
al: Capoeira
Cate
egoria: Unicomponencial pré-colon
nial
Tipo de sítio: Po
olidor
Conttexto de dep
posição: Em
m superfície
e
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Expo
osição: Céu
u aberto
Relevância do sítio:
s
Alta
6.10..3.13.1.1.17
7

Sítio Professor Abelardo
A

Sigla
a CNSA: Nã
ão cadastrado
Desccrição sumária: Sítio arqueológico pré-histtórico, uniccomponencial com prresença de
e
caracteriza
mate
erial lítico la
ascado e picoteado. O material encontrado
e
a-se por um
ma acha de
e
mão,, um percuttor, lasca e blocos com
m evidência de lascame
ento.
Vege
etação atua
al: Caatinga arbustiva
Cate
egoria: Unicomponencial pré-colon
nial
Conttexto de dep
posição: Em
m superfície
e
Expo
osição: Céu
u aberto
Relevância do sítio:
s
Média
6.10..3.13.1.1.18
8

Sítio Baixa das Carnaúbas
C

Sigla
a CNSA: Nã
ão cadastrado
Desccrição sumária: Sítio pré-históricco unicomp
ponencial com
c
a pressença de fragmentos
f
s
cerâm
micos e perrtencentes à tradição Tupiguaran
T
i. A área em
m que os m
materiais arq
queológicoss
se diispersam co
orresponde a aproxima
adamente 50
5 x 300 m.
Vege
etação atua
al: Sub-pere
enifólea de tabuleiro
t
Cate
egoria: Unicomponencial pré-colon
nial
Conttexto de dep
posição: Em
m superfície
e
Expo
osição: Céu
u aberto
Estru
uturas: Concentrações cerâmicas
Arteffatos: Cerâm
mica
Filiaçção cultural: Cerâmica - Tradição Tupiguaran
ni
Relevância do sítio:
s
Alta
6.10..3.13.1.1.19
9

Sítio Riacho do Corrente

Sigla
a CNSA: Nã
ão cadastrado
Desccrição sumá
ária: Sítio cerâmico
c
histórico unic
componenccial com pre
esença de fragmentos
f
s
cerâm
micos, denttre eles, um
m cachimbo
o e outro co
om marcas de torno. A área aproximada em
m
que se
s dispersa
a os materia
ais arqueoló
ógicos corre
esponde a 20
2 x 100 m.
Vege
etação atua
al: Sub-pere
enifólea de tabuleiro
t
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Cate
egoria: Unicomponencial histórico
Conttexto de dep
posição: Em
m superfície
e
Expo
osição: Céu
u aberto
Arteffatos: Cerâm
mica e mate
erial históricco
Relevância do sítio:
s
Média
6.10..3.13.1.1.20
0

Sítio Riachão

Sigla
a CNSA: Nã
ão cadastrado
Desccrição sumá
ária: Sítio arqueológic
a
co pré-histó
órico, multiccomponenciial com oco
orrência de
e
mate
erial cerâmicco e lítico la
ascado.
Vege
etação atua
al: Mata cilia
ar
Cate
egoria: Multiicomponenccial pré-colo
onial
Conttexto de dep
posição: Em
m superfície
e
Expo
osição: Céu
u aberto
Arteffatos: Cerâm
mica
Relevância do sítio:
s
Média
6.10..3.13.1.1.21
1

Sítio Canal da COGERH
C

Sigla
a CNSA: Nã
ão cadastrado
Desccrição sumá
ária: Sítio prré-histórico unicompon
nencial com
m presença d
de instrume
entos líticoss
lasca
ados. Os arrtefatos estã
ão distribuíd
dos numa área
á
de apro
oximadame
ente 30 x 15
50 m.
Vege
etação atua
al: Subperen
nifólea de ta
abuleiro
Cate
egoria: Unicomponencial pré-colon
nial
Conttexto de dep
posição: Em
m superfície
e
Expo
osição: Céu
u aberto
Arteffatos: Lítico lascado
Relevância do sítio:
s
Baixa
6.10..3.13.1.1.22
2

Sítio Riacho do Alto
A

Sigla
a CNSA: Nã
ão cadastrado
Desccrição sumá
ária: Sítio prré-histórico unicompon
nencial com
m presença d
de instrume
entos líticoss
lasca
ados distribuídos numa
a área de ap
proximadam
mente 90 x 160 m.
Vege
etação atua
al: Subperen
nifólea de ta
abuleiro
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Cate
egoria: Unicomponencial pré-colon
nial
Conttexto de dep
posição: Em
m superfície
e
Expo
osição: Céu
u aberto
Arteffatos: Lítico lascado
Relevância do sítio:
s
Média
6.10..3.13.1.1.23
3

Sítio Alto do Morro

Sigla
a CNSA: Nã
ão cadastrado
Desccrição sumá
ária: Sítio prré-histórico unicompon
nencial com
m presença d
de instrume
entos líticoss
lasca
ados. A área do sítio é de aproxim
madamente 150 x 80 m.
m
Vege
etação atua
al: Subperen
nifólea de ta
abuleiro
Cate
egoria: Unicomponencial pré-colon
nial
Conttexto de dep
posição: Em
m superfície
e
Expo
osição: Céu
u aberto
Arteffatos: Lítico lascado
Relevância do sítio:
s
Alta
6.10..3.13.1.1.24
4

Sítio Pedra do Urubu
U

Sigla
a CNSA: Nã
ão cadastrado
Desccrição sumária: Sítio pré-históricco unicomponencial com prese
ença de instrumentoss
líticos. Há peq
quenas abe
erturas nessta rocha, onde em uma delass, foi identtificado um
m
umento.
instru
Vege
etação atua
al: Subperen
nifólea de ta
abuleiro
Cate
egoria: Unicomponencial pré-colon
nial
Conttexto de dep
posição: Em
m superfície
e
Expo
osição: Céu
u aberto
Arteffatos: Lítico lascado
Relevância do sítio:
s
Média
6.10..3.13.1.1.25
5

Sítio Cemitério Cambeba
C

Sigla
a CNSA: Nã
ão cadastrado
Desccrição sumá
ária: Acerca
a de 300 anos
a
atrás, ao morrer uma das llideranças de um doss
grupos indígena
as Tapuia e Cambeba, esta teria sido enterrrada onde a
atualmente se localiza
a
o cem
mitério Cam
mbeba.
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Cate
egoria: Histó
órico
Conttexto de dep
posição: Em
m superfície
e
Expo
osição: Céu
u aberto
Estru
uturas: Fune
erárias
Arteffatos: Túmu
ulos históriccos
Relevância do sítio:
s
Alta
6.10..3.13.1.1.26
6

Sítio Casarão da
as Caraúba
as

Sigla
a CNSA: Nã
ão cadastrado
Cate
egoria: Histó
órico
Conttexto de dep
posição: Em
m profundidade
Expo
osição: Céu
u aberto
Arteffatos: Cerâm
mica
Relevância do sítio:
s
Alta
6.10..3.13.1.1.27
7

Sítio Casarão da
a Fazenda São Pedro

Sigla
a CNSA: Nã
ão cadastrado
Desccrição sumá
ária: Sítio histórico
h
da
a primeira residência
r
c
construída
na localida
ade de São
o
Pedrro, no ano de
d 1905.
Cate
egoria: Histó
órico
Conttexto de dep
posição: Em
m superfície
e
Expo
osição: Céu
u aberto
Arteffatos: Materrial histórico
o
6.10..3.13.1.1.28
8

Sítio Igreja Nosssa Senhora da Paz

Sigla
a CNSA: Nã
ão cadastrado
Desccrição sumá
ária: Sítio histórico
h
de igreja dedicada à No
ossa Senho
ora da Paz, datada de
e
1917
7.
Cate
egoria: Histó
órico
Conttexto de dep
posição: Em
m superfície
e
Expo
osição: Céu
u aberto
Arteffatos: Materrial histórico
o
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6.10..3.13.1.1.29
9

Sítio Casarão do
o Alto da Bo
oa Vista

Sigla
a CNSA: Nã
ão cadastrado
Desccrição sumá
ária: O Casarão do Altto da Boa Vista
V
dos Cu
unha constrruído no an
no de 1860,,
localizado na localidade Bo
oa Vista. Se
egundo info
ormações orais de algu
uns habitan
ntes de Boa
a
a, este casa
arão foi consstruído no período
p
da escravidão.
e
.
Vista
Cate
egoria: Histó
órico
Conttexto de dep
posição: Em
m superfície
e
Expo
osição: Céu
u aberto
Arteffatos: Cerâm
mica
Relevância do sítio:
s
Alta
6.10.3.13.1.2 São
S Gonçalo
o do Amara
ante
As pesquisas
p
bibliográfica
as e a co
onsulta ao CNSA revvelaram o registro de
e 15 sítioss
arqueológicos no
n municípiio de São Gonçalo
G
do
o Amarante
e, os quais estão resumidamente
e
o.
desccritos abaixo
6.10..3.13.1.2.1

Sítio 1-Pecém

Sigla
a CNSA: CE
E00193
Desccrição sumária: Sítio pré-históricco unicomp
ponencial caracterizad
c
do pela prresença de
e
mate
eriais líticoss, cerâmicoss e malacológicos, encontrado so
obre dunass em área aproximada
a
a
de 25
50x250 mettros.
Unidade geomo
orfológica: Planície
P
Cate
egoria: Unicomponencial pré-histórico
Conttexto de dep
posição: Em
m superfície
e
Expo
osição: Céu
u aberto
Estru
uturas: De lascamento e concentrrações cerâmicas
Arteffatos: Lítico lascado, líttico polido e cerâmica
Relevância do sítio:
s
Alta
6.10..3.13.1.2.2

Sítio 2-Pecém

Sigla
a CNSA: CE
E00194
Desccrição sumá
ária: Sítio pré-histórico
p
o unicomponencial carracterizado por materia
al cerâmico
o
roleta
ado, espalh
hado em superfície, com
c
relativa
a quantidad
de, por cerrca de 200 metros de
e
exten
nsão. O síttio, porém, encontra-se
e parcialme
ente destruído por ativvidade de extração
e
de
e
areia
a.
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Unidade geomo
orfológica: Planície
P
Cate
egoria: Unicomponencial pré-colon
nial
Conttexto de dep
posição: Em
m superfície
e
Expo
osição: Céu
u aberto
Estru
utura: Conccentrações cerâmicas
c
Arteffatos: Cerâm
mico
Relevância do sítio:
s
Média
6.10..3.13.1.2.3

Sítio 3-Pecém

Sigla
a CNSA: CE
E00195
unicompon
Desccrição sumá
ária: Sítio pré-colonial
p
nencial dista
ante cerca de 40 metrros da faixa
a
do gasoduto, identificado pela
p
presen
nça de mate
eriais líticoss, cerâmico
os e malaco
ológicos em
m
supe
erfície.
Unidade geomo
orfológica: Planície
P
Cate
egoria: Unicomponencial pré-histórico
Estru
utura: Conccentrações cerâmicas
c
Arteffatos: Lítico lascado, líttico polico, cerâmica e sobre conccha
Relevância do sítio:
s
Média
6.10..3.13.1.2.4

Sítio Taíba I

Sigla
a CNSA: CE
E00204
Desccrição sumá
ária: Sítio pré-históricco localizad
do em área
a de deflaçção dunar de intensa
a
dinâm
mica com presença de
d cerâmica de pared
des finas, malacolóficcos e mate
eriais líticoss
lasca
ados.
Vege
etação atua
al: Vegetaçã
ão litorânea
Cate
egoria: Multiicomponenccial pré-colo
onial
Tipo de sítio: Accampamentto
Conttexto de dep
posição: Em
m superfície
e
Expo
osição: Céu
u aberto
Arteffatos: Lítico lascado e cerâmica
Outro
os vestígioss orgânicos: Malacológ
gicos bivalves e gastrópodas
Filiaçção cultural: Cerâmica - Tradição Tupi/Papeb
ba
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6.10..3.13.1.2.5

Sítio Taíba II

Sigla
a CNSA: CE
E00205
Desccrição sumá
ária: Sítio prré-histórico localizado em área de
e planície de
e deflação marinha de
e
inten
nsa dinâmicca ambienttal com prresença de
e material lascado e polido, ce
erâmica de
e
paredes finas e grossas, allém de mala
acológicos.
orfológica: Planície
P
Unidade geomo
Cate
egoria: Multiicomponenccial pré-colo
onial
Tipo de sítio: Accampamentto
Conttexto de dep
posição: Em
m superfície
e e em profu
undidade
Expo
osição: Céu
u aberto
Arteffatos: Lítico lascado, líttico polico e cerâmica
Outro
os vestígioss orgânicos: Malacológ
gicos bivalves e gastrópodes
Filiaçção cultural: Cerâmica - Tradição Tupi/Papeb
ba
6.10..3.13.1.2.6

Sítio Taíba III

Sigla
a CNSA: CE
E00206
Desccrição sumá
ária: Sítio histórico em área litorânea de resttingas com presença de
d faiançass
finass inglesas do século XIX, fragmentos de grès
s, material cerâmico
c
e cconstrutivo..
Unidade geomo
orfológica: Planície
P
Vege
etação atua
al: Vegetaçã
ão litorânea
Cate
egoria: Multiicomponenccial histórico
o
Tipo de sítio: Ha
abitação (occupação pe
ermanente)
Conttexto de dep
posição: Em
m superfície
e e em profu
undidade
Expo
osição: Céu
u aberto
Arteffatos: Cerâm
mica e mate
erial históricco
6.10..3.13.1.2.7

Sítio CE 0081 LA
A/UFPE

Sigla
a CNSA: CE
E00269
Desccrição sumá
ária: Ocorrê
ência isolad
da fragmento de faiança fina na superfície, em área a
céu aberto.
a
Não
o há evidênccia de estru
utura constrrutiva/arquittetônica no local.
Vege
etação atua
al: Sem vege
etação.
Cate
egoria: Unicomponencial histórico
Conttexto de dep
posição: Em
m superfície
e
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Expo
osição: Céu
u aberto
Relevância do sítio:
s
Baixa
6.10..3.13.1.2.8

Sítio CE 0082 LA
A/UFPE

Sigla
a CNSA: CE
E00270
Desccrição sumá
ária: Ocorrê
ência fragm
mentos de material
m
arqueológico h
histórico na superfície,,
em área
á
a céu aberto.
a
Não
o há evidênccia de estru
utura constru
utiva/arquite
etônica no local.
Cate
egoria: Unicomponencial histórico
Conttexto de dep
posição: Em
m superfície
e
Expo
osição: Céu
u aberto
Arteffatos: Cerâm
mica
Relevância do sítio:
s
Baixa
6.10..3.13.1.2.9

Sítio CE 0110 LA
A/UFPE

Sigla
a CNSA: CE
E 00298
Desccrição sumá
ária: Ocorrê
ência isolada
a de cerâmica vermelh
ha sobre du
unas.
Vege
etação atua
al: Sem vege
etação
Cate
egoria: Unicomponencial histórico
Conttexto de dep
posição: Em
m superfície
e
Expo
osição: Céu
u aberto
Relevância do sítio:
s
Baixa
6.10..3.13.1.2.10
0

Sítio CE 0111 LA
A/UFPE

Sigla
a CNSA: CE
E00370
Desccrição sumá
ária: Ocorrê
ência isolada
a de cerâmica vermelh
ha sobre du
unas
Cate
egoria: Unicomponencial histórico
Conttexto de dep
posição: Em
m superfície
e
Expo
osição: Céu
u aberto
Relevância do sítio:
s
Baixa
6.10..3.13.1.2.11
1

Sítio CE 0109 LA
A/UFPE

Sigla
a CNSA: CE
E00371
Desccrição sumá
ária: Ocorrê
ência isolada
a de cerâmica vermelh
ha sobre du
unas.
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Vege
etação atua
al: Sem vege
etação
Cate
egoria: Unicomponencial histórico
Conttexto de dep
posição: Em
m superfície
e
Expo
osição: Céu
u aberto
Relevância do sítio:
s
Baixa
6.10..3.13.1.2.12
2

Sítio Lagoinha

Sigla
a CNSA: Nã
ão cadastrado
Desccrição sumá
ária: Sítio arqueológic
a
co multicom
mponencial, pré-históricco com oco
orrência de
e
mate
erial lítico e cerâmico.
Vege
etação atua
al: Arbustiva
a pioneira
Cate
egoria: Multiicomponenccial pré-colo
onial e histó
órico
Conttexto de dep
posição: Em
m superfície
e
Expo
osição: Céu
u aberto
Arteffatos: Lítico lascado e cerâmica
6.10..3.13.1.2.13
3

Relevvância do sítio:
s
Média

6.10..3.13.1.2.14
4

Sítio Padre Hola
anda

Sigla
a CNSA: Nã
ão cadastrado
Vege
etação atua
al: Subperen
nifólea
Cate
egoria: Unicomponencial pré-colon
nial
Conttexto de dep
posição: Em
m profundidade
Expo
osição: Céu
u aberto
Arteffatos: Lítico lascado
Relevância do sítio:
s
Média
6.10..3.13.1.2.15
5

Sítio Lagamar do
d Gereraú

Sigla
a CNSA: Nã
ão cadastrado
Desccrição sumá
ária: O sítio
o arqueológ
gico unicom
mponencial,, pré-históriico, com prresença de
e
mate
erial lítico lascado. O material encontrad
do caracterriza-se porr lascas de
d quartzo,,
instru
umentos co
om marcas de
d percussã
ão e um núcleo da mesma matériia prima.
Vege
etação atua
al: Subperen
nifólea de ta
abuleiro
Cate
egoria: Unicomponencial pré-colon
nial
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Conttexto de dep
posição: Em
m superfície
e
Expo
osição: Céu
u aberto
Arteffatos: Lítico lascado
Relevância do sítio:
s
Média
6.10..3.13.1.2.16
6

Sítio Pedra Bran
nca

Sigla
a CNSA: Nã
ão cadastrado
Desccrição sumária: Sítio pré-históricco unicomp
ponencial com
c
presen
nça de ma
aterial lítico
o
lasca
ado. Numa área de aprroximadamente 200 x 100 se disp
persa o matterial arqueo
ológico.
Vege
etação atua
al: Subperen
nifólea de ta
abuleiro
Cate
egoria: Unicomponencial pré-colon
nial
Conttexto de dep
posição: Em
m superfície
e
Expo
osição: Céu
u aberto
Arteffatos: Lítico lascado
Relevância do sítio:
s
Média
6.10.3.13.2

P
Patrimônio
H
Histórico
e Cultural
C

Os bens
b
patrim
moniais histó
óricos e arrtísticos nac
cionais são
o legalmentte protegido
os desde a
prom
mulgação do
o Decreto-le
ei nº 25 em
m 30 de nov
vembro de 1937. O A
Artigo 1º des
ste decreto
o
defin
ne como pa
atrimônio o conjunto dos
d
bem móveis
m
e im
móveis existtentes no País
P
e cuja
a
consservação se
eja de interresse públiico, quer por
p sua vinculação a fatos mem
moráveis da
a
histó
ória do Brassil, quer por seu excep
pcional valo
or arqueoló
ógico ou etn
nográfico, bibliográfico
b
o
ou arrtístico.
A pro
oteção desttes bens se
e dá atravéss do seu tom
mbamento, que é um ato adminis
strativo que
e
pode
e ocorrer a nível federral, estadua
al ou munic
cipal e tem como objettivo a prese
ervação da
a
coisa
a tombada, de modo a evitar sua destruição, mutilação ou
o descaracterização.
O levvantamento
o do patrimô
ônio materia
al histórico e cultural dos
d municíp
pios de Cau
ucaia e São
o
2
Gonççalo do Am
marante se deu
d atravéss de consultta ao Arquivo Noronha
a Santos , que
q guarda
a
os quatro Livross do Tombo
o nos quaiss estão registrados oss bens prote
egidos a nível federal,,
sepa
arados em Livro do To
ombo Arqu
ueológico, Etnográfico
E
e Paisagísstico; Livro do Tombo
o
Histó
órico; Livro do Tombo das Belas--Artes; e Livro do Tom
mbo das Arrtes Aplicad
das. A nívell
estad
dual, foi con
nsultado o banco
b
de dados da Se
ecretaria da Cultura do
o Estado do Ceará, e a
nívell municipal as Secretarrias de Culttura de Cau
ucaia e São Gonçalo do
o Amarante
e.

2

Arqu
uivo Noronha Santos: <http://www.iphan.g
gov.br/ans/inic
cial.htm>. Ace
esso em 11/04
4/2013.
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Patrimônio culttural imaterial é o te
ermo dado
o respeito aos bens culturais de caráterr
ais como ritos e celebrrações, form
mas de exprressão mus
sical, verball
"proccessual e dinâmico - ta
e cê
ênica, conh
hecimentos e técnicass, folguedo
os, etc." (IP
PHAN/DPI, 2010). Es
ste tipo de
e
patrim
mônio, prottegido nos termos
t
do Artigo
A
216 da Constitu
uição Federral de 1988, devido àss
suass caracteríísticas parrticulares tem sua salvaguard
da efetuad
da através
s do seu
u
levan
ntamento, id
dentificação
o, documen
ntação e reg
gistro, proce
edimentos rrealizados pelo
p
IPHAN
N
atravvés do seu Departamento do Patrrimônio Imaterial. O banco de dad
dos dos Ben
ns Culturaiss
3
Registrados foi consultad
do durante esta pesqu
uisa, e não apresenta registro de
e nenhuma
a
instâ
ância deste patrimônio
o no estado do Cearrá. A pesquisa no Sisstema de Informação
o
4
Cultu
ural da SE
ECULT, igualmente, não revelo
ou outros bens patrim
moniais culturais noss
muniicípios.
6.10.3.13.2.1 Caucaia
C
A pe
esquisa juntto ao banco
o de dadoss do Arquiv
vo Noronha Santos ressultou no encontro
e
de
e
uma única instâ
ância de pa
atrimônio em
m Caucaia tombado a nível fede
eral. A inscrição deste
e
bem no Livro do
d Tombo Histórico
H
da
ata de 30 de
d maio de
e 1973, em processo de número
o
0595
5-T-59.
A Ca
asa de Câm
mara e Ca
adeia (Figurra 88), loca
alizada na Praça Cen
ntral do mu
unicípio, foii
consstruída dura
ante o século XVIII e trrata-se de expressão
e
de arquitetu
ura popularr e de boass
proporções (Barreto, 1997
7). Construída de acorrdo com oss padrões p
portugueses
s, o edifício
o
o, com a ccâmara no pavimento
o
apressenta a divisão tradicional destte padrão construtivo
supe
erior e a cad
deia no infe
erior. Quanto
o às suas característic
c
cas arquitettônicas, a Casa
C
possuii
plantta retangular, tendo sido erigida com pedra rejunta
ada no pavvimento da
a cadeia e
alven
naria de tijo
olo na câma
ara, apresentando aind
da telhado em quatro águas com
m beira-sob-beira
a.
A co
onsulta ao banco
b
de dados da SE
ECULT e à prefeitura de Caucaia revelou que
q
não há
á
outra
as instância
as de patrim
mônio históriico ou cultural materiall e imateriall tombados na área do
o
muniicípio.

3
4

Benss Culturais Re
egistrados: <http://www.ipha
an.gov.br/bcrE
E/pages/indexE.jsf>. Acesso
o em 12/04/20
013.
Siste
ema de Inform
mações Cultura
ais: <http://sin
nfweb.secult.ce.gov.br/Sinf/h
home.seam>. Acesso em 12/04/2013.
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Figura 88 - Cas
sa de Câmara
a e Cadeia de
e Caucaia.
F
Fonte:
Barretto, 1997.
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6.10.3.13.2.2 São
S Gonçalo
o do Amara
ante
5
A co
onsulta aos dados da SECULT
S
r
revelou
a ex
xistência de
e um patrim
mônio cultural materiall
tomb
bado a nível estadual em
e São Gon
nçalo do Am
marante, pro
otegido seg
gundo a lei nº
n 9.109 de
e
1968
8, por meio do decreto nº 21.308 de
d 1991.

A Igrreja de Nosssa Senhorra da Soled
dade (Figura 89), de propriedade da Arquidiocese de
e
Forta
aleza, apresenta caraccterísticas típicas das
s vilas misssionárias co
oloniais, do
ominando o
centrro da praça no distrito de Siupé. Acredita-se
A
que sua co
onstrução te
enha se dad
do em duass
etapa
as, iniciando-se entre 1730 e 173
37, sendo posteriorme
p
nte encape
elada e aum
mentada em
m
1741
1. Sua conccepção arquitetônica é simples, apresentan
ndo fachada
a principal desprovida
a
de elementos decorativos,
d
com frontã
ão reto e duas grande
es pilastras laterais na
as quais há
á
dois pináculos com
c
caracte
erísticas oito
ocentistas.

Fig
gura 89 - Igre
eja de Nossa Senhora da Soledade.
S
Fonte: http://www.sg
h
ganoticias.com.br/2011/01/conheca-sao
o-goncalo-do
o-amarante.httml

A pe
esquisa no Arquivo Noronha
N
Sa
antos e a consulta à prefeitura de São Gonçalo
G
do
o
Amarante não resultaram no
n encontro
o de outros bens patrim
moniais tombados no município.
m
6.10.3.13.3

C
Consideraçõ
ões Finais

Atravvés das pessquisas realizadas, verrificou-se a existência de
d um rico acervo patrrimonial em
m
Cauccaia e São Gonçalo do Amarante
e, principalmente do ponto
p
de vista da arqu
ueologia. A
prese
ença de 44 sítios pré-h
históricos e históricos em diferenttes contexto
os ambientais na área
a
dos dois
d
municíípios revela o alto potencial arqueológico da região.
No e
entanto, con
nforme descrição doss sedimento
os encontra
ados em am
mbiente sub-aquático,,
na ADA
A
e na AID, a pro
obabilidade de ocorrência de síttios arqueo
ológicos nesta área é

5

SEC
CULT – Bens tombados:
t
< http://www.sec
h
cult.ce.gov.br/iindex.php/patrimonio-culturral/patrimonio-materrial/bens-tomb
bados>. Acessso em 12/04/2013.
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praticcamente nula,
n
devid
do a carracterização
o predominante de materiais arenososs
transsportados.
6.11 CARACTE
ERIZAÇÃO
O DA AID
A árrea que co
ompõe a Área
Á
de Inffluência Direta – AID
D esta loca
alizada nos
s territórioss
admiinistrativos dos municíípios de Ca
aucaia e Sã
ão Gonçalo
o do Amarante, ambos
s no estado
o
do Ceará.
C
Dessa forma, consideram
m-se os dis
stritos litorâ
âneos próximos ao Porto,
P
quaiss
sejam
m: Pecém, Taíba
T
e Cumbuco, com
mo a AID do
o empreend
dimento.
As in
nformaçõess dispostas neste item
m foram ba
aseadas no
os setores censitários do Censo
o
Dem
mográfico 20
010. Os 25 setores ce
ensitários que estão in
nseridos na
a AID do es
studo estão
o
demo
onstrados na
n Tabela 40.
4
Tabela 40
0 - Setores ce
ensitário na AID.
A
Código

Tipo

Distrito//Bairro

Município

2
230370905000
0077

URBANO

Cumb
buco

CAUCAIA

2
230370905000
0146

URBANO

Cumb
buco

CAUCAIA

2
230370905000
0147

URBANO

Cumb
buco

CAUCAIA

2
230370905000
0149

URBANO

Lagoa do Banana

CAUCAIA

2
231240315000
0001

URBANO

PEC
CÉM

SÃO GONÇ
ÇALO DO AM
MARANTE

2
231240315000
0002

URBANO

PEC
CÉM

SÃO GONÇ
ÇALO DO AM
MARANTE

2
231240315000
0003

URBANO

PEC
CÉM

SÃO GONÇ
ÇALO DO AM
MARANTE

2
231240315000
0004

RURAL

PEC
CÉM

SÃO GONÇ
ÇALO DO AM
MARANTE

2
231240315000
0005

RURAL

PEC
CÉM

SÃO GONÇ
ÇALO DO AM
MARANTE

2
231240315000
0006

RURAL

PEC
CÉM

SÃO GONÇ
ÇALO DO AM
MARANTE

2
231240315000
0007

RURAL

PEC
CÉM

SÃO GONÇ
ÇALO DO AM
MARANTE

2
231240315000
0008

RURAL

PEC
CÉM

SÃO GONÇ
ÇALO DO AM
MARANTE

2
231240315000
0009

RURAL

PEC
CÉM

SÃO GONÇ
ÇALO DO AM
MARANTE

2
231240315000
0010

RURAL

PEC
CÉM

SÃO GONÇ
ÇALO DO AM
MARANTE

2
231240315000
0011

RURAL

PEC
CÉM

SÃO GONÇ
ÇALO DO AM
MARANTE

2
231240315000
0012

RURAL

PEC
CÉM

SÃO GONÇ
ÇALO DO AM
MARANTE

2
231240327000
0001

URBANO

TAIBA

SÃO GONÇ
ÇALO DO AM
MARANTE

2
231240327000
0002

URBANO

TAIBA

SÃO GONÇ
ÇALO DO AM
MARANTE

2
231240327000
0003

URBANO

TAIBA

SÃO GONÇ
ÇALO DO AM
MARANTE

2
231240327000
0004

RURAL

TAIBA

SÃO GONÇ
ÇALO DO AM
MARANTE

2
231240327000
0005

RURAL

TAIBA

SÃO GONÇ
ÇALO DO AM
MARANTE

2
231240327000
0006

URBANO

TAIBA

SÃO GONÇ
ÇALO DO AM
MARANTE

2
231240327000
0008

URBANO

TAIBA

SÃO GONÇ
ÇALO DO AM
MARANTE

2
231240327000
0009

URBANO

TAIBA

SÃO GONÇ
ÇALO DO AM
MARANTE

2
231240327000
0007

URBANO

TAIBA

SÃO GONÇ
ÇALO DO AM
MARANTE

Fonte: IBGE
E, 2010.
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6.11.1.1 Históricco
ecém está localizado
l
a aproximad
damente 2 km do Com
mplexo Porttuário. Este
e
O Distrito do Pe
do pela Lei n°. 6.512 do ano de
e 1963 e esstá situado na zona litorânea do
o
Distrrito foi criad
Muniicípio de Sã
ão Gonçalo do Amaran
nte, a aprox
ximadamentte 40 km de
e Fortaleza.. O acesso,,
saind
do da capita
al, Fortaleza
a, se dá pella BR 222 e CE 422.
O Distrito de Taíba
T
está localizado
o a oeste de Pecém, a aproxim
madamente
e 8 km do
o
Com
mplexo Portu
uário. Este distrito foi criado
c
pela Lei 11.207 de 1986, p
passando da
d condição
o
de vila a distrito
o. O acesso
o, saindo da capital, Fortaleza,
F
s dá pela B
se
BR 222 e CE
C 085, ou
u
pela CE 090 e CE
C 085.
b
Cum
mbuco e La
agoa do Ba
anana estã
ão localizad
dos no mun
nicípio de Caucaia.
C
O
Os bairros
acessso a Cumb
buco, saindo de Fortalleza é a CE
E 090, enquanto as ro
odovias CE
E 090 e CE
E
085 levam
l
à Lag
goa do Ban
nana.
6.11.1.2 Dados populacion
nais
De acordo
a
com
m dados do Censo De
emográfico 2010, a po
opulação do
os setores censitárioss
perte
encentes à AID corre
esponde a 16.825 ha
abitantes, sendo que
e a maior parte está
á
localizada nos Distritos de
e Pecém e Taíba (Tabela 41). Desse
D
total, 53,63% re
esidem em
m
a pelo IBGE, ou seja, abrangem
m as áreass
setorres classificcados como de situaçção urbana
urbanizadas de
e cidades ou
o vilas e áreas
á
não urbanizada
as de cidad
de ou vila; os demaiss
46,37
7% residem
m em setore
es de situa
ação rural, os
o quais incluem os a
aglomerado
os rurais de
e
exten
nsão urbana e a zona rural.
Tabe
ela 41 - População na AID
Nome do Bairro/Distrito

Populaçã
ão

Cu
umbuco (parte
e)

2.298

Lagoa
a do Banana (p
parte)

267

Pecém

9156

Taíba

5104

Total Geral

16.825
5
Fonte: IBGE
E, 2010.

A reg
gião aprese
entou um crescimento
c
o populacio
onal de 2,27
7% ao ano
o na última década, já
á
que em
e 2000, os setores da AID tinha
am cerca de
e 3.444 habitantes.
Na Figura
F
90 esstá represe
entada a população po
or grupos de
e idade residente na AID,
A
onde é
posssível perceb
ber que há uma reduçção das fa
aixas etáriass da base (0 a 9 ano
os) quando
o
comp
paradas com os grupo
os de 10 a 19
1 anos. Es
ssa base mais
m
estreita
a é semelha
ante ao que
e
ocorrre com a po
opulação brrasileira e do estado do
o Ceará.
Desttaca-se tam
mbém o top
po largo da
a pirâmide, que indica
a a populaçção idosa (>60 anos))
resid
dente na áre
ea, e que co
orresponde a 9% do to
otal.
Quan
ndo analisa
ada por gên
nero, há pouca diferen
nça no número total de
e homens e mulheres,,
send
do que 50,87% da popu
ulação da AID
A são do sexo masculino e 49,1
13% do sex
xo feminino.
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Entre
e algumas faixas
f
etária
as essa dife
erença é ma
ais acentua
ada, com de
estaque parra as faixass
de 20-24 anos em que 53
3,85% do to
otal são ho
omens, enquanto que na faixa ac
cima de 70
0
anoss, 55,01% são mulhere
es (Figura 90).

Figu
ura 90 - Distrib
buição da po
opulação por faixa etária.
Fonte: IBGE
E, 2010.

Com
m relação à renda consstatou-se qu
ue o rendim
mento médio
o da popula
ação na AID
D, no geral,,
é ba
aixo. De accordo com o último ce
enso, mais de 40% da
d populaçã
ão não pos
ssui renda,,
14,12
2% recebem
m até meio
o salário mínimo por mês.
m
Além disso, quasse 30% da população
o
receb
be entre meio e 1 sallário mínimo e 10,38%
% possuem rendimento
o entre 1 e 2 salárioss
(Figu
ura 91).

Figura 91 - Rendimento nominal mé
édio.
Fonte: IBGE
E, 2010.
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6.11.1.3 Saneam
mento Básicco e Equipa
amentos Urrbanos
bre esgotamento san
nitário, no Censo Demográfico
o (IBGE, 2010),
2
são
o
Os dados sob
or tipo nas seguintes
s
ca
ategorias:
classsificados po
Red
de geral de esgoto
e
ou plu
uvial - quand
do a canaliza
ação das águ
uas servidass
e do
os dejetos, proveniente do banheirro ou sanitário, estava ligada
l
a um
m
siste
ema de cole
eta que os conduzia a um desagu
uadouro gerral da área,,
região ou municcípio, mesmo
o que o sistema não disspusesse de
e estação de
e
trata
amento da matéria
m
esgottada;
Fosssa séptica - quando a ca
analização do
o banheiro o
ou sanitário estava
e
ligada
a
a uma fossa séptica, ou seja,
s
a maté
éria era esg
gotada para uma fossa
a
próxxima, onde passava po
or um proce
esso de trata
amento ou decantação,,
send
do, ou nã
ão, a parte
e líquida conduzida
c
e
em seguida
a para um
m
desaguadouro geral
g
da área
a, região ou município;
m
Fosssa rudimenttar - quando
o o banheiro
o ou sanitárrio estava lig
gado a uma
a
fosssa rústica (fossa negra, poço,
p
buraco, etc.);
Vala
a - quando o banheiro ou
u sanitário estava ligado diretamente
e a uma vala
a
a cé
éu aberto;
Rio,, lago ou ma
ar - quando o banheiro ou
u sanitário esstava ligado diretamente
e
a rio
o, lago ou ma
ar; ou
Outr
tro - quando
o o esgotam
mento dos de
ejetos, prove
eniente do banheiro ou
u
sanitário, não se enqua
adrasse em
m quaisquerr dos tipos descritoss
ante
eriormente.

Obse
erva-se que
e nos seto
ores localizzados na AID
A
mais da
d metade dos domic
cílios ainda
a
utilizam fossa séptica
s
rudimentar. Em
m segundo lugar está à fossa séptica, com 22,1% doss
domiicílios, seguido por aqueles
a
que
e são aten
ndidos por rede geral de esgoto
o (20,80%))
(Figu
ura 92).

Figura 92
9 - Esgotam
mento sanitáriio.
Fonte: IBGE
E, 2010.

Desttaca-se tam
mbém, o elevado núm
mero de do
omicílios se
em banheirro nem san
nitário, que
e
ultrap
passa 5% do
d total na AID.
A
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O ab
bastecimentto de água nas residên
ncias é divid
dido nas se
eguintes cattegorias deffinidas pelo
o
IBGE
E:
Red
de geral de
e distribuição
o - quando
o o domicíliio ou o terrreno, ou a
prop
priedade ond
de estava lo
ocalizado, estava
e
ligado
o a uma rede geral de
e
distrribuição de água;
á
Poçço ou nascen
nte na proprie
edade - quan
ndo o domiccílio era serviido por água
a
provveniente de poço ou nas
scente localizado no terrreno ou na propriedade
e
onde estava con
nstruído;
Águ
ua de chuva armazenad
da em cistern
na - quando o domicílio era servido
o
por água de chu
uva armazenada em ciste
erna, caixa d
de cimento ettc.
Outr
tra - quando
o a forma de abasteccimento de água do domicílio era
a
provveniente de poço ou nas
scente fora da
d proprieda
ade, carro-pipa, água da
a
chuvva armazenada de outrra forma, rio
o, açude, lag
go ou igarapé ou outra
a
form
ma de abaste
ecimento de água, diferen
nte das desccritas anterio
ormente.

Na AID
A há ampllo predomín
nio do abasstecimento por
p água de
e poço localizado na prropriedade,,
ultrap
passando 68% do to
otal de ressidências. Por outro lado, apro
oximadamen
nte ¼ doss
domiicílios da AIID está ligado à rede de
d distribuiç
ção de água
a – vide Figu
ura 93.

Figura 93 - Abastecimen
A
nto de água na
n AID.
Fonte: IBGE
E, 2010.

Os dois
d
municíp
pios localiza
ados na AID
D são atendidos por sistema
s
de esgotamento sanitário
o
e de
e abastecim
mento de água
á
pela Companhia
C
de Água e Esgoto d
do Ceará (CAGECE).
(
Apessar da águ
ua tratada e da coleta
a de esgotto estarem disponíveis para boa parte da
a
popu
ulação nos dois
d
municíípios, muitos moradore
es ainda não
o utilizam e
estes serviço
os.
Na AID
A mais da
a metade (55,30%) do lixo domiciliar produzid
do na AID é coletada diretamente
d
e
por serviço
s
de limpeza. No
os dois mun
nicípios ond
de está loca
alizada a AID a coleta é feita pela
a
prefe
eitura. Os re
esíduos coletados em
m Caucaia são
s
deposittados no Atterro Metropolitano da
a
ASM
MOC (SNIS, 2013), enq
quanto os re
esíduos de São Gonça
alo do Amarrante são de
estinados a
lixões.
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Maiss de 27% do
os domicílio
os da AID queimam
q
na
a propriedad
de o lixo prroduzido na
a habitação..
A terrceira classe de destin
no de resídu
uos mais significativa é o lixo jogado em terreno baldio
o
ou lo
ogradouro, procedimen
p
nto que é realizado em quase 10%
% dos domiccílios (Figurra 94).

Figu
ura 94 - Destiino do lixo.
Fonte: IBGE
E,2010.

No que
q
diz resspeito à offerta de en
nergia elétrrica, na AID mais de
e 98% dos domicílioss
posssuem esse serviço elétrica,
e
forrnecida porr companh
hia distribuiidora, nestte caso, a
Com
mpanhia Energética do
o Ceará - Coelce. Ap
proximadam
mente 1,5%
% dos dom
micílios não
o
posssuem forneccimento de energia elétrica e, o restante (0
0,46%) posssui energia
a de outrass
fonte
es, podendo
o ser eólica, solar, por gerador (Figura 95).

Figura 95 - Fornecimentto Energia Elé
étrica.
Fonte: IBGE
E, 2010.
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6.11.1.4 Setor Pesqueiro
P
d Ceará
6.11.1.4.1 Aspecctos Geraiss da Pesca no Estado do
m produção de 92,2 mil tonelad
das por an
no de pesccado, o Ce
eará ocupa
a a quarta
a
Com
coloccação do Brasil
B
no ra
anking do setor
s
(MPA
A, 2010). Acima
A
do Estado do Ceará
C
vem:
Santta Catarina,, com 183, 7 mil tone
eladas/ano, Pará, com 143 mil to
oneladas/an
no e Bahia,,
com 114,5 mil to
oneladas an
nuais.
A pro
odução cea
arense de pescado
p
(pe
eixes, cama
arões, lagosstas e outro
os) originária da pesca
a
extra
ativista e da aqüicultu
ura cresceu
u 17% entrre 2007 e 2012. A p
produção de
d pescado
o
marin
nho e estua
arino em 20
005 foi de 18.421,3
1
ton
neladas, en
nvolvendo q
quase que unicamente
u
e
peixe
es (81,8%) e crustáceo
os (18,2%).
Entre
e as espécies mais ca
apturadas estão
e
as lag
gostas, a ca
avala, a gu
uaiúba, a sa
ardinha e a
palom
mbeta, que representa
aram, respe
ectivamente, 16,4%, 11
1,9%, 8,7%, 8,3% e 4,7
7% de todo
o
o pesscado marin
nho desembarcado no
o Estado do Ceará, no ano de 200
03 (IBAMA, 2004).
A fro
ota pesqueirra marinha cearense é eminentem
mente artessanal, consttruídas de madeira,
m
de
e
pequ
ueno porte (comprimen
nto inferior ou igual a 8m) e com
m propulsão
o a motor, a vela e a
remo
o sendo ass duas últim
mas respon
nsáveis por cerca de 60% da p
produção de
d pescado
o
dese
embarcada no litoral cearense,
c
c
cerca
de 18 mil toneladas. Os p
paquetes e jangadas,,
soma
ados às can
noas e barccos movidoss à vela, representam cerca de 80
0% das em
mbarcações..
No município
m
de
e São Gonççalo do Am
marante, porr exemplo, 90% da fro
ota é movida a vela. A
frota pesqueira marinha e estuarina totaliza no estado 7.4
431 embarccações, com
m destaque
e
para os paquete
es, seguido
os das cano
oas e das la
anchas moto
orizadas de
e médio porrte (IBAMA,,
2005
5 e Boletim Estatístico MPA, 2010
0).
A receita prove
eniente da atividade pesqueira
p
estadual,
e
no
o ano de 2
2005, corre
espondeu a
144,6
6 milhões de
d reais. Tendo
T
em vista o ele
evado preço
o da lagostta (preço/kg
g) esta, foii
respo
onsável po
or 56,7% da renda
a produzida pelo se
etor pesqu
ueiro ceare
ense. Nass
comu
unidades pesqueiras
p
foi registra
ada a pres
sença de feira
f
ou m
mercado de peixe em
m
praticcamente todas elas, ou
u muito próximo.
Em todo
t
o estado subsiste
em econom
micamente da
d pesca, além de ser uma imporrtante fonte
e
de prroteína anim
mal para ass comunidad
des pesque
eiras, cerca de 32.000 pescadores
s, a maioria
a
(52,4
4%) com menos
m
de 40 anos de idade, disttribuídos em
m 110 com
munidades pesqueiras,
p
,
localizadas nos vinte municípios litorâ
âneos existtentes nos 573 Km de
e costa do estado. No
o
p
possuem embarcação
e
o própria.
total,, 60% dos pescadores
A ren
nda familiarr média dessse grupo se
s situa em até 1 salárrio mínimo ((50%), segu
uido de 1 a
2 sallários mínim
mos (20%) e de 3 a 4 salários
s
mín
nimos (20%), sendo considerada a ocupação
o
princcipal por 80% dos pesccadores que
e elencam a atividade de pesca ccomo sendo
o prioritária
a
para a geração
o de renda. A maior parte deste
es (66,7%) trabalha 5 dias por semana. A
particcipação em
m programa
a de transfe
erência de renda atin
nge 50% dos entrevis
stados, doss
quaiss 40% são beneficiário
b
os do Progra
ama Bolsa Família.
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Distrribuem-se nesta faixa
a litorânea 113 ponttos de dessembarque
e, principalm
mente noss
segu
uintes municípios, e re
espectivas comunidad
des pesque
eiras de ma
aior produç
ção (Figura
a
96):
al Oeste:
Litora
 Bitupitá,
B
no Município de
d Barroquiinha;
 Porto
P
de Ca
amocim, no Município de
d Camocim
m;
 Porto
P
de Accaraú, no Município de Acaraú;
 Torrões,
T
no Município de
d Itarema;;
 Mucuripe
M
e Porto dos Botes,
B
no Município
M
de
e Fortaleza.
 Litoral
L
Leste
e
 Parajuru,
P
no
o Município de Beberib
be;
 Caponga,
C
no Município
o de Cascav
vel;
 Redonda
R
e Icapuí, no Município
M
de Icapuí.

Figura 96 - Pontos de De
esenmbarque
e pesquiro no
o Estado do C
Ceará.
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Estass comunida
ades têm co
omo órgãoss de classe do setor arrtesanal da pesca as Colônias
C
de
e
Pesccadores, ass Federaçõ
ões Estadu
uais e a Confederaçção Nacion
nal dos Pescadores,
P
recon
nhecidas, pela
p
Lei nº 11.699, de 2008. Cabe a estas in
nstâncias a defesa dos direitos e
intere
esses da ca
ategoria, em
m juízo ou fora
f
dele, dentro
d
de su
ua jurisdição. Dos pescadores da
a
regiã
ão em foco, 70% pa
articipam de
d associa
ações, a maioria
m
vinculada à colônia de
e
pesccadores.
6.11.1.4.2 Aspecctos Geraiss da Pesca no Município de São Gonçalo
G
do Amarante
o Amarante
e foi responssável por 26
66,3 toneladas de pesscado no an
no de 2005,,
São Gonçalo do
esentando apenas
a
1,4% da produ
ução do es
stado, o que
e em valore
es econômicos resulta
a
repre
em R$
R 1.541.30
07,10. Em 2008 a pro
odução foi de
d 136,2 to
oneladas, em termos percentuais
p
s
0,66%
% do estado, demonsttrando o de
ecréscimo da atividade pesqueira. Considerando o valorr
total da produçã
ão, resultou em R$ 684
4.423,71, ou
u 0,6% do total
t
estadual.
A fro
ota pesqueira de SGA
A em 2005 era de 195
5 embarcaçções, na gra
ande maiorria paquete
e
(167) seguido de jangada (11)
(
represe
entando 2,6
6% do estad
do.
d pesca é a linha de mão, se
eguida da rrede de es
spera e da
a
O prrincipal insttrumento de
caço
oeira, com as
a respectivvas tonelage
ens: 155,7; 62,2 e 34,7
7.
6.11.1.4.3 Aspecctos Geraiss da Pesca no Município de Cauca
aia
Cauccaia foi ressponsável por
p 213,2 to
oneladas de
e pescado no ano de
e 2005, representando
o
apen
nas 1,2% da
d produção
o do estado
o, o que em valores econômico
os é equiva
alente a R$
$
1.033
3.947,30. Em
E 2008 a produção
p
fo
oi de 124,2 toneladas, em termos percentuais
s 0,60% do
o
estad
do, o que demonstra
d
a
aqui
também
m o decrés
scimo da atividade pessqueira. Em
m valor totall
da prrodução ressultou em R$
R 562.506,,32 ou 0,5%
% do total esstadual.
A fro
ota pesqueirra de Cauca
aia em 2005 era de 11
18 embarca
ações, na grrande maioria paquete
e
(107) seguido de jangada (6)
( represen
ntando 1,6%
% do estado
o.
l
seguida da rede de espera e da caçoe
eira, com ass
O priincipal instrrumento de pesca é a linha,
respe
ectivas tone
elagens: 16
64,7; 36,6 e 9,2.
Segu
undo Rodrig
go Bricks, da Superin
ntendência Federal da
a Pesca e A
Aquicultura no Ceará,
órgão ligado ao
o Ministério da Pesca e Aquicultu
ura (MPA), o assentam
mento Santta Bárbara,,
e município
o, recebeu
u fomento para produ
ução de peixes
p
em tanque red
de, um kitt
neste
desp
polpadeira e um túne
el de cong
gelamento (câmara fria),
f
porém
m irão retirrar todo o
equip
pamento pelo motivo de ‘não uso’
u
do me
esmo peloss beneficiados. No momento,
m
o
Minisstério não te
em previsão
o de novos editais.
Outra
a ação imp
plantada foii a viabiliza
ação de um
m ‘caminhão
o-feira’, uma espécie de
d peixaria
a
ambu
ulante que percorre oss bairros ve
endendo o peixe a pre
eço de cussto. Além da
a produção
o
local são abasttecidos por pescados de outros municípios,, como do açude de Castanhão,
C
muniicípio de Ja
aguaribara, que tem gra
ande produção de tiláp
pia.
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Em relação
r
à fá
ábrica de ge
elo, o Minisstério aprov
vou projeto para consttrução da mesma
m
com
m
capa
acidade parra 1 tonelad
da/dia e de
e um telecentro com 10 computadores para a Colônia,,
porém os recurrsos foram devolvidos e o projetto inviabiliza
ado por fallta de apoio
o do poderr
públiico municip
pal na cessã
ão do terreno, no fornecimento da estrutura
a predial e no
n subsídio
o
ao cu
usto de ene
ergia elétrica, além de dificuldades de gestão
o do empree
endimento, segundo o
presiidente da Colônia
C
de Cumbuco.
C
6.11.1.4.4 Caraccterização da Comuniidade dos Pescadoress e da Ativvidade Pes
squeira noss
Distrittos de Pecé
ém e Cumb
buco
encontrada próxima ao
o
O priincipal fatorr para escolha da locação do portto foi à proffundidade e
contiinente. No início
i
da insstalação do
o porto a pe
esca era feita nas ‘risccas’ situada
as em torno
o
de 10 a 14 km
m mar adentro. Um do
os principais
s pontos de
e pesca esstava assoc
ciado a um
m
navio
o inglês afu
undado dura
ante a Segu
unda Guerrra Mundial, a 27 Km da
a costa, ou seja, eram
m
nece
essários dois dias para o deslocam
mento e a pesca
p
neste
e local.
A attividade de
e pesca diminuiu
d
se
ensivelmentte na região e o p
principal motivo
m
é a
profisssionalizaçã
ão dos pescadores, qu
ue passaram a se inte
eressar pela
as novas oc
cupações e
vaga
as surgidas com a insttalação do CIPP
C
e dev
vido também
m a maior ffacilidade de acesso à
forma
ação profissional. Segundo o pesscador tradic
cional Pedrro Jorge o “porto deu muito
m
peixe,,
ajudo
ou a aumen
ntar a oferta de peixe,, mas não tem
t
mais pescador
p
po
orque eles têm
t
ofertass
de em
mprego...”.
Os ganhos
g
mon
netários advvindos dos empregos
e
formais
f
aliados a estab
bilidade e ao
a acesso a
bene
efícios previidenciários constituem forte atrativ
vo, provoca
ando o aban
ndono da profissão
p
de
e
pesccador e a de
esfiliação da
as Colôniass, segundo o documento emitido p
pela Colônia
a Z-6, onde
e
se constata
c
um
m total de 53
5 ex-pesccadores. Pa
arte deles atuando inclusive em
m empresass
indusstriais de pesca,
p
com
m carteira assinada e direito a folga de 15 dias a cada mêss
emba
arcado. À medida
m
que se empreg
gam em em
mpresas a qualidade de
e vida dos pescadores
p
s
tem melhorado,, pois a dife
erença de condições de trabalho
o entre o pe
escador arttesanal e o
traba
alhador form
mal é muito grande, tam
mbém em te
ermos de qualificação tecnológica
a.
Destta forma, a continuid
dade familia
ar da tradição pesqu
ueira corre
e risco: atu
ualmente a
totaliidade dos pescadoress entrevista
ados incenttivam os descendente
d
es a estudarem e se
e
unicípio.
capa
acitarem parra trabalharr nos postoss de trabalh
ho das indússtrias do mu
Conttudo, esta situação
s
nã
ão se aplica
a aos pesca
adores mais antigos, q
que ‘não sa
abem fazerr
outra
a coisa’ mass também não
n procura
am se capac
citar e ocup
par lugar no
o mercado do
d trabalho,,
pois a maioria é analfabeta
a e a resistê
ência cultura
al é grande
e, um sinal d
disso foi à desativação
d
o
do Programa
P
‘P
Pescando Letra’,
L
do governo Fed
deral, na re
egião por fa
alta de púb
blico. A seu
u
favorr, argumenttam que o mercado
m
do
o peixe está
á aquecido, ou seja, a demanda é grande e,,
consseqüenteme
ente, o preçço é bom. Segundo um
u entrevisstado, “o que falta é gente para
a
traba
alhar com a pesca, a população
p
d pescadorr está ficand
de
do idosa e os jovens não
n querem
m
maiss pescar.”
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Em geral
g
os pesscadores sã
ão cadastra
ados nas Co
olônias e ha
abilitados co
om curso da
a Capitania
a
dos Portos e carteira
c
próp
pria, obriga
atória a tod
dos os pesccadores pro
ofissionais. Menos de
e
10% dos pesca
adores não são associa
ados. Estes
s, geralmen
nte, almejam
m emprego nas firmass
e po
or isso evita
am se asso
ociar, pois existe fisca
alização po
or parte da Colônia e caso esta
a
identtifique que o pescado
or possui emprego forrmal este é automaticcamente de
esligado do
o
cada
astro da Colônia. Contudo, como o índice de
emonstra a maior partte prefere permanecer
p
r
asso
ociado, devido aos be
enefícios qu
ue a Colônia oferta, como
c
por e
exemplo, em caso de
e
acide
entes com a embarcaçção a Colôn
nia assume o prejuízo e repassa a
ajuda ao pes
scador.
Atualmente, a Colônia
C
do Pecém con
nta com 12
22 associad
dos, além d
de 60 de Taíba. Entre
e
es, porém apenas 50
janga
adas de tábua e paqu
uetes de issopor soma
am-se 101 embarcaçõ
e
0
janga
adas estão em plena atividade. Na região
o do porto operam, na
a média, ce
erca de 15
5
janga
adas por dia
a. Do total de
d filiados, 54 são marrisqueiras e o restante é do sexo masculino.
Na Colônia
C
de Cumbuco
C
(Z
Z-7) existem
m 12 jangad
das de 5 a 6 metros e 48 paquete
es de 3 a 4
metro
os em ativid
dade, e cerrca de 150 a 200 pesc
cadores atua
antes, apessar do núme
ero total de
e
filiados chegar a 480. A menor
m
parte dos pescad
dores desta
a Colônia p
pesca na área próxima
a
ao quebra-mar, porém, dife
erentementte dos pesc
cadores do Pecém, nã
ão atravessa
am a ponte
e
acia. Todos pescam de
e jangada, com exceç
ção de doiss
e não pescam na área interna da ba
e usam paquete.
pesccadores que
Dos 11 participa
antes do gru
upo focal, 4 são proprietários das jangadas e os demais
s trabalham
m
d outro pe
escador e, nesse
n
caso
o, 50% da produção
p
é revertida diretamente
d
e
com jangadas de
gualmente pelos
p
outross pescadore
es.
para o dono da jangada e o restante é dividido ig
A pe
esca é sazonal, ou seja
a, de acordo
o com o período do an
no eles pesccam em determinadoss
locais (na ‘corre
eição’, que é o local on
nde o peixe
e se alimentta). Apenass no período
o de março
o
a julho a área no entorno
o do porto é mais inttensamente
e utilizada, período es
ste de marr
calm
mo.
Nos demais me
eses do ano
o a pesca é praticada em
e pesqueiros mais distantes do
o continente
e
e até
é em alto mar,
m
chegan
ndo a 34 Km
m mar aden
ntro e à pla
ataforma ma
arítima de petróleo
p
da
a
Petro
obrás, no município
m
de
e Paracuru. O deslocamento é rea
alizado em 4 a 5 horas no trajeto
o
de id
da e em 6 a 8 horas pa
ara o retorn
no. É nesse
e trajeto que
e o risco de
e encontro com
c
navioss
que vão
v em dire
eção ao porrto é maior, pois passa
am a cerca de
d 10 milha
as da costa..
Por ocasião de
e pesquisass sísmicas feitas na região que utilizaram navios em
m rota bem
m
uve a doaçã
ão de equipamentos qu
ue funciona
am como ‘ra
adares’ que
e
próxiima do continente hou
foram
m instalados nas janga
adas e que
e permitem aos navioss detectarem sua pres
sença, poiss
durante o dia ass jangadas não têm vissibilidade pa
ara os navio
os. Durante
e a noite deiixam acesa
a
uz (lamparin
na ou lâmpa
adas fluorescentes ou lâmpadas de led, rec
carregáveis,,
uma fonte de lu
e
Entretanto, neste caso
o, os navios não pode
em estar op
perando no
o
que são mais eficientes).
ático (situaçção em que se aproxim
mam do portto) e precisa
am detectar a jangada
a
sistema automá
ais de 1.00
00 metros de
d distância
a. Quando estão partin
ndo costum
mam utilizarr o sistema
a
a ma
autom
mático, o que torna a operação mais
m
perigosa, obrigan
ndo as janga
adas a saírrem da rota
a
dos navios.
n
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Os principais
p
pesqueiros utilizados
u
pe
elos pescad
dores das colônias de Pecém e Cumbuco na
a
área do entorno
o do porto são:


Pessqueiro 1 (o
ou Cão do
o Chifre): peixes maiss comuns ssão: carava
ana, ariacó,,
peixxes vermelh
hos, dentão
o, peixes de
e fundo.



Pessqueiro 2 (o
ou Pedra do
o Rocha): devido
d
a um
m problema no hidráulico de uma
a
emb
barcação ocorreu à de
escarga de pedras no local
l
gerand
do um atrattor artificial..
As principais ocorrências
o
s de peixe estão asso
ociadas à p
presença da
a sardinha,,
e serve de alimento
a
pa
ara espécies
s como serrra, cavala e bonito. A nova ponte
e
que
irá passar
p
sobrre este pesq
queiro.



Pessqueiro 3 (V
Visgueiro): além
a
dos peixes do Pe
esqueiro 2, ainda tem o ariacó, a
ciob
ba, o verme
elho, a caravvana, dentrre outros.



Pessqueiro 4 (C
Cutuvelo): além
a
dos peixes
p
citad
dos em 2 e 3 pescam
m a salema,,
que
e dá em carrdumes giga
antes, sendo que cada
a jangada ch
hega a pesc
car 100 Kg,,
no anzol,
a
em meados
m
do ano.
a



Pessca de camarão: consideram basiicamente a área de ‘so
ombra do qu
uebra mar’,,
ou seja, a zon
na livre de
e ondas, de
e mar calm
mo. Além de
este fator, o principall
con
ndicionante é ainda o regime plu
uviométrico, pois somente quand
do ocorrem
m
farta
as chuvas e há dimin
nuição da salinidade
s
o camarão busca esta
a área para
a
dessova. Há 2 anos não
o tem havid
do pesca do
d camarã
ão devido à estiagem
m
proffunda por que
q passa to
oda a região
o nordeste.



A pesca junto ao
a quebra mar
m é feita pelos pesca
adores que possuem as
a menoress
emb
barcações e que não conseguem
c
m atingir áreas mais disstantes. As áreas maiss
próxximas estã
ão dentro da
d área de
e segurança
a do porto (Pesqueiro
os Cão do
o
Chifre e Pedra
a do Rocha)).

É im
mportante de
estacar que
e no relato de um dos
s pescadore
es entrevistados foi re
essaltado o
fato de que os pesqueiros eram marccados tendo
o como refe
erência algu
uns pontos visíveis no
o
contiinente (coq
queiros, moitas, morros), contu
udo, a con
nstrução do porto modificou
m
a
paisa
agem, eliminando esta
as referênccias e tamp
pando outra
as (com a cconstrução da esteira,,
por exemplo)
e
fa
azendo com
m que os pescadores
p
s perdessem
m a localização dos pesqueiros.
p
.
Nova
as referênciias foram então criadas como, por exemplo, a caixa d’água do próp
prio porto e
outra
as construçções. Mas, novamente
e, perderam
m as referên
ncias devid
do o empilh
hamento de
e
conta
ainers que tapam a vissão dos pescadores embarcados
e
s que não cconseguem se orientarr
para chegar ao
os pesqueiros. A suge
estão do pe
escador é se
s colocar a
algum sinalizador nass
duna
as mais alta
as (torre, pla
acas), com no mínimo 3 metros de
e largura pa
ara que seja visível do
o
mar. Os pescad
dores de Cumbuco
C
ta
ambém enffrentam essse problema ao irem pescar em
m
Pecé
ém, daí de
efenderem o uso do GPS para a marcaçção exata d
dos pesque
eiros, pois,,
segu
undo eles “p
pesqueiro marcado
m
co
om GPS é igual banco
o, é só passsar o cartã
ão, indo na
a
hora certa não tem
t
erro”.
A attividade pessqueira desste local é, exclusivam
mente, a pe
esca artesa
anal, utilizan
ndo linha e
anzo
ol ou pesca de ‘caçoeirra’ (rede de
e arrastão para
p
pesca em alto ma
ar) feita no escuro (lua
a
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nova
a e quarto minguante
e) que é quando os peixes vem
m para a ssuperfície. O manzuá
á
(engradado de varas de ba
ambu emprregado na pesca,
p
espé
écie de covvo, onde o peixe entra
a
por uma
u
abertu
ura e não encontra
e
a saída) é utilizado parra pesca de
e lagosta, de junho a
nove
embro. O ca
amarão é pescado
p
somente com
m galão (esp
pera), porqu
ue não pod
dem passarr
rede. Normalme
ente, usam 6 ou 7 gallões por ve
ez, mas som
mente quan
ndo não tem
m navio em
m
espe
era para atra
acar no porrto.
Pesccadores de outros mu
unicípios (A
Acaraú, Muc
curipe) utilizzam manzu
uá de 2 me
etros por 2
metro
os na área de pesca de Cumbucco, chamad
da ‘pesca de
d viveiro’ o
ou ‘pente fino’ pois oss
peixe
es são atraíídos por isccas (comida
a) e quando
o descobrem
m a entrada
a não conse
eguem maiss
sair, pois a ma
alha é muito fina. Usa
am de 15 a 20 manzuás por ba
arco, sendo
o que cada
a
manzzuá pega no
n mínimo 30 kg de peixe.
p
Além
m disso, o equipament
e
to pega a lagosta
l
em
m
perío
odo que nã
ão é permitida a pesca
a. As espé
écies lance
eta e batata
a são muito
o pescadass
neste
e sistema e chega a 3 mil kg porr barco e, apesar
a
de ser
s um peixxe de pouco
o valor (R$
$
1,00//Kg), é vend
dido para fa
abricação de
d filé para exportação
o. Este siste
ema de pes
sca tende a
acab
bar com o re
ecurso pesq
queiro de um
ma região no
n prazo de
e dois anos.
Even
ntualmente, mergulhad
dores prove
enientes de
e outros mu
unicípios, q
que praticam a pesca
a
subm
marina com
m arpão, frreqüentam a região e,
e em gera
al, não são bem quiistos peloss
pesccadores loca
ais, pois, além
a
da con
ncorrência pelos maio
ores peixes,, suas arma
as de caça
a
subm
marina são tidas
t
como uma ameaça aos mes
smos.
O nú
úmero de pescadoress por janga
ada é, norm
malmente, de 2 pesccadores nas
s jangadass
pequ
uenas (2,5 a 3m) que
e pescam no
n porto, mas
m
pode variar
v
de 1 a 3 pessoas; e de 4
pesssoas nas ja
angadas maiores
m
(5 m) que vã
ão a cerca de 1.000 milhas ma
ar adentro,,
pode
endo variar de 3 a 5 pe
essoas.
As principais
p
esspécies pe
escadas na região do talude do quebra ma
ar (área ex
xterna, mass
ainda
a na área de segura
ança da Marinha)
M
cittadas de memória
m
pelos pesca
adores dass
Colônias são o peixe se
erra, cavala
a, ariacó, cação, gallo do alto, bonito, carapitanga,,
prabaiana, olho
o de vidro, garajuba, garoupa,
g
gu
uaiuba, xarréu, biquara
a, beiju, pirrá, salema,,
arraia, bejupirá,, cioba, cam
murupim, ro
obalo ou tarrpão (peixe
e do Caribe que migra para o NE
E
o e chega a mais de uma
u
centen
na de quilo quando
q
adu
ulto), badejo
o, caranha,,
para reprodução
robalo (cujo nom
me regional é amurim).
egime de de
edicação à pesca é muito
m
variáv
vel, desde algumas h
horas por dia,
d
quando
o
O re
entra
am no mar de madrugada (1 a 3 horas da manhã)
m
e re
etornam pelo final da manhã,
m
até
é
dois ou três dia
as em alto mar,
m
com pesca
p
de lin
nha, porém com predo
ominância do
d primeiro
o
caso
o.
O pe
escado diminuiu sensivvelmente a partir de 2000,
2
chega
ando ao au
uge da crise
e em 2005.
Segu
undo os pe
escadores a causa principal são
o as muda
anças no re
egime de vento
v
e ass
varia
ações no re
egime pluvio
ométrico (ssecas recorrrentes) que
e afetam m
muito o marr (influencia
a
maré
é, temperattura da águ
ua, disponibilidade de
e nutrientess do continente, aportte de água
a
doce
e no mar, sa
alinidade etcc).
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A prrodução diá
ária média, segundo eles, é de
e 10 a 20 kg no pe
eríodo entre
e agosto e
deze
embro, aum
mentando en
ntre os messes de deze
embro a fe
evereiro. Qu
uando o ma
ar fica maiss
agita
ado vão pesscar mais longe, até 30
3 Km da costa
c
e qua
ando a águ
ua está limpa pescam
m
perto
o do porto (março a ju
ulho) com produção
p
média
m
de 5 Kg/dia, em
m tempo de ‘inverno’.A
A
produção de um
ma embarcação que passa
p
3 dia
as no mar é,
é na média, 60 a 70 Kg. Numa
a
‘maré
é grande’ chegam
c
a uma produçã
ão de 200 a 300 Kg. Contudo,
C
oss pescadore
es têm que
e
arcarr com gasstos com gelo, gás butano, ‘rancho’ (ccomida), ad
diantamento
o para oss
traba
alhadores auxiliares, cu
ustos de rep
paro da jangada (vela)).
A venda do pesscado é feita
a comumen
nte para atrravessadore
es (utilizam a expressã
ão francesa
a
‘marcchant’, ou seja,
s
merca
ador, comerrciante) a preços
p
que variam con
nforme a qu
ualidade do
o
peixe
e e o local,, pois Pecé
ém apresen
nta valores maiores qu
ue Cumbucco: R$ 4,00
0 / R$ 2,00
0
(sale
ema, pescad
dinha, peixxes pequeno
os); R$ 7,0
00 / R$ 5,00
0 (garajuba
a); R$ 11,00
0 / R$ 8,00
0
(serrra, cavala); R$ 12,00 / R$ 9,00 (ga
alo do alto, robalo).
O pre
eço varia ta
ambém de acordo com
m a época do
d ano e a sazonalidad
de da produ
ução: entre
e
setem
mbro e outu
ubro peixess vermelhoss; no invern
no a garajub
ba, o peixe serra e a biquara;
b
em
m
outub
bro e novem
mbro o cam
murupim, que chega a mais
m
de 60 Kg.
Um pescador
p
com embarccação próprria e equipa
amento bássico conseg
gue auferir uma renda
a
mínim
ma de 2 a 2,5
2 salários mínimos, suficiente
s
pa
ara o suste
ento de uma
a família. O Presidente
e
da Colônia
C
de Cumbuco, Francisco Ari,
A conside
era esta re
enda superior àquela conseguida
c
a
pelo trabalhador braçal, qu
ue ganha sa
alário mínim
mo. No enta
anto, esta n
não é a realidade para
a
todoss eles, sendo que alg
guns dependem dos ‘m
marchants’ para empré
éstimo do material
m
de
e
pescca, adiantam
mento dos recursos para
p
alimen
ntação e ge
elo etc. Em
m contraparrtida, estess
atravvessadores ficam com 50% da pro
odução.
A Pe
etrobrás esttá fazendo controle
c
do embarque//desembarq
que dos tipo
os de pesca
ado, tipo de
e
equip
pamento de
e pesca, tripulação, te
empo de pe
ermanência,, quantidad
de, qualidad
de etc; mass
os pescadores
p
a
a este
e
banco de dados, nem messmo foram cedidos a
não têm acesso
CEA
ARAPORTO
OS ou a MRS
S para fins deste estud
do.
A pesca de marrisco é praticada em lo
ocais de ped
dras que aflloram devid
do à variaçã
ão da maré..
undo a marrisqueira Od
dete a ativiidade está praticamen
nte extinta, pois os ma
ariscos que
e
Segu
antess ficavam nas
n pedras próximas da
d orla agora estão se
e fixando na
as colunas da ponte e
nos paredões de pedra do quebra mar, loca
al onde as marisqueirras não tê
êm acesso..
Atualmente, pro
ocuram se organizar
o
co
omo ‘barraq
queiras’ durrante as fesstividades de
d carnavall
e de junho, que
e compreen
nde a ‘Festta de São Pedro’,
P
a ‘F
Festa do Camarão’ e a ‘Regata’,,
quan
ndo há grande incidên
ncia de turristas. Nestas ocasiõe
es utilizam o chamado
o ‘Porto de
e
Baixo
o’ (antigo porto) como local de concentração
o das ativida
ades e rega
atas.
A pe
esca de crustáceos foi muito explorada na década
d
de 90, mas so
ofreu drástic
ca redução
o
devid
do à sobrep
pesca em alto
a mar, se tornando bastante
b
rarra a pesca da lagosta verdadeira
a
(que ocorre em alto mar, nas
n ‘riscas’) e do lagostim (lagossta menor q
que ocorre na
n zona de
e
arreb
bentação).
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Em 2012
2
a pessca da lago
osta foi muitto fraca em
m Cumbuco
o e provave
elmente não
o terá safra
a
em outubro-nov
o
vembro destte ano. Em virtude diss
so, 14 emba
arcações re
ecebem o defeso, uma
a
vez que
q possue
em a licença
a para pescca da lagostta e, portantto, tem dire
eito ao seguro.
Na década
d
de 80
8 pescava-se muito camarão,
c
en
ntretanto essta atividade também teve
t
queda
a
senssível na prod
dução. O motivo
m
pode ser a explo
oração exce
essiva, outrros acredita
am que tem
m
a verr com a dra
agagem feita
a pelas obra
as do porto
o, pois estess animais dependem da
d ‘lama’ do
o
fundo
o e não se
e adaptam ao solo ‘a
arisco’ (ped
dregoso). De
D Fortalezza a Taíba
a se pesca
a
cama
arão, mas o primeiro lo
ocal a ser descoberto
d
foi
f Cumbucco, onde esssa espécie começou a
dimin
nuir, e esssa escassez acabou se expandindo para Pecém e Taíba. Atualmente, o
cama
arão é maiss encontrado nas colun
nas e dentro
o da bacia do
d porto.
Segu
undo o proffessor Adau
uto Fontene
eles, do Lab
boratório do
o Mar da Un
niversidade Federal do
o
Cearrá, a dragag
gem não affeta os cam
marões, pois
s as larvas vivem na ssuperfície da
d água, de
e
forma
a que depe
endem maiss das corren
ntes marinh
has, sendo seu
s criatório
o natural os
s estuários..
Nessse sentido, o estado do
o Ceará não
o é um gran
nde produto
or de camarrão, pois se
eus rios são
o
de ba
aixa vazão,, estando re
estrito a pesscas localiz
zadas, artessanais. Os m
maiores pro
odutores do
o
Brasil são os esstados do Amapá
A
e do Pará e tam
mbém a região Sul.
Na época
é
da pe
esca do cam
marão, os pescadores
p
de Cumbucco e de Barrra Nova fre
eqüentam a
área do Comple
exo Portuário. Pescado
ores do Pec
cém também
m pescavam
m em Taíba
a, o que porr
veze
es gerava co
onflitos entrre eles.
Em relação
r
à área
á
do Com
mplexo Porrtuário do Pecém,
P
o molhe
m
funcio
ona como um
u atrativo
o
para os peixess. Alguns poucos
p
pesscadores utilizam
u
o lado intern
no do queb
bra mar, a
cham
mada ‘bacia
a’ do porto. O novo quebra mar, devido
d
ao fa
ato de ser u
utilizado pa
ara suportarr
uma rodovia em
m pista asfa
altada tem uma estrutura feita com
c
pedrass maiores - chamadass
pedras de cara
apaça, de 1 a 9 toneladas cada - o que fa
avorece a fformação de atratoress
marin
nhos, pois formam
f
locas maiores (abrigos pa
ara os peixe
es). A própria ponte é um atrator,,
devid
do às estaccas de fixaçção. O funda
ador da Co
olônia Pedro
o afirma cattegoricamen
nte que “ass
nova
as obras do porto não vão
v afetar a pesca, agora pode melhorar
m
ainda mais, po
orque peixe
e
mora
a onde tem sombra e pedra.”
p
É co
omum, entre
etanto, a uttilização da
a bacia para
a a ‘passag
gem inocen
nte’ das jan
ngadas, em
m
sua rota rumo aos pesqu
ueiros exte
ernos, quan
ndo passam
m inclusive por baixo da ponte,,
desccumprindo normas
n
da Capitania
C
dos Portos, pois
p
esta é considerad
da ‘área de segurança’’
e, po
ortanto, a circulação
c
é proibida. Mas,
M
ainda segundo re
elato de Pe
edro, “a rela
ação agora
a
está boa, já pod
dem passar pela ponte”.
A árrea de segurança deffinida pela Capitania dos
d
Portoss para o Co
omplexo Portuário de
e
Pecé
ém que con
nsequentem
mente torna-se a zona de restriçã
ão de pesca
a, conforme
e Mapa 14,,
está sendo revissta para ab
brigar també
ém as instalações já existentes no
o Terminal de Múltiplo
o
Uso – TMUT e a sua ampliiação, uma vez que é possível
p
no
otar que 15 metros do quebra-mar
q
r
ontram-se fo
ora desta área. Entreta
anto, devido
o ao formatto do quebrra-mar, que
e apresenta
a
enco
na parte subme
ersa uma área de ped
dra muito maior
m
do que
e a exposta
a (visível), o pescadorr
dificilmente conseguiria accessá-la sem
m danificar sua embarrcação, já q
que teria qu
ue vencer o
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trech
ho de pedra
as que está
á submerso
o, não sendo, portantto, uma áre
ea recomen
ndada para
a
realizzação de attividades de
e pesca.
Os pescadores
p
de Pecém praticam duas
d
rotas para atrave
essar a baccia do porto
o: uma que
e
vai diretamente
d
e dos ponto
os de ancoragem das jangadas em direção
o aos pesq
queiros, em
m
linha
a reta, e um
ma segunda
a rota que avança
a
em direção aoss piers, con
ntornando as
a bóias de
e
sinalização para
a depois attravessarem
m na ponte
e, em um ponto um po
ouco mais adentro do
o
mar. Esta segu
unda rota é utilizada quando
q
há ocorrência
a do chama
ado ‘vento largo’, noss
es de abril a junho, co
onforme sin
nalizado no Mapa 14. Não
N há reg
gistro de passagem de
e
mese
barco
os a motorr, uma vez que a área
a está infes
stada de arrrecifes. Também não é utilizada
a
como
o rota turísttica de jangadas. O Ma
apa 15 apre
esenta as prrincipais rottas de pesc
ca.

MRS Estudos
E
Ambien
ntais Ltda
www.m
mrsambiental.co
om.br

258
8

520.700

521.550

522.400

523.250

BRASIL
40°0'0"W

33°0'0"W

Oceano
Atlântico

9.611.200

9.611.200

2°0'0"S

47°0'0"W

2°0'0"S

519.850

PA
MA

CE
RN
PB
PE

MT
0

200

47°0'0"W

40°0'0"W

33°0'0"W

MUNICÍPIOS
505.000

540.000

Paraipaba

8

Trairi

9.625.000

470.000
9.625.000

Oceano
Atlântico
!
R

9.590.000

Tu
rur
u

9.610.350

Paracuru

São Gonçalo
do Amarante

São Luís
do Curu

9.590.000

o
rç

o
Us
lo s
tip ico
úl g
7
M rú
e
o
rç
d e S id
al
Be
in tos
rm d u
Te Pro

Be

9.610.350

AL
SE

800 BA
km

400

10°0'0"S

10°0'0"S

PI
TO

Umirim

0

10

Fortaleza
Maracanaú

20

40
km

Apuiarés

470.000

Maranguape

505.000

540.000

Us

er
Pí

lo
t ip
úl s
M ere
e
l d têin
ina on
rm C
Te

Caucaia
Pentecoste

o

2
Be
o
rç
4

2
1

TMUT - Fase 2 (Existente)
TMUT - Fase 3 (Projetado)

9.608.650

so
es
c
A

Articulação das Folhas 1:20.000
38°42'0''W

38°52'0''W
!
R
684-A

684-B

684-C

0

3°42'0''S

684-F

684-G

38°52'0''W

684-H

38°42'0''W

684-I

3°42'0''S

9.608.650

do

-M

Fase 1 (Existente)

Terminal de Múltiplo Uso (TMUT)

3°30'0''S

o
rç
o
rç

e
nt
Po

p

o
çã
lia

Q

a
br
ue

ar

Complexo Portuário do Pecém - CPP

3°30'0''S

Be
Be

Am

de

9.609.500

3

1

9.609.500

Zona de Restrição à Atividade de Pesca / Área de Segurança

o
rç

er
Pí

Be

Legenda

5

100

200
400
m
1:15.000
Escala numérica em impressão A3
Projeção UTM
Datum Horizontal SAD69
Zona 24 M

Oceano
Atlântico

Pecém

9.607.800

9.607.800

Identificação do Projeto

Pátio de Contêineres

Estudo Ambiental Complementar da Ampliação do TMUT - Porto de Pecém
Título do Mapa
Mapa 14 - Área de Segurança/Zona de Restrição de Pesca
Empreendedor
SEINFRA - Secretaria da Infraestrutura
Responsável
Data: Abril/2013
Técnico
Fonte:
Malha Municipal Digital (IBGE, 2010); Base Cartográfica Integrada do Brasil ao
Milionésimo (IBGE, 2010); Base Cartográfica Digital,1:100.000, Folha SA-24-Z-C-I,
MRS
Estudos Ambientais SA-24-Z-C-IV (IPECE, 1991); Base Cartográfica dos Municípios do Pólo Ceará
Costa do Sol com Ortofotos, 1:20.000, Folhas 684-B, 684 -C (IPECE, 2008).

519.850

520.700

521.550

522.400

523.250

528.000

BRASIL

532.000

47°0'0"W

¡
!

Pesqueiro Marambaia 2
(À 30 Km)

Oceano
Atlântico

PA

Pesqueiro Seco
do Mar (À 37 Km)

¡
!

g
j
¡
!

MA

CE
RN

Pesqueiro Entorno 1

PB
PI
10°0'0"S

9.616.000

Pesqueiro Plataforma
da Petrobrás (Paracuru)

9.616.000

¡
!

Pesqueiro Marambaia 1

33°0'0"W

2°0'0"S

¡
!

¡
!

40°0'0"W

2°0'0"S

524.000

Pesqueiro Cabeço

PE

TO
MT
0

200

AL
SE

800 BA
km

400

47°0'0"W

10°0'0"S

520.000

40°0'0"W

33°0'0"W

MUNICÍPIOS
9.625.000

470.000

505.000

540.000

Paraipaba

Trairi

9.625.000

516.000

Oceano
Atlântico
Paracuru

!
R

g
j

São Gonçalo
do Amarante

São Luís
do Curu
Umirim

Caucaia
Pentecoste

g
j

0

10

20

470.000

Pesqueiro Sem Nome

¡
!

¡
!

9.608.000

>
R ia

c

ho

s G ua ribas
da

>

Maranguape

505.000

540.000

Legenda

¡
!

Pesqueiro Entorno 2

>

Pesqueiro Pedras do Batelão

¡
!

¡
!

Pesqueiro Pedra do Rocha

Limite Municipal
Curso d'água

Complexo Portuário do Pecém - CPP

Massa d'água

Terminal de Múltiplo Uso (TMUT)

Fase 1 (Existente)
TMUT - Fase 2 (Existente)

Porto de Jangada

TMUT - Fase 3 (Projetado)
Sistema Viário
Ferrovia Existente
Rodovia Estadual
Pavimentada

Pesqueiros
Canal de Acesso
Área de Segurança

9.608.000

¡
!

Pesqueiro Visgueiro

Fortaleza
Maracanaú

40
km

Apuiarés

g
j

9.590.000

9.590.000

9.612.000

9.612.000

Tu
rur
u

Oceano
Atlântico

>

Área de Fundeio

j
g
g
j

Não Pavimentada
Rodovia Municipal
Pavimentada

Boias
Sinalizadores para acesso ao Porto

Rotas Pesqueiras

Não Pavimentada

Rota Pesqueira Principal
Rota Pesqueira Principal

CE-348

Rota Pesqueira Principal - Vento Largo
Rotas Pesqueiras Cumbuco
Rota Pesqueira Cumbuco - Vento Norte (Ida)
Rota Pesqueira Cumbuco - Vento Norte (Volta)
Rota Pesqueira Cumbuco - Vento Terral (Volta)

ei o

9.604.000

9.604.000

Ma

tõ e

684-C

684-G

38°52'0''W

684-H

684-I

38°42'0''W

0,5

5

1
2
Km
1:70.000
Escala numérica em impressão A3
Projeção UTM
Datum Horizontal SAD69
Zona 24 M

s

CE-422

Ri o C

dos

684-B

0

3°42'0''S

R io

38°42'0''W
!
R

684-A

684-F

CE-085

3°30'0''S

Articulação das Folhas 1:20.000
38°52'0''W

3°42'0''S

go
F

3°30'0''S

C ó rre

au

e
íp

Identificação do Projeto
Estudo Ambiental Complementar da Ampliação do TMUT - Porto de Pecém
Título do Mapa

516.000

520.000

9.600.000

CE-421

9.600.000

Mapa 15 - Principais Rotas Pesqueiras e Pesqueiros

>
524.000

528.000

532.000

Empreendedor
SEINFRA - Secretaria da Infraestrutura
Responsável
Data: Abril/2013
Técnico
Fonte:
Malha Municipal Digital (IBGE, 2010); Base Cartográfica Integrada do Brasil ao
Milionésimo (IBGE, 2010); Base Cartográfica Digital,1:100.000, Folhas SA-24-Z-C-I,
MRS
Estudos Ambientais SA-24-Z-C-IV (IPECE, 1991); Base Cartográfica dos Municípios do Pólo Ceará
Costa do Sol com Ortofotos, 1:20.000, Folhas 684-B, 684-C (IPECE, 2008).

Estudo Amb
biental Comple
ementar da Am
mpliação do
Terminal de Múltiplo Uso - TM
MUT
e Pecém
Porto de

Em Cumbuco
C
h prática de turismo com
há
c
jangadas, mas nã
ão sofre qua
alquer interfferência do
o
porto
o, pois são pequenos passeios de
d 1 km ma
ar adentro, a partir da
a praia de Cumbuco
C
e
tamb
bém na praia de Lag
goinha, en
ntre Pecém
m e Cumbu
uco. O pla
ano de com
mpensação
o
ambiiental da Pe
etrobrás aprovou a con
nstrução de
e um galpão
o para os pescadores, contudo, a
Prefe
eitura não cedeu
c
o lote
e. Então trocaram a construção po
or três barcos feitos co
om garrafass
‘pet’ que vão utilizar
u
para
a passeioss turísticos na época de maré baixa, em regime de
e
revezzamento en
ntre os pesscadores da
a Colônia. Os roteiross e ‘plano d
de negócio’ ainda não
o
estão
o definidos.
Apasssagem de carros ‘fora
a de estrada’ que utiliz
zam a beira
a-mar será respeitada quando da
a
realizzação da obra no ‘estirancio’ (zona de interrferência da
a maré) e n
no ‘pós praia’ uma vezz
que estas
e
áreass, apesar de
e serem iso
oladas, terão
o desvios para
p
a pista de asfalto, permitindo
o
conto
ornar a Vila
a do Pecém e retornar à praia em seguida.
Já em
m relação ao
a molhe, não
n poderão
o pescar prróximo dura
ante o perío
odo das obrras, pois oss
barco
os estarão manobrand
do e colocando pedras
s no local. Durante
D
op
processo de
e dragagem
m
serão
o utilizadas balizas lim
mitando a áre
ea, ou seja, neste loca
al também n
não haverá pesca.
Em relação
r
à operação da
a draga, os pescadores
s menciona
am que cau
usou prejuíz
zo cortando
o
as re
edes de pessca, sendo que algunss foram indenizados pela Petrobrrás, mas o pagamento
o
devido a supostas irregularida
foi suspenso
s
ades na cobrança
c
p
por parte de algunss
pesccadores.
O discurso doss pescadorres em rela
ação aos órgãos
ó
oficiais que attuam na área denota
a
expe
ectativas fru
ustradas e insegurança
a quanto ao
o futuro da sua profisssão. A frustração vem,
princcipalmente, pelo fato de
d que os programas
p
de
d compenssação previistos no lice
enciamento
o
do CIPP
C
e da refinaria
r
Pre
emium da Petrobrás,
P
não estarem
m sendo exxecutados a contento,,
ou seja, as exp
pectativas de
d benefício
os não estã
ão sendo atendidas,
a
d
do ponto de
e vista doss
pesccadores.
Conssideram tam
mbém o posicioname
p
ento da Ca
apitania do
os Portos p
por demais
s rígido ao
o
apreender janga
adas e multtar, devido ao descum
mprimento de normas d
de navegaç
ção (coletess
classse 2, bóia, lanterna, lampião,
l
re
egistro na capitania
c
etc). Os pesscadores se
s mostram
m
aberttos ao diálo
ogo com o propósito de flexibiliz
zar as limita
ações impo
ostas pelos órgãos de
e
contrrole (como a restrição total de pe
esca na ‘áre
ea de segurança’), me
encionando inclusive a
senssível reduçção da pesca na ‘á
área de se
egurança’ após reun
niões triparrtites entre
e
pesccadores, IBA
AMA e CEA
ARAPORTO
OS.
Reco
onhecem que alguns pescadoress invadem a área de segurança e outros in
nsistem em
m
perm
manecer me
esmo quand
do o navio se aproxim
ma do píer, o que vem a prejudica
ar todos oss
dema
ais. Segund
do eles, ba
asta que o ‘prático’ (re
esponsável pelas man
nobras de ancoragem
m
dos navios no píer) avise os pescad
dores no mo
omento em
m que está saindo parra buscar o
navio
o e que os pescadores
p
s saiam ime
ediatamente
e da área.
Ao excluir
e
a po
ossibilidade de pesca em uma área ao long
go da pontte e do que
ebra mar a
Capitania alega
a medidas de proteçção e preve
enção ao risco de q
queda de cargas
c
dass
carre
etas, fato já ocorrido no
o passado. Já dentro da
d bacia de
e evolução - no entorno dos pierss
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- navvios, reboca
adores e outras embarcações que
e transitam o tempo tod
do, representando alto
o
risco
o de colisão para os pe
escadores.
Abaixxo são re
elacionadoss os princcipais benefícios req
queridos e reivindica
ações doss
pesccadores:


Disttribuição de
e GPS a tod
dos os pesc
cadores e trreinamento para uso.



Insttalar sinalizzador nas dunas maiis altas (to
orre, placass), com no mínimo 3
mettros de largura para qu
ue seja visív
vel do mar e possa fun
ncionar com
mo ponto de
e
refe
erência para
a os pescad
dores;



Forrnecer o equipamento de localização das jan
ngadas pelos navios (sistema
(
de
e
rada
ar) para tod
dos os pesccadores, com a condiçã
ão de que o
os navios só
ó utilizem o
pilo
oto automátiico depois de
d 20 milha
as;



Estruturação de
d uma coo
operativa pa
ara comerciialização do
o pescado, que faça o
con
ntrole da pro
odução no desembarq
que, conte com
c
local p
para armaze
enagem do
o
matterial de pe
esca e equip
pamentos, câmara fria
a e ponto de venda próprio, além
m
de fomento pa
ara que tod
do pescado
or tenha su
ua embarca
ação, equip
pamentos e
recu
ursos para pesca. Con
nstrução de uma nova sede da Co
olônia, com auditórios;



Insttalação de 16
1 barracass de feira pa
ara venda de
d artesanato pelas ma
arisqueiras;



Imp
plementação
o do proje
eto de ‘atra
atores marrinhos’ (cha
amados de
e ‘arrecifess
artifficiais’), cu
ujas áreas e profun
ndidades estão
e
defin
nidas e a proposta
a
prottocolada ju
unto ao IBA
AMA, fazen
ndo parte dos
d
program
mas de miitigação de
e
imp
pactos da co
onstrução do
d Complex
xo Portuário
o do Pecém
m. Considera
am ainda a
neccessidade de
d se estab
belecer a ‘re
eserva de mercado’
m
de
esta iniciatiiva para oss
pesscadores da
a Colônia Z--6, inclusive
e com fiscalização;



Rettomada do pagamento
o do ‘defeso
o’ da lagostta para a C
Colônia Z-6, já que é a
únicca que não recebe o benefício
b
na
a região. Pe
escadores d
de Cumbuco
o requerem
m
que
e a época do defeso da
a lagosta se
eja fiscaliza
ada para combater os pescadores
p
s
merrgulhadoress (que utiliizam comp
pressores) e a pesca
a com rede
e, que são
o
proibidas.

Apessar de Pecé
ém e Cumb
buco não te
erem frigoríffico para pe
escado e ne
em fábrica de gelo, oss
pesccadores con
nsideram qu
ue a produçção local não justifica tais investtimentos um
ma vez que
e
para o esccoamento d
os pontos
p
de venda
v
nas vilas são suficientes
s
da produção
o local. Na
a
verda
ade, a maior parte do
o pescado comercializ
c
zado em Pe
ecém é forn
necido por municípioss
vizinhos, princip
palmente, Paracuru e Acaraú, e também de Fortale
eza, onde a pesca é
praticcada por em
mpresas co
om barcos a motor, ge
eleiras etc, de
d forma m
mais comerc
cial. Já São
o
Gonççalo do Am
marante tem
m sua demanda suprida por aqu
uisições de peixes de Camucim,
Itarena e Caraú.
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6.12 ANÁLISE
E DE RISCO
O
VO
6.12.1 OBJETIV
ntar a análise de risco
o da ampliação das iinstalações
s físicas do
o
Este estudo vissa apresen
UT, tais com
mo construçção de doiss berços, co
onjuntamen
nte com a a
ampliação do
d pátio da
a
TMU
retroárea, consstrução de nova pontte de aces
sso a estess novos berços, amp
pliação (do
o
cabe
eço) e alarg
gamento do
o quebra-m
mar, pavime
entação dass novas árreas no que
ebra-mar e
consstrução de canaletas
c
e caixas de drenagem
d
pluvial
p
e ole
eosa.
6.12.2 CARACT
TERIZAÇÃO
O E DESCR
RIÇÃO DAS
S ÁREAS
C
P
Portuário
d Pecém é um porrto offshore
de
re, ou seja
a, distante da costa,,
O Complexo
apressentando grandes
g
prrofundidade
es naturais, sendo prropício parra receber navios de
e
grande calado.
S A SEREM
M CONSTRU
UÍDAS
6.12.2.1 ÁREAS
a
do TMUT,, serão co
onstruídos 2 berços, em área contígua ao
a terminall
Na ampliação
existtente, para exportação
e
das placass que serão
o produzidass pela Com
mpanhia Siderúrgica do
o
Pecé
ém. Tais be
erços deverã
ão ser equipados com guindastess específico
os para mov
vimentação
o
deste
es produtoss.
Conjuntamente com a co
onstrução destes doiis berços haverá am
mpliação do
o pátio da
a
2
retroárea (600m
m de comprrimento e 119m de larg
gura, totalizzando 69.00
00m ). Os dois
d
berçoss
serão
o construídos com corrtina de con
ntenção de camisas me
etálicas e e
estruturas de concreto,,
enqu
uanto que para
p
a consttrução do pátio
p
da retrroárea have
erá necessid
dade de rea
alização de
e
dragagem, uma
a vez que o material dra
agado será utilizado pa
ara o aterro
o hidráulico..
Adiciionalmente, haverá im
mplantação de uma nova ponte de
e acesso a
aos novos berços,
b
que
e
será localizada em posição
o paralela à atual pontte, com maior capacida
ade de mov
vimentação
o
de ve
eículos e su
uporte de esstruturas.
Have
erá também
m ampliação (do cabe
eço) e alarrgamento do
d quebra-m
mar existen
nte SO-NE,
send
do estas rea
alizadas parra que posssa receber a longarina da nova po
onte e para
a que exista
a
conccordância entre
e
a nova ponte qu
ue será con
nstruída e a nova via
a de acesso
o que será
á
impla
antada sob
bre o menccionado quebra-mar, respectivam
mente. Não
o haverá re
emoção do
o
enrocamento exxistente, de
e maneira que
q
apenas
s a crista será
s
retirad
da para que
e o mesmo
o
posssa ser ampliiado, com posterior
p
rea
aproveitame
ento da messma.
O qu
uebra-mar será
s
alarga
ado e terá o cabeço ampliado, se
endo necesssário pavim
mentá-lo. A
pavim
mentação será
s
constittuída de um
ma camada de filtro in
nvertido seg
guida de um
ma camada
a
de brrita graduad
da.
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Adiciionalmente, serão construídas canaletas
c
e caixas de
e drenagem
m pluvial e oleosa e
utilidades para tubulações, mas que estarão
e
em
m funcionam
mento apena
as durante a etapa de
e
operação da pre
esente amp
pliação.
E
6.12.2.2 Áreas Existentes
O Co
omplexo Po
ortuário do Pecém
P
contta com as seguintes
s
instalações:


Que
ebramar do
o tipo berm
ma na forma
a de “L”, com
c
compriimento tota
al de 2.768
8
mettros;



Pon
nte de acessso aos píeres com 2.4
490 metross de comprimento e um
ma faixa de
e
rola
amento de 7,20 metro
os de largu
ura, com suporte
s
parra tubulaçã
ão, esteirass
tran
nsportadora
as e canalettas de serviços;



Píer 1 - com 350
3
metross de comprimento e 45 metros d
de largura, que possuii
doiss berços pa
ara atracaçã
ão de navio
os com cala
ados de 14 metros (berrço interno))
e 15
5 metros (b
berço extern
no) e dotado
o dos seguintes equipa
amentos po
ortuários:



Píer 2 - com 398 metross de comprrimento e 35
3 metros d
de largura, construído
o
com
m dois berço
os para atra
acação de navios com
m calado de
e até 15 me
etros (berço
o
inte
erno e berço
o externo).



Píer 3 (Termin
nal de Múltiplo Uso - TMUT)
T
- com 760 metros de com
mprimento e
115
5 metros de
e largura, co
om dois berços para atracação
a
de navios co
om caladoss
de aproximada
a
amente 17,5
5 metros;

6.12.2.3 Movime
entação de Produtos/C
Cargas
Não está previssta a movim
mentação de
e substâncias, produto
os ou carga
as perigosas
s para esta
a
amplliação do TM
MUT – Portto de Pecém
m.
6.12.2.4 Áreas Habitadas
H
A am
mpliação do
o TMUT - Porto de Pecém
P
está
á prevista para
p
ocorre
er na área offshore e,,
porta
anto, distante da costa
a. Esta distâ
ância em lin
nha reta é de
d aproximadamente 2.500m,
2
de
e
forma
a que não há
h área hab
bitada no en
ntorno da ampliação do
o TMUT.
6.12.3 DESCRIIÇÃO FÍSIC
CA DO EMP
PREENDIMENTO
A descrição físicca do empreendimento
o encontra-s
se detalhad
da no Item 3
3.
E HISTÓRICA DOS AC
CIDENTES
S
6.12.4 ANÁLISE
omplexo Po
ortuário de Pecém está
á em funcio
onamento desde
d
2002, tendo pas
ssado pelass
O Co
etapa
as de consstrução, com
missioname
ento e opera
ação. A con
ncepção de
e projeto prrevia váriass
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etapa
as de amp
pliação e, por isso encontra-se
e
em constante ampliação para atender a
dema
anda dos serviços,
s
co
om uma infrraestrutura moderna e segura ao
o crescente volume de
e
carga
as por transsporte aquá
ático.
A am
mpliação das
d
áreas físicas
f
do Complexo Portuário de Pecém
m está inse
erida como
o
ativid
dades de co
onstrução e sob o abrigo da PORTARIA MTB Nº 3.21
14, de 08 de
d junho de
e
1978
8, de respon
nsabilidade do atual Ministério do Trabalho e Emprego ((MTE).
O Ministério
M
do
o Planejam
mento, Orça
amento e Gestão
G
atra
avés da C
Comissão Nacional
N
de
e
Classsificação - CONCLA – na Classifficação Nac
cional de Atividades
A
E
Econômicas – CNAE –
assim
m de classiffica esta atividade:
6.12.4.1 CNAE 2.1 - Subcla
asses


Hierarqu
uia
Seção: F

CONSTRUÇÃO
O

Divisão: 42

TURA
OBRAS DE INFRAESTRUT

Grupo: 429
4

CONSTRUÇÃO
O DE OUTRA
AS OBRAS
S DE INFRA
AESTRUTURA

Classe:4
4291-0 OBR
RAS PORTU
UÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
Subclassse: 4291-0/00 OBRAS PORTUÁR
RIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS


Lista de Atividades..
 Esta subclasse com
mpreende as
a obras ma
arítimas e fluviais, tais como:
 Constru
ução de insttalações portuárias;
 Constru
ução de porttos e marinas;
 Constru
ução de eclu
usas e cana
ais de naveg
gação (viass navegáveiis);
 Enrocam
mentos;
 Obras de
d dragagem
m;
 Aterro hidráulico;
h
 Barrage
ens, represa
as e diques, exceto para energia e
elétrica;
 A construção de em
missários su
ubmarinos;
 A instala
ação de cab
bos submarrinos;
 Esta subclasse não
o compreen
nde:
e desemb
 A consstrução de
e instalações para embarque
e
barque de
e
passage
eiros (aerop
portos, rodo
oviárias, porrtos, etc.) (4
4120-4/00);
 As obra
as de drenag
gem (4319--3/00);
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6.12.4.2 ACIDENTES DE TRABALHO
T
O
e Previdênccia e Assisstência Soc
cial (MPAS)) em seu A
Anuário Esttatístico de
e
O Ministério de
Acide
entes do Trrabalho (AE
EAT), juntam
mente com o Ministério
o do Traballho e Empre
ego (MTE),
assim
m apresenta a situaçã
ão da classse 4291-0 - Obras Porrtuárias, Ma
arítimas e Fluviais,
F
no
o
âmbiito nacionall, regional, estadual
e
e municipal.
m
6.12.4.2.1 Acide
entes no Bra
asil
A Ta
abela 42 ap
presenta oss acidentess de trabalh
ho ocorridoss nos anoss de 2009 a 2011, no
o
Brasil.
6.12.4.2.2 Acide
entes no No
ordeste
A Ta
abela 43 ap
presenta oss acidentess de trabalh
ho ocorridoss nos anoss de 2009 a 2011, na
a
regiã
ão nordeste do Brasil.
6.12.4.2.3 Acide
entes no Ce
eará
A Ta
abela 44 ap
presenta oss acidentess de trabalh
ho ocorridoss nos anoss de 2009 a 2011, no
o
estad
do do Ceará
á.
6.12.4.2.4 Acide
entes no Mu
unicípio de São
S Gonçalo do Amara
ante
A Ta
abela 45 ap
presenta oss acidentess de trabalh
ho ocorridoss nos anoss de 2010 a 2011, no
o
muniicípio de Sã
ão Gonçalo do Amaran
nte.
6.12.4.2.5 Acide
entes de trabalho no Co
omplexo Ind
dustrial e Portuário
P
do Pecém - CIPP
C
A Ta
abela 46 ap
presenta oss acidentess de trabalh
ho ocorridoss no ano d
de 2012, na
as diversass
emprresas que operam no
o Complexxo Industria
al e Portuá
ário do Pecém, segundo dadoss
levan
ntados junto
o à CEARÁ
ÁPORTOS. Observa-s
se que dos acidentes de trabalho
o ocorridoss
em 2012,
2
somente dois forram com em
mpregados diretos
d
do TMUT.
T
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Tabela 42 - Acidentes
A
de traba
alho ocorridos nos
s anos de 2009 a 20
011 no Brasil.
CAPÍTULO 1 - BRASIL E GRANDES REGIÕES
1.1 - Quantidade de ac
cidentes do trabalho, por situação do
d registro e motiv
vo, segundo a Clas
ssificação Naciona
al de Atividades Ec
conômicas (CNAE)), no Brasil - 2009//2011
QUANTID
DADE DE ACIDENT
TES DO TRABALHO
Com CAT Re
egistrada
CNA
AE

To
otal

Sem CAT
Registrada

Motivo

Total

Típico

Trajeto

Doença
a do Trabalho

2009

20
010

2011

2
2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

422
22

821

7
762

787

6
633

617

648

555

552

475

70

58

66

8

7

107

188

145

139

422
23

456

2
223

74

3
387

195

62

339

173

57

45

21

4

3

1

1

69

28

12

429
91

129

115

121

107

89

105

92

74

94

14

12

11

1

3

–

22

26

16

429
92

2.459

2.514

3.175

1.804

2.030

2.603
2

1.544

1.767

2.202

216

229

279

44

34

122

655

484

572

Fonte
e: AEAT – MPAS (2
2011).
Tabela 43 - Ac
cidentes de trabalh
ho ocorridos nos anos
a
de 2009 a 201
11 no Nordeste.
CAPÍTULO 1 - BRASIL E GRAND
DES REGIÕES
1.3 - Quantidade de ac
cidentes do trabalho, por situação do
d registro e motiv
vo, segundo a Clas
ssificação Naciona
al de Atividades Ec
conômicas (CNAE)), na Região Norde
este
- 2009/2011
QUANTIDADE D
DE ACIDENTES DO
O TRABALHO
Com CAT
T Registrada
CNAE

Total

Sem CAT
Registrada

Motivo
o

Total

Típico

Trajeto
o

Doença do Trabalho

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

201
11

2009

2010

2011

2009

2
2010

2011

200
09

2010

2011

4222

128

188

258

93

135

215

78

118

86
6

15

17

26

–

–

103

35
5

53

43

4223

135

31

16

96

18

8

80

16

8

16

1

–

–

1

–

39
9

13

8

4291

26

42

38

18

30

32

17

28

31
1

1

1

1

–

1

–

8

12

6

4292

386

471

584

243

354

442

198

325

37
75

36

26

56

9

3

11

143

117

142
2

Fonte
e: AEAT – MPAS (2
2011)
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Tabela 44 - Acidentes
A
de traba
alho ocorridos nos
s anos de 2009 a 20
011 no Ceará.
CA
APÍTULO 11 - CEA
ARÁ
11.1 - Quantidade de acidentes
a
do trabalho, por situação do
d registro e motiv
vo, segundo a Clas
ssificação Naciona
al de Atividades Econômicas (CNAE
E), no estado do Ce
eará 2009/2011
(continua
ação)
QUANTID
DADE DE ACIDENT
TES DO TRABALH
HO
Com CAT Registtrada
CNA
AE

To
otal

Sem CAT
Registrada

Motivo

Total

T
Típico

Trajeto

Doença do Trrabalho

2009

20
010

2011

2
2009

2010

2011

2009

2
2010

2011

20
009

2010

2011
1

2009

2010

2011

2009

2010

2011
1

422
22

16

3
39

21

8

26

15

6

23

15

2

3

–

–

–

–

8

13

6

422
23

–

–

1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1

429
91

5

16

19

5

15

17

4

14

16

1

1

1

–

–

–

–

1

2

429
92

13

6
65

77

9

60

70

8

59

63

1

1

7

–

–

–

4

5

7

Fontte: AEAT – MPAS (2011)
(

Tabela 45 - Acidentes de
d trabalho ocorrid
dos nos anos de 2010 a 2011 em São
o Gonçalo do Ama
arante.
CAPÍTULO 58
5 - ESTATÍSTICAS
S MUNICIPAIS
58
8.1 - Estatísticas mu
unicipais de acidente
es do trabalho, por situação do registro
o e motivo - 2010/20
011
(continu
uação)
ESTATÍS
STICAS DE ACIDENTES DO TRABAL
LHO
Com CAT
C
Registrada
MUNICÍPIO

Total

Motivo

Total

Típico

Trajeto

Doença do Trabalho

Sem CAT
Registrada

Óbito

2010

20
011

2010

2011
1

2010

2011
1

2010

2011

2010

2011

2010

2011
1

2010

201
11

Santa Quitéria

49

33
3

5

6

1

5

4

1

–

–

44

27

–

1

São Benedito
B

51

64
6

3

2

2

1

1

1

–

–

48

62

–

–
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CAPÍTULO 58
5 - ESTATÍSTICAS
S MUNICIPAIS
São Gonçalo do
d Amarante-CE

153

179

150

São João do
d Jaguaribe

1

–

1

177
7

139

149

10

26

1

2

3

2

1

3

–

1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Fonte
e: AEAT – MPAS (2
2011).
Tabela 46 - A
Acidentes de traba
alho ocorridos no ano de 2012 no Complexo Industria
al e Portuário do Pe
ecém - CIPP.
DATA

NO
OME

CBO

MOT

LOCAL

AFAST
T

CAT

OBITO
O

05
5/03/2012

JOSE AUDISIO PINTO CASTRO

992115

Típico

Officina da empresa Tecer
T

Sim

2012.123.727-3/01

Não

17
7/04/2012

EDIBERTO BAR
RBOZA RIBEIRO

783215

Típico

Pátio

Sim

2012.158.265
5-5/01

Não

30
0/04/2012

F
FRANCISCO
ISAEL
L DE SOUSA COST
TA

911205

Típico

Pátio do terminall

Sim

2012.179.970
0-0/01

Não

19
9/05/2012

CLEILTON GOMES DOS SANTOS

782220

Trajeto

Pista de rolamento

Sim

parcial

Não

03
3/07/2012

BRUNO GONCA
ALVES DA MOTA

414115

Típico

Área pública

Sim

2012.276.816
6-7/01

Não

07
7/07/2012

FRANCISCO EVA
ANDRO MENDES

783210

Trajeto

Rua
a das carnaúbas, Pecém
P

Sim

2012.287.784
4-5/01

Não

19
9/07/2012

LEANDRO SALVIA
ANO DOS SANTOS
S

782220

Típico

Pátio

Sim

2012.304.355
5-7/01

Não

28
8/08/2012

JOSE EVILASIO M
MOREIRA ALMEIDA
A

411010

Típico

Escritório oficina
a

Sim

2012.377.797-3/01

Não

19/8/2012
1

LUCILANDE ALV
VES DE OLIVEIRA

783220

Típico

Píer 1

Sim

2012.357.526
6-5/01

Não

18
8/08/2012

ANTONIO JOSE A
ALVES DE SOUSA
A

783220

Típico

Píer 1

Sim

2012.357.367-0/01

Não

29
9/11/2012

F
FRANCISCO
JOEL FERREIRA DUART
TE

783220

Típico

TMUT

Sim

2012.521.052
2-3/01

Não

29
9/11/2012

ANTONIO IVAN SANTOS GOMES

783220

Típico

TMUT

Sim

2012.514.969
9-7/01

Não

Fonte: CEARÁPORTOS.
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6.12.4.3 ACIDENTES AMB
BIENTAIS
mplexo Portu
uário de Pe
ecém, desde
e a fase de
e
Não há registro de acidenttes ambienttais no Com
peração, até
é os dias atuais.
consstrução e op
6.12.5 IDENTIF
FICAÇÃO DE
D EVENTO
OS PERIGO
OSOS
a vez que o CIPP possui Licença
a de Operação vigente
e e que, du
urante a am
mpliação do
o
Uma
TMU
UT, o mesm
mo não terá suas ativid
dades interrompidas, entende-se
e
sser pertinen
nte atenderr
aos requisitos legais já estipulados e que suprem, de forma ssobreposta, todas ass
nece
essidades de
d proteção ao trabalhador e ao meio
m
ambie
ente. durantte e após as
a obras de
e
amplliação.
6.12.6 SEGURA
ANÇA DO TRABALHO
T
O
p
em
m 8 de junho
o de 1978, a Portaria n
nº 3.214, qu
ue aprovou
u
O Miinistério do Trabalho publicou
as Normas Reg
gulamentado
oras – NR – do Capítu
ulo V, Título
o II, da Con
nsolidação das
d Leis do
o
Trabalho, relativvas à Segurrança e Medicina do Trabalho.
Das Normas Regulamenta
R
adoras (NR
R) que dev
vem ser ap
plicadas ne
este empreendimento,,
desta
acam-se ass seguintes::


NR 4 - Serviços Especializad
E
dos em Eng
genharia de Segurançça e em Medicina
M
do
o
Trabalho
o;



de Acidente
NR-05 - Comissão Interna de Prevenção
P
es – CIPA;



E
o de Proteçção Individu
ual – EPIs;
NR 6 - Equipament



NR 07 - Programa de Controlle Médico de
d Saúde Ocupaciona
O
al (PCMSO)), que trata
a
da saúde
e do trabalh
hador;



NR 09 – Programa de Prevençção de Risc
cos Ambienttais (PPRA));



NR 10 – Segurança
a em Instala
ações e Serrviços em Eletricidade;
E
;



NR 15 – Atividades e Operaçõ
ões Insalubrres;



NR 16 - Atividades e Operaçõe
es Perigosa
as;



NR 20 - Líquidos co
ombustíveiss e inflamáv
veis;



a;
NR 17 – Ergonomia



NR 18 - Condições e Meio Am
mbiente de Trabalho
T
na Indústria d
da Construç
ção;



NR 21 - Trabalhos a Céu Aberrto;



orto nos Loccais de Trab
balho;
NR 24 – Condiçõess Sanitárias e de Confo



NR 26 – Sinalização de segura
ança;
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NR 29 - Norma Reg
gulamentad
dora de Seg
gurança e Saúde no Trabalho Porttuário.

LANOS ESPECIFICOS
S
6.12.7 PROGRAMAS E PL
nistério do Trabalho
T
e Emprego
E
6.12.7.1 Do Min
t
de
e uma ampliiação das in
nstalações físicas
f
na área
á
portuárria que não impedirá o
Por tratar-se
funciionamento normal do Complexo Portuário de Pecém e pelas re
egras específicas, em
m
espe
ecial das NRs 09, 18, 21 e 29, devem-se executar,
e
n âmbito d
no
do CPP, os
s seguintess
programas e pla
anos pertine
entes a protteção do tra
abalhador e ao meio am
mbiente:


NR 09 - Programa de
d Prevençção de Risco
os Ambientais – PPRA
A;



ões e Meio Ambiente
A
d Trabalho
de
o – PCMAT;
NR 18 – Programa de Condiçõ



NR 29 - Plano de Controle
C
de Emergência
a – PCE;



NR 29 - Plano de Ajuda
A
Mútua
a – PAM;

AMA
6.12.7.2 Do IBA
Atravvés da Lice
ença de Operação nº 167/2001
1
(3
3ª retificaçã
ão), de 06 d
de novembrro de 2012,,
tamb
bém no âmb
bito do CPP
P, devem-se
e executar:


Program
ma de Geren
nciamento de
d Riscos – PGR;



Plano de
e Ação de Emergência
E
a – PAE;



Plano de
e Emergênccia Individua
al – PEI;

em fase final
d
s citados acima
a
se encontram
e
f
de ela
aboração (revisão
(
de
e
Os documentos
proce
edimentos), para sere
em entregu
ues ao IBA
AMA. Ressa
alta-se que
e os riscos e eventoss
adve
ersos não se
erão alterad
dos, pois nã
ão será acrrescentada nenhuma a
atividade no
ova à rotina
a
já esstabelecida para o Com
mplexo Portuário de Pe
ecém.
6.12.8 CONSID
DERAÇÕES
S FINAIS
A am
mpliação da
as instalaçõ
ões do TMU
UT – Porto de Pecém são viáveiss do ponto de vista da
a
tolera
abilidade dos
d
impacctos ambie
entais que
e poderão ocorrer. Esta asse
ertiva está
á
funda
amentada nas
n seguintes premissa
as:


Não serrá agregada
a nenhuma
a atividade diferente das
d
que ho
oje são rea
alizadas no
o
TMUT;



ão movimen
ntadas subsstâncias, prrodutos ou cargas
c
perig
gosas;
Não serã



Existem Programass (PGR) e Planos (PA
AE, PEI, PPRA, PCMAT, PCE e PAM) em
m
andamento, ou em fase final de
d elaboraç
ção, para o controle e mitigação de eventoss
adversoss (acidentess e incidenttes) que pos
ssam gerarr dano ambiiental.
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7

A
ANÁLISE
INTEGRA
ADA

A árrea do emp
preendimento abrange
e rochas pe
ertentes ao Complexo Ceará, representadoss
pelass unidadess Independê
ência e Ca
anindé; Gru
upo Barreirras, formad
da entre o Paleógeno
o
(Olig
goceno) e o Neógeno, subdividida
s
ade nos fácies de Leques Aluviais, Fluvial Entrelaçada e
Flúviio-lagunar; e os Depó
ósitos Litorrâneos de Praia e Ca
ampos e D
Dunas. Nas
s áreas de
e
inflên
ncia é consstituída por sedimentos predomin
nantemente de areia ccom pouco cascalho e
baixo
os teores de
e lama.
O destaque do relevo local e re
egional con
nstitui-se nas
n
Unidad
des Geomo
orfológicas::
Tabu
uleiros Costteiros, consstituídos pre
edominante
emente por sedimento
os Tércio-Quaternárioss
da Formação
F
B
Barreiras;
Planícies Fluviais,
F
zo
onas de accumulação atual subh
horizontais,,
comp
postas por depósito
os arenoarrgilosos a argiloaren
nosos; Su
uperfícies Aplainadass
Degrradadas, superfícies
s
planas a levemen
nte ondula
adas; e C
Campos de
d
Dunas,,
repre
esentadas pelos
p
campos de dunas móveis.
A reg
gião do disttrito de Peccém está insserida nas bacias
b
hidro
ográficas do
o Rio Cauíp
pe e do Rio
o
São Gonçalo, constituíndo
c
o os principa
ais mananc
ciais para abastecimen
nto da popu
ulação locall
(INESP, 2009). Pequenas planíciess fluviais estão
e
repre
esentadas na região além dass
planíícies lacustre e flúvio-m
marinha. Oss recursos hídricos de
esse território possuem
m limitaçõess
princcipalmente devido
d
à irre
egularidade
e do regime
e pluviométrrico e deficiê
ência hídric
ca.
Quan
nto a meteo
orologia, a região litorâ
ânea do Ce
eará, além da influênccia de escala temporall
climá
ática da ZC
CIT, é influ
uenciada por
p vários sistemas meteorológi
m
icos transie
entes, com
m
esca
ala sinótica, que acabam influencia
ando també
ém a conve
ecção de ar nessa região, como é
o casso dos VCA
AS (Vórticess Ciclônicoss de Ar Sup
perior) (Kousky e Gan, 1981). Ess
ses vórticess
forma
am-se sobrre o Atlântiico Sul, principalmente durante o verão do
o HS (sendo janeiro o
mês de atividad
de máxima)), e adentra
am freqüentemente na
as áreas co
ontinentais próximas a
Salva
ador (13o S,
S 38o W) te
endo um efe
eito pronun
nciando na atividade
a
co
onvectiva so
obre toda a
regiã
ão Nordeste
e (Campos & Studart, 2003).
2
Distin
ntas massa
as d’água se
e organizam
m verticalme
ente na reg
gião: Água C
Costeira (AC
C) ou Água
a
Tropical (AT) em
e superfíccie, seguida
a da Água Central do Atlântico S
Sul (ACAS) e após a
Água
a Intermediá
ária Antárticca (AIA). Pa
ara a região
o ao largo do
d litoral do Ceará, sab
be-se que a
profu
undidade em
m que ocorre a transiição entre cada masssa varia ao longo do ano
a
e deve
e
estarr intimamen
nte ligada às variaçõess da Corren
nte Norte do
o Brasil (CN
NB), uma ve
ez que esta
a
é conduíte das trocas entrre o hemisffério sul e o hemisfério norte. Istto quer dize
er que esta
a
corre
ente é a ressponsável por
p transporrtar ACAS e AIA para o norte e, co
onsequente
emente, até
é
o Ce
eará.
Os dados
d
de onda
o
coletados em 19
997 pelo IN
NPH mostra
am uma disstribuição bi-modal
b
da
a
energ
gia de ond
da, com um
m pico de onda
o
distrib
buido entre 10 s e 16 s, corresp
pondendo a
onda
as com dire
eção de 20°° N e 45° N,
N respectiv
vamente vin
ndas de NN
NE e NE, e outro pico
o
distriibuido entre
e 3 e 8 s, co
om direção de 75° N e 120°N. Seg
gundo os autores, o prrimeiro pico
o
corre
esponde a ondas tip
po SWELL, provenien
ntes do Hemisfério
H
Norte, e o segundo
o
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corre
esponde a ondas
o
tipo SEA, gerad
das localme
ente. Essess resultadoss são confirrmados porr
Faria
as & Souza (2012), os quais analisaram dado
os de onda coletados em 2005, em
e um locall
muito
o próximo ao
a primeiro, em lâmina
a d'água de
e 18 metross, na Lat. de
e 03°29'31'' S e Long.
de 38° 59' 03'' W,
W os quaiss também foram
f
colea
atados pela equipe do INPH. Ess
ses autoress
ervaram a chegada
c
de ondas tipo SWELL co
om período em torno de
e 16 s, as quais
q
foram
m
obse
geradas por te
empestadess na região
o de médias latitude
es do Atlân
ntico Norte
e, tendo-se
e
-1
propagado por uma
u
enorme e intensa pista de ve
entos com in
ntensidade máxima de
e 19 m.s .
Com
m relação ass marés, de
estacam-se
e as compo
onentes de maré M2, S2 e N2, todas semi-diurn
nas, com ass maiores am
mplitudes 112,3cm, 35
5,6cm e 23,2cm respecctivamente.
O tra
ansporte de
e sedimento
os realizado
o pelas corre
entes de de
eriva ao lon
ngo do litora
al do Ceará
á
ocorrre de leste para oeste, conforme já foi consttatado em diversos
d
estudos. Carv
valho et al.,
(2007) descreve
eu que nessta região “as ondas ao alcança
arem a zon
na litorânea
a, além de
e
dissip
iparem sua energia em
e função da interaçã
ão com o fundo,
f
tamb
bém geram
m correntess
coste
eiras. A co
orrente long
gitudinal (lo
ongshore current)
c
e a deriva d
de praia (b
beach drift))
comp
põem a derriva litorânea de sedimentos (long
gshore drift) (Komar, 19
976 e 1998)). A direção
o
e ma
agnitude de
essa deriva estão relacionadas, respectivam
r
mente, à dirreção de ap
proximação
o
da onda em rela
ação à linh
ha de costa e à sua en
nergia que, de acordo com Davie
es (1972), é
proporcional ao
o quadrad
do da alturra. Neste sentido, para
p
uma energia co
onstante a
quan
ntidade máxxima de ma
aterial transp
sportado dep
pende do ângulo
â
com que a ond
da incide na
a
linha
a de costa. Conseqüe
entemente, o aumentto ou a dim
minuição no valor de
este ângulo
o
impliicará em ele
evação ou decréscimo
d
o da capacid
dade de tran
nsporte”.
Quan
nto a qualid
dade da ág
gua, dos parâmetros avaliados apenas
a
oxig
gêncio diss
solvido não
o
enco
ontra-se de acordo com
m os padrõ
ões preconiz
zados pela Resolução
o CONAMA nº 357/05..
Entre
etanto, Morreira (2009)) sugere a possível entrada de contaminan
c
ntes na região da AID
D
atravvés de fonttes difusas relacionad
das com as
s atividadess portuáriass, como: po
oluição porr
acide
entes envollvendo derrrame de óle
eo ou perda
as durante operaçõess de carga e descarga
a
com a liberação
o de lixo, pe
etróleo e se
eus derivad
dos, e subsstâncias pre
esentes em tintas anti-incru
ustantes.
A fau
una e flora planctônica
as descritass para a região do Co
omplexo Po
ortuário de Pecém
P
são
o
similares às com
mumente encontradass para o tipo
o de ambie
ente, costeirro, de água
as tropicais,,
com pouca ou nenhuma influência de
d estuário
os. Exceção
o feita à prresença do
o copépode
e
gundo a fon
nte consulta
ada, não era
a encontrad
do na região Nordeste
e
Temora turbinatta, que, seg
1
e hoje é dominan
nte em água
as costeiras
s de todo o Brasil, posssivelmente introduzido
o
até 1993
por água
á
de lasttro.
A comunidade bentônica
b
fo
oi dividida no
n presente
e EA, visto que
q são org
ganismos que ocupam
m
ambiientes distin
ntos, com diferentes fo
orçantes am
mbientais e diferentes
d
im
mpactos so
ofridos.
A en
ndofauna da
d região entre-marés
e
s aparente
emente não
o sofreu im
mpacto algu
um com a
insta
alação e ope
eração do Complexo
C
P
Portuário
de
e Pecém e não
n deve so
ofrer com a ampliação
o
do TMUT.
T
No entanto, é recomend
dado o monitoramento
o a fim de
e identificarr quaisquerr
varia
ações nesta
a fauna.
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A bio
ota dos reccifes de are
enitos da zona intermareal sofreu impactoss com a ins
stalação do
o
Com
mplexo Portu
uário de Pe
ecém, que alteraram o ciclo natu
ural de ocu
upação desse espaço,,
to e exposiição destess
tais como
c
altera
ação das co
orrentes, modificando o ciclo de soterramen
s
recife
es e introdu
ução de esp
pécies exótiicas, que co
ompetem co
om as nativvas pelo pou
uco espaço
o
dispo
onível, às vezes elimin
nando-as do
o substrato.
Foi observada
o
u
uma
espécie
e de polique
eta formado
or de recifess, Phragma
atopoma caudata, bem
m
estab
belecido no
os arenitos da
d zona enttre-marés e também um
u início de
e introdução
o do bivalve
e
Isogn
nomon bico
olor. A biota
a da região subaquática
s
a do Compllexo Portuá
ário de Pecé
ém também
m
mosttra sinais de
e contamina
ação por ag
gentes quím
micos que causaram
c
p
problemas de
d reversão
o
sexu
ual em uma espécie de
e molusco gastrópode analisado.
a
A bio
ota bentônica de subsstrato incon
nsolidado su
ubaquática não parece
e demonstrrar maioress
problemas deco
orrentes da
a operação
o do Comp
plexo Portu
uário de Pecém, exceto com o
avisttamento do
o siri exóticco Charibd
dys helleri, também já
j espalhad
do por tod
da a costa
a
brasiileira desde
e a sua intro
odução águas brasileira
as.
A am
mpliação do
d Porto irá criar novvos habitats para o bentos co
onsolidado, o que irá
á
enriq
quecer os ecossistema
e
as do local, aumentando a presença de organismos prrodutores e
conssumidores e gerando um
u impacto
o benéfico à área do Complexo
C
P
Portuário de
e Pecém. A
ictioffauna será atraída
a
pela
as estrutura
as construíd
das, em bussca de abrig
go e alimentto.
A ictiofauna dem
mersal da região foi po
ouco estuda
ada, possivvelmente pe
ela pouca ou nenhuma
a
do praticad
da no local, mas não
o deve serr diferente do padrão
o
pescca de arrassto de fund
obse
ervado para a região no
ordeste de peixes com
m este hábito
o.
Quan
nto aos tetrrapodes me
encionados no EA, com
mo aves, qu
uelônios e ccetáceos marinhos, oss
impa
actos são de média importânccia. As ave
es migrató
órias não evidenciam
m impactoss
significativos, uma
u
vez qu
ue utilizam a região para
p
desca
anso, alimentação e reprodução..
Outro
os vertebra
ados marinh
hos podem ser afetado
os pelo aum
mento da circulação de
e navios na
a
regiã
ão, podendo
o alterar o comportam
mento dos cetáceos, aumentand
a
o também o risco de
e
choq
que de indivvíduos desta
a ordem com
m embarcações.
Existtem 4 Unid
dades de Conservação
C
o localizadas próxima
as a Amplia
ação do TM
MUT, quaiss
sejam
m: Área de
e Proteção Ambiental do Pecém, Área de Proteção
P
A
Ambiental do Lagamarr
Cauíípe, Estaçã
ão Ecológicca do Peccém, Parqu
ue Natural Municipal de São Gonçalo
G
do
o
Amarante. Toda
as estas UC
Cs estão fo
ora da área de influênccia do emprreeendimen
nto. Quanto
o
Á
Priorittárias para Conservaçção, segund
do o MMA (2007), a á
área de Am
mpliação do
o
às Áreas
TMU
UT, encontra
a-se em áre
ea de imporrtância "Alta
a".
Em geral, as áreas de influência do meio socioeconôm
s
mico são afetadas de
d maneira
a
enciada e progressiva
p
nor na medida em que se passa d
da ADA parra a AII. No
o
difere
mente men
caso
o específico, devido a característic
c
ca da interv
venção exclusiva na árrea marinha
a, a obra de
e
amplliação do TMUT
T
não gera
g
novoss impactos nas áreas AID
A e AII p
para além daqueles
d
já
á
provo
ocados por ocasião da
a instalação
o do CPP e do TMUT, em
e suas fasses anteriores, apesarr
de esstarem também identifficados nos levantamen
ntos realiza
ados.
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Conssiderado esste aspecto
o, identifico
ou-se que os
o principais impactoss negativos
s ocorrerão
o
durante a realiização dass obras no Terminal, pois impliicarão em recrudescimento dass
restrições à navvegação na
a área interrna da bacia
a e ao long
go do queb
bra mar e da ponte de
e
acessso, já defin
nida como ‘área
‘
de se
egurança’ mas
m que têm
m contado ccom relativa anuência
a
da Capitania
C
do
os Portos em
e relação à ‘passage
em inocentte’ e mesmo à pesca em algunss
ponto
os próximoss ao quebra
a-mar.
A resstrição à cirrculação das jangadas dos pescadores que cruzam
c
da V
Vila do Pec
cém rumo a
área da bacia do
d porto e, através
a
dela, para além da ponte
e de acesso
o, portanto cruzando a
área de segura
ança, afeta diretamen
nte: i) as ro
otas pesqueiras atualmente utiliz
zadas, que
e
posssivelmente terão
t
os pe
ercursos am
mpliados pa
ara permitir o contorno
o do porto, ou
o seja, oss
pesccadores gastarão maiis tempo de
d desloca
amento rum
mo aos pe
esqueiros e;
e ii) maiorr
restrição à utilizzação de pe
esqueiros muito
m
próxim
mos ao que
ebra-mar e à ponte, re
eduzindo oss
pesq
queiros disp
poníveis parra pesca.
Uma
a das quesstões levan
ntadas pelo
os pescado
ores que utilizam ass áreas prróximas do
o
Com
mplexo Portu
uário e que
e pode ser de
d alguma forma influenciada pe
elas obras é a que dizz
respe
eito à perda de referê
ências visua
ais no conttinente, que
e servem como baliza
adoras para
a
localização doss pesqueirros. A movvimentação
o de equip
pamentos, de aterros
s e novass
consstruções po
odem contribuir neste aspecto, mas
m
é supe
erada com o término das obras,,
quan
ndo novas referênciass são criadas pelos pescadore
es, como já ocorreu nas fasess
anterriores.
Os im
mpactos po
ositivos, porr outro lado
o, tendem a ser mais permanente
es na medida em que
e
as estruturas
e
d Complexxo Portuário
do
o, em espe
ecial o mollhe mas também as colunas
c
da
a
ponte
e, atuam co
omo verdad
deiros atrattores artificiiais para a ictiofauna marinha, co
onstituindo-se, provavelme
ente, como
o novos e ricos pes
squeiros a serem exxplorados por tempo
o
indetterminado.
O Mapa
M
16 apresenta a síntese da
d qualidade ambien
ntal, consid
derando os
s principaiss
elem
mentos ambiientais vulneráveis e sensíveis à ampliação
a
d TMUT.
do

MRS Estudos
E
Ambien
ntais Ltda
www.m
mrsambiental.co
om.br

275
5

512.000

519.000

526.000

BRASIL

533.000

40°0'0"W

33°0'0"W

2°0'0"S

9.618.000

9.618.000

47°0'0"W

Oceano
Atlântico

2°0'0"S

505.000

PA
MA

CE
RN

¶
!

PB
PI

47°0'0"W

ù
/
!
ho

¢

!
l

Fe
io

9.625.000

Tu
rur
u

¶
!

Caucaia

10

Fortaleza
Maracanaú

20

40
km

Maranguape

505.000

540.000

Legenda
Complexo Portuário do Pecém - CPP

Área de Empréstimo

Fase 1 (Existente)

Limite Municipal
Curso d'água

ù

R io

do s

tõ

s

/
!

ù
c ho

Rota Pesqueira Cumbuco - Vento Terral

9.597.000

684-C

684-G

38°52'0''W

684-H

38°42'0''W

684-I

5
0,5

1

2
Km

1:110.000
Escala numérica em impressão A3
Projeção UTM
Datum Horizontal SAD69
Zona 24 M

ach

R

o

do

i

684-B

0

3°42'0''S

vi

Caucaia

!
R
684-A

684-F

Fo
rte

Da

u íp e

Bu
rit
i

38°42'0''W

38°52'0''W

90
-0

R

Ca

ac
ho

CE

Ri

3°30'0''S

Articulação das Folhas 1:20.000

ù

o

Não Pavimentada

Rota Pesqueira Cumbuco - Vento Norte (Volta)

/
!
/
!

ù

Não Pavimentada
Rodovia Municipal
Pavimentada

Rota Pesqueira - Vento Largo
Rotas Pesqueiras Cumbuco
Rota Pesqueira Cumbuco - Vento Norte (Ida)

/
!

ù

Não Pavimentada
Rodovia Estadual
Pavimentada

Distrito de Pecém
Distrito de Taíba
Rotas Pesqueiras
Rota Pesqueira Principal
Rota Pesqueira Principal

Oceano
Atlântico

C oité

Ferrovia Existente
Rodovia Federal
Pavimentada

Área de Influência Direta
3,5 Km a partir da ponta do Pecém
Área de Influência Indireta
8,5 Km a partir da ponta do Pecém
Área de Influência Direta do Meio Socioeconômico
Setores Censitários
Distrito de Caucaia (Em parte)

¶
!
Ma

Sistema Viário

Áreas de Influência do Meio Físico

9.604.000

CE

Massa d'água

TMUT - Fase 3 (Projetado)

22
-4

ù

io A

Umirim

TMUT - Fase 2 (Existente)

Ri a

/
!

São Gonçalo
do Amarante

470.000

e

ù

!
R
São Luís
do Curu

0

W

ù

/
!

Oceano
Atlântico

Terminal de Múltiplo Uso (TMUT)

6

São Gonçalo do Amarante

540.000

Paraipaba

Trairi

Apuiarés

/
!

/
!

505.000

Pentecoste

¶
!

¢

ù

¢

¶
!

CE-15

/
!

!
l

!
l

ù
C órre g o

9.604.000

±
!

W

¢

¢

¶
!

¶
!

c
!

!
l

¶
!

ùCE-348
R io Siup é

W

±
!

W

Guari ba s
das

c
!

¢

33°0'0"W

3°30'0''S

Ri a c

¢

c
!

±
!

/
!

9.597.000

40°0'0"W

Paracuru

9.590.000

6

ù

¶
!

W

¢

9.611.000

±
!

/
!

15
E-

9.611.000

C

¶
!

AL
SE

800 BA
km

400

470.000

Có r rego do Ca ra pic
r
ho

Ri

BR222

Legenda

am

a

r

á

512.000

519.000

526.000

ba
pe

Título do Mapa

Afugentamento da Fauna de Quelônios, Aves e Mamíferos Marinhos
Alterações na Qualidade da Água
Diminuição da Deriva Litorânea
Risco de Alteração das Comunidades Marinhas pelo Derramamento de Óleo

533.000

Mapa 16 - Síntese da Qualidade Ambiental

9.590.000

C

Ri
ac

R ia c

¢
±
!
W

ac

9.590.000

Ri

ho

Estudo Ambiental Complementar da Ampliação do TMUT - Porto de Pecém

Síntese da Qualidade Ambiental (Fase de Operação)

¶
!

Identificação do Projeto

h o Ta

h o C E - 42
1
d
Ju
á

6
CE
-1
5

o

Alteração Demográfica
Interferência nas A
Áreas
marode Pesca
anto
Rio S
Remoção
da Comunidade Bentônica
Transmissão de Doenças
Alterações na Qualidade da Água

85
-0

ù
!
l
c
!
/
!
¢

CE

Síntese da Qualidade Ambiental (Fase de Instalação)

505.000

200

MUNICÍPIOS

ù

n il

0

9.625.000

eno

¶
!

MT

3°42'0''S

qu

¶
!

PE

TO

10°0'0"S

¶
!

e

10°0'0"S

Có rreg o P

9.590.000

Paracuru

Empreendedor
SEINFRA - Secretaria da Infraestrutura
Responsável
Data: Abril/2013
Técnico
Fonte:
Malha Municipal Digital (IBGE, 2010); Base Cartográfica Integrada do Brasil ao
Milionésimo (IBGE, 2010); Base Cartográfica Digital,1:100.000, Folhas SA-24-Z-C-I,
MRS
Estudos Ambientais SA-24-Z-C-IV (IPECE, 1991); Base Cartográfica dos Municípios do Pólo Ceará
Costa do Sol com Ortofotos, 1:20.000, Folhas 684-B, 684-C (IPECE, 2008).

Estudo Amb
biental Comple
ementar da Am
mpliação do
Terminal de Múltiplo Uso - TM
MUT
e Pecém
Porto de

8

A
AVALIAÇÃ
ÃO DOS IM
MPACTOS
S AMBIEN
NTAIS

Com
m base no Termo
T
de Referência,
R
são apres
sentadas ne
este capítulo a identifficação e a
avaliação dos impactos ambientais referentes
s às fasess de instala
ação e op
peração da
a
Ampliação do TMUT
T
cond
duzindo à proposição de
d medidass destinada
as ao equac
cionamento
o
dos impactos
i
am
mbientais.
Obse
erva-se que
e para a fasse de opera
ação os imp
pactos são diretamentte relaciona
ados com o
Com
mplexo Portu
uário de Pe
ecém, já qu
ue a amplia
ação do TM
MUT é uma
a obra perte
encente ao
o
mesm
mo.
Este capítulo é composto por:
p

8.1



ão da metod
dologia de identificação
o e avaliaçã
ão de impaccto ambienttal;
Descriçã



Identifica
ação das ações
a
gera
adoras de impactos
i
a meio am
ao
mbiente res
sultadas da
a
implanta
ação e operação do em
mpreendime
ento;



Descriçã
ão dos impactos dettalhados dos impacto
os sobre ccada fator ambientall
relevante
e;



Síntese conclusiva
a dos impa
actos releva
antes que poderão o
ocorrer nas
s fases de
e
ação e operação, acom
mpanhada de
d suas interações;
implanta



Matriz de
e impactos ambientaiss relacionad
dos às ativid
dades do em
mpreendime
ento.
METODO
OLOGIA DE IDENTIFIC
CAÇÃO E AVALIAÇÃO
A
O DE IMPA
ACTOS AMB
BIENTAIS

emas que envolvem
e
a relação en
ntre interven
nções huma
anas sobre o meio ambiente e oss
Os te
impa
actos advind
dos destas intervençõe
es são multtidisciplinare
es. Além diisso, o públlico alvo de
e
estud
dos de impa
acto ambiental é forma
ado por um
ma grande diversidadess de pessoa
as, que vão
o
desd
de o público
o completam
mente leigo
o à profissio
onais altame
ente especiializados. Portanto,
P
oss
dese
envolvedore
es da identificação e avaliação de
d impactos ambienta
ais devem uniformizarr
lingu
uagem e con
nceitos.
Na década
d
de 70,
7 Canter (1977) já definia
d
impa
acto ambien
ntal como “qualquer alteração no
o
sistema ambien
ntal físico, químico, biológico, cultural
c
e socioeconô
ômico que possa serr
atribu
uída às atividades hu
umanas, re
elativa às alternativas
a
s em estud
do para sa
atisfazer àss
nece
essidades de
d um projeto”. Na dé
écada de 80,
8 Bolea (1984) dá um novo enfoque
e
ao
o
concceito de im
mpacto amb
biental, defiinindo que impacto ambiental
a
é a diferença entre a
situa
ação do meio ambiente
e futuro mo
odificado pe
ela realizaçã
ão de um p
projeto e a situação
s
do
o
meio
o ambiente futuro, se
em a realização do mesmo”. Sánchez
S
(2
2006) defin
ne impacto
o
ambiiental como
o “alteração
o da qualida
ade ambienttal que resu
ulta da mod
dificação de
e processoss
naturrais ou so
ociais provo
ocados po
or ação hu
umana”. Po
ortanto, o conceito de
d impacto
o
ambiiental vem se modificcando ao longo das décadas, de
d onde po
ode-se obs
servar uma
a
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muda
ança do co
onceito de impacto am
mbiental de uma visão de sistema
as para um
ma visão de
e
proce
essos.
No entanto
e
ado
ota-se para
a este Estu
udo Ambie
ental Complementar, a definição
o legal de
e
impa
acto ambie
ental. A Resolução
R
CONAMA 001/86 define
d
que
e impacto ambientall
corre
esponde a “qualquer
“
a
alteração
da
as proprieda
ades físicass, químicass e biológica
as no meio
o
ambiiente, caussada por qu
ualquer forrma de ma
atéria ou en
nergia resu
ultante das atividadess
huma
anas que, direta ou indiretamen
i
nte, afetam a saúde, a segurançça e o bem
m estar da
a
popu
ulação; as atividades
a
s
sociais
e ecconômicas; a biota; ass condiçõess estéticas e sanitáriass
do meio
m
ambien
nte; a qualid
dade dos recursos amb
bientais”.
Ainda por definição legal será
s
consid
derado que Avaliação de Impacto
os Ambienttais (AIA) é
“instrrumento de
e política e gestão amb
biental de empreendim
e
mentos, form
mado por um conjunto
o
de procedimenttos capaz de
d assegura
ar desde o início do prrocesso, qu
ue: se faça um exame
e
sistemático dos impactos ambientais
de uma pro
a
oposta (projjeto, progra
ama, plano ou política))
e de suas alternativas; se apresentem os resulttados de fo
orma adequ
uada ao público e aoss
respo
onsáveis pe
ela tomada de decisão
o, sobre a im
mplantação do projeto conforme medidas
m
de
e
contrrole, proteção, medidas mitigadorras e compe
ensatórias negativas
n
aos devidos impactos”.
A pa
artir deste conceito,
c
o principal objetivo
o
des
sta etapa de
d identifica
ação e ava
aliação doss
impa
actos é o confronto
c
qu
uantitativo, em termos
s de interfe
erência com
m o ambien
nte, entre a
situa
ação dos co
omponentess determina
ados na au
usência dass obras e a
aquela cons
sequente à
sua realização.
r
Os im
mpactos sig
gnificativos constituirã
ão os ponto
os nodais sobre
s
os qu
uais será fo
ocalizada a
avaliação dos im
mpactos am
mbientais e, em particular, este EA
A.
econhecimento dos impactos pote
encialmente
e significatiivos é uma
a das opera
ações maiss
O re
deliccadas de to
odo o proccesso e asssume impo
ortância cru
ucial em um
m Estudo de
d Impacto
o
Ambiental. Mu
uitas veze
es os im
mpactos significativoss estão a
associados não ao
o
as às obras relacionadas a ele.
emprreendimentto em si, ma
A an
nálise deve identificar os impacto
os sobre curto e longo
o prazo e sobre divers
sas escalass
espa
aciais. Assim
m, é de gra
ande imporrtância, nes
ssa fase do EA, disporr de listas de
d controle
e
efica
azes sobre as
a possíveis linhas de impacto a serem enqu
uadradas, o quanto po
ossível, noss
termo
os dos seto
ores ambien
ntais (componentes, fatores, sistemas).
A an
nálise dos impactos
i
ambientais decorrentes
d
s da amplia
ação do TM
MUT busca identificar,,
qualiificar e quantificar, qua
ando passívveis de men
nsuração, os
o impactoss a serem gerados nass
fasess de instalação e opera
ação do em
mpreendimento.
A estruturação
e
o dessa metodologia
m
a é subsidiada pela
a análise integrada sobre oss
comp
partimentoss ambientaiss, considera
ando-se três etapas, a saber:


Elenco das açõess do emp
preendimentto geradorras de impactos am
mbientais –
atividade
es transform
madoras;



Descriçã
ão, qualifica
ação e avaliação dos im
mpactos;
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Elaboraçção da matrriz de avalia
ação de imp
pactos.

Figura
a 97 - Etapas
s do Estudo de
d Impacto Am
mbiental. Do Diagnóstico Ambiental à Matriz de Impacto
Ambiental.

A prrimeira eta
apa consistte na iden
ntificação das
d
ações potencialm
mente caus
sadoras de
e
preju
uízos aos recursos
r
na
aturais, tan
nto físicos e bióticos quanto soccioeconômiicos. Estass
açõe
es guardam
m estreita co
orrespondê
ência com as
a atividade
es de insta
alação e op
peração do
o
emprreendimentto, e são va
ariáveis dep
pendentes, uma vez que
q se vincculam à nattureza e ao
o
porte
e do messmo. O presente
p
e
estudo
den
nominará estas
e
ações como atividadess
transsformadorass.
Uma
a vez definid
dos as atividades transsformadora
as, a avaliaçção dos imp
pactos deco
orrentes foii
feita consideran
ndo os segu
uintes critérrios: meio, natureza,
n
in
ntensidade, importância
a, duração,,
reverrsibilidade, abrangênciia, mitigaçã
ão, ocorrênc
cia, extensã
ão,.
A pa
artir daí foii elaborada
a a Matriz de Impacttos Ambien
ntais Quali--Quantitativ
va segundo
o
adap
ptação do Método
M
Fisscher & Da
avies (1996), objetivan
ndo possibilitar uma visão
v
geral,,
comp
parativa e sintética dos impacctos, suas caracterizzações e medidas mitigadoras
m
s
propostas.
e Impactos Ambientais
s Quali-Qua
antitativa te
em como estruturação
o
Desssa forma, a Matriz de
básicca os comp
ponentes de
e dois conju
untos de va
ariáveis (fasses do emp
preendimen
nto): de um
m
lado as ações necessárias
n
s à instalaçã
ão e operaç
ção e, de ou
utro, os com
mponentes ambientaiss
referrentes aos meios físicco, biótico e socioeco
onômico, passíveis de
e sofrerem os efeitoss
desssas ações. Segue
S
apresentada no
o Quadro 15
5 ao final de
este capítulo
o.
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8.1.1
1

DEFINIÇ
ÇÃO DOS CRITÉRIOS
C
S DE AVALIAÇÃO

Cada
a impacto ambiental identificado deve se
er ordenado, descrito
o e quali-q
quantificado
o
indivvidualmente de acordo
o com os diferentes meios (físico, biótico e ssocioeconô
ômico) e de
e
acord
do com a fase
f
de oco
orrência (im
mplantação e operação
o) de seus agentes causadores,
c
,
suass atividades transforma
adoras e/ou outros impactos.
A seg
guir define--se os critérrios da avaliação de im
mpacto ambiental deste
e estudo.
8.1.1
1.1 Meio
Indicca sobre qu
ual meio, se
s físico, biótico
b
ou socioeconô
s
ômico, o im
mpacto irá surtir seuss
efeito
os. Em algu
uns casos o impacto po
oderá afetar mais de um
u meio sim
multaneame
ente.
8.1.1
1.2 Naturezza
Indicca se o impa
acto ambien
ntal é positivvo ou negativo, da seg
guinte forma
a:


Impacto positivo (ou benéfico)) - quando a ação resu
ulta na melhoria da qu
ualidade de
e
um fatorr ou parâme
etro ambiental.



Impacto negativo (o
ou adverso) - quando a ação ressulta em um
m dano à qu
ualidade de
e
um fatorr ou parâme
etro ambiental.

1.3 Intensid
dade
8.1.1
Refe
ere-se ao grau
g
de inccidência de
e um impa
acto. Esta pode ser a
alta, média
a ou baixa,
segu
undo a inte
ensidade de
d transform
mação da situação pré-existent
p
te do fatorr ambientall
impa
actado. A in
ntensidade de
d um impa
acto é, portanto, tratad
da exclusiva
amente em relação ao
o
fator ambiental em questão
o, independ
dentemente da sua imp
portância po
or afetar outros fatoress
ambiientais.
8.1.1
1.4 Importâ
ância
Refe
ere-se ao grrau de interfferência do impacto am
mbiental sob
bre diferenttes fatores ambientais,
a
,
estan
ndo relacio
onada estrittamente com a relevâ
ância da pe
erda ambiental, por ex
xemplo, se
e
houvver extinção
o de uma espécie,
e
com
mprometime
ento da qua
alidade da água ou mudança
m
da
a
hidro
odinâmica na
n região.
Ela é alta, méd
dia ou baixxa na medid
da em que
e tenha ma
aior ou men
nor influênc
cia sobre o
conju
unto da qua
alidade amb
biental local.
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8.1.1
1.5 Duraçã
ão
Indicca se o impa
acto ambien
ntal em que
estão é temp
porário ou permanente
p
e, da seguin
nte forma:


Impacto temporário
o - quando o efeito (imp
pacto ambie
ental) tem d
duração determinada.



z executad
da a ativida
ade transformadora, o
Impacto permanente - quando, uma vez
ão cessa de
e se manifesstar num ho
orizonte tem
mporal conh
hecido.
efeito nã

1.6 Reverssibilidade
8.1.1
Indicca se o im
mpacto ambiental em questão é reversíve
el ou irrevversível, co
onforme oss
segu
uintes prece
eitos:


Impacto reversível – quando o fator ou pa
arâmetro am
mbiental afe
etado, cessada a ação
o
da ativid
dade transfo
ormadora, re
etorna às suas condiçõ
ões originaiis (Figura 98).



Impacto irreversível - quando, uma vez ocorrida
o
a ação da ativvidade trans
sformadora,,
o fator ou
o parâmetrro ambienta
al afetado não
n retorna
a às suas ccondições originais
o
em
m
um prazo
o previsívell (Figura 99
9).

Figura
a 98 - Repres
sentação esquemática do impacto
reversível..

Figura 99 – Representaç
ção esquemáttica do
i
impacto
irrev
versível.

8.1.1
1.7 Abrang
gência
Indicca se o impa
acto ambien
ntal é direto
o ou indireto
o, conforme descrição abaixo:


Impacto direto - ressultante de uma simplles relação de causa e efeito, representado
o
aticamente na Figura 100.
1
esquema



Impacto indireto - resultante de uma re
eação secu
undária em
m relação à ação, ou
u
quando é parte de uma cadeia de
e reações.. Tal rela
ação é representada
a
aticamente na Figura 101.
1
esquema
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Figura 100 - Representação esquem
mática da inte
eração que re
esulta no imp
pacto direto.

Fig
gura 101 - Re
epresentação
o esquemática
a da interação que resulta
a no impacto indireto (efeiito 2).

8.1.1
1.8 Mitigaçção
Indicca se o impa
acto ambien
ntal é mitigá
ável ou não mitigável:


Mitigáve
el – possível de remediação.



Não mitigável – imp
possível de remediação
o, necessita
ando de com
mpensação
o.

1.9 Ocorrência
8.1.1
Os im
mpactos am
mbientais potenciais
p
a
associados
às situaçõe
es de risco devem ser avaliadoss
segu
undo sua probabilidade
e de ocorrên
ncia, conforrme critérioss a seguir:


uja possibilidade de ocorrência seja muito
o grande ou
o quando
o
Certa – aquele cu
s no passado (no mínimo 1 caso em 1 ou 2
existam evidências de muitas ocorrências
or exemplo).
anos, po



Risco Am
mbiental – aquele cuja
a possibilida
ade de oco
orrência seja razoável ou quando
o
existam evidências de alguma
as ocorrências no passsado (no mínimo 1 cas
so em 3 ou
u
p exemplo
o).
4 anos, por

8.1.1
1.10 Extensão
Este parâmetro
o indica se o impacto ambiental é local, reg
gional ou esstratégico conforme
c
a
acialidade de sua área de interferê
ência:
espa


ando a ação
o afeta apen
nas o própriio sítio e su
uas imediações.
Impacto local – qua



mpacto se faz
f sentir allém das ime
ediações do
o sítio onde
e
Impacto regional – quando o im
a
se dá a ação.



Impacto estratégicco – quand
do o comp
ponente am
mbiental affetado tem
m relevante
e
interesse
e coletivo ou nacional.

2
8.1.2

IDENTIF
FICAÇÃO DAS
D
ATIVID
DADES TRA
ANSFORMA
ADORAS

São descritas a seguir as
a principa
ais atividad
des transfo
ormadoras que geram
m impactoss
ambiientais relaccionados à fase de insstalação da ampliação do TMUT. Os impacto
os descritoss
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para a fase de
e operação
o são relaccionados nã
ão somente às obrass de ampliiação, mass
bém ao Co
omplexo Po
ortuário com
mo um todo
o, já que após
a
a fina
alização das
s obras de
e
tamb
amplliação con
nsequentem
mente o “n
novo” TMU
UT será incorporado
o às insta
alações já
á
perte
encentes ao
o CPP e as condicionantes consta
antes em su
ua Licença d
de Operaçã
ão.
A se
eguir são ap
presentadass as ativida
ades transfo
ormadoras advindas d
das obras de intalação
o
da am
mpliação do
o TMUT.
8.1.2
2.1 Divulga
ação do Em
mpreendimento
Conssiste em infformar à po
opulação loccal sobre as
s caracteríssticas do em
mpreendime
ento e seuss
bene
efícios nacio
onais e para
a a região, procurando
o esclarecerr dúvidas e expectativa
as, além de
e
consstituir um ca
anal perman
nente de comunicação com a população.
8.1.2
2.2 Contrattação da Mão de Obra
a
As obras
o
que compõem
c
a fase de ampliação
a
do
d TMUT atingem
a
a d
demanda de cerca de
e
1.169
9 postos de
e trabalho. Para tanto
o, ocorrerá o recrutamento do pe
essoal espe
ecializado e
não-especializado, dando-sse prioridad
de à contrattação de mã
ão de obra local.
2.3 Constru
ução da Po
onte de Liga
ação ao Que
ebra-mar exxistente de acesso ao TMUT
8.1.2
Trata
a-se de uma
a nova obra
a visando a construção
o de um ponte de 1.52
20 m de exttensão com
m
vãoss a cada 20 m evitando
o alteração da
d hidrodinâmica locall.
8.1.2
2.4 Ampliação (do cab
beço) e Alargamento e Pavimenta
ação do Que
ebra-mar (S
SO-NE)
São obras nece
essárias pa
ara extensã
ão do cabe
eço a fim de
d receber a longarin
na da nova
a
e. Já o alarrgamento é essencial para
p
que ex
xista conco
ordância enttre a nova ponte
p
a serr
ponte
consstruida e a nova
n
via de
e acesso qu
ue será imp
plantada e devidamen
nte pavimen
ntada sobre
e
este quebra-ma
ar.
2.5 Constru
ução dos Berços de Attracação
8.1.2
Trata
a-se de insttalação de 2 berços de
e atracação
o de navioss cargueiross ou porta containeres
c
s
ultra grandes vissando aumentar a cap
pacidade de
e importação
o/exportaçã
ão do CPP.
8.2
1
8.2.1

DESCRIÇ
ÇÃO DOS IM
MPACTOS AMBIENTA
AIS
IMPACT
TOS DA FAS
SE DE INST
TALAÇÃO

8.2.1
1.1 Impacto
os ao Meio Físico
8.2.1
1.1.1 Altera
ações na Qualidade da
a Água
MRS Estudos
E
Ambien
ntais Ltda
www.m
mrsambiental.co
om.br

283
3

Estudo Amb
biental Comple
ementar da Am
mpliação do
Terminal de Múltiplo Uso - TM
MUT
e Pecém
Porto de

As alterações
a
n qualidad
na
de da água
a decorrente
es desta ampliação p
poderão serr causadass
mediiante:


os combusstíveis devido às ope
erações de
e
Eventuais vazamentos de ólleo e outro
d
o ma
artelo de ccravação e perfuratriz,
abasteciimento do maquinário, como a draga,
realizada
as no cais e na balsa;



Restos de óleo ou outras substâncias
s
s oriundas das máqu
uinas que podem
p
serr
carreado
os pela chuvva, podendo contaminar a água do
d mar.

Os efeitos
e
deccorrentes de
e um derra
ame aciden
ntal de óle
eo para o ambiente marinho
m
se
e
maniifestarão diretamente na qualidade da água
a da região
o atingida, através de alteraçõess
das propriedade
p
es físico-qu
uímicas e biiológicas, sendo a exte
ensão deste
es efeitos diretamente
d
e
proporcionais aos volumess derramados, ou seja
a, quanto maior
m
a quan
ntidade vaz
zada, maiorr
tende
e a ser a severidade
e da emerg
gência e, portanto,
p
o potencial de danos ambientaiss
deco
orrentes.
Em relação
r
às operações de dragag
gem, impacttos na qualidade da á
água não deverão
d
serr
obse
ervados, um
ma vez qu
ue a caracterização dos sedim
mentos dessta área demonstrou
d
u
predominância da fração areia.
a
Segu
undo Coasta
al Planning & Enginee
ering do Bra
asil (2010),
dimento não
o produz co
oncentraçõe
es significattivas de plu
uma de ress
suspensão,,
este tipo de sed
onsáveis muitas
m
veze
es pelo aum
mento da turbidez
t
da
a água, cau
usando alte
erações na
a
respo
transsparência e na cor da água.
á
O Qu
uadro 3 apre
esenta a avvaliação do impacto.
Quadro 3 – Avaliação do impacto “A
Alterações na
a Qualidade da
d Água” na ffase de installação.
Alterações
s na Qualidad
de da Água
Meio

Físico

Natureza

Negativo

Intensidade

Média

Importância

Média

Duração

Temporário

Re
eversibilidad
de

Reversível

A
Abrangência

Direto

Mitigação

Mitigável

Ocorrência

R
Risco
Ambienta
al

Extensão

Regional

8.2.1
1.2 Impacto
os ao Meio Biótico
8.2.1
1.2.1 Remo
oção da Comunidade Bentônica
B
A distribuição da fauna bentônica
b
d
depende
de diferente
es fatores, incluindo energia
e
do
o
ambiiente, morfo
ologia do fu
undo e textu
ura dos sedimentos. No
o caso da a
ampliação do
d TMUT, a
dragagem e o descarte de materrial podem promover alteraçõess nas cara
acterísticass
mentares de fundo, co
om possibilidade de im
mpactos sobre as com
munidades bentônicas,
b
,
sedim
as qu
uais depend
dem do sub
bstrato de fu
undo para o desenvolvvimento de sseu ciclo de
e vida.
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Salie
enta-se, enttretanto, que esta atividade é pon
ntual e temp
porária, esp
pecialmente
e por que o
desccarte deste material occorrerá em área
á
já impactada pela
as atividade
es existente
es no porto,
de maneira
m
que
e não haverrá soterramento de esp
pécies em uma nova á
área. Soma
a-se a este,,
o fatto do diag
gnóstico terr apontado para uma
a fauna po
ouco diverssa, com au
usência de
e
espé
écies de inte
eresse espe
ecial (endêm
micas ou em
m risco de extinção).
e
A dra
agagem pre
evista pode
e trazer turrbidez à água, contudo
o as alteraçções de qu
ualidade da
a
água
a tendem a ser rapidamente recompos
stas, uma vez cessadas as operações,
espe
ecialmente devido
d
ao tipo de sedimento a se
er dragado, que é consstituído por cascalho e
de diferen
areia
a. Grenne (2002), atrravés da compilação
c
ntes estudo
os, conclui que áreass
dragadas são rapidamente
r
e regeneradas, onde os organismos tendem a repovo
oar o novo
o
ambiiente paula
atinamente através de
e uma suc
cessão eco
ológica que
e se proce
essará nass
comu
unidades. O Quadro 4 apresenta a avaliação
o do impacto
o.
Q
Quadro
4 - Av
valiação do im
mpacto “Rem
moção da Com
munidade Ben
ntônica”
Remoção da
a Comunidade Bentônica
Meio

Biótico

Natureza

Negativo

Intensidade

Média

Importância

Média

Duração

Temporário

Re
eversibilidad
de

Reversível

A
Abrangência

Direto

Mitigação

Não Mitigávell

Ocorrência

R
Risco
Ambienta
al

Extensão

Local

8.2.1
1.3 Impacto
os ao Socio
oeconômico
o
8.2.1
1.3.1 Atração Demogrráfica
Gera
almente a im
mplantação
o de uma obra
o
cria um
ma especula
ação de ofe
erta de em
mprego, fato
o
que acaba
a
por exercer
e
uma
a atração demográfica para a região.
O au
umento no contingente
e populacio
onal també
ém gera ten
nsões socia
ais entre a população
o
local e a recé
ém-chegada
a devido às diferenças cultura
ais e socioeconômicas e pelo
o
incre
emento da violência
v
urb
bana e de consumo
c
de
e álcool e drogas.
d
Além
m disso, a chegada
c
de
e
um grupo,
g
esse
encialmente
e masculino
o, pode aum
mentar os casos
c
de p
prostituição e doençass
sexu
ualmente tra
ansmissíveis, além da maior incid
dência de gravidez,
g
principalmentte, entre ass
adole
escentes (Q
Quadro 5).
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Quadrro 5 – Avaliaç
ção do Impactto: “Atração demográfica
a”
Atração demográ
áfica
Meio

S
Socioeconômic
co

Natureza

Negativo

Intensidade

Média

Importância

Média

Duração

Temporário

Re
eversibilidad
de

Reversível

A
Abrangência

Direto

Mitigação

Mitigável

Ocorrência

R
Risco
Ambienta
al

Extensão

Local

8.2.1
1.3.2 Geraçção de Emp
prego e Influ
uência nos Setores Ecconômicos
A implantação da
d obra aca
arretará a geração
g
de empregos em dois nííveis: direto
o e indireto..
Em nível
as ofertas de
n
direto,, as obras aumentam
a
d emprego
o para mão
o de obra qu
ualificada e
não-qualificada,, atingindo assim uma
a maior quantidade de possíveiss candidato
os tanto da
a
popu
ulação loca
al quanto das proxim
midades. O aprendiza
ado de no
ovas funçõ
ões leva a
capa
acitação pro
ofissional do
os indivíduo
os, benefício
o que se esstende para além desta
a obra.
Em nível
n
indiretto, o aume
ento populacional e inc
cremento do
d poder ecconômico gerado
g
pela
a
criaçção de empregos fazem
m crescer a demanda dos setores periféricos, especialm
mente o de
e
serviiços como hotelaria e comérccio (alimentação, aba
astecimento
o etc), aqu
uecendo a
econ
nomia local e levando à geração de empregos também
m nestes âm
mbitos. A av
valiação do
o
impa
acto segue no
n Quadro 6.
Quadro 6 - Avaliação
A
do Impacto: "Ge
eração de em
mprego e influ
uência nos se
etores econômicos"
Geração de emprego e influência no
os setores ec
conômicos
Meio

S
Socioeconômic
co

Natureza

Positivo

Intensidade

Média

Importância

Média

Duração

Temporário

Re
eversibilidad
de

Irreversível

A
Abrangência

D
Direto
e Indiretto

Mitigação

Mitigável

Ocorrência

Certa

Extensão

Regional

8.2.1
1.3.3 Transsmissão de Doenças
A concentração
o anormal de
e população interfere na saúde lo
ocal que é a
afetada prim
meiramente
e
ão de doen
nças contag
giosas que
e os trabalh
hadores mu
uitas vezes
s carregam
m
pela transmissã
bam transm
mitindo aos moradores
s, como tuberculose, sífilis, AIDS e outrass
conssigo e acab
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doen
nças sexualmente tran
nsmissíveiss que se ag
gravam jun
ntamente co
om o cresc
cimento da
a
prosttituição (Qu
uadro 7).
Quadro 7 - Avaliação
o de Impacto: "Transmissã
ão de doença
as "
Transm
missão de do
oenças
Meio

S
Socioeconômic
co

Natureza

Negativo

Intensidade

Baixa

Importância

Média

Duração

Temporário

Re
eversibilidad
de

Reversível

A
Abrangência

Indireto

Mitigação

Mitigável

Ocorrência

Certa

Extensão

Local

8.2.1
1.3.4 Interfe
erência nass Áreas de Pesca
P
A exxecução de obras de ampliação
a
d TMUT terão
do
t
interfe
erência sob
bre a pesca
a artesanal,,
limita
ando ainda mais as árreas que po
odem ser utilizadas pe
elas comunidades de pescadores
p
s
locais e estabelecendo novvas rotas pe
esqueiras cujo desloca
amento é maior (Quadrro 8).
Quad
dro 8 - Avaliaç
ção do Impac
cto Ambienta
al: "Interferên
ncia nas áreas
s de pescas"
Interferênc
cia nas áreas
s de pesca

8.2.2
2

Meio

S
Socioeconômic
co

Natureza

Negativo

Intensidade

Média

Importância

Média

Duração

Temporário

Re
eversibilidad
de

Reversível

A
Abrangência

Direta

Mitigação

Mitigável

Ocorrência

Certa

Extensão

Local

IMPACT
TOS DA FAS
SE DE OPE
ERAÇÃO

8.2.2
2.1 Impacto
os ao Meio Físico
8.2.2
2.1.1 Altera
ações na Qualidade da
a Água
Os re
esíduos pro
ovenientes das canale
etas e caixa
as de drena
agem pluvia
al podem acarretar
a
na
a
conta
aminação da
d água do mar por su
ubstâncias tóxicas
t
(hidrocarboneto
os do petró
óleo, metaiss
e outtros compostos orgâniicos presen
ntes no amb
biente). Taiss substâncias podem ser
s levadass
pela chuva e pe
ermanecerem misturad
das na água
a de dejeto para
p
o mar..
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As atividades do
os navios e operaçõess de carga e descarga no porto, q
que também
m ocorrerão
o
MUT, pode
em ocasion
nar um aumento da poluição crônica de
e
com a ampliaçção do TM
aminantes no ambientte marinho,, alterando a qualidade da água,, tal como descrito no
o
conta
diagn
nóstico amb
biental do presente
p
esttudo. O Qua
adro 9 apre
esenta a ava
aliação deste impacto.
Quadro 9 – Avaliação do
d impacto “A
Alterações na
a Qualidade da
d Água” na ffase de opera
ação.
Alterações
s na Qualidad
de da Água
Meio

Físico

Natureza

Negativo

Intensidade

Média

Importância

Média

Duração

Permanente

Re
eversibilidad
de

Reversível

A
Abrangência

Direto

Mitigação

Mitigável

Ocorrência

Certa

Extensão

Regional

8.2.2
2.1.2 Impaccto: Diminuição da Derriva litorâne
ea
Com
m a construçção da novva ponte ha
averá um novo obstácculo para a deriva litorrânea, uma
a
vez que,
q
apesarr de a ponte
e ser vazad
da, as colun
nas dessa nova
n
ponte se somam as colunass
da ponte que já
á existe. Po
ortanto, me
esmo que o impacto seja
s
pequen
no, ele se soma
s
a um
m
impa
acto que já existe.
e
Junta
as, as colu
unas das du
uas pontes podem ge
erar um obsstáculo sign
nificativo ao
o fluxo e a
derivva litorânea
a. Conforme
e foi demo
onstrado no
o Diagnósticco Ambienttal, a deriv
va litorânea
a
liquid
da do trecho
o de litoral entre
e
a Pon
nta do Calca
anhar e a Ilh
ha de Santa
ana é de SE
E para NW,,
enten
ndendo-se por deriva líquida a de
eriva média
a de longo período.
p
Co
om a introdu
ução de um
m
obstá
áculo, este pode alterar o balan
nço de sed
dimento dass praias lo
ocalizadas a oeste de
e
Pecé
ém, uma ve
ez que have
erá diminuiçção da fonte
e de sedimentos para essas praia
as (Quadro
o
10).
Quadro 10 – Avaliação do
d impacto “D
Diminuição da
d Deriva Lito
orânea”
Diminuiçã
ão da Deriva Litorânea
Meio

Físico

Natureza

Negativo

Intensidade

Baixa

Importância

Média

Duração

Permanente

Re
eversibilidad
de

Reversível

A
Abrangência

Direto

Mitigação

Mitigável

Ocorrência

Certa

Extensão

Regional
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8.2.2
2.2 Impacto
os ao Meio Biótico
Os impactos que serão citados
c
a seguir,
s
dura
ante a fase
e de operaçção da am
mpliação do
o
TMU
UT, já ocorre
em em deccorrência da
as atividade
es já exerciidas pelo C
Complexo Portuário
P
de
e
Pecé
ém, de man
neira que não
n
são im
mpactos nov
vos e exclu
usivos da a
ampliação do referido
o
TMU
UT.
8.2.2
2.2.1 Criação de Nova
as Áreas pa
ara os Organismos Marrinhos
Com
m a construçção do novo
o píer e ala
argamento do
d quebra-m
mar haverá
á ampliação
o dos locaiss
para fixação da
as espéciess incrustanttes e forma
ação de ab
brigo para e
espécies do
os diversoss
grupos que co
ompõem a fauna da região. Es
ste increme
ento de ab
brigo propo
orcionará a
amplliação da oferta
o
de alimento
a
à comunidade biológica
a (peixes, m
moluscos, aves,
a
etc.),,
embo
ora seja de extensão lo
ocal (Quadrro 11).

Quadro
o 11 - Avaliaçã
ão do impactto “Criação de novas área
as”
Criaçã
ão de novas áreas
Meio

Biótico

Natureza

Positivo

Intensidade

Média

Importância

Média

Duração

Permanente

Re
eversibilidad
de

Não se aplica
a

A
Abrangência

Indireto

Mitigação

Não se aplica
a

Ocorrência

Certa

Extensão

Local

8.2.2
2.2.2 Afuge
entamento da Fauna de
d Quelônios, Aves e Mamífeross Marinhos
s devido ao
o
Trânssito de Emb
barcações
Na fa
ase de operação, o trâ
ânsito de em
mbarcações
s pode ocassionar o afu
ugentamentto da fauna
a
de quelônios, aves e mam
míferos marinhos, tal qu
ual já ocorrre em decorrência das
s atividadess
do Complexo
C
P
Portuário
do
o Pecém. As
A aves, entretanto, não
n
sofrem impactos relevantes,,
uma vez que utilizam
u
a região
r
apenas como passagem,, para desccanso e allimentação..
os vertebra
ados marinhos podem
m ser afeta
ados pela circulação
c
de navios na região,,
Outro
pode
endo alterarr o comporta
amento doss cetáceos, e aumenta
ar o risco de
e choque de
e indivíduoss
desta
a ordem co
om embarca
ações, além
m da possív
vel alteração no comportamento reprodutivo
o
dos quelônios
q
(Q
Quadro 12).
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Quadro 12 - Avaliação do imp
pacto “Afugen
ntamento da Fauna de Qu
uelônios, Ave
es e Mamífero
os Marinhos
devido ao
a Trânsito de
e Embarcações”
A
Afugentament
to da Fauna de
d Quelônios
s, Aves e Mam
míferos Marin
nhos devido a
ao Trânsito de
E
Embarcações
s
Meio

Biótico

Natureza

Negativo

Intensidade

Baixa

Importância

Média

Duração

Permanente

Re
eversibilidad
de

Reversível

A
Abrangência

Indireto

Mitigação

Não Mitigávell

Ocorrência

R
Risco
Ambienta
al

Extensão

Regional

8.2.2
2.2.3 Risco
o de Alte
eração da
a
Derra
amamento de
d Óleo

Diversida
ade

das

Comunida
ades

Marin
nhas

pelo
o

As atividades do
os navios, que
q já ocorrrem em fun
nção das attividades exxistentes no
o Complexo
o
uário de Pe
ecém, tamb
bém poderã
ão ocorrer com a ampliação do TMUT, um
ma vez que
e
Portu
pode
em disponib
bilizar ao ambiente alg
guns contaminantes, especialme
e
ente relacionados com
m
derra
amamentoss de óleo. Estes alterram negativ
vamente a qualidade da água, devido
d
aoss
risco
os toxicológ
gicos de alguns dos compostos
s que pote
encialmente
e podem estar sendo
o
biodiisponibilizad
dos.
Assim
m, a diversidade do am
mbiente pode ser alterrada, uma vez
v que esttes compos
stos podem
m
caussar letalidad
de nos orga
anismos ma
arinhos que vivam na coluna
c
d’água ou asso
ociados aoss
sedim
mentos.
Espe
ecificamente
e para o grupo
g
das tartarugas marinhas, já foram registradas
s no Brasill
morte
es de tartarugas marinhas devido à ingestã
ão de petróleo (BUGO
ONI et al., 2001).
2
Além
m
disso
o, o contato do óleo com a pelle das tarta
arugas marrinhas pode
e causar carcinomas,
c
levan
ndo-as à morte. A inalação do va
apor de petrróleo diminui as ativida
ades anaerróbicas dass
tartarugas, faze
endo que se
eu tempo de
e submersã
ão diminua, reduzindo a
assim sua capacidade
c
e
de bu
uscar alime
entos e aum
mentando o risco de pre
edação hum
mana (Quad
dro 13).
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Qua
adro 13 - Avalliação do imp
pacto “Risco de Alteração
o da Diversida
ade das Comunidades Ma
arinhas pelo
De
erramamento
o de Óleo”
Riisco de Altera
ação da Diversidade das Comunidade
C
s Marinhas pelo
p
Derramam
mento de Óle
eo
Meio

Biótico

Natureza

Negativo

Intensidade

Baixa

Importância

Média

Duração

Temporário

Re
eversibilidad
de

Reversível

A
Abrangência

Indireto

Mitigação

Mitigável

Ocorrência

R
Risco
Ambienta
al

Extensão

Regional
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8.2.2
2.3 Impacto
os ao Socio
oeconômico
o
8.2.2
2.3.1 Desm
mobilização de Mão de Obra
Com
m o fim das obras
o
para a ampliaçã
ão do porto TMUT, os trabalhadorres envolvid
dos com ass
ativid
dades serão dispensa
ados uma vez
v
que nã
ão haverá espaço
e
para
a alocar es
sse tipo de
e
mão--de-obra qu
uando da op
peração do empreendimento (Qua
adro 14).
Quadro 14 - Avaliação do
o Impacto: "D
Desmobilização de mão de
e obra"
Desmobiliização de mã
ão de obra
Meio

S
Socioeconômic
co

Natureza

Negativo

Intensidade

Alta

Importância

Alta

Duração

Temporário

Re
eversibilidad
de

Reversível

A
Abrangência

Indireto

Mitigação

Mitigável

Ocorrência

Certa

Extensão

Local
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IMPORTÂNCIA

DURAÇÃO

REVERSIBILIDADE

ABRANGÊNCIA

MITIGAÇÃO

OCORRÊNCIA

Extensão

Físico, Biótic
co
ou Socioec
c.

INTENSIDADE

IMPAC
CTOS
AMBIEN
NTAIS

NATUREZA

MEIO

Qu
uadro 15 – Ma
atriz de Impac
ctos

Positivo
o
ou
Negativ
vo

Alta,
Média
ou
Baixa

Alta,
Média ou
Baixa

Temporário
ou
Permanente

Reversívell
ou
Irreversível

Direto
ou
Indireto

Mitigável
ou Não
Mitigável

Certa ou
Risco
Ambiental

Local,
Regional ou
u
Estratégico
o

MEDIDA
AS MITIGADO
ORAS E/OU COMPENSAT
C
ÓRIAS E PLA
ANOS E PROGRAMAS DE
E CONTROLE
E
E MONITORAM
MENTO AMBIENTAL

FASE DE IN
NSTALAÇÃO
Impactos ao
o Meio Físico
o

Alteraçõ
ões na
Qualidade da água

Físico

Negativo

Média

Média

Temporário

Reversível

Direto

Mitigável

Risco
Ambiental

Regional

Considerrar as medidas
s listadas a se
eguir no Plano
o de Emergênc
cia/Contingência e no Programa de
Monitoramento da Qua
alidade da Águ
ua:

Executar o Plano de Emerrgência/Contin
ngência, adeq
quado as nova
as instalaçõess, em caso de
e
vazamento de
e óleo ou outrros combustívveis, acompan
nhando e asse
egurando os p
procedimentos
corretos de abastecimento
a
o da draga e outros equipamentos, bem como pro
oceder com o
imediato combate em caso
o de derrame d
de óleo;

Para a realiza
ação do abasttecimento, sug
gere-se a insta
alação de barrreiras de conttenção de óleo
o
no entorno do conjunto
o draga e b
batelão dura
ante esta op
peração, o q
que diminuirá
consideravelm
mente o risco de dispersão de óleo derra
amado para áreas
á
afastada
as do terminal.
Ainda, é impo
ortante o aco
ompanhamento
o da operaçã
ão pela equipe
e de segurançça do termina
al
portuário;

Como medida
a preventiva, recomenda-se o treinamen
nto das equip
pes que atuarã
ão no caso de
acidentes quanto aos pro
ocedimentos a serem segu
uidos, possibilitando então, intervenções
rápidas e efic
cazes, visando
o preservar o p
pessoal envolv
vido, as instalações e o me
eio ambiente;

Observar dia
ariamente as
s condições visualmente
e verificáveis na água, e comunica
ar
imediatamentte em caso de
e mancha de óleo e graxa ou outros ma
ateriais flutuan
ntes presentes
na água para posterior aplicação do Plan
no de Emergê
ência/Contingê
ência, caso ne
ecessário;

Realizar o monitoramento
m
o da qualida
ade da água
a, conforme descrito no Programa de
e
Monitoramentto da Qualida
ade da Água desse estudo como medida preventiva
a em caso de
e
contaminação
o e/ou poluição da água do mar e posterior risco a saúde humana e biota local.

Impactos ao
o Meio Biótic
co

Remoçã
ão da
Comuniidade
Bentôn
nica

Biótico

Negativo

Média

Média

Temporário

Reversível

Direto

Não
Mitigável

Risco
Ambiental

Local



A atividade de dragagem, embora de cu
urta duração, reversível e de
d intensidade
e média, não é
passível de mitigação.
m
Por ser uma ativid
dade não mitigável, as com
mpensações am
mbientais para
a
este deverão ser considera
adas juntamen
nte com aquellas já aplicada
as ao Complexxo Portuário e,
e
na ausência destas,
d
novas devem ser prropostas pelo empreendedo
or;
Complementa
armente, os programas
p
de
e monitoramen
nto contidos neste
n
estudo (qualidade da
água, qualida
ade dos sedim
mentos e da biota aquática), irão acompa
anhar os posssíveis impactos
associados a esta atividad
de, atuando co
omo uma me
edida preventiv
va na preservvação da biota
a
local.

Imp
patos ao Meio
o Socioeconô
ômico

Atração dem
mográfica

Socieconômic
co

Negativo

Média

mbientais Ltda
MRS Estudos Am
SRTVS Qd. 701 Bl. O Sala 504 Ed
d. Multiempresaria
al – CEP: 70.340--000 – Brasília-DF
F
w.mrsambiental.com.br
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Média

Temporário

Reversível

Direto

Mitigável

Risco
Ambiental

Local




Priorizar a contratação de mão
m de obra local;
Contemplar no
n Plano de Comunicação
C
S
Social o resga
ate, a valoriza
ação e o diálog
go intercultura
al
entre nativos e migrantes, atuando em p
prol da educação para uma
a melhor convvivência destes
últimos com a sociedade lo
ocal.

INTENSIDADE

IMPORTÂNCIA

DURAÇÃO

REVERSIBILIDADE

ABRANGÊNCIA

MITIGAÇÃO

OCORRÊNCIA

Extensão

Físico, Biótic
co
ou Socioec
c.

Positivo
o
ou
Negativ
vo

Alta,
Média
ou
Baixa

Alta,
Média ou
Baixa

Temporário
ou
Permanente

Reversívell
ou
Irreversível

Direto
ou
Indireto

Mitigável
ou Não
Mitigável

Certa ou
Risco
Ambiental

Local,
Regional ou
u
Estratégico
o

Socieconômic
co

Positivo
o

Média

Média

Temporário

Irreversívell

Direto e
Indireto

Mitigável

Certa

Regional

MEIO

NATUREZA
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IMPAC
CTOS
AMBIEN
NTAIS

Geração de emprego
e
e
influência no
os setores
econôm
micos
Transmissão de
doenç
ças

Socieconômic
co

Negativo

Baixa

Média

Temporário

Reversível

Indireto

Mitigável

Certa

Local

Interferência nas áreas
de pes
sca

Socieconômic
co

Negativo

Média

Média

Temporário

Irreversívell

Indireto

Mitigável

Certa

Local

MEDIDA
AS MITIGADO
ORAS E/OU COMPENSAT
C
ÓRIAS E PLA
ANOS E PROGRAMAS DE
E CONTROLE
E
E MONITORAM
MENTO AMBIENTAL






Implantar o Subprograma de
d Capacitaçã
ão aos Trabalh
hadores da Ob
bra do PAC;
Disponibilizarr informações com relação
o a vagas e oportunidades
o
s de emprego
o por meio do
o
Programa de Comunicação
o Social.



Realizar campanhas contin
nuadas de pre
evenção às do
oenças transm
missíveis e educação sexua
al
e ampliar a capacidade
c
de
e atuação das instituições de
d assistência
a social locais, no âmbito do
o
Programa de
e Educação Ambiental - PEA e Pro
ograma de Educação Am
mbiental para
a
Trabalhadores - PEAT.

Imp
plantar um Pro
ograma de Com
mpensação da
a Atividae de Pesca.

FASE DE OPERAÇÃO
O
Impactos ao
o Meio Físico
o
Conside
erar as medida
as listadas a seguir
s
no Prog
grama de Mon
nitoramento da
a Qualidade d
da Água:

Inspecionar o funcionamen
nto das caixass de coleta de
e água pluvia
al para garantir a separação
o
das frações de
d óleo e água
a, bem como o destino final das frações de
d óleo;

Realizar o monitoramento
m
o da qualida
ade da água
a, conforme descrito no Programa de
e
Monitoramentto da Qualida
ade da Água desse estudo como medida preventiva
a em caso de
e
contaminação
o e/ou poluição da água do mar e posterior risco a saúde humana e biota local.

Alteraçõ
ões na
Qualidade da água

Físico

Negativo

Média

Média

Permanente

Reversível

Direto

Mitigável

Certa

Regional

Dimunuição da Deriva
Litorân
nea

Físico

Negativo

Baixa

Média

Permanente

Reversível

Direto

Mitigável

Certa

Regional

Não e
existem medid
das mitigadora
as para esse iimpacto. Entre
etanto, a exec
cução dos Programas de
Monitora
amento da Hid
drodinâmica e da Dinâmica Sedimentar, propostos nes
ste estudo, vissa monitorar a
extenssão deste impa
acto e, de aco
ordo com os re
esultados obtidos, propor aç
ções visando minimizá-lo.

Local

Não se aplica, um
ma vez que a criação
c
de novvas áreas é um
m impacto pos
sitivo para os diferentes
organism
mos marinhos.

Regional

Uma vvez que este impacto iniciallmente é não mitigável, é ne
ecessária a ex
xecução do Programa de
Monitorramento da Biota Aquática contemplando
o o grupo dos quelônios e cetáceos,
c
tal q
qual proposto
neste e
estudo. A partiir deste monito
oramento, serrá possível ava
aliar a ocorrên
ncia deste imp
pacto e, caso
seja co
omprovado que ele realmen
nte ocorra, seja
am propostas medidas efettivas capazes de mitigá-lo.

Impactos ao
o Meio Biótico
o
Criação de
e Novas
Áreas pa
ara os
Organismos Marinhos
Afugentam
mento da
Fauna de Quelônios,
Q
Aves e Ma
amíferos
Marinhos devido ao
Trânsitto de
Embarca
ações

Biótico

Biótico

Positivo
o

Negativo

Média

Baixa
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Média

Média

Permanente

Permanente

Não se
aplica

Reversível

Indireto

Não se
aplica

Certa

Indireto

Não
Mitigável

Risco
Ambiental

IMPORTÂNCIA

DURAÇÃO

REVERSIBILIDADE

ABRANGÊNCIA

MITIGAÇÃO

OCORRÊNCIA

Extensão

Físico, Biótic
co
ou Socioec
c.

INTENSIDADE

IMPAC
CTOS
AMBIEN
NTAIS

NATUREZA

MEIO

Estudo A
Ambiental Com
mplementar da
a Ampliação do
o
T
Terminal de Múltiplo
M
Uso - TMUT
T
Porto de Pecém

Positivo
o
ou
Negativ
vo

Alta,
Média
ou
Baixa

Alta,
Média ou
Baixa

Temporário
ou
Permanente

Reversívell
ou
Irreversível

Direto
ou
Indireto

Mitigável
ou Não
Mitigável

Certa ou
Risco
Ambiental

Local,
Regional ou
u
Estratégico
o

MEDIDA
AS MITIGADO
ORAS E/OU COMPENSAT
C
ÓRIAS E PLA
ANOS E PROGRAMAS DE
E CONTROLE
E
E MONITORAM
MENTO AMBIENTAL


Risco de Alte
eração da
Diversida
ade das
Comunid
dades
Marinhas
s pelo
Derramam
mento de
Óleo

Biótico

Negativo

Baixa

Média

Temporário

Reversível

Indireto

Mitigável

Risco
Ambiental

Regional


Considerar as
s ações do Prrograma de M
Monitoramento
o da Qualidade
e da Água e o Programa de
e
Monitoramentto da Qualida
ade dos Sedim
mentos, de fo
orma a acompanhar se esstão ocorrendo
o
derramamenttos de óleo na
a água e conse
equente transferência deste
e para os sediimentos. Estes
dados podem
m ser integrado
os com os obtidos através do Programa de Monitoram
mento da Biota
Aquática, lev
vando em co
onsideração o
os organismo
os mais sens
síveis a estess impactos, e
propondo açõ
ões que minim
mizem ou reme
ediem seus efe
eitos;
Adicionalmen
nte, deverá se
er executado
o o Plano de
e Emergência//Contingência
a em caso de
e
vazamento de
e óleo ou outro
os combustíve
eis, procedend
do com o imed
diato combate
e ao derrame e
também manter equipes trreinadas quan
nto aos proce
edimentos a serem
s
seguido
os no caso de
e
acidentes, vis
sando preservar o pessoal e
envolvido, as instalações
i
e o meio ambie
ente.

Impa
actos ao Meio
o Socioeconô
ômico
Desmobiliz
zação de
mão de obra

Socieconômic
co

Negativo

Alta

mbientais Ltda
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Alta

Temporário

Reversível

Indireto

Mitigável

Certa

Local

Priorizzar a realocaç
ção da mão-de
e-obra utilizad
da em outros projetos
p
e obras para evitarr índices de
d
desemprego, junto
j
às ativid
dades do Subp
programa de Desmobilizaçã
D
ão inserido no
o PAC.
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9

MEDIDAS
S
MITIG
GADORAS,
A
AMBIENT
AIS

9.1

COMPENSATÓ
ÓRIAS

E

PRO
OGRAMAS
S

MEDIDAS
S MITIGADO
ORAS E CO
OMPENSA
ATÓRIAS

1
9.1.1

MEDIDA
AS PARA A FASE DE INSTALAÇÃ
ÃO

9.1.1
1.1 Medida
as Mitigadorras para os Impactos no
n Meio Físsico
9.1.1
1.1.1 Impaccto: Alterações na Qua
alidade da Água
Á
Conssiderar as medidas listadas a seguir no Plano de Emergênccia/Contingê
ência e no
o
Prog
grama de Monitoramen
nto da Qualidade da Ág
gua:


d Emergên
ncia/Conting
gência, ade
equado as n
novas insta
alações, em
m
Executar o Plano de
o de óleo ou
o outros co
ombustíveiss, acompanhando e as
ssegurando
o
caso de vazamento
edimentos corretos
c
de abastecimento da dra
aga e outro
os equipame
entos, bem
m
os proce
como pro
oceder com
m o imediato
o combate em
e caso de
e derrame de óleo;



Para a realização
o do abasttecimento, sugere-se a instalaçção de ba
arreiras de
e
ão de óleo no entorno do conjuntto draga e batelão
b
durrante esta operação,
o
o
contençã
que diminuirá consiideravelmen
nte o risco de dispersã
ão de óleo d
derramado para áreass
afastada
as do termiinal. Ainda,, é importa
ante o acom
mpanhamen
nto da ope
eração pela
a
equipe de
d segurançça do complexo portuá
ário;



Como medida
m
prevventiva, reco
omenda-se o treiname
ento das eq
quipes que atuarão no
o
guidos, possibilitando
caso de
e acidentess quanto aos
a
procedimentos a serem seg
o
então, in
ntervençõess rápidas e eficazes, visando prreservar o pessoal en
nvolvido, ass
instalaçõ
ões e o meio ambiente
e;



Observa
ar diariamen
nte as cond
dições visu
ualmente ve
erificáveis n
na água, e comunicarr
imediata
amente em caso de mancha
m
de óleo e graxxa ou outro
os materiais
s flutuantess
presente
es na água para poste
erior aplicaç
ção do Plano de Eme
ergência/Co
ontingência,
caso neccessário;



Realizarr o monitora
amento da qualidade
q
da
d água, co
onforme desscrito no Prrograma de
e
Monitora
amento da Qualidade da Água desse
d
estudo como m
medida prev
ventiva em
m
caso de
e contamina
ação e/ou poluição da água do
o mar e po
osterior risc
co a saúde
e
humana e biota loca
al.
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9.1.1
1.2 Medida
as Mitigadorras para os Impactos no
n Meio Bió
ótico
9.1.1
1.2.1 Impaccto: Remoçção da Comunidade Be
entônica
A atividade de dragagem,
d
embora de curta duração, reverssível e de in
ntensidade média, não
o
é passsível de mitigação.
m
P ser uma
Por
a atividade não
n mitigávvel, as comp
pensações ambientaiss
para este deve
erão ser co
onsideradass juntamentte com aqu
uelas já ap
plicadas ao Complexo
o
Portu
uário e, na ausência
a
de
estas, nova
as devem se
er propostass pelo emprreendedor.
Com
mplementarm
mente, os programas
p
d monitora
de
amento contidos neste
e estudo (qu
ualidade da
a
água
a, qualidade dos sed
dimentos e da biota aquática), irão acom
mpanhar os
s possíveiss
impa
actos asso
ociados a esta ativid
dade, atua
ando como
o uma medida prev
ventiva na
a
prese
ervação da biota local..
9.1.1
1.3 Medida
as Mitigadorras para os Impactos no
n Meio Soccioeconômiico
9.1.1
1.3.1 Impaccto: Atração
o Demográffica


Priorizarr a contrataçção de mão
o de obra lo
ocal;



Contemp
plar no Plano de Com
municação Social
S
o resgate, a va
alorização e o diálogo
o
intercultu
ural entre nativos e migrantes, atuando em
e prol da educação para uma
a
destes últim
melhor convivência
c
mos com a sociedade local.

1.3.2 Impaccto: Geraçã
ão de Empre
ego e Influê
ência nos Setores Econ
nômicos
9.1.1


Implanta
ar o Subpro
ograma de Capacitaçã
C
o aos Traba
alhadores d
da Obra do PAC.



Disponib
bilizar inform
mações com relação a vagas e oportunida
ades de em
mprego porr
meio do Programa de
d Comuniccação Socia
al.

1.3.3 Impaccto: Transm
missão de Doenças
D
9.1.1
Realizar campa
anhas conttinuadas de
e prevençã
ão às doen
nças transm
missíveis e educação
o
ual e amplia
ar a capacid
dade de atuação das instituiçõess de assistê
ência social locais, no
o
sexu
âmbiito do Prog
grama de Educação
E
A
Ambiental
- PEA e Prrograma de
e Educação
o Ambientall
para Trabalhado
ores - PEAT
T.
9.1.1
1.3.4 Impaccto: Interferrência nas Áreas
Á
de Pe
esca

2
9.1.2

Implanta
ar o Program
ma de Compensação da
d Atividade
e de Pesca.
MEDIDA
AS PARA A FASE DE OPERAÇÃO
O
O

9.1.2
2.1 Medida
as Mitigadorras para os Impactos no
n Meio Físsico
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9.1.2
2.1.1 Impaccto: Alterações na Qua
alidade da água
á
Conssiderar as medidas
m
lisstadas a seguir no Pro
ograma de Monitorame
ento da Qu
ualidade da
a
Água
a:


Inspecio
onar o funcionamento das caixas
s de coleta de água p
pluvial para
a garantir a
separaçã
ão das fraçções de óle
eo e água, bem como
o o destino
o final das frações de
e
óleo;



amento da qualidade
q
da
d água, co
onforme desscrito no Prrograma de
e
Realizarr o monitora
Monitora
amento da Qualidade da Água desse
d
estudo como m
medida prev
ventiva em
m
caso de
e contamina
ação e/ou poluição da água do
o mar e po
osterior risc
co a saúde
e
humana e biota loca
al.

9.1.2
2.1.2 Impaccto: Diminuição da Derriva Litorâne
ea
Não existem medidas
m
m
mitigadoras
para ess
se impacto. Entretantto, a exec
cução doss
Prog
gramas de Monitorame
M
ento da Hidrrodinâmica e da Dinâm
mica Sedime
entar, propo
ostos neste
e
estud
do, visa mo
onitorar a extensão
e
de
este impactto e, de accordo com o
os resultados obtidos,,
propor ações vissando minim
mizá-lo.
2.2 Medida
as Mitigadorras para os Impactos no
n Meio Bió
ótico
9.1.2
9.1.2
2.2.1 Impaccto: Criação
o de Novas Áreas para
a os Organissmos Marin
nhos
Não se aplica, uma vez que a cria
ação de no
ovas áreas é um impacto positiv
vo para oss
difere
entes organ
nismos marrinhos.
9.1.2
2.2.2 Impaccto: Afugen
ntamento da Fauna de
d Quelônio
os, Aves e Mamíferos
s Marinhoss
devido ao Trânsito de Emba
arcações
Uma
a vez que este impaccto inicialm
mente é nã
ão mitigáve
el, é necesssária a ex
xecução do
o
Prog
grama de Monitorame
M
ento da Bio
ota Aquática contemp
plando o grrupo dos quelônios
q
e
cetácceos, tal qu
ual proposto
o neste estu
udo. A partirr deste mon
nitoramento
o, será poss
sível avaliarr
a occorrência de
este impaccto e, caso
o seja com
mprovado qu
ue ele realmente oco
orra, sejam
m
propostas medid
das efetivass capazes de
d mitigá-lo.
9.1.2
2.2.3 Impaccto: Risco de Alteraçção da Dive
ersidade da
as Comuniidades Marrinhas pelo
o
Derra
amamento de
d Óleo
Conssiderar as ações
a
do Programa de
e Monitoram
mento da Qualidade
Q
da Água e o Programa
a
de Monitorame
M
ento da Qu
ualidade dos Sedime
entos, de forma
f
a acompanharr se estão
o
ocorrrendo derra
amamentoss de óleo na
n água e consequente transfe
erência deste para oss
sedim
mentos. Esstes dados podem serr integrados
s com os obtidos
o
atra
avés do Prrograma de
e
Moniitoramento da Biota Aq
quática, leva
ando em co
onsideração
o os organissmos mais sensíveis a
estess impactos, e propondo
o ações que
e minimizem
m ou remed
diem seus e
efeitos.
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Adiciionalmente, deverá se
er executad
do o Plano
o de Emerg
gência/Conttingência em caso de
e
vaza
amento de óleo ou outros
o
com
mbustíveis, procedendo
o com o iimediato co
ombate ao
o
derra
ame e tamb
bém manter equipes trreinadas qu
uanto aos procedimen
p
ntos a serem
m seguidoss
no caso
c
de accidentes, vissando presservar o pe
essoal envo
olvido, as instalações
s e o meio
o
ambiiente.
9.1.2
2.3 Medida
as Mitigadorras para os Impactos no
n Meio Soccioeconômiico
9.1.2
2.3.1 Impaccto: Desmo
obilização de
e Mão de Obra
O
Priorrizar a reallocação da
a mão-de-obra utilizad
da em outrros projetoss e obras para evitarr
índicces de dese
emprego, junto às atividades do Subprogram
S
ma de Desm
mobilização inserido no
o
PAC.
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9.2

PLANOS E PROGRA
AMAS DE CONTROLE
C
E E MONIT
TORAMENT
TO AMBIEN
NTAL

dos os Pla
anos e Prog
gramas de Controle e Monitoramento Amb
biental que
e
São apresentad
conte
emplam o Plano
P
Básicco Ambienta
al (PBA) da
a Ampliação
o do TMUT,, a seguir apresentado
o
em um
u capítulo em separado.
A im
mplementaçã
ão dos Pla
anos e Pro
ogramas de
este EA co
omplementa
ar tem com
mo objetivo
o
estab
belecer um
m conjunto de
d medidass que assegurem, atra
avés de açções concre
etas, a boa
a
qualiidade ambiental das áreas
á
de inffluência dirreta e indire
eta do emp
preendimentto focando,,
princcipalmente, na fase de
e instalação
o da amplia
ação do TM
MUT, já que
e para a op
peração oss
impa
actos ambie
entais previsstos são re
elacionados
s não some
ente às obra
as de ampliação, mass
tamb
bém ao Complexo Po
ortuário com
m um todo. Por este motivo, os Planos e Programass
Ambientais deve
erão ser rea
avaliados a fim de verificar a necessidade ou não de co
ontinuidade
e
de exxecução e readequado
r
os a fim de incorporar toda
t
a área
a que comprreende o CPP.
Os planos
p
e prrogramas foram
f
concebidos em conformida
ade com a legislação
o ambientall
visan
ndo atenderr as exigênccias legais do
d IBAMA. São eles:


Pro
ograma de Gestão
G
Amb
biental – PG
GA;



Pro
ograma Amb
biental de Construção
C
– PAC;



Pro
ograma de Monitorame
M
ento da Dinâ
âmica Sedim
mentar;



Pro
ograma de Monitorame
M
ento da Hidrrodinâmica e Meteorolo
ogia;



Pro
ograma de Monitorame
M
ento da Qua
alidade dos Sedimentoss;



Pro
ograma de Monitorame
M
ento da Qua
alidade da Água;
Á



Pro
ograma de Monitorame
M
ento da Biota
a Aquática;



Pro
ograma de Educação
E
A
Ambiental
- PEA;



Pro
ograma de Educação
E
A
Ambiental
pa
ara Trabalh
hadores – P
PEAT;



Pro
ograma de Comunicaçã
C
ão Social - PCS;
P



Pro
ograma de Compensaç
C
ção da Ativid
dade de Pe
esca.
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10 PLANO BÁ
ÁSICO AM
MBIENTAL
L (PBA) DA
A AMPLIA
AÇÃO DO TMUT
10.1 PROGRA
AMA DE GE
ESTÃO AMB
BIENTAL (P
PGA)
Tipo de Programa

Programa de Gerenciamen
nto e
Coorrdenação

C
Componente
ambiental affetado

Físico,
F
Biótico e Socioeconô
ômico

C
Caráter

Preventivvo e Corretivo
o

Fase de
d Execução

Insstalação

Agentte executor

CEAR
RÁPORTOS

10.1.1 JUSTIFICATIVA
A ge
estão ambie
ental é um conjunto de
e programa
as e prática
as administrrativas e op
peracionaiss
volta
adas à pro
oteção do ambiente e à saúd
de e segurança dos trabalhado
ores e da
a
comu
unidade. O reconhecim
mento de to
odas as que
estões amb
bientais rela
acionadas à execução
o
das obras civiss e operaçção da am
mpliação do
o TMUT é fundamenttal para ev
vitar a não
o
confo
ormidade com
c
o preco
onizado pela legislaçã
ão ambienta
al. Nesse ssentido, são
o propostass
açõe
es preventtivas e/ou corretivass, que dar-se-ão por
p
meio da adeq
quação do
o
emprreendimentto aos meccanismos de
e gestão am
mbiental e integração das diferentes açõess
propostas peloss Programass Ambientais.
Os mecanismos
m
s de gestão
o adotados permitem a criação de
e condiçõess e ações op
peracionaiss
para a impleme
entação e acompanha
a
amento dos
s programass ambienta
ais e suas respectivas
r
s
mediidas mitigadoras ou otimizadoras
o
s. A criação do Sistem
ma de Gesstão Ambiental - SGA
A
perm
mitirá ao empreendedor ter a segu
urança nece
essária à co
onservação dos recurs
sos naturaiss
e parra que não sejam transsgredidas as
a normas ambientais
a
v
vigentes.
10.1.2 OBJETIV
VO
bjetivo gerall do Sistema
a de Gestão
o Ambienta
al é dotar o empreendim
mento de mecanismos
m
s
O ob
que garantam
g
a execução e o controle do proces
sso de insta
alação do e
empreendim
mento e doss
dema
ais Planos e Programa
as Ambienta
ais proposto
os neste EA
A.
10.1.2.1 Objetivvos Específicos
Conssiderando as caracte
erísticas deste emprreendimento
o e os P
Planos e Programass
propostos, este Plano de Gestão
G
adottará os segu
uintes objettivos:


Atendim
mento de requisitos
r
legais aplic
cáveis (leiss nacionais, tratados e acordoss
internaccionais perttinentes), com
c
ênfase
e especial às recomendadas no
o Programa
a
Ambiental da Consstrução – PA
AC;



Busca contínua
c
da
as melhoress práticas am
mbientais;
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Uso eficciente dos recursos
r
na
aturais locais
s;



Proteçã
ão da saúde
e humana;



Manutenção de co
ondições ap
propriadas para atuaçção em situações de emergência
e
a
que rep
presentem riisco ao meiio ambiente
e ou à vida;



Proteçã
ão e Coservvação da fau
una marinha
a;



Gerenciiamento do
os resíduoss sólidos prriorizando a redução na fonte, reutilização,,
reciclag
gem e recup
peração de materiais;



Mitigaçã
ão dos transstornos soccial ocasionados pela instalação d
do empreendimento;



Acompa
anhamento das variávveis hidrodinâmicas a fim de co
onhecer os
s principaiss
processsos atuantes, sentiido preferrencial da
as correnttes, influê
ências na
a
morfodinâmica pra
aial, entre ou
utros;



Acompa
anhamento da qualidad
de ambienta
al das áreas onde serã
ão realizada
as as obrass
de ampliação.

O Prrojeto de Gestão
G
Amb
biental apre
esenta as ferramentas
f
s com as q
quais o emp
preendedorr
exerccerá as ativvidades de planejamen
nto, acompanhamento
o e controle
e ambiental requeridass
para garantir pa
adrões adeq
quados de execução
e
das obras.
DORES
10.1.3 INDICAD


Relatório
os de andam
mento perió
ódicos;



Relatório
os dos prog
gramas amb
bientais;



Cópia da
as documen
ntações que
e comprove
em o cumprimento das condiciona
antes;



Docume
entos e relattórios finais referentes a cada programa.

O
10.1.4 OBJETO
amas de Co
ontrole Mon
nitoramento
o Ambiental propostos no PBA da
as obras de
e
Planos e Progra
MUT.
amplliação do TM
10.1.5 METODOLOGIA E DESCRIÇÃ
ÃO
m
gerral o PGA prevê
p
o plan
nejamento de
d todo o prrocesso, e assegura as
a bases de
e
De maneira
suste
entabilidade
e para a fa
ase de insta
ação. No que se referre aos aspe
ectos ambientais, são
o
revisstos os ele
ementos da
a Identificaçção de Ava
aliação de Aspectos Impactos Ambientaiss
desccritos nestte EA e respectiva
as medida
as mitigad
doras/contro
ole/monitorramento e
acom
mpanhadas as execuçõ
ões de todo
os os projeto
os ambienta
ais previsto
os no PBA.
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10.1.5.1 Requissitos Legais
A ide
entificação dos Requiisitos Legais e outros
s Requisitoss aplicáveiss no empre
eendimento
o
asse
egurarão o atendimento
a
o ao princíp
pio dos Marrcos Legaiss e outros re
equisitos ap
plicáveis da
a
Gesttão Ambien
ntal, bem co
omo prevenirão riscos
s empresarriais associados a dem
mandas de
e
carátter legal.
Tais informaçõe
es são necessárias pa
ara a identiificação/ava
aliação doss aspectos e impactoss
ambiientais.
Com
mo linha estrratégica de padronizaçção de conc
ceitos são considerado
c
os aplicáve
eis todos oss
requisitos legaiss que:


Estabelecem parâm
metros que influenciam
m os processsos/atividad
des;



Estabelecem parâm
metros de monitorame
m
ento/mediçã
ão;



Estabelecem parâm
metros de controle;
c



Definem
m ações ad
dministrativa
as obrigatórias para obtenção
o
de
e licenças, cadastros,,
alvarás,, planos, ate
estados, ce
ertificados, autos
a
de visstoria, etc.



Ao long
go de todo o Programa Ambienta
al da Consttrução destte Plano e Programass
são aprresentados diversos requisitos leg
gais, conform
me o tipo de
e operação.

10.1.5.2 Equipe
e de Gestão
o Ambiental
A prroposta org
ganizacional aqui apre
esentada tra
ata somentte da equip
pe necessá
ária para a
execcução deste
e Programa de Gestão Ambiental.
Será
á constituída uma equ
uipe formada, por 03
3 profission
nais devida
amente cap
pacitados e
preparados com
m base em treinamento
t
os específic
cos.
a-se do seto
or com resp
ponsabilidad
de direta no
o trato e coo
ordenação das relaçõe
es externass
Trata
com os demais órgãos do Governo
G
e com canal direto
d
à Con
nstrutora.
erá á equipe
e de Gerenciamento e Interface:
Cabe


Con
nhecer o Esstudo Ambie
ental e todo
os os progra
amas envolvvidos neste
e ampliação
o
do TMUT;
T



Aco
ompanhar a gestão de condiciona
antes deste empreendim
mento, se for o caso;



Exe
ecutar as açções de com
municação externa
e
do empreendim
mento;



Gerrenciar todo
os os projeto
os ambienta
ais;



Recceber e analisar/enca
aminhar para análise
e os relattórios da construtora
a
resp
ponsável pe
ela obra e de
d executorres de progrramas ambientais;



Reccomendar as
a modificaçções necess
sárias;



Aco
ompanhar a execução dos planos e programa
as ambienta
ais;

MRS Estudos
E
Ambien
ntais Ltda
www.m
mrsambiental.co
om.br

301

Estudo Amb
biental Comple
ementar da Am
mpliação do
Terminal de Múltiplo Uso - TM
MUT
e Pecém
Porto de



Con
nsolidar rela
atórios semestrais e en
nvia-los ao IBAMA;



Gerrenciar o ba
anco de dad
dos de inforrmações am
mbientais do
o empreend
dimento;



Con
nhecer e accompanhar a legislaçã
ão e normass ambientais em vigorr nos níveiss
fede
erais, estad
dual e municcipal;



Man
nter a busca
a continuad
da dos melh
hores resulttados;



Asssessorar oss demais setores do
o empreen
ndimento para que os
o projetoss
amb
bientais alcancem resu
ultados satis
sfatórios;



Rea
alizar audito
orias interna
as;



Solicitar audito
orias externa
as.

10.1.5.3 Compe
etência
O em
mpreendime
ento assegurará um nível
n
apropriado de co
ompetência
a de seus Integrantes,,
subccontratados e prestado
ores de serrviço, atravé
és do emprrego de trêss mecanism
mos que se
e
comp
plementam:


Formaçção Educaciional;



Experiência mínima para o Ca
argo ou Fun
nção;



Treinam
mentos.

10.1.5.4 Treinam
mento
No que
q se referre ao treinam
mento, o em
mpreendime
ento elaborrará um programa de treinamento
o
espe
ecífico com a definição dos seguin
ntes temas, requisitos, conteúdo e público-alv
vo:


Treinam
mento de Integração
o para to
odos os Integrantess, Subconttratados e
Prestad
dores de Se
erviço, obrigatoriamente
e antes do início das a
atividades;



Treinam
mentos em temas
t
exigidos em fun
nção de requisitos lega
ais ou outros
s requisitoss
locais;



Treinam
mentos no conjunto
c
do
os documentos do Prrograma (prrocedimento
os, planos,,
planilha
as, etc.);



Treinam
mentos elettivos visand
do à recic
clagem, atu
ualização, m
melhoria co
ontínua do
o
desenvo
olvimento, habilidadess e ampliaç
ção do apre
endizado e formação profissional
p
l
dos Inte
egrantes;



Treinam
mentos de preparaçã
ão e capacitação da
a média lid
derança bu
uscando a
formaçã
ão de Lídere
es de Saúde, Segurança e Meio Ambiente
A
- SSTMA;



Treinam
mentos de melhoria da
d percepç
ção de dessvios de SSTMA para
a todos oss
Integran
ntes, atuand
do na variávvel comporttamental do
o grupo.
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A eficáccia dos tre
einamentos será avalia
ada visand
do assegura
ar que os integrantess
tenham adquirido e mantido o conhecimento e as aptidões
a
necessárias para
p
o nívell
de comp
petência requerido parra o cargo e função;



O emprreendimento
o manterá, de forma apropriada,
a
erados pelo
o
todos os rregistros ge
desenvo
olvimento das
d
ativida
ades de trreinamento e conscie
entização, como, porr
exemplo
o: listas de presença e conteúdo programátic
p
co.

10.1.5.5 Conscientização
Denttro dos obje
etivos prop
postos, o em
mpreendimento elaborará e impllantará Pro
ogramas de
e
Consscientização
o em SSTM
MA, junto ao
os integrante
es, subconttratados e p
prestadores
s de serviço
o
que atuam
a
em seu
s nome, incluindo, mas
m não se limitando, aos
a seguinte
es temas:


Política Integrada de
d SSTMA;



Aspecto
os Ambienttais Significativos e Perigos e Riscos id
dentificados
s em cada
a
Processso;



Importância do atendimento aos requisitos
r
procedimentos do Programa PI-SSTMA;
P



Papéis e Responsa
abilidades de
d cada um
m dentro do Plano de G
Gestão Ambiental;



Como parte integ
grante dos Programas
s de Consscientização
o, o empre
eendimento
o
empregará Camp
panhas co
om temas pertinenttes de S
SSTMA, be
em como,,
impleme
entará sistemática pa
ara realizaç
ção do ch
hamado “Trreinamento Diário de
e
Seguran
nça – TDS”.

de

prevenção

desc
critos

noss

10.1.5.6 Motivaçção e Reco
onhecimento
o
A prática
p
dem
monstra qu
ue a eficá
ácia dos treinamento
os, somad
da aos es
sforços de
e
consscientização
o em SSTM
MA, apresen
nta resultado
os superiorres quando apoiada em
m ações de
e
Motivvação e Reconhecim
R
mento junto aos integ
grantes, su
ubcontratado
os e presttadores de
e
serviiços.
Com
m tal propóssito, o emp
preendimen
nto criará e implantarrá mecanissmos de Motivação
M
e
Reco
onhecimentto pela apresentação
o de boas idéias ou sugestõess, bom desempenho,
espírrito de equip
pe em SST
TMA.
A ga
ama de alte
ernativas para motivar e reconhe
ecer os inttegrantes é vasta, pas
ssando porr
expe
eriências tais como:


O integrrante do mê
ês;



Prêmio de idéias e sugestões, com foco na prevençção de acide
entes nos Processos;
P



Qualime
etria das eq
quipes com premiação dos melhorres resultad
dos;



Campan
nhas educa
ativas.
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10.1.5.7 Comun
nicação
A co
omunicação
o dentro da Gestão é uma ferrramenta de
d difusão de conhec
cimentos e
evolu
ução em pe
ercepções e culturas. Nesse sen
ntido, a com
municação dentro do escopo do
o
Prog
grama é basseada nos seguintes
s
co
omponentes:


Comuniicações com
m o IBAMA;;



Comuniicação com a comunidade;



Comuniicações em Situações de Emergê
ência;



Comuniicação de Riscos;
R



Atendim
mento às Ag
gências Ambientais, Sa
anitárias e do
d Trabalho
o;



Comuniicação de Acidentes
A
G
Graves;



Comuniicação em Eventos
E
de Crise.

10.1.5.7.1 Comu
unicações com
c
o IBAM
MA
Este componente da ge
estão tem como obje
etivo centrral, atende
er às demandas porr
inform
mações pertinentes so
obre o Plan
no de Gestã
ão do emprreendimento recebidas
s de partess
intere
essadas intternas e extternas.
O prrincipal inte
erlocutor de
este empree
endimento é o IBAMA
A, o qual re
eceberá e avaliará oss
relató
órios propostos nos pla
anos e prog
gramas des
ste EA.
10.1.5.7.2 Comu
unicação co
om Comunid
dade e com
m Visitantes
Em linha com os
o princípios de responsabilidade
e socioambiiental e, levvando-se em
m conta ass
uliaridades ambientaiss locais e as necessidades de informação
o do públic
co alvo de
e
pecu
intere
esse, este empreendimento prop
põe a execução do Prrograma de
e Comunica
ação Sociall
apressentado no decorrer deste docum
mento.
10.1.5.7.3 Comu
unicações em
e Situaçõe
es de Emerrgência
A de
efinição da comunicação nos eventos
e
de emergência é requissito essenc
cial para o
suce
esso das açções de miitigação e controle.
c
Para tal, havverá em exxecução um
m plano de
e
preparação e atendimento
a
o a situaçõe
es de emerrgência, de
enominado Plano de Emergência
E
a
que será
s
condizzente com as
a atividade
es que serão
o desenvolvvidas.
Obse
erva-se esstá em elaboração
e
a fim de atende
er o Ofíccio nº 25
56/2012 –
CPA
AH/CGTMO//DILIC/IBAM
MA no âmb
bito da Lice
ença de Op
peração nº 167/2011 do CPP, o
Plano de Ação
o de Emerg
gência – PAE e Plano de Emergência Ind
dividual – PEI
P para o
Com
mplexo Portu
uário do Pecém – CPP
P e diante disso o Plan
no de Emerg
gência elab
borado para
a
as ao
obras de am
mpliação do
o TMUT pod
derá ser inc
corporado quando da e
execução de
estes.

MRS Estudos
E
Ambien
ntais Ltda
www.m
mrsambiental.co
om.br

304
4

Estudo Amb
biental Comple
ementar da Am
mpliação do
Terminal de Múltiplo Uso - TM
MUT
e Pecém
Porto de

10.1.5.7.4 Visita
as/Inspeçõe
es de Agênccias do Gov
verno
As visitas das Agências
A
do
o governo da
d área de SSTMA
S
serrão atendidas pelos es
specialistass
da re
espectiva Área de Concentração: Saúde, Seg
gurança no Trabalho o
ou Meio Ambiente.
Os documentos
d
s legais tais como: Autos,
A
Notifficações ou
u exigência
as que venham a serr
formuladas nessas ocasiões devem ser
s devidam
mente regisstradas e co
ontroladas no sistema
a
de co
omunicação
o do empreendimento.
10.1.5.8 Acomp
panhamento
o, Avaliação
o e Melhoria
a Contínua
10.1.5.8.1 Apura
ação de Ind
dicadores
As atividades
a
d acompanhamento avaliação e melhoria contínua sse darão po
de
or meio da
a
apuração dos in
ndicadores previstos
p
no
os respectiv
vos planos e programa
as.
10.1.5.8.2 Audito
oria Interna
a
Esta proposta de
d gerenciam
mento será
á auditada in
nternamente até 06 me
eses após o início dass
obrass e terá con
ntinuidade anual
a
até o final dessas atividadess.
10.1.5.8.3 Audito
oria Externa
a
Anua
almente serrá realizada
a auditoria de
d terceira parte.
p
10.1.5.8.4 Análisse Crítica do Sistema de
d Gestão
A co
oordenação
o da Gestã
ão integrad
da analisarrá os resu
ultados da proposta de Gestão
o
conssiderando as
a discrepâ
âncias obse
ervadas e necessidad
de de defin
nir novos objetivos
o
e
meta
as. A period
dicidade dessta análise crítica
c
cons
siderará:


A não efetividade
e
d program
dos
mas propostos;



Obtençã
ão de resulttados insatiisfatórios na
as auditoria
as realizada
as;



Ocorrên
ncia de acidente
a
empreendimento;



Alteraçõ
ões na Legislação;



Falha na comunica
ação externa.

d
de

natureza

ambiental

em

qualquer

etapa

do
o

10.1.5.9 Sistema de Inform
mações Amb
bientais
Toda
a e qualque
er informaçção ambien
ntal no âmb
bito deste empreendim
mento será
á objeto de
e
análiise da equ
uipe de gesstão ambie
ental, a qua
al os conso
olidará e o
os emitirá aos
a
órgãoss
comp
petentes.
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Tend
do em vista que o principal interlo
ocutor deste
e empreend
dimento é o IBAMA, a frequência
a
de envio de rela
atórios ao órgão
ó
será semestral
s
durante
d
a in
nstalação e ao término da mesma
a
será produzido um relatórrio final indicando qua
ais os progrramas nece
essariamen
nte deverão
o
ser extendidos
e
p
para
a fase de operaçã
ão considerrando toda a área do C
Complexo Portuário
P
do
o
Pecé
ém.
10.1.6 INTER-R
RELAÇÃO COM
C
OUTR
ROS PROG
GRAMAS
ação com to
odos os demais propo
ostos para a
as obras de
e ampliação
o
Este Programa guarda rela
do TMUT.
AÇÃO VIGE
ENTE
10.1.7 LEGISLA
e Gestão Ambiental,
A
e
enquanto
in
nstrumento de gestão que visa assegurar
a
a
O Prrograma de
execcução e o controle
c
dass ações planejadas em
m todos os Planos e P
Programas Ambientais,
A
,
deve
erá conside
erar toda a legislaçã
ão aplicada
a aos messmos e primar pelo seu pleno
o
atend
dimento.
10.1.8 ACOMPANHAMEN
NTO E AVAL
LIAÇÃO
e serão con
nsolidadas as
a informaç
ções sobre a execução
o de todos os
o Planos e
Semestralmente
gramas amb
bientais elen
ncados nesste EA e env
viados para
a o IBAMA. Ao término da fase de
e
Prog
insta
alação será produzido um
u relatório
o final.
10.1.9 CRONO
OGRAMA DE
E EXECUÇ
ÇÃO
f
de insstalação da
a ampliação
o do TMUT
T
Este Programa será realizzado durante toda a fase
endo se exttender para a operação, visando à continuidade das atividades de
e controle e
pode
acom
mpanhamen
nto para oss monitoram
mentos que
e perdurarã
ão na fase de operação (Tabela
a
47).
10.1.10

R
RESPONSÁ
ÁVEL PELA
A EXECUÇÃ
ÃO

A exe
ecução do programa é de responsabilidade da
d CEARÁP
PORTOS.
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Tabela 47
7 - Cronograma de Execução do Prog
grama de Gestão Ambiental.
A
Nº de Meses

Rotina
R
de monitora
amento

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1
15

16

17

18

19

20

21

22
2

23

24

25

26

27

28

29

30

Gere
enciamento Ambienttal
Análise preliminar
Articu
ulação institucional
Gere
enciamento de inform
mações
Monitoramento e avaliaç
ção
Supe
ervisão Ambiental
Análise do Plano de Obrras
Form
mulação
de
proce
edimentos

ro
otinas

e

Inspe
eção e controle
Elabo
oração
de
pareceres,
relató
órios e informações
s técnicas
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10.2 PLANO AMBIENTAL DE CONSTRUÇÃO (PAC)
Tipo de Programa

Programa de Monitoramento e
Acompanhamento

Componente ambiental afetado

Físico, Biótico e Socioeconômico

Caráter

Preventivo e Corretivo

Fase de Execução

Instalação

Agente executor

CEARÁPORTOS

10.2.1 JUSTIFICATIVA
O Plano Ambiental da Construção – PAC se justifica pela necessidade de prevenção e
controle dos impactos gerados pelas obras e atividades de ampliação do TMUT na área de
influência direta do empreendimento.
10.2.2 OBJETIVO
Objetiva o estabelecimento de mecanismos eficientes relacionados aos aspectos de
controle, monitoramento e mitigação dos impactos gerados, durante a execução das obras e
a atuação de equipes de trabalho, na ampliação do TMUT, evitando assim, processos que
possam desencadear a degradação ambiental de sua área de influência.
O PAC tem como base, critérios e procedimentos ambientais definidos segundo aspectos
legais, normativos e as melhores práticas, sob o ponto de vista ambiental.
10.2.2.1 Objetivos Específicos

Estabelecer diretrizes para a o gerenciamento e controle de resíduos sólidos
gerados nas atividades e serviços para instalação do empreendimento, desde a
geração até o destino final;

Controlar permanentemente a geração e destinação final dos efluentes
gerados durante as atividades de ampliação do TMUT, de modo a garantir o
atendimento dos aspectos legalmente previstos;

Capacitar os trabalhadores da obra no tocante aos procedimentos do PAC de
modo a evitar danos causados ao meio ambiente por suas atividades de rotina,
garantindo a manutenção da qualidade ambiental em sua área de implantação;

Promover a desmobilização das obras e retiradas de estruturas e resíduos
visando à recuperação das áreas utilizadas durante o processo construtivo.
10.2.3 INDICADORES


Efetivo controle dos resíduos sólidos e efluentes gerados;
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Inventário com a quantificação dos resíduos gerados;
Percentual de resíduos encaminhados para reciclagem;
Participação de trabalhadores em treinamentos realizados;
Satisfatória desmobilização das frentes de obra.

10.2.4 OBJETO
A empresa responsável pela instalação do empreendimento, construtoras, trabalhadores da
obra e empresas subcontratadas.
10.2.5 METODOLOGIA E DESCRIÇÃO
10.2.5.1 Subprograma de Gestão de Resíduos Sólidos
Este projeto estabelece diretrizes e procedimentos para o gerenciamento dos resíduos
gerados nas atividades de ampliação do TMUT, observando sempre a eliminação de riscos
e a proteção à saúde do trabalhador e ao meio ambiente, atendendo às seguintes etapas:











Treinamento de pessoal;
Geração: Classificação e quantificação;
Manuseio e segregação;
Acondicionamento;
Armazenamento temporário;
Coleta;
Transporte;
Tratamento;
Disposição final;
Registro, monitoramento e controle.

Sempre que possível, deve-se priorizar a reutilização, reciclagem e logística reversa dos
resíduos.
Serão priorizados neste projeto de gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil
provenientes das atividades de ampliação do TMUT. Estima-se que durante a fase de
ampliação do TMUT serão gerados como resíduos sólidos apenas o material referente às
formas de todas as estruturas que forem moldadas “in loco” (viga deparamento, viga
portainener, canaletas, entre outros), sendo composto apenas por madeira (chapa prensada
tipo madeirite).
As atividades relacionadas ao canteiro de obras objetivam complementar as ações que
estiverem em execução, já que o canteiro a ser utilizado nas obras de ampliação do TMUT é
permanente e devidamente licenciado junto ao Complexo Portuário do Pecém.
Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei n° 12.305 de 2010, regulamentada
pelo Decreto n° 7.404/10, os Resíduos de Construção Civil e Demolição (RCD), são
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classificados como aqueles gerados nas construções, reformas, reparos e demolições de
obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação de terrenos
para obras civis. Cabe ao gerador, pessoa física ou jurídica, pública ou privada,
responsáveis por atividades ou empreendimentos a responsabilidade pela gestão dos
mesmos.
Conforme solicitado no Parecer do IBAMA (nº 003744/2013) serão priorizadas ações que
contemplem a quantificação dos resíduos sólidos gerados, o detalhamento dos sistemas de
controle de resíduos, incluindo os perigosos, as formas e locais de armazenamento
temporário e de disposição final, garantindo rastreabilidade dos resíduos gerados.
10.2.5.1.1 Treinamento de Pessoal
O manejo dos resíduos sólidos será realizado por efetivo predeterminado, a qual será
responsável por todo o gerenciamento de resíduos sólidos. Esse efetivo será compatível
com as condições específicas das atividades desenvolvidas na obra.
A equipe será capacitada e preparada com base em treinamentos específicos para atuar
conforme a etapa do gerenciamento.
O Projeto de Gerenciamento de Resíduos Sólidos será de conhecimento de todos os
trabalhadores envolvidos na obra, o qual será abordado permanentemente no Programa de
Educação Ambiental (PEA).
10.2.5.1.2 Geração: Classificação e quantificação
O gerenciamento dos Resíduos Sólidos observará a Resolução CONAMA № 307/02,
alterada pelas Resoluções CONAMA № 348/04, № 431/11, e № 448/2012. O objetivo
prioritário é a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a
reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente
adequada dos rejeitos, considerando a seguinte classificação:
Classe A - são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como:
a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de
infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem.
b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes cerâmicos
(tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto;
c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos,
tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras;
Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, papel,
papelão, metais, vidros, madeiras e gesso; (redação dada pela Resolução CONAMA №
431/11).
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Cabe ressaltar que, embora o gesso tenha sido reclassificado como resíduo classe B, este
ainda necessita ser depositado em recipiente próprio, não sendo permitido a sua mistura
com os demais resíduos classe B, muito menos com os das outras classes.
Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou recuperação;
(redação dada pela Resolução CONAMA № 431/11).
Classe D – são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como tintas,
solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde oriundos de
demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros,
bem como telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos
nocivos à saúde (redação dada pela Resolução CONAMA № 348/04).
Conforme mencionado anteriormente, estima-se que durante a fase de ampliação do TMUT
serão gerados como resíduos sólidos apenas o material referente às formas de todas as
estruturas que forem moldadas “in loco” (viga deparamento, viga portainener, canaletas,
entre outros), sendo composto apenas por madeira (chapa prensada tipo madeirite), o que
segundo CONAMA № 307/02, alterada pela CONAMA №431/11 se enquadra na Classe B
ou Classe II, em quantidade reduzida.
10.2.5.1.3 Manuseio e Segregação
A triagem será realizada, preferencialmente, na origem, conforme sua classe - para tanto,
haverá pessoal capacitado na frente das obras.

A segregação, ou seja, a separação física dos resíduos ocorrerá no momento
da geração, de modo a evitar a contaminação cruzada;

Além da separação entre classes, os resíduos perigosos serão segregados
de acordo com suas características e incompatibilidades químicas, de forma a evitar
a ocorrência de efeitos indesejáveis como fogo e liberação de gases tóxicos, entre
outros.

O manuseio de resíduos, ou seja, a identificação dos resíduos e/ou retirada
do material inservível do sistema, segregando quanto à origem, composição ou
transporte para armazenamento temporário, será realizado de forma segura, com
Equipamento de Proteção Individual apropriado.
10.2.5.1.4 Acondicionamento
O acondicionamento acontecerá o mais próximo possível dos locais de geração dos
resíduos, dispondo-os de forma compatível com seu volume e preservando a boa
organização dos espaços.
Serão instalados os seguintes pontos de acondicionamento inicial:

Todas as frentes de obra disporão de cestos seletivos e contêineres de
resíduos;
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Conforme as condições técnicas oferecidas pela localização da frente de
serviço, em que seja inviável a remoção do resíduo gerado para a Central de
Armazenamento Temporário de Resíduos, poderão ser criados pontos de acúmulos
de resíduos, devidamente identificados, junto às frentes de serviço para posterior
transporte e destinação final;
o A disposição destes resíduos será configurada de modo que não gere
acúmulo de água.

Em condições especiais, madeiras e ferros em volumes acentuados serão
acondicionados em recipientes e coletores com dimensões apropriadas nas frentes
de serviço até sua remoção, o mais breve o possível, diretamente para o
destino/tratamento final, locais esses devidamente licenciados por órgão ambiental
competente;
o A caçamba terá tampa ou outro dispositivo que impeça o acúmulo de
água.
o A disposição destes resíduos será configurada de modo que não gere
acúmulo de água.
o As placas metálicas serão reutilizadas posteriormente, de maneira que
não haverá descarte deste material.
A Tabela 57 apresenta as propostas de acondicionamento inicial dos resíduos, de acordo
com a logística de obra, esses resíduos serão encaminhados o mais breve para o setor de
armazenamento temporário de resíduos.

Os resíduos perigosos serão coletados e levados diretamente para a unidade
de armazenamento temporário a fim de aguardar a destinação final em lugar seguro;

O acondicionamento inicial será organizado de modo que não ocorra o
acúmulo/empoçamento de água.
Haverá pessoal capacitado para o devido acondicionamento na frente de obra.
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Tabe
ela 48 - Proposta de
d acondicionamen
nto inicial dos resííduos
Tipos de Res
síduos

A
Acondicionamento
o Inicial

Bllocos de concreto, blocos
b
cerâmicos, a
argamassas, outros componentes
cerâmicos, concreto, tijolo
os e assemelhados.

Em pilhas
s formadas próxima
as aos locais de gerração, nos respectivvos pavimentos.

Madeira
a

Em bombonas sinalizadas
s
e revesttidas internamente por
p saco de ráfia (pequenas peças) ou em
pilhas formadas nas proximidades da
d própria bombona
a e dos dispositivos para transporte verrtical
(grandes peças).

Plásticos (saca
aria de embalagens,, aparas de tubulaçõ
ões etc.)

Em bombonas sinaliza
adas e revestidas internamente por sacco de ráfia.

Pa
apelão (sacos e caix
xas de embalagenss dos insumos utiliza
ados durante a
obra) e papéis (e
escritório)

Em bombonas sinalizadas
s
e revestidas internamente por
p saco de ráfia, pa
ara pequenos volum
mes.
Como alternativ
va para grandes volumes: bags ou fard
dos.

Metal (fferro, aço, fiação revestida, arame etc.)

Em bombo
onas sinalizadas e revestidas
r
internam
mente por saco de rá
áfia ou em fardos.

Serragem
m

Em sacos de
e ráfia próximos aos
s locais de geração.

Gesso de re
evestimento, placas acartonadas e arte
efatos

Em pilhas forma
adas próximas aos locais de geração dos
d resíduos, nos re
espectivos pavimentos.

Solos

Eventualmente em pilhas e, prefferencialmente, para
a imediata remoção
o (carregamento dos
caminhões ou caç
çambas estacionáriias logo após a rem
moção dos resíduos de seu local de orig
gem).

T
Telas
de fachada e de proteção

Recolher ap
pós o uso e dispor em
e local adequado.

EPS (Po
oliestireno expandid
do) – exemplo: isopo
or

Quando em
m pequenos pedaço
os, colocar em saco
os de ráfia. Em placcas, formar fardos.

Resíduos perigoso
os presentes em em
mbalagens plásticas e de metal,
insttrumentos de aplica
ação como broxas, pincéis, trinchas e outros
o
materiais
auxilia
ares como panos, trrapos, estopas etc.

Manuseio com
m os cuidados observados pelo fabricante do insumo na ficcha de segurança da
d
embalagem ou do elemento contam
minante do instrume
ento de trabalho. Im
mediato transporte pelo
p
usuário parra o local de acond
dicionamento final.
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Tipos de Res
síduos

A
Acondicionamento
o Inicial

Restos de uniforme, botas,
b
panos e trapo
os sem contaminaçã
ão por produtos
químicoss.

Disposiç
ção nos bags para outros
o
resíduos.

Re
estos de alimentos, e suas embalagenss, copos plásticos usados e papéis
sujos

Re
ecipientes de coleta
a seletiva
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Os coletores
c
se
erão sinaliza
ados confo
orme a Resolução CON
NAMA 275//01 (Tabela
a 49). Além
m
das cores,
c
serão
o identificad
dos com um
ma inscrição
o indicando o tipo de re
esíduo ali contido para
a
facilittar a segreg
gação, em especial
e
qu
uando se tra
atar de resíd
duos perigo
osos.


Todos os
o funcioná
ários da ob
bra deverão
o ter conhe
ecimento so
obre o sign
nificado da
a
sinalizaçção e suas característic
c
cas.
Tabela 49 - Padrão
P
de cores dos recip
pientes.
Padrão de core
es para os rec
cipientes CON
NAMA 275

Papel / papelão
p
AZ
ZUL

Plásstico
VE
ERMELHO

Vid
dro
VE
ERDE

Me
etal
AM
MARELO

Madeira
PR
RETO

Resíduos perigosos
LA
ARANJA
Resíduos am
mbulatoriais e
de serviçoss de saúde
BR
RANCO
Resíduos orgânicos
MA
ARROM

CINZA

Resíduo geral
g
não
reciclável ou
u misturado,
ou contaminado não
passível de separação

n reciclávvel ou misturado, ou co
ontaminado não passívvel de separração
Resííduo geral não
10.2.5.1.5 Armazenamento
o temporário
o
Os re
esíduos gerados em sua
s totalidade contarão
o com trata
amento/disp
posição fina
al em locaiss
dista
antes de seus pontoss de geraçção. Dessa
a forma, existirão
e
loccais específicos para
a
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arma
azená-los antes do desstino final, objetivando
o
o conferir se
egurança no
o seu armazenamento
o
temp
porário.
Para
a o correto armazenam
a
mento de ressíduos serã
ão observad
das todas as recomend
dações dass
segu
uintes norm
mas da ABN
NT, incluind
do o uso de equipamentos de p
proteção e combate a
emerrgências:


004 – Classsificação de
e Resíduos Sólidos;
NBR 100



NBR 11174 - Arma
azenamento
o de Resíduos Classe
e IIA - não inertes e Classe
C
IIB inertes;



mazenamen
nto de Líquiidos Inflamá
áveis e Com
mbustíveis.
NBR-17..505-1 - Arm



NBR 122
235 - Armazzenamento de resíduo
os perigososs.

10.2.5.1.6 Coleta
Nas áreas onde
e os resídu
uos são ge
erados, uma vez prevvistos seus volume e tipo, serão
o
defin
nidos ponto
os de coleta
a e recipientes para seu
s
acondiicionamento
o de forma
a a garantirr
adeq
quada segre
egação.
A co
oleta de resíduos
r
se
erá realiza
ada de forrma a ate
ender as d
diferentes formas de
e
acon
ndicionamen
nto, ajustad
das para o volume
v
e o tipo
t
de resíduo gerado
o por área.
Serã
ão determina
ados e divu
ulgados os intervalos
i
das
d coletas, bem como
o o horário aproximado
a
o
em que
q serão realizadas,
r
a fim de qu
ue os resídu
uos estejam
m acondicio
onados e prrontos para
a
serem
m coletadoss.
A coleta seletiva
a de resíduo
os se divide
e nos seguintes tipos:
Coleta seletiva
s
- im
mplantada para promo
over a reciclagem de resíduos e reduzir o
o
me de lixo destinado ao
a aterro sa
anitário. Os
s resíduos serão
s
segre
egados seg
gundo suass
volum
caraccterísticas utilizando-s
u
se recipiente
es identifica
ados com as
a cores co
orresponden
ntes ao tipo
o
de re
esíduo sólid
do que neles será disposto, de ac
cordo com padrão
p
de ccores estabe
elecidos na
a
Reso
olução CON
NAMA 275.
o
Coleta diferenciada - a coleta diferenciada
d
a é aquela em que devverão ser empregadoss
meio
os diferentes da coleta
a seletiva e da coleta comum,
c
devido às carracterísticas
s físicas do
o
resíd
duo como volume
v
e pe
eso. Comprreende, porr exemplo, os serviçoss de coleta
a de pneus,,
entullhos de obra, objetos grandes
g
e outros.
o
o
e
- a coleta esspecial se aplica
a
aos resíduos p
perigosos ou
o que não
o
Coleta especial
posssuem tecno
ologia para a reciclage
em. A cole
eta destes resíduos não será effetuada em
m
conju
unto com oss demais.
10.2.5.1.6.1

M
Movimentaç
ção Interna

A movimentaçã
ão de resíd
duos no âmbito interrno será re
ealizada de
e maneira cuidadosa,,
m
ão, as condições da embalagem
e
m (pontos de
d corrosão
o
verifiicando-se, antes da movimentaç
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ou fu
uros em em
mbalagens/ recipientess configurando risco de
d vazamen
nto ou rom
mpimento) e
arrum
mação da carga
c
(risco de queda e tombamen
nto).
10.2.5.1.7

T
Transporte

c
de tran
nsporte exte
erno de ressíduos, será
á exigida do
o transporta
ador a obse
ervância da
a
No caso
Legisslação Amb
biental e da
as Normas Técnicas pertinentes
p
ao tipo de resíduo, as
ssegurando
o
assim
m o transpo
orte adequado dos resííduos para o destino co
orreto.
10.2.5.1.7 Tratamento dos Resíduos/D
Disposição final
f
10.2.5.1.8.1

R
Reutilização
o e Reciclag
gem dos Re
esíduos

A de
estinação fin
nal dos resííduos procu
urará entend
der a Reso
olução CON
NAMA 307/0
02, alterada
a
pela CONAMA 448/12, qu
ue classifica
a os resídu
uos da obrra civil confforme sua destinação
o
final.
A Ta
abela 50 aprresenta as destinações
d
s/tratamentos recomen
ndados pela
a citada res
solução;
Para
a o caso de
e resíduos perigosos, será adota
ada complementarmen
nte a norma
a da ABNT
T
NBR
R 10004, busscando-se reciclagem,
r
, reutilização e recuperração de materiais.
Tab
bela 50 - Destinação, após
s triagem, dos
s Resíduos da Construção
o Civil, recom
mendada pela
a resolução
CO
ONAMA 307/0
02 (alterada pela
p
CONAMA
A 448/12).
Classe
e

Classe A

Classe B

Material

Trratamento

Terra de Remoção
R
Tijolos,
produtos
cerâmicos
e
de
cimento
Argamassa
a
Madeira
Metais
Papel/ Pap
pelão
Plástico

Reutilização
Recicclagem
Aterro
o de Resíduoss classe A (res
serva de
materrial para usos futuros);
Reutilizados
Recicclagem
Área de armazen
namento tem
mporário com
m
vistass à utilização o
ou reciclagem futura

Vidros

Classe C

Resíduos para os quais
s não
foram
desenvolvidas
tecnologiass ou aplica
ações
economica
amente viáveis
s que
permitam a sua recicla
agem
ou recuperração

Armazenados, tra
ansportados e destinadoss
em conformidade
c
com as norm
mas técnicass
especcíficas

Classe D

Óleos, tin
ntas, vernize
es
produtos químicos

Armazenados, tra
ansportados e destinadoss
em conformidade
c
com as norm
mas técnicass
especcíficas

e

Have
erá atenção
o especial sobre
s
a posssibilidade da
d reutilizaçção de mate
eriais ou me
esmo sobre
e
a via
abilidade econômica da
a reciclagem
m dos resíduos, evitand
do sua remoção.
Para
a tanto, será
á observado o correto
o manejo do
os resíduoss no interiorr do empreendimento,
perm
mitindo a id
dentificação
o de materiais reutiliz
záveis e que
q
geram economia tanto porr
dispe
ensarem a compra de novos mate
eriais como
o por evitar sua identificação como
o resíduo e
gerar custo de remoção.
r

MRS Estudos
E
Ambien
ntais Ltda
www.m
mrsambiental.co
om.br

317
7

Estu
udo Ambientall da Ampliação
o do
Terminal de Múltiplo Uso - TM
MUT
e Pecém
Porto de

10.2.5.1.9

R
Registro,
mo
onitoramentto e controle
e

Confforme previssto na Reso
olução CON
NAMA 307/12, deverá ser elabora
ado pela con
nstrutora, o
Plano de Geren
nciamento de
d Resíduoss da Construção Civil.
a controle dos Resíduo
os gerados serão elab
borados form
mulários e/p
planilhas de
e produção
o
Para
diária
a dos resíduos e maniifestos de carga
c
duran
nte toda a execução
e
da
a obra, com
m o objetivo
o
de discriminar a quantidad
de de resíd
duos produz
zida por cla
asse e fase
e da obra, a empresa
a
contrratada para
a transporte
e dos mesm
mos, o local de destina
ação final e o endereç
ço da obra..
Esse
es dados serão
s
conso
olidados mensalmente
m
e com vista
as a elabo
orar um inv
ventário de
e
geração de resííduos.
evem estarr em conso
onância com
m os emitid
dos pelas e
empresas contratadas
c
s
Estess dados de
para a coleta e destinação final.
Ao final da obra
a, os formulários, tanto
o da empres
sa construto
ora como da empresa contratada
a
para coleta, são encaminh
hados ao órgão
ó
fiscallizador para
a averiguaçção da qua
antidade de
e
resíd
duos prevista no Plano
o de Geren
nciamento de Resíduo
os da Consstrução Civ
vil e aquela
a
efetivvamente ge
erada.
A me
etodologia, de registro e controle, possibilitarrá:


Quantificcação dos resíduos
r
ge
erados dura
ante a ampliação do T
TMUT, poss
sibilitando a
aplicação de medid
das corretivvas com vis
stas à reduçção do consumo de in
nsumos e o
desperdício de materiais;



Rastream
mento dos resíduos gerados,
g
ob
bservando a disposiçã
ão correta de acordo
o
com a cllassificação
o do resíduo
o;



Verificaçção do aten
ndimento a legislação ambiental aplicável
a
po
or parte das
s empresass
responsá
áveis pelo transporte/d
t
destinação final
f
dos ressíduos.

ão e Monito
oramento de
e Efluentes Líquidos
10.2.5.1.8 Gestã
ONAMA 357
7/2005, alte
erada pela CONAMA
C
4
430/2011, os
o efluentess
Confforme a Ressolução CO
de qualquer
q
fonte poluido
ora somente poderão ser lançad
dos direta ou indireta
amente noss
corpo
os d’água, após o devvido tratame
ento e desd
de que obe
edeçam as condições, padrões e
exigê
ências legais.
Para
a tanto, a construtora
c
responsávvel pelas obras
o
deve definir soluções de tratamento
o
espe
ecíficas, de acordo com
m o tipo de
e efluentes (industrial ou
o sanitário
o), de modo
o a atenderr
os pa
adrões lega
ais de lança
amento.
Dura
ante as ativvidades de ampliação do TMUT, não há previsão de g
geração de
e efluentes..
Conssiderando apenas
a
aqu
ueles provenientes da drenagem pluvial e d
de banheiro
os químicoss
que estarão disspostos nass imediaçõe
es das obra
as offshore
e. Os efluen
ntes proven
nientes doss
heiros químicos serão coletados periodicame
p
ente por em
mpresa cred
denciada e que
q atenda
a
banh
as no
ormas dos órgãos
ó
amb
bientais.
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10.2..5.2 Subpro
ograma de
e Capacitaç
ção aos Tra
abalhadore
es da Obra sobre o PA
AC
Deve
erão ser esstabelecida
as metodolo
ogias que garantam o conhecim
mento, por parte doss
funciionários e subcontratad
s
dos, dos prrocedimento
os a serem por eles ad
dotados em relação ass
suass funções profissionaiss, seus direitos trabalhistas e sua
a conduta frrente aos aspectos
a
de
e
saúd
de, segurança e meio ambiente, incluídos ne
este último seu padrão
o de relacio
onamento e
ética
a com as pe
essoas resid
dentes nas áreas de influência do empreendiimento.
Indep
pendentemente da fun
nção e da posição hierárquica, todo
t
trabalhador deve
erá receberr
treina
amento ad
dmissional denominado “Palestra
a Introdutória” com ccerca de 6 horas de
e
duração (antes do início do
d desenvo
olvimento de
d sua atividade) e pe
eriódico (fre
equência e
duração a depe
ender da atividade
a
de
esempenha
ada), visand
do garantirr que a sua
a atividade
e
laborral seja dessenvolvida com
c
segurança.
A se
eguir, serão descritas as
a principais formas de
e comunica
ação que se
erão adotad
das entre o
emprreendedor e trabalhadores:


Palestra Introdutória: obrigató
órias para todos os que
q
ingresssam na ins
stalação do
o
empreen
ndimento, onde
o
cada trabalhado
or é informado dos principais as
spectos do
o
projeto, de sua estrrutura de gestão, quallidade ambiental e soccial do emp
preendedor,,
procedim
mentos básicos, cód
digo de conduta relativo ao relacionam
mento com
m
residente
es nas área
as de influê
ência do em
mpreendime
ento, de su
uas obrigaçõ
ões quanto
o
aos aspe
ectos de sa
aúde e segurança no trabalho, gestão de re
esíduos sólidos, o uso
o
de EPIs,, dentre outtros;
 E
Esta palesttra introdutó
ória poderá
á ser incluíd
da na campanha intro
odutória de
e
e
educação
a
ambiental
d
dos
trabalh
hadores da
a obra e d
do estaleiro.Palestrass
d
diárias,
anttes do iníccio das ativ
vidades, so
obre segurrança, saúd
de e meio
o
a
ambiente,
ministradass com o objetivo de
d conscie
entizar a todos doss
p
procedimen
ntos adequa
ados à pres
servação da
d integridade física de cada, do
o
m
meio
ambie
ente, de higiiene, saúde
e e ética.



Treinamento Diário de Segura
ança: com cerda
c
de 15
5 mim de duração, qua
ando serão
o
abordadas e reforrçadas info
ormações sobre
s
as condições
c
e meio am
mbiente de
e
nerentes à sua funçã
ão, uso ad
dequado dos equipam
mentos de
e
trabalho, riscos in
o individual (EPI) e info
ormações sobre
s
os eq
quipamentoss de proteç
ção coletiva
a
proteção
(EPC) exxistentes;



Diálogoss diários co
om a liderança imedia
ata, capacita
ada e disponível para
a orientar o
trabalhador qual a melhor co
onduta a se
er adotada frente aos principais temas dass
obras, quais sejam: produção e produtividade, saúd
de e segura
ança no trab
balho, ética
a
a
e meio ambiente;



Intercâm
mbio entre as gerências de obrra e as co
oordenações dos Prog
gramas de
e
Comuniccação Socia
al, Educaçã
ão Ambienta
al para nive
elamento do
os conteúdos corretoss
das inforrmações e procedimen
p
ntos das obras.
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10.2..5.3 Subpro
ograma de
e Desmobilização
A prrimeira etap
pa realizada
a neste pro
ograma é a caracterização atua
al das área
as a serem
m
degradadas pela instalaçã
ão do empreendimentto, ou seja, antes dass intervenç
ções físicass
referrentes a estta atividade.
O ca
anteiro de obras,
o
que será
s
utilizad
do como áre
ea de apoio
o durante a ampliação
o do TMUT,,
já se
e encontra licenciado
o pela SEM
MACE (nº 231/2012), com valid
dade até 11/05/2015,
1
,
pode
endo a mesmo ser re
enovada attravés de pedido
p
mottivado. O rreferido canteiro será
á
manttido após o término das obras.
Destta maneira, o Program
ma de Desm
mobilização das Obrass deve priorizar procedimentos a
ção das atiividades de
serem
m adotadoss pela consstrutora no planejamen
p
nto para a desmobiliza
d
e
amplliação do TMUT,
T
de fo
orma a gara
antir a manutenção da
a segurança
a da popula
ação local e
dos trabalhadores, além de prioriza
ar a realocação da mão-de-obra
m
a utilizada em outross
proje
etos e obrass.
As principais
p
a
atividades
d
desenvolvid
das na oca
asião de desmobilizaçção das obras serão
o
referrentes à dessmobilizaçã
ão de estrutturas físicas
s de apoio, equipamen
ntos e destiinação finall
de Resíduos
R
Só
ólidos e Effluentes, esstando atrelado ao Pro
ograma de Gestão de
e Resíduoss
Sólid
dos.
10.2.6 INTER-R
RELAÇÃO COM
C
OUTR
ROS PROG
GRAMAS


Program
ma de Gestã
ão Ambienta
al do empre
eendimento;



Program
ma de Monitoramento da
d Qualidad
de de Água;



Program
ma de Educa
ação Ambie
ental para Trabalhador
T
es (PEAT);



Program
ma de Comu
unicação So
ocial.

AÇÃO VIGE
ENTE
10.2.7 LEGISLA


ABNT NBR 10.004 – Classifica
ação de Resíduos Sólidos;



ABNT NBR 11.174 - Armazenamento de Resíduos Classe
C
IIA - não inerte
es e Classe
e
IIB - inerrtes;



ABNT NBR 12.235 - Armazena
amento de resíduos pe
erigosos;



ABNT NBR 17.505--1 - Armaze
enamento de Líquidos Inflamáveiss e Combus
stíveis;



Resolução CONAM
MA № 275/0
01;



MA № 307/0
02, alterada
a pelas Ressoluções CO
ONAMA № 348/04, №
Resolução CONAM
012;
431/11, e № 448/20



MA № 357/2
2005, alterad
da pela CO
ONAMA № 4
430/2011.
Resolução CONAM
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10.2.8 ACOMPANHAMEN
NTO E AVAL
LIAÇÃO
Anua
almente tod
dos os dado
os serão con
nsolidados, incluindo in
nconformidades, e env
viados para
a
o IBA
AMA. Será elaborado um
u relatório
o final ao térrmino da fase de instalação.
10.2.9 CRONO
OGRAMA DE
E EXECUÇ
ÇÃO
de instalaç
ção para a
Este plano serrá iniciado desde as primeiras atividades da fase d
amplliação do TM
MUT até o fim
f das obrras.
10.2.10

R
RESPONSÁ
ÁVEL PELA
A EXECUÇÃ
ÃO

A exe
ecução do PAC é de responsabiliidade da CE
EARÁPORT
TOS.
10.3 PROGRA
AMA DE MO
ONITORAM
MENTO DA DINÂMICA
A SEDIMENTAR
Tipo de Programa

Programa de
e Monitoramen
nto e
Acomp
panhamento

C
Componente
ambiental affetado

F
Físico

C
Caráter

Pre
eventivo

Fase de
d Execução

Insstalação

Agentte executor

CEAR
RÁPORTOS

10.3.1 JUSTIFICATIVA
nto da dinâm
mica sedim
mentar se ju
ustifica por prever o vvolume de sedimentos
s
s
O monitoramen
a longo da
a costa, ve
erificando a influência
a desta mo
ovimentação
o sobre ass
moviimentado ao
feiçõ
ões praiais locais. Estte é muito importante
e para que
e seja posssível a prop
posição de
e
soluçções que permitam
p
re
esolver prob
blemas que
e possam te
er sido causados pela
a instalação
o
do em
mpreendimento.
10.3.2 OBJETIV
VOS
bjetivo deste
e programa é monitora
ar a linha de
e costa, com
m o intuito d
de identifica
ar possíveiss
O ob
proce
essos de erosão coste
eira e tamb
bém o perfil de praia, de
d forma a mapear os
s processoss
de deposição se
edimentar na
n região do
d entorno do
d Complexxo Portuário
o de Pecém
m, uma vezz
que não é possível mon
nitorar esta
as variáveis
s pontualm
mente (ou seja, apen
nas para a
T
veriificando o efeito
e
do em
mpreendimento como um todo sobre
s
estess
amplliação do TMUT),
proce
essos sedim
mentares.
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10.3..2.1 Objetiv
vos Especííficos


Monitora
ar a linha de
e costa, pelo método proposto
p
porr Emery (19
961);



Monitora
ar o perfil praial
p
atravé
és do métod
do utilizado
o por Magallhães e Maia (2003) e
Pitombeira (2004);



Gerar re
elatórios de acompanha
amento ace
erca destes processos;;

DORES
10.3.3 INDICAD


Relatório
os oceanog
gráficos elab
borados;



Acompanhamento dos processsos sedim
mentares, evidenciand
e
do os locais onde há
á
erosão ou
o deposiçã
ão de sedim
mentos;

O
10.3.4 OBJETO
bjeto deste estudo
e
é a região
r
do entorno do Complexo
C
P
Portuário
de
e Pecém.
O ob
10.3.5 METODOLOGIA E DESCRIÇÃ
ÃO
ere-se que o monitora
amento doss perfis de
e praia dê sequência ao estudo que já foii
Suge
realizzado pelo Prof. Era
asmo Diass Pitombe
eira, o qual avaliou perfis de
e praia e
progressão/regrressão da linha de pra
aia em uma
a distância de 4 km, ssendo 1 km
m a leste de
e
Pecé
ém e 3 km a oeste de Pecém.
P
Dura
ante esse estudo
e
foram
m realizado
os 10 perfis
s de praia no trecho d
de 1 km a leste e 30
0
perfiss de praia no trecho de
d 3 km a oeste, dura
ante o perííodo comprreendido en
ntre 1996 e
2004
4.
A rep
petição dessses perfis possibilitaria
p
a a avaliaçã
ão de longo
o período da
a dinâmica sedimentarr
da re
egião, de maneira que se recomen
nda utilizar da mesma metodologia supracita
ada.
10.3..5.1 Posiçã
ão dos Perffis
Os perfis
p
deve
em ser executados sempre
s
perpendicularres a linha
a de costa
a, sendo o
espa
açamento entre
e
cada perfil de 100 metros. Para execcução deste
es perfis sugere-se a
meto
odologia desscrita em Emery (1961
1).
Esse
es perfis de
evem ser repetidos com
c
a periiodicidade mensal, se
empre em horário de
e
baixa
amar de maré
m
de siizigia. Os níveis nes
sses perfis devem se
er reduzido
os ao zero
o
hidro
ográfico da DHN.
Os perfis
p
devem
m ser execu
utados duran
nte todo o periodo
p
de duração
d
da obra.
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10.3..5.2 Monito
oramento da
d Erosão e Deposiçã
ão
Atravvés da com
mparação entre
e
duas medições consecutivvas do messmo perfil poder-se-á
á
mape
ear as áre
eas de sedimentação e ás área
as de erosã
ão, possibilitando o cálculo
c
doss
respe
ectivos volu
umes.
10.3..5.3 Monito
oramento da
d Linha de
e Praia
Atravvés da con
nexão dos pontos
p
de cada perfil com a me
esma cota, poder-se-á
á mapear o
moviimento das linhas de mesma cota e, assim
m, monitorar a regresssão ou prog
gressão da
a
linha
a de praia.
10.3.6 INTER-R
RELAÇÃO COM
C
OUTR
ROS PROG
GRAMAS
entar tem ampla
a
relaçção com o Programa de Gestão
o
Este Programa de Dinâmica Sedime
Ambiental e Pro
ograma de Monitorame
M
ento da Hidrrodinâmica e Meteorologia.
AÇÃO VIGE
ENTE
10.3.7 LEGISLA
ão relaciona
ada com esste Program
ma.
Não há legislaçã
NTO E AVAL
LIAÇÃO
10.3.8 ACOMPANHAMEN
estralmente todos os dados
d
serão
o consolida
ados, incluin
ndo inconfo
ormidades, e enviadoss
Bime
para o IBAMA e ao término
o da fase de
e instalação
o um relatórrio final.
OGRAMA DE
E EXECUÇ
ÇÃO
10.3.9 CRONO
ado durante
e toda a fas
se de instala
ação para a ampliação
o do TMUT,
Este Programa será realiza
orme Tabela 51, a seg
guir, devend
do ser esten
ndido para a operação..
confo
10.3.10

R
RESPONSÁ
ÁVEL PELA
A EXECUÇÃ
ÃO

A exe
ecução do programa é de responsabilidade da
d CEARÁP
PORTOS.
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bela 51 - Cronogra
ama de Execução do
d Programa de Monitoramento
M
da Dinâmica
D
Sedimen
ntar.
Rotina de
mo
onitoramento

Nº de
d Meses
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

2
23

24

25

26
6

27

28

29

30

Realiização dos
perfis
s de praia
Monitoramento da
erosã
ão e deposição
Monitoramento da
linha de praia
Relattórios de
Acom
mpanhamento
Relattório Final
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10.4 PRO
OGRAMA DE
D MONITO
ORAMENTO
O DA HIDRO
ODINÂMICA E METEO
OROLOGIA
A
T
Tipo
de Programa

Progra
ama de Monito
oramento e
Acompanham
A
ento

Compo
onente ambiental afetado

Físico

Caráter

Preventivo
o

F
Fase
de Exec
cução

Instalação
o

Agente exec
cutor

CEARÁPORT
TOS

10.4.1 JUS
STIFICATIV
VA
Uma vez que
q a instalação do em
mpreendimento (Comp
plexo Portu
uário de Peccém) atua como
c
uma barre
eira à hidro
odinâmica local, embo
ora especifiicamente a ampliação
o do TMUT
T não
potencializze esse efe
eito (como demonstra
a a modelagem), exiiste a nece
essidade de
d se
monitorar alguns
a
parâ
âmetros taiss como ond
das, correnttes e maréss, justificando a propo
osição
de um projjeto de mon
nitoramento
o destes efe
eitos. Adicio
onalmente, as
a variáveiss meteoroló
ógicas
são essen
nciais neste
e tipo de monitoramen
m
nto, uma ve
ez que os dados são
o trabalhado
os de
forma integ
grada para descrever os
o padrões de comporrtamento hid
drodinâmico
o atuante.
10.4.2 OB
BJETIVOS
Monitorar as variáveiss hidrodinâmicas e me
eteorológica
as na regiã
ão do entorn
no do Complexo
Portuário de
d Pecém, uma vez que
q
não é possível monitorar estas variáve
eis pontualm
mente
(ou seja, apenas
a
para
a a ampliaçã
ão do TMUT), verifican
ndo o efeito
o do empree
endimento como
c
um todo so
obre as messmas.
10.4.2.1 Objetivos Específicos


o das variáveis hidrodinâmicas (o
ondas, corre
entes
Instalar 2 equipamentos de medição
e marés)
m
em pontos
p
estra
atégicos da área do Co
omplexo Po
ortuário de P
Pecém;



Instalar 1 esta
ação meteorrológica parra medição de dados de
d direção e intensidad
de do
nto, tempera
atura do ar, pressão attmosférica, umidade re
elativa do arr;
ven



Gerar relatório
os de acompanhamentto das variá
áveis elenca
adas;

10.4.3 IND
DICADORES



Rellatórios oce
eanográficoss elaborado
os;
Aco
ompanhame
ento das va
ariáveis hidrrodinâmicas
s e meteoro
ológicas;
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10.4.4 OB
BJETO
O objeto deste
d
estudo
o é entende
er a dinâmica das ond
das, correnttes, vento e maré na re
egião
do entorno
o do Complexo Portuário de Pecé
ém, bem co
omo o efeito
o do píer e das obras sobre
s
as mesmas.
ETODOLOG
GIA E DESC
CRIÇÃO
10.4.5 ME
Com o ob
bjetivo de monitorar as correnttes, ondas e marés, bem com
mo as poss
síveis
alterações das mesm
mas que venham
v
a ser causad
das pela obra
o
de am
mpliação, esses
e
parâmetross serão mo
onitorados em dois po
ontos nas proximidades do Portto de Pecé
ém. O
monitoram
mento será feito
f
com um
m aparelho do tipo AW
WAC, da No
ortek AS (htttp://www.no
ortekas.com), cujos detalhe
es técnicoss encontram
m-se na plan
nilha técnica
a no ANEXO
O V.
ois aparelho
os do mod
delo AWAC
C de 1 MH
Hz nos po
ontos P1 e P2,
Serão insttalados do
mostradoss na Figura
a 102. Atrravés do monitorame
m
ento dessess dois pontos pretend
de-se
avaliar doiis fenômenos: a) a attenuação das ondas pela
p
presen
nça do píerr, que será
á feita
através da
a comparaçção entre oss dados coletados fora
a e dentro do píer; b) o efeito do
o píer
sobre as correntes
c
de
e deriva e o transportte de sedim
mentos que ocorre na parte intern
na do
píer, na áre
ea rasa (po
onto P2).
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Figura 102 - ADA do emp
preendimento
o e os pontos
s P1 e P2 de monitoramen
m
nto de ondas,, correntes e maré.

Os dados da estação
o meteoroló
ógica (direçção e inten
nsidade do vento, tem
mperatura do
d ar,
o ar) deverã
ão ser resgatados da referida esttação
pressão attmosférica e umidade relativa do
sempre qu
ue necessárrio para a in
ntegração co
om os dado
os de hidrod
dinâmica.
10.4.5.1 Referência Metodológic
M
a do Equipa
amento
O AWAC é um mode
elo de ADCP
P (Acousticc Doppler Current
C
Proffiler), ou sejja, um perfilador
de correnttes que se baseia no método DO
OPPLER pa
ara estimarr a velocida
ade da água em
várias cam
madas. Atra
avés da em
missão de sinais
s
acústticos, que viajam
v
pela água do mar
m e
refletem nas partícula
as que estã
ão em suspensão na água (voltando para os sensore
es do
próprio aparelho), esse
e
conssegue dete
erminar a velocidade
e das pa
artículas e,, em
consequên
ncia, da pró
ópria água que carrega
a as mesm
mas. O fato das partícu
ulas estarem
m em
movimento
o faz com que
q
a veloccidade de propagação
p
o do som na
n água sejja alterada (pelo
efeito Dop
ppler). O aparelho med
de na verda
ade a altera
ação da vellocidade de
e propagaçã
ão do
som e assim consegu
ue, com precisão e com
m erro meno
or que 1%, determinarr a velocidad
de da
água.
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ADCPs no
ormais tem
m 3 sensorres, chamados de BINs, atravéss dos quais se cons
segue
determinarr as compo
onentes lesste-oeste e norte-sul da
d corrente (detalhe n
no painel in
nferior
direito na Figura 103
3. O AWAC
C tem, além
m desses 3 sensores normais,
n
um
m quarto se
ensor
orientado verticalmen
nte para cim
ma, que co
onsegue de
etectar as oscilações
o
d
da superfíc
cie do
minar as ondas
o
e marés. Esse
e quarto se
ensor é chamado de AST
mar e, asssim, determ
(Acoustic Surface
S
Tra
acking).

Figura 103- Apresentaçã
ão do ADCP AWAC
A
(paine
el superior esquerdo), com
m detalhes so
obre o esquem
ma de
fundeamentto do aparelho (painel sup
perior direito)), e o funcionamento do método
m
acústiico na vertica
al e na
horizontal (p
painéis inferiiores).

Para esse
e Programa
a de Monittoramento serão utiliz
zados aparelhos AW
WAC de 1 MHz.
Existem ap
parelhos de
e 1 MHz, 60
00 KHz e 40
00 KHz, sen
ndo que o limite de pro
ofundidade onde
devem ser usados é inversam
mente propo
orcional a sua frequê
ência. Aparrelhos com
m alta
frequência
a devem serr usados em
m águas rassas e vice-v
versa. O modelo de 1 MHz devem
m ser
usado em profundidades máximas de 30 metros
m
e me
ede camada
as com esp
pessura enttre 25
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cm e 4 me
etros, sendo
o que o apa
arelho de 40
00 KHz pod
de ser usad
do em profu
undidades de
d até
100 metross e mede ca
amadas com
m espessurra entre 1 e 8 metros.
O equipam
mento básico
o é compossto de:


Tra
ansdutor, re
esponsável pela emissão dos puls
sos acústico
os e pela d
detecção do
o som
refletido pelas partículas sólidas;



ocessador e memória interna, re
esponsável pelo registtro dos dad
dos, cálculo
o das
Pro
mé
édias e arma
azenamento
o dos dadoss;



Paccote de ba
aterias, que devem dimensiona
ados de acordo com
m o período de
amostragem e frequência
a de registro
os.

amentos po
odem funcio
onar em do
ois modos: a) modo autônomo
a
e
e, b) modo
o “em
Os equipa
tempo real”. No modo
o autônomo
o o aparelho não está conectado com nenhuma unidad
de de
superfície e faz o armazenamento dos da
ados em um
ma memória interna, a qual dev
ve ser
“descarreg
gada” de tempos em te
empos. Nessse modo o usuário só pode visu
ualizar os dados
d
coletados quando oss mesmo são “desca
arregados” para um computado
or, logo ap
pós a
campanha
a de recuperação de da
ados. No modo
m
“em te
empo real” o aparelho ffica conecta
ado a
um compu
utador na su
uperfície e transmite to
odos os da
ados em tem
mpo real, para que possam
ser visualizados no mesmo
m
tem
mpo em que são regis
strados. No
o modo “em
m tempo re
eal” o
aparelho pode
p
ficar conectado
c
a computa
ao
ador através
s de um ca
abo ou atra
avés de con
nexão
remota (via
a celular, rá
ádio ou GPS
S).
Para a tran
nsmissão de dados em
m tempo rea
al sem o uso
o de cabo é necessária a utilizaçã
ão de
uma bóia de
d superfíciie, como a mostrada na
n Figura 10
04. Esse tip
po de bóia é dotado de
e uma
bateria e um
u painel so
olar. O siste
ema funcion
na com pain
nel solar, qu
uando existte sol. A noite ou
em dias de
e tempo nu
ublado, o sistema utilizza a bateria
a. A bateria
a é recarreg
gável e pod
de ser
carregada pelo sistem
ma solar.

Figura 104
4 - Exemplos
s de bóias de superfície pa
ara uso com sistema
s
de medição
m
em te
empo real. Bó
óias
fabricadas pela Axy
ys Technologies (http://ww
ww.axystechn
nologies.com
m)
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Assim, a periodicida
ade com que
q
os da
ados serão
o descarre
egados doss equipame
entos
fundeadoss será depe
endente da escolha do
o modo do mesmo, se
e autônomo
o ou “em te
empo
real”. Entre
etanto, os mesmos
m
esttarão dispo
oníveis para
a os especia
alistas em ttempo hábill para
a confecçção dos relatórios semestrais,
s
garantindo o adequado mon
nitoramento dos
parâmetross alvo deste
e programa
a.

10.4.6 INT
TER-RELAÇ
ÇÃO COM OUTROS
O
P
PROGRAMA
AS
Este Programa de Monitorame
M
nto da Hid
drodinâmica
a e Meteoro
ologia se rrelaciona co
om o
Programa de Gestão Ambiental e Programa
a de Dinâmiica Sedimentar.
10.4.7 LEG
GISLAÇÃO
O VIGENTE
Não há leg
gislação rela
acionada co
om este Pro
ograma.
10.4.8 AC
COMPANHA
AMENTO E AVALIAÇÃ
ÃO
Semestralm
mente todo
os os dadoss serão consolidados, incluindo in
nconformida
ades, e enviados
para o IBA
AMA e ao té
érmino da fa
ase de insta
alação um re
elatório fina
al.
10.4.9 CR
RONOGRAM
MA DE EXE
ECUÇÃO
Este Progrrama será realizado
r
du
urante toda a fase de instalação para
p
a amplliação do TMUT,
conforme Tabela
T
60, a seguir, de
evendo ser estendido para
p
a operração.
10.4.10

RESPO
ONSÁVEL PELA
P
EXEC
CUÇÃO

A execuçã
ão do progra
ama é de re
esponsabilid
dade da CE
EARÁPORT
TOS.
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Tabela 52 - Cronograma de
d Execução do Programa de Monito
oramento da Hidro
odinâmica e Meteo
orologia.
Rotina de
monitoramento
m

Nº de Meses
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
9

20

21

22

23

24

25

26
6

27

28

29

30

Instalação
do
os
Equip
pamentos
Aquis
sição dos dados de
hidro
odinâmica
e
mete
eorologia
Relattórios de
Acom
mpanhamento
Relattório Final
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10.5 PROGRA
AMA DE MO
ONITORAM
MENTO DA QUALIDAD
DE DOS SE
EDIMENTOS
S
Tipo de Programa

Programa de
e Monitoramen
nto e
Acomp
panhamento

C
Componente
ambiental affetado

F
Físico

C
Caráter

Pre
eventivo

Fase de
d Execução

Insstalação

Agentte executor

CEAR
RÁPORTOS

10.5.1 JUSTIFICATIVA
Esse
e programa
a se justifiica pelo riisco ineren
nte de qua
alquer obra
a civil em ocasionarr
conta
aminação nos
n sedimentos em su
ua área de influência, uma vez q
que os conttaminantes,,
quan
ndo lançad
dos no mar,
m
acabam adsorrvendo ao material em susp
pensão e,,
freqü
üentemente
e, depositan
ndo neste co
ompartimen
nto (Moreira
a, 2009).
10.5.2 OBJETIV
VO
UT sobre a qualidade
e
Este programa objetiva accompanhar os efeitos da ampliaçção do TMU
s
s marinhos em sua áre
ea de influê
ência direta
a, funcionan
ndo também
m como um
m
dos sedimentos
indiccador de qua
alidade do Programa Ambiental
A
de
d Construçção.
10.5.2.1 Objetivvos Específicos


Mon
nitorar a qu
ualidade doss sedimento
os durante a etapa de instalação e operação
o
do empreendim
e
mento;



Tom
mar medida
as imediatass no caso de
e verificaçã
ão de inconfformidades..

10.5.3 INDICAD
DORES


Relatórios de condição
c
e qualidade dos
d sedimentos enviad
dos ao IBAM
MA;



Relatórios de inconformidades.

10.5.4 OBJETO
O
Sedimentos sup
perficiais na
a área de construção
c
da
d ampliaçã
ão do Term
minal de Mú
últiplo Uso Porto
o do Pecém
m e sua zona de influên
ncia direta.
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10.5.5 METODOLOGIA E DESCRIÇÃ
ÃO
10.5.5.1 Pontoss de Amostrragem
Serã
ão realizada
as amostrag
gens periód
dicas dos sedimentos
s
de fundo marinho, se
endo estass
nos mesmos
m
20
0 pontos de coleta de água,
á
para que os resu
ultados posssam ser av
valiados em
m
conju
unto. Estess pontos foram escolh
hidos considerando oss locais de
e influência direta dass
ativid
dades de am
mpliação do
o TMUT co
omo, por ex
xemplo, próxximos às in
nstalações e áreas em
m
que serão
s
realizzadas ativid
dades da ob
bra, tais com
mo:


Constru
ução de dois berços (e
e pátio da retroárea),
r
n
nova
ponte de acesso
o ao TMUT,,
ampliaçção (do cabe
eço) e alarg
gamento do
o quebra-ma
ar e área de
e dragagem
m.

A Ta
abela 53 descreve
d
o pontos de coleta juntamente com as coordenad
os
das e sua
a
localização. Caso seja verrificada neccessidade, a medida que
q
forem sendo executadas ass
ativid
dades da ob
bra, os ponttos selecion
nados neste
e Programa
a poderão se
er realocados.
Tabela 53 – Pontos de monitoramento
m
o de qualidad
de dos sedim
mentos.
Ponto
o

Ponto de
e monitorame
ento (Coorden
nadas
UTM,, Datum SAD69, Zona 24 M)
M
X

Y

1

519.082
2,7673

9.609.094,3
3992

2

520.529
9,1503

9.609.482,2
2204

3

522.547
7,3792

9.610.585,3
3023

4

523.109
9,7531

9.608.964,9
9273

5

522.423
3,1386

9.608.163,0
0897

6

519.458
8,5822

9.610.139,3
3819

7

520.649
9,5767

9.610.080,3
3822

8

521.550
0,5726

9.609.352,3
3856

9

522.201
1,5696

9.610.369,3
3809

10

522.225
5,5695

9.610.139,3
3820

11

522.193
3,5696

9.609.220,3
3862

12

521.727
7,4101

9.610.917,6
6945

13

522.135
5,4952

9.610.521,8
8337

14

522.291
1,5618

9.610.321,6
6102

15

523.044
4,4441

9.609.393,8
8771

16

522.610
0,6015

9.609.063,9
9047

17

522.070
0,4206

9.609.179,7
7756

18

521.467
7,4792

9.608.664,3
3825

19

522.220
0,5776

9.608.767,0
0815

20

521.583
3,4017

9.608.292,8
8398
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Parâme
etros
Loca
alizados na margem
m
sudestte da área pro
ojetada para
ponte de acesso ao TMUT
Loca
alizados na margem
m
sudoeste da área prrojetada para
ponte de acesso ao TMUT
Reg
gião a sudeste
e da área desttinada a ampliação do
quebra-mar
Área
a em frente a construção do
o terminal de múltiplo
m
uso,
próx
ximo aos demais terminais d
de movimenta
ação de
carg
gas
Área
a situada na Bacia
B
de evolu
ução do Comp
plexo
Porttuário de Pecé
ém, recebendo
o influência diireta das
ativiidades portuárias e obras d
de ampliação do
d Complexo
Porttuário de Pecé
ém

Área
a de empréstimo de materia
al a ser dragado

Dem
mais áreas loccalizadas denttro da AID que
e recebem
influ
uência direta das
d obras de a
ampliação do Complexo
Porttuário de Pecé
ém
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Mapa 17 - Pontos para Amostragem
m da Qualidad
de da Água, Sedimentos e Fauna Aquá
ática.
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10.5.5.2 Parâme
etros do Mo
onitoramentto
a a definição
o dos parâm
metros de qualidade
q
dos
d sedimentos, consid
derou-se a Resolução
o
Para
CON
NAMA nº 45
54/12, que dispõe
d
sobre
e o gerenciamento de material dra
agado. Entrretanto, é a
única
a legislação nacional (aplicada a realidad
de ambienttal naciona
al, mas baseada nass
conssagradas le
egislações canadenses
c
s, norte-am
mericanas e européiass) que aborrda valoress
limite
es para os principais poluentes encontrados
e
s nos sedim
mentos marinhos, esp
pecialmente
e
próxiimo a regiões portuária
as.
Assim
m, os parâmetros a serem
s
monitorados inc
cluem: mettais e semi metais, TB
BT (μg/kg);;
pestiicidas organ
noclorados (μg/kg), PC
CBs (μg/kg
g), Hidrocarbonetos Po
oliciclicos Aromáticos–
A
–
HPA
As (μg/kg); carbono
c
orrgânico tota
al (%), nitro
ogênio kjeld
dahl total (m
mg/Kg) e fó
ósforo totall
(mg/Kg), tal com
mo descrito na Tabela 54 e Tabela
a 55.
Adiciionalmente deverão se
er realizada
as amostragens para caracterização granulo
ométrica, a
fim de
d verificarr o efeito da
d granulom
metria sobre as conccentrações das substâ
âncias que
e
venh
ham a ser detectadas.
Tabela 54 - Pa
arâmetros parra análise de qualidade do
os sedimento
os, adotando valores de re
eferência
pre
econizados pela
p
Resoluçã
ão CONAMA nº 454/12.
Níveis de classificação
o do material
a se
er dragado – Água
salina/s
salobra (em unidade
u
de
material sec
co)

Su
ubstâncias

Nívell 1

Nível 2

Arsênio (As)

194

70²

Cadmio (Cd)

1,2²²

7,24

Chumbo (Pb)

46,7
7²

218²

Cobre (Cu)
(

34²²

270²

Cromo (Cr)

81²²

370²

Mercúrio (Hg)

0,34

1,05

Níquel (Ni)

20,9
9²

51,6²

Zinco (Z
Zn)

150
0²

410²

Tributilesttanho

1005

1.0005

HCH (Alfa-HCH)

0,32
2³

0,99³

HCH (Beta
a-HCH)

0,32
2³

0,99³

HCH (Delta
a-HCH)

0,32
2³

0,99³

M
Metais
e Semi metais (mg/kkg)

TBT (μg/kg)
(

Pessticidas organ
noclorados (μg
g/kg)
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Níveis de classificação
o do material
a se
er dragado – Água
salina/s
salobra (em unidade
u
de
material sec
co)

Su
ubstâncias

Nívell 1

Nível 2

HC
CH (Gama-HC
CH/Lindano)

0,32
2¹

0,99¹

Clordano (Alfa)

2,26
6³

4,79³

Clordano (Gama)

2,26
6³

4,79³

DDD
Da

1,22
2¹

7,81¹

DDE
Eb

2,07
7¹

374¹

DDT
Tc

1,19
9¹

4,77¹

Dieldrrin

0,71
1¹

4,3¹

Endriin

2,67
7¹

62,4¹

22,7
7²

180²

Benzo(a)an
ntraceno

2804

6901

Benzo(a)p
pireno

2304

7601

Crisen
no

3004

8501

Dibenzo(a,h)a
antraceno

434

1401

Acenaftteno

162

5002

Acenaftileno

442

6402

Antrace
eno

85,3
32

11002

Fenantrreno

2402

15002

Fluorantteno

6002

51002

Fluore
eno

192

5402

2-Metilnafftaleno

702

6702

Naftale
eno

1602

21002

Bifenilas Polic
cloradas –

PCBs (μg/kg)

Somatório das 7 bifenilasd

Grup
po A

Hid
drocarbonetoss
Policíclicos
Arom
máticos – HPA
As
(μg/kg)

Grup
po B
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Níveis de classificação
o do material
a se
er dragado – Água
salina/s
salobra (em unidade
u
de
material sec
co)

Su
ubstâncias

Somató
ório de
HP
PAs

Nívell 1

Nível 2

Piren
no

665
52

26002

-

-

40002,e

a DDD: 2,2-bis(p-cclorofenil)-1,1--dicloroetano ou diclorodife
enildicloroetan
no. Este crité
ério se aplica a soma doss
isôme
eros p,p’ e o,p’;
b DDE: 1,1-dicloro-2,2,bis(p-clorrofenil)etileno ou diclorodife
enildicloroetile
eno. Este crité
ério se aplica
a a soma doss
isôme
eros p,p’ e o,p’;
c DDT
T: 2,2-bis(p-clorofenil)-1,1,1
1-tricloroetano
o ou diclorodifeniltricloroeta
ano. Este crité
ério se aplica
a a soma doss
isôme
eros p,p’ e o,p’;
d A se
ete bifenilas co
orrespondem a PCB 28, 52
2, 101, 118, 13
38, 153 e 180;;
e Som
matório inclui, alem dos com
mpostos avalia
ados: benzo(b
b)fluoranteno, benzo(k)fluorranteno, benzo(ghi)perileno
o
e inde
eno( 1,2,3 cd) pireno.
Tabela 55 – Valores orientad
dores para CO
OT, NT e FT dos
d sedimenttos, adotando
o valores de referência
pre
econizados pela
p
Resoluçã
ão CONAMA nº 454/12.
Parâmetros
s

Valor A
Alerta

Carbo
ono Orgânico Total
T
(%)

10

Nitrogên
nio Kjeldahl To
otal (mg/Kg)

4800

Fósforo Total (m
mg/Kg)

2000

10.5.5.3 Periodicidade do Monitorame
M
ento
O mo
onitoramento será feito
o em todos os pontos no mesmo período, de
evendo a amostragem
m
ser realizada
r
no
o menor inttervalo de tempo
t
poss
sível, salvo condições adversas de
d tempo e
conccomitante co
om as amo
ostragens para
p
o Monitoramento da Qualida
ade da Águ
ua (quando
o
coinccidente). Oss pontos de
e coleta forram delimittados segundo atividades previsttas no item
m
10.6.5.1, portan
nto, se houvver inclusão
o de demais atividade
es que não estejam prrevistas, oss
ponto
os de monittoramento deverão
d
serr reavaliado
os.
A rottina de mon
nitoramento
o deverá se
er semestra
al, devido a complexid
dade das an
nálises doss
grupos de com
mpostos orrgânicos contemplado
os pela Resolução C
CONAMA nº 454/12;;
entre
etanto, esta pode varia
ar de acordo
o com as op
perações de
e dragagem
m.
Deve
erá ser rea
alizada uma amostrag
gem antes do início das obrass de amplia
ação, para
a
verifiicar a qualid
dade dos se
edimentos antes
a
do início das ativvidades, a ffim de se acompanharr
as po
ossíveis alte
erações cau
usadas pela
a ampliação
o do mesmo
o.
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10.5.5.4 Coleta e Análise de
d Amostrass pelo Labo
oratório
A me
etodologia de coleta deverá
d
base
ear-se no “Guia Nacio
onal de Coleta e Prese
ervação de
e
Amostras de Ág
gua, Sedimento, Comu
unidades Aq
quáticas e Efluentes L
Líquidos” (A
ANA, 2011),
um documento
o de referê
ência técniica para disciplinar
d
os procediimentos de
e coleta e
ervação de
e amostras de sedime
entos destin
nadas ao monitorame
m
nto de qua
alidade doss
prese
mesm
mos.
De maneira
m
gerral, as amo
ostragens deverão ser obtidas co
om auxílio d
de petit-pon
nar ou van-veen
n. O mesmo
o deverá se
er trazido para a emba
arcação, ab
berto sobre uma bande
eja plástica
a
e, co
om o auxíliio de uma espátula (metálica e plástica) deverá
d
ser amostrada a camada
a
que ficara
supe
erior do sed
dimento (nã
ão contemp
plando os sedimentos
s
am em conttato com o
amosstrador e com a bandeja) para as
a substânc
cias contem
mpladas na CONAMA; o restante
e
dos sedimentos
s
s deverá serr amostrado
o para a carracterização
o granulométrica.
As amostras da
as substânccias orgâniccas (pesticid
das, PCBs, HPAs e TB
BTs) contem
mpladas na
a
CON
NAMA deverrão ser amo
ostradas co
om espátula
a metálica e acondicion
nadas em embalagens
e
s
de allumínio iden
ntificadas (d
devidamentte calcinada
as, para elim
minar qualq
quer tipo de substância
a
orgânica que po
ossa contam
minar as mesmas). As
s destinadas aos meta
ais, semi me
etais, COT,,
NT e PT devem
m ser amosstradas com
m espátula plástica
p
e armazenada
a
as em saco
os plásticoss
identtificados, separadame
ente das amostras
a
de
e granulom
metria, que também devem serr
acon
ndicionadas em sacos plásticos, devidament
d
te identifica
ados. Todass devem se
er mantidass
sob-rrefrigeração
o e enviada
as imediata
amente para
a o laborattório respon
nsável pela
as análises,,
deve
endo o mesmo possuirr métodos certificados
c
pelo INME
ETRO e posssuir licença
a ambientall
e lice
ença sanitá
ária. As aná
álises deverrão basear-se no Stan
ndard Metho
ods for Examination off
Wate
er and Wastewater (Sta
andard Metthods, 2013
3).
Deve
em ser an
notados na
a planilha de campo
o informaçõ
ões como data, hora
a, maré e
profu
undidade da
a coluna d’á
água em cada ponto.
10.5.5.5 Avaliaçção dos Ressultados
A avaliação de uma possívvel contaminação nos sedimentoss poderá se
er realizada através da
a
avaliação dos re
esultados analíticos,
a
co
om posterio
or comparaçção com oss valores pre
econizadoss
o CONAMA
A nº454/12
2. Tal ava
aliação será
á compara
ativa, consiiderando o
pela Resolução
nco” (camp
panha realizzada antes das atividades) com as demaiss análises realizadas..
“bran
Serã
ão elaborad
dos gráficoss para dem
monstrar o comportam
mento dos resultados
s obtidos e
apliccados testess estatístico
os, exemplo
o ANOVA, para
p
tratame
ento dos da
ados.
10.5.5.6 Proced
dimento de Correção
C
No caso
c
de obsservação de
e alteração brusca no padrão obsservado em
m medições anteriores,,
será realizado imediatam
mente um
m diagnóstiico da ca
ausa, confforme as atividadess
poten
ncialmente poluidorass no ponto de dete
ecção da não conformidade, devendo-se
d
e
conssiderar, entrre outras, ass seguintes possibilida
ades:
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Erro na análise;



Prováve
el causa, co
onsiderando
o as ativida
ades potenccialmente poluidoras no
n ponto de
e
detecçã
ão da não co
onformidade, incluindo
o autoanálisse do próprio empreend
dimento;

Em qualquer
q
do
os casos, se
erá feito o registro
r
da situação,
s
fo
ormulário ap
presentado no Quadro
o
3, en
ncaminhand
do o mesm
mo para a equipe
e
de gestão
g
amb
biental, que dará pross
seguimento
o
para as devidass providênciias.
Quadro 16
1 – Formulárrio: Ficha de verificação de
d alteração da
d qualidade dos sedimen
ntos
Ficha de verificação de
d alteração da
d qualidade dos sedimen
ntos
Da
ata de verifica
ação:

Horário:

Técnico Responsávell/Assinatura:

Local:

Cond
dição/padrão alterado
a
Ativid
dades potencia
almente
poluidoras
Provável caussa
Medidas Correttivas
M
Necessáriass

10.5.6 INTER-R
RELAÇÃO COM
C
OUTR
ROS PROG
GRAMAS
a se relacio
ona com o Programa
a Ambienta
al de Consstrução, Pro
ograma de
e
Este Programa
ama de Mon
nitoramento
o da Qualida
ade da Águ
ua.
Gesttão Ambienttal e Progra
10.5.7 LEGISLA
AÇÃO VIGE
ENTE


Lei Nº 7.661/1988, que Institui o Pla
ano Nacion
nal de Gere
enciamento Costeiro e
dá outras
o
providências.



Deccreto Nº 5.300/2004, que regula
amenta a Lei
L no 7.661, de 16 de
d maio de
e
198
88.



Ressolução CO
ONAMA nºº 454/2012
2 - Estabelece as diretrizes ge
erais e oss
proccedimentoss referencia
ais para o gerenciamen
nto do mate
erial a ser dragado
d
em
m
águ
uas sob jurissdição nacio
onal

NTO E AVAL
LIAÇÃO
10.5.8 ACOMPANHAMEN
e todos os dados serã
ão consolida
ados, incluin
ndo inconfo
ormidades, e enviadoss
Semestralmente
o da fase de
e instalação
o um relatórrio final.
para o IBAMA e ao término
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10.5.9 CRONO
OGRAMA DE
E EXECUÇ
ÇÃO
ado durante
e toda a fas
se de instala
ação para a ampliação
o do TMUT,
Este Programa será realiza
confo
orme Tabela 56, a se
eguir, pode
endo ser estendido para a operração considerando o
Com
mplexo Porttário do Pecém,
P
obsservando que
q
deverá
á ser adap
ptado de maneira a
conte
emplar toda
a a área do CPP.
10.5.10

R
RESPONSÁ
ÁVEL PELA
A EXECUÇÃ
ÃO

A exe
ecução do programa é de responsabilidade da
d CEARÁP
PORTOS.
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Tabela 56 - Cronograma
a de Execução do Programa de Monitoramento da Qua
alidade dos Sedim
mentos.
Rotina
R
de
mon
nitoramento

Nº de Meses
s
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
4

15

16

17

1
18

19

20

21

22

23

24

25
5

26

27

28

29

30

Campanhas
amos
strais
Análise
de
parâm
metros
em
laborratório
Relattórios de
Acom
mpanhamento
Relattório Final
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10.6 PROGRA
AMA DE MO
ONITORAM
MENTO DA QUALIDAD
DE DA ÁGU
UA
Tipo de Programa

Programa de
e Monitoramen
nto e
Acomp
panhamento

C
Componente
ambiental affetado

F
Físico

C
Caráter

Pre
eventivo

Fase de
d Execução

Insstalação

Agentte executor

CEAR
RÁPORTOS

10.6.1 JUSTIFICATIVA
Esse
e programa
a se justiffica pelo risco
r
inere
ente a qua
alquer obra
a civil de ocasionarr
conta
aminação nos
n recursoss hídricos em
e sua área
a de influência.
10.6.2 OBJETIV
VO
etiva acomp
panhar os efeitos
e
da am
mpliação do
o TMUT so
obre a qualidade da ág
gua em sua
a
Obje
área de influênccia direta funcionando também co
omo um indiicador de qualidade do
o Programa
a
Ambiental de Co
onstrução.
10.6.2.1 Objetivvos Específicos


Mon
nitorar a qu
ualidade da
a água durrante a etap
pa de insta
alação e op
peração do
o
emp
preendimen
nto;



Tom
mar medida
as imediatass no caso de
e verificaçã
ão de inconfformidades..

DORES
10.6.3 INDICAD


Relatórios de condição
c
e qualidade das
d águas enviados
e
ao
o IBAMA;



Relatórios de inconformidades.

10.6.4 OBJETO
O
Água
as oceânica
as da área de construçção da amp
pliação do Terminal de
e Múltiplo Uso
U - Porto
o
do Pecém e sua
a zona de in
nfluência dirreta.
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10.6.5

M
METODOLO
OGIA E DES
SCRIÇÃO

ação/Coleta
a
10.6.5.1 Pontoss de Verifica
Serã
ão realizada
as coletas periódicass de amos
stras de água
á
oceân
nica. Para tal, foram
m
esco
olhidos 20 pontos
p
de co
oleta consid
derando os locais de in
nfluência direta das atiividades de
e
amplliação do TMUT
T
como
o, por exem
mplo, próximos às insstalações e áreas em que serão
o
realizzadas ativid
dades da ob
bra, tais com
mo:


Constru
ução de doiis berços (e
e pátio da retroária),
r
n
nova
ponte de acesso
o ao TMUT,,
ampliaçção (do cabe
eço) e alarg
gamento do
o quebra-ma
ar e área de
e dragagem
m.

A Ta
abela 57 descreve
d
o pontos de coleta juntamente com as coordenad
os
das e sua
a
necessidad
localização (Ma
apa 17). Caso
C
seja verificada
v
de, a medida que forem sendo
o
execcutadas as atividades da obra, os
o pontos selecionado
s
os neste P
Programa poderão serr
realo
ocados.
Tabela 57
5 – Pontos de
d monitoram
mento de qualidade da águ
ua.
Ponto
o

Ponto de
e monitorame
ento (Coorden
nadas
UTM,, Datum SAD69, Zona 24 M)
M
X

Y

1

519.082
2,7673

9.609.094,3
3992

2

520.529
9,1503

9.609.482,2
2204

3

522.547
7,3792

9.610.585,3
3023

4

523.109
9,7531

9.608.964,9
9273

5

522.423
3,1386

9.608.163,0
0897

6

519.458
8,5822

9.610.139,3
3819

7

520.649
9,5767

9.610.080,3
3822

8

521.550
0,5726

9.609.352,3
3856

9

522.201
1,5696

9.610.369,3
3809

10

522.225
5,5695

9.610.139,3
3820

11

522.193
3,5696

9.609.220,3
3862

12

521.727
7,4101

9.610.917,6
6945

13

522.135
5,4952

9.610.521,8
8337

14

522.291
1,5618

9.610.321,6
6102

15

523.044
4,4441

9.609.393,8
8771

16

522.610
0,6015

9.609.063,9
9047

17

522.070
0,4206

9.609.179,7
7756

18

521.467
7,4792

9.608.664,3
3825

19

522.220
0,5776

9.608.767,0
0815

20

521.583
3,4017

9.608.292,8
8398

MRS Estudos
E
Ambien
ntais Ltda
www.m
mrsambiental.co
om.br

Parâme
etros
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alizados na margem
m
sudestte da área pro
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ponte de acesso ao TMUT
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alizados na margem
m
sudoeste da área prrojetada para
ponte de acesso ao TMUT
Reg
gião a sudeste
e da área desttinada a ampliação do
quebra-mar
Área
a em frente a construção do
o terminal de múltiplo
m
uso,
próx
ximo aos demais terminais d
de movimenta
ação de
carg
gas
Área
a situada na Bacia
B
de evolu
ução do Comp
plexo
Porttuário de Pecé
ém, recebendo
o influência diireta das
ativiidades portuárias e obras d
de ampliação do
d Complexo
Porttuário de Pecé
ém

Área
a de empréstimo de materia
al a ser dragado

Dem
mais áreas loccalizadas denttro da AID que
e recebem
influ
uência direta das
d obras de a
ampliação do Complexo
Porttuário de Pecé
ém
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10.6.5.2 Parâme
etros do Mo
onitoramentto
a a definição
o dos parâm
metros de condição e padrão
p
da qualidade
q
da
a água, con
nsiderou-se
e
Para
a Re
esolução CO
ONAMA nº 357/05 alte
erada pela Resolução
R
C
CONAMA
n
nº 430/2011 associada
a
aos possíveis
p
re
esíduos e efluentes
e
ge
erados na diferentes ettapas das o
obras de am
mpliação do
o
emprreendimentto.
Será
á adotada a Classe 1 para águass salinas. Os
O parâmettros para an
nálise da condição da
a
água
a serão temperatura, salinida
ade, pH, oxigênio dissolvido
o (OD), parâmetros
p
s
bacte
eriológicos, parâmetro
os visualme
ente observados, entre
e outros como mostra na Tabela
a
58. Para a an
nálise de padrão da
a água de
everão ser analisadoss metais, compostoss
nitrog
genados, sulfetos, fosfatos, agrottóxicos, hid
drocrbonetos policíclico
os aromátic
cos (HPAs),
comp
postos orga
anocloradoss (PCBs), en
ntre outros descritos na Tabela 59
9.
Tabella 58 - Parâm
metros para an
nálise de con
ndição de qua
alidade das águas
á
salinas
s considerand
do Padrão de
e
referênciia Classe 1 co
onforme a Re
esolução CON
NAMA nº 357
7/05.
Condição da
a Água
Parâmetro
o

Padrão de referência Classe 1

Efeito toxxico crônico a organismos

Não
o verificacao, de
d acordo com
m os critérios estabelecidoss
pelo orgao ambiiental compete
ente, ou, na su
ua ausência,
por instituicoes nacionais
n
ou internacionais renomadas,
co
omprovado pela realizacao d
de ensaio eco
otoxicologico
padronizad
do ou outro me
etodo cientifica
amente
reconhe
ecido

M
Material
flutuante

Virtualmente ausentes

Óleos e graxa
as

Virtualmente ausentes

Substâncias que
q produzem
m odor e turbid
dez

Virtualmente ausentes

C
Corantes
provvenientes de fo
ontes antrópiccas

Virtualmente ausentes

Resíduos sólidos ob
bjetáveis

Colifo
ormes termotolerantes

Virtualmente ausentes
 Para o uso de
d recreacao de contato prrimário devera
a
se
er obedecida a Resolucao C
CONAMA nº 27
74, de 2000;
 Para o cultivo de molusscos bivalves destinados a
alimentacao hum
mana, a média
a geométrica da densidade
e
de
e coliformes termotolerante
t
es, de um minimo
m
de 15
5
am
mostras colettadas no mesmo local, nao deverá
á
ex
xceder 43 porr 100 mililitro
os, e o perce
entil 90% nao
o
de
everá ultrapassar 88 coliform
mes termolera
antes por 100
0
miililitros. Essess índices de
everão ser mantidos
m
em
m
mo
onitoramento anual com um
m mínimo de 5 amostras;

Para os de
emais usos nã
ão deverá ser excedido um
m
lim
mite de 1.00
00 coliformess termoleranttes por 100
0
miililitros em 80
0% ou mais d
de pelo menos 6 amostrass
co
oletadas dura
ante o perííodo de um
m ano, com
m
pe
eriodicidade biimestral;
 A E. Coli poderá
p
ser determinada em
m substituicao
o
ao
o parametro co
oliformes term
motolerantes de acordo com
m
lim
mites estabeleccidos pelo org
gao ambiental competente.

C
Carbono
Orgân
nico

Até 3 mg/L , como C.

Oxigê
ênio dissolvido
o (OD),

Em qualque
er amostra, nao inferior a 6 mg/L
m
O2.
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Condição da
a Água
Parâmetro
o

Padrão de referência Classe 1

pH

6,5
6 a 8,5, nao
o devendo havver uma mudanca do pH
naturral maior do qu
ue 0,2 unidade
e.

Tabe
ela 59 - Parâm
metros para análise
a
de pa
adrão de qualidade das ág
guas salinas n
nas diferentes etapas do
empreendiimento, adota
ando padrão de referência
a Classe 1 a Resolução
R
CO
ONAMA nº 35
57/05.
Parâmetros

Valor Máximo – Classe 1

Alumínio dissolviido

1,5mg/L Al

Arsênio total

0,01 mg/L
L As

Bário total

1,0 mg/L Ba

Berilio total

5,3 µg/L Be

Boro total

5,0 mg/L
LB

Cádmio total

0,005 mg/L
L Cd

C
Chumbo
total

0,01 mg/L
L Pb

Cianeto livre

0,001 mg/L
L Cn

Cloro residua
al total (combinado + livre)

0,01 mg/L
L Cl

Co
obre dissolvido

0,05 mg/L
L Cu

Cromo total

0,05 mg/L
L Cr

Ferro dissolvido
o

0,3 mg/L Fe

Fluoreto total

1,4 mg/L
LF

Fósforo total

0,062 mg//L P

M
Manganês
tota
al

0,1 mg/L Mn

M
Mercúrio
total

0,0002 mg//L Hg

Níquel total

0,025 mg/L Ni

Nitrato

0,40 mg/L
LN

Nitrito

0,07 mg/L
LN

Notrogê
ênio amoniaca
al total

0,40 mg/L
LN

Polifo
osfatos (determinado pela diferença
d
entre
e fósforo ácido
o hidrolisável total
e fóssforo reativo to
otal)

0,031 mg//L P

Prata total

0,005 mg/L
L Ag

Selênio total

0,01 mg/L
L Se

Sulfetos (H2S não disssociado)

0,002 mg//L S

Tálio total

0,1 mg/L Tl

Urânio total

0,5 mg/L
LU

Zinco total

0,09 mg/L
L Zn

A
Aldrin
+ Dildrin
n

0,0019 µg
g/L

Benzeno

700 µg/L

Carbaril

0,32 µg//L

Clord
dano (cis + tra
ans)

0,004 µg
g/L

2,4-D

30,0 µg//L

D
DDT
(p,p’ –DDT
T + p,p’ –DDE
E + p,p’ –DDD
D)

0,001 µg
g/L

Demeton (D
Demeton-O + Demeton-S)
D

0,1 µg/L
L

Dodecacloro pentaciclo
odecano

0,001 µg
g/L
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Parâmetros

Valor Máximo – Classe 1

Endossu
ulfan (α + β + sulfato)

0,01 µg//L

Endrin

0,004 µg
g/L

Etilbenzeno

25 µg/L
L

Fenóis totais (substância
as que reagem
m com 4-amino
oantipirina)

60 µg/L C6H5OH

Gution

0,01 µg//L

Heptacloro
o epóxido + Heptacloro
H

0,001 µg
g/L

Lin
ndano (ϒ-HCH
H)

0,004 µg
g/L

Malation

0,1 µg/L
L

Metoxicloro

0,03 µg//L

Metoxicloro

0,03 μg//L

Monoclorobenze
eno

25 μg/L
L

P
Pentaclorofeno
ol

7,9 μg/L
L

PCBs - Bifenilas
B
Policcloradas

0,03 μg//L

Substância
as tensoativass que reagem com o azul de
e metileno

0,2 mg/L LAS
L

2,4,5-T

10,0 μg//L

Tolueno

215 μg/L

Toxafeno

0,0002 μg
g/L

2,4,5-TP

10,0 μg//L

T
Tributilestanho
o

0,01 μg/L TBT
T

T
Triclorobenzen
no (1,2,3-TCB
B + 1,2,4-TCB))

80 μg/L
L

T
Tricloroeteno

30,0 μg//L

Caso
o sejam in
ncluídos elementos no
n sistema
a durante a instalaçção ou op
peração do
o
emprreendimentto, seus po
ossíveis contaminante
es devem ser
s incluído
os no monitoramento,,
bem como outro
os, considerrados necessários pelo
o órgão ambiental.
o sejam in
ncluídos elementos no
n sistema
a durante a instalaçção ou op
peração do
o
Caso
emprreendimentto, seus posssíveis conttaminantes devem ser incluídos no monitoram
mento.
10.6.5.3 Periodicidade do Monitorame
M
ento
O mo
onitoramento será feito
o em todos os pontos no mesmo período. O
Ou seja, a amostragem
m
de to
odos os po
ontos de co
oleta será re
ealizada no
o menor inttervalo de ttempo poss
sível, salvo
o
cond
dições adve
ersas de tem
mpo. Os po
ontos de co
oleta foram
m delimitado
os segundo
o atividadess
previistas no ite
em 10.6.5.1
1. Portanto
o, se houve
er inclusão de demaiss atividade
es que não
o
estejjam prevista
as, os ponto
os de monittoramento deverão
d
serr reavaliado
os.
O Complexo
C
P
Portuário
do
o Pecém é um porto
o “offshore”, não sen
ndo signific
cativamente
e
afeta
ado pela varriação sazo
onal das corrrentes ou períodos
p
de
e seca e esttiagem, sen
ndo assim a
perid
dicidade da coleta não deverá seg
guir um padrão sazona
al no ambien
nte.
A rottina de mon
nitoramento será feita da
d seguinte forma:


Con
ndições vissualmente verificáveis
s: verificada
as diariamente, em horário de
e
inte
ensa atividade;
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Con
ndições/pad
drão verificá
áveis em ca
ampo: verificcadas sema
analmente;



Pad
drão verificá
ável em laboratório: an
nalisadas trimestralmen
nte, podend
do variar de
e
aco
ordo com ass operaçõess de dragag
gem.



Antes do início das obra
as de ampliação, para verificar a qualidad
de da água
a
es do início
o das ativida
ades.
ante



Diante da exe
ecução de uma
u
ativida
ade de drag
gagem, a ccomposição
o da coluna
a
d’ág
gua tem que
e ser monittorada para se avaliar o quanto ass concentrações foram
m
alte
eradas dura
ante o proce
edimento da dragagem
m, e se esssas se man
ntiveram ou
u
não
o em conforrmidade com
m a Resolu
ução CONA
AMA nº 357//05. Dessa maneira, a
ava
aliação da qualidade da
a água deve
erá ser refo
orçada com amostragens de água
a
do local draga
ado (Pontoss de coleta P13, P14, P15) que devem serr realizadass
ante
es, durante
e e depois da
d atividade
e de dragag
gem, geran
ndo dados que
q podem
m
ser comparado
os entre si. Isso refletirá o impa
acto causad
do pela perrturbação e
rem
moção da coluna
c
sedimentar e conseqüent
c
te liberação
o da água intersticial,,
con
ntaminada ou
o não, dependendo do
o local.

10.6.5.4 Coleta e Análise de
d Amostrass pelo Labo
oratório
A me
etodologia de coleta deverá
d
base
ear-se no “Guia Nacio
onal de Coleta e Prese
ervação de
e
Amostras de Ág
gua, Sedimento, Comu
unidades Aquáticas
A
e Efluentes L
Líquidos” (A
ANA, 2011))
confo
orme aprovvado pela Resolução
R
A
ANA
724/20
011, como documento
o de referên
ncia técnica
a
para disciplinar os procedim
mentos de coleta
c
e pre
eservação de
d amostrass de águas destinadass
ao monitoramen
m
nto de qualidade dos re
ecursos híd
dricos.
De maneira
m
gerral, as amo
ostragens deverão
d
serr obtidas em
m três profu
undidades (superfície,,
meio
o e fundo), indicando a data, hora e marré em cada
a ponto. Em campo devem serr
realizzadas mediidas de pH,, oxigênio dissolvido
d
(O
OD), salinid
dade, tempe
eratura, tran
nsparência,,
turbid
dez, descriitos pela ANA
A
(2011)). Após a coleta, as amostras d
de água deverão serr
manttidas sob refrigeração
r
o (caso neccessário) e//ou acondiccionados co
om algum reagente e
envia
adas imedia
atamente para
p
o laborratório resp
ponsável pe
elas análise
es, devendo
o o mesmo
o
posssuir métodos certificado
os pelo INM
METRO e possuir
p
licen
nça ambien
ntal e licenç
ça sanitária..
Para
a os demaiss parâmetro
os físicos, químicos
q
e biológicos a análises deverão ba
asear-se no
o
Standard Metho
ods for Exam
mination of Water and Wastewate
er (APHA, 1998).
10.6.5.5 Avaliaçção dos Ressultados
A avvaliação de
e uma posssível contam
minação na
a água serrá relizada sem duas
s frentes: a
prime
eira, atravé
és da verificcação da exxistência de
e produto sobrenadant
s
te; a segun
nda atravéss
da avaliação
a
dos resultad
dos analíticcos. Tal av
valiação será compara
ativa, considerando o
“bran
nco” (campanha realizzada antes das ativida
ades) com as demais análises re
ealizadas e
tendo
o como refe
erência os padrões
p
esttabelecidos pela Resollução CONA
AMA nº 357
7/05. Serão
o
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elabo
orados gráfficos para demonstrar
d
r o comporttamento dos resultado
os obtidos e aplicadoss
teste
es estatísticos, exemplo
o ANOVA, para
p
tratam
mento dos da
ados.
10.6.5.6 Proced
dimento de Correção
C
No caso
c
de observação de
e alteração brusca
b
de condição
c
ou
u padrão ob
bservado em
m mediçõess
anterriores, será
á realizado imediatame
ente um dia
agnóstico da causa, co
onforme as
s atividadess
poten
ncialmente poluidorass no ponto de dete
ecção da não conformidade, devendo-se
d
e
conssiderar, entrre outras, ass seguintes possibilida
ades:


Calibraçção do equiipamento de
e medição;



Erro na análise;



Prováve
el causa, co
onsiderando
o as ativida
ades potenccialmente poluidoras no
n ponto de
e
detecçã
ão da não co
onformidade, incluindo
o autoanálisse do próprio empreend
dimento;



Alteraçã
ão climática
a.

Em qualquer
q
do
os casos, se
erá feito o registro
r
da situação,
s
fo
ormulário ap
presentado no Quadro
o
17, encaminhan
e
ndo o mesm
mo para a e
equipe de gestão
g
amb
biental, que dará pross
seguimento
o
para as devidass providênciias.
Quad
dro 17 – Form
mulário: Ficha
a de verificaç
ção de alteraç
ção da qualid
dade da água
Ficha
a de verificaç
ção de alteraç
ção da qualid
dade da água
Da
ata de verifica
ação:

Horário:

Técnico Responsávell/Assinatura:

Local:

Cond
dição/padrão alterado
a
Ativid
dades potencia
almente
poluidoras
Provável caussa
Medidas Correttivas
M
Necessáriass

10.6.6 INTER-R
RELAÇÃO COM
C
OUTR
ROS PROG
GRAMAS
ma Ambienttal de Consstrução, Prrograma de
e
Este Programa guarda relação com o Program
ama de Mon
nitoramento
o da Biota Aquática.
A
Gesttão Ambienttal e Progra
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10.6.7 LEGISLA
AÇÃO VIGE
ENTE


Lei Nº 7.661/1988, que Institui o Pla
ano Nacion
nal de Gere
enciamento Costeiro e
dá outras
o
providências.



Deccreto Nº 5.300/2004, que regula
amenta a Lei
L no 7.661, de 16 de
d maio de
e
198
88.



Ressolução CO
ONAMA nº 357/2005
3
- Dispõe sob
bre a classifficação dos
s corpos de
e
águ
ua e diretrizzes ambienttais para o seu enquadramento, bem como estabelece
e
outras prov
as condições
c
e padrões de
d lançamen
nto de eflue
entes, e dá o
vidências;



Ressolução CO
ONAMA nº 430/2011 - Dispõe so
obre as con
ndições e padrões
p
de
e
lanççamento de
e efluentes,, compleme
enta e alterra a Resolu
ução nº 357
7, de 17 de
e
marrço de 2005
5, do Conse
elho Nacional do Meio Ambiente-C
CONAMA.



Ressolução AN
NA nº 724/2011 – Esta
abelece procedimentoss padroniza
ados para a
cole
eta e presservação de
d amostrras de ág
guas superrficiais parra fins de
e
mon
nitoramento
o da qualid
dade dos recursos
r
híídricos, no âmbito do
o Programa
a
Naccional de Avvaliação da Qualidade das Águass (PNQA).

10.6.8 ACOMPANHAMEN
NTO E AVAL
LIAÇÃO
Semestralmente
e todos os dados serã
ão consolida
ados, incluin
ndo inconfo
ormidades, e enviadoss
para o IBAMA e ao término
o da fase de
e instalação
o um relatórrio final.
OGRAMA DE
E EXECUÇ
ÇÃO
10.6.9 CRONO
ado durante
e toda a fas
se de instala
ação para a ampliação
o do TMUT,
Este Programa será realiza
orme Tabela 60, a se
eguir, e de
everá ser extendido
e
p
para
a operração cons
siderando o
confo
Com
mplexo Porttário do Pecém,
P
obsservando que
q
deverá
á ser adap
ptado de maneira a
conte
emplar toda
a a área do CPP.
10.6.10

R
RESPONSÁ
ÁVEL PELA
A EXECUÇÃ
ÃO

A exe
ecução do programa é de responsabilidade da
d CEARÁP
PORTOS.
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Tabela 60 - Cronograma
C
de Execução do Programa de Monitorame
ento da Água.
Rotina de monitorramento

Nº de Meses
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
11

12

13

14

15

16

17

18
8

19

20

21

22
2

23

24

25

26

27

28

29
9

30

Cond
dições visualmente verificáveis
Cond
dições/padrão verific
cáveis em
camp
po
Coletta de amostras para
a padrão
verific
cável em laboratório
o
Análise de parâmetros em
e
laborratório
Relattórios de Acompanh
hamento
Relattório Final
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10.7 PROGRA
AMA DE MO
ONITORAM
MENTO DA BIOTA AQUÁTICA
Tipo de Programa

Programa de
e Monitoramen
nto e
Acomp
panhamento

C
Componente
ambiental affetado

B
Biótico

C
Caráter

Pre
eventivo

Fase de
d Execução

Insstalação

Agentte executor

CEAR
RÁPORTOS

10.7.1 JUSTIFICATIVA
O em
mprego de
e comunida
ades biológ
gicas contribui para o caráter e
ecológico da
d rede de
e
moniitoramento, subsidiand
do decisões relaciona
adas à presservação d
da vida aqu
uática e do
o
ecosssistema como um todo
o (CETESB
B, 2013).
O prrograma am
mbiental em
m questão re
efere-se à Amplificaçã
A
ão do Terminal de Múltiplo Uso –
TMU
UT do Porto
o de Pecém
m, com foco
o na fauna biota aquá
ático, considerando os
s seguintess
grupos: fitoplâncton, zoopllâncton, bentos e néctton (ictiofau
una, quelôn
nios e mam
míferos) que
e
habittam a área de influência do empre
endimento.
Segu
undo o TAM
MAR (2013)), existem sete
s
espécie
es de tartarrugas marin
nhas no mundo, sendo
o
cinco
o delas bra
asileiras e todas com algum tipo
o de amea
aça. Para o
os golfinhos
s, além da
a
situa
ação de am
meaça para algumas esspécies, o movimento
o de navios e embarca
ações pode
e
influe
enciar no comportamento dos mesmos
s, desta forma torrna-se imp
portante o
moniitoramento de ambos visando criar subsídio
os para implantação de
e medidas específicass
para proteção e conservaçção.
A re
ealização de
e pesquisa
as para recconhecimen
nto e monittoramento das comun
nidades de
e
organismos zo
ooplanctôniccos, fitopla
anctônicos, bentônicoss e nectônicos em ambientess
marin
nhos é de vital
v
importâ
ância, pois trata-se de organismo
os que fazem parte de uma longa
a
e co
omplexa cad
deia alimen
ntar, poden
ndo ser con
nsiderados bioindicado
ores dos ecossitemass
aquá
áticos.
O re
econhecime
ento da imp
portância da
d região para
p
a faun
na aquática
a fornece subsidios
s
à
manu
utenção da
a biodiversid
dade marin
nha. Neste sentido, o programa a
ambiental proposto
p
se
e
justiffica pelo accompanham
mento e ava
aliação de possíveis
p
alterações n
na biota ma
arinha e, se
e
for o caso, pe
ela proposição de medidas ade
equadas para a mitig
gação das
s eventuaiss
altera
ações.
10.7.2 OBJETIV
VO
acterizar e monitorar
m
a estrutura populaciona
al do plânccton, bentoss e ictiofaun
na marinha
a
Cara
na árrea de influência direta
a (AID) do empreendim
e
mento e, esp
pecificamen
nte para os golfinhos e
tartarugas marin
nhas, abord
dando além
m da AID também a árrea de influê
ência indire
eta (AII), de
e
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forma
a a ampliar o conheccimento da estrutura e dinâmica da biodive
ersidade dessa área e
forne
ecer subsídios para im
mplantação de medidas
s específica
as para pro
oteção e co
onservação,,
se fo
or o caso.
10.7..2.1 Objetiv
vos Especííficos


Monitora
ar a estrutura populaciional do plâ
âncton, ben
ntos e ictioffauna marin
nha atravéss
de índice
es de diverssidade, riqu
ueza especíífica e abun
ndância;



Avaliar as possíve
eis contaminações do ambiente marinho qu
ue possam refletir em
m
oscilações inespera
adas na estrutura planc
ctônica e be
entônica;



Analisar os impacto
os diretos e indiretos decorrentes da ampliaçção do TMU
UT sobre ass
espéciess de golfinhos e tartaru
ugas marinh
has na regiã
ão;



Identifica
ar e avaliar a composiçção de golffinhos e tarttarugas marinhas que habitam ass
áreas de
e influência
a do empre
eendimento
o (AID e AII),
A
assim como a de
etecção de
e
padrões comportam
mentais rele
evantes,



Identifica
ar possíveis sítios de
e reproduçã
ão de gofin
nhos e tarttarugas ma
arinhas nass
proximid
dades do em
mpreendime
ento.

10.7.3 INDICAD
DORES
O Prrograma de
e Monitoram
mento da Biota
B
Aquática e suas atividades serão acom
mpanhadoss
atravvés de respostas. Para
a o atendime
ento aos ob
bjetivos do programa sserão estabelecidos oss
segu
uintes meca
anismos de resposta:


as com morradores loca
ais;
Entrevista



Registro fotográfico
o das espé
écies de icctiofauna m
marinha, ta
artarugas e
golfinhos avistados;



Complem
mentação de
e dados para o estudo
o de ictiofau
una marinha
a, golfinhoss
e tartarug
gas marinh
has através
s de inform
mações obtid
das em org
ganizaçõess
governam
mentais ou não gove
ernamentaiss que atua
am em tra
abalhos de
e
conservação dos refferidos orga
anismos;



e material em
e pontos definidos, a fim de se obter dad
dos para o
Coleta de
estudo da
a fauna plan
nctônica e bentônica
b
e análise de
e dados em laboratório
o
especializzado.

10.7.4 OBJETO
O
bjeto de estu
udo do prog
grama de monitoramen
m
nto da biota
a aquática sserão as co
omunidadess
O ob
plancctônicas, be
entônicas e ictiofauna
a marinha que habitam a costa litorânea da
d área de
e
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influê
ência direta
a (AID) da ampliação
a
d TMUT, além
do
a
dos go
olfinhos e ta
artarugas que habitam
m
a áre
ea de influência direta (AID) e área de influên
ncia indireta
a (AII).
10.7.5 METODOLOGIA E DESCRIÇÃ
ÃO
a a coleta de
d dados, em cada um
u dos gru
upos de intteresse da fauna aqu
uática, será
á
Para
utilizado um método
m
ade
equado con
nsagrado na
n literaturra científica
a especializada, com
m
perio
odicidade triimestral, respeitando assim
a
a saz
zonalidade.
As amostragen
a
ns de fauna bentônicca e ictiofa
auna serão precedida
as de autorização de
e
captu
ura, coleta e transporte
e de materia
al biológico por parte do
d IBAMA.
10.7..5.1 Parâmetros de Monitorame
M
ento
Nestte Programa
a de Monito
oramento da
a Biota Aqu
uática serão
o analisadoss os seguin
ntes índicess
bioló
ógicos:






Abundân
ncia relativa
a;
Riqueza de espécie
es;
Diversida
ade de espécies;
Dominân
ncia;
Equitabilidade;

10.7.5.1.1 Abundância Rela
ativa
É a divisão da
a abundânccia da esp
pécie pelo somatório das abundâncias de
e todas ass
espé
écies, ou se
eja, de acorrdo com o método
m
de amostragem
a
m é dividido
o o total am
mostrado da
a
espé
écie pelo tottal amostrad
do do grupo
o.
10.7.5.1.2 Rique
eza
Será
á evidenciad
da pela (i) lista
l
de esp
pécies a se
er produzida
a a cada ca
ampanha trrimestral de
e
moniitoramento; (ii) pela curva cumulativa de espécies; e, (iiii) pelo índicce de JackK
Knife.


e espécies
s: Deverá conter as
s seguintess informaçõ
ões: Ordem
m, Família,,
Lista de
Espécie,, nome com
mum, local de
d registro, forma de re
egistro e sta
atus de conservação;



Curva Cumulativ
va de Espécies: É o somatório de espécies registradass
diariame
ente. Permiite avaliar se o registro de esp
pécies para a área de
e interesse
e
estabilizou;



Índice de
d JackKniife: Este ín
ndice estima
a, a partir dos dados primários obtidos
o
em
m
campo, a riqueza de uma comunidade. Esta riqu
ueza é estiimada utiliz
zando-se o
número de espécie
es que ocorrrem em ap
penas uma amostra (u
uniques). A estimativa
a
ada pelas expressões
e
as:
de riquezza é calcula
matemática

- JacckKnife de 1ª
1 Ordem
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Sj = s + Qj(n – 1/n)
Onde: Sj é a riq
queza estima
ada, s é a riqu
ueza observa
ada, Qj é o núm
mero de espé
écies que oco
orrem em
exa
atamente j am
mostras e n é o número de
e amostras.

- JacckKinefe de
e 2ª Ordem
m – utiliza os
o uniques e o número
o de indivíd
duos que ocorrem
o
em
m
duass amostras (duplicates)
(
).

Sj = s + Q1(2n – 3)) – Q2(n – 2)2
n
n(n – 1)

10.7.5.1.3 Diverrsidade


Índice de
d diversid
dade de Shannon-W
S
Wiener: Para o cálculo da diversidade de
e
espéciess deve-se utilizar o índice de
d diversid
dade de S
Shannon-W
Wiener que
e
correlaciiona a rique
eza da área
a com a freq
qüência de ocorrência.
o
H*= -pi log2 pi
Onde H*
H é o índice de
d diversidad
de.

10.7.5.1.4 Dominância
Será
á utilizado o índice de dominância
d
a proposto por
p Berger & Parker (1
1970). Cons
stitui-se em
m
um índice
í
simp
ples quando
o comparado com o índice de dominância
a de Simps
son, porém
m
eficie
ente. Considera a ma
aior proporçção da esp
pécie com maior núm
mero de ind
divíduos. É
calcu
ulada atravé
és da seguinte equaçã
ão:

Onde
e: Nmax é o número de indivíduos da espécie mais abu
undante e N
NT é o núme
ero total de
e
indivvíduos na am
mostra.
10.7.5.1.5 Equita
abilidade
Equittabilidade se
s refere à distribuição
o dos indivíduos entre as espécie
es, sendo proporcional
p
l
à divversidade e inversam
mente proporcional a dominânciia. A mediida de Equ
uitabilidade
e
comp
para a diversidade de Shanon-W
Wiener com a distribuiçã
ão das espécies observadas que
e
maxiimiza a dive
ersidade.
Este índice é ob
btido através da equaçção:

e H’ é o Índ
dice de Shan
non-Wienerr e Hmax’ é dado pela seguinte exxpressão:
Onde
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Onde
e s é o núm
mero de espécies amosstradas.
Antes de utilizarr este índice
e deve-se considerar
c
dois
d
pontos importante
es:



Se todass as amostrras são provvenientes do
d mesmo ambiente
a
e;
Se a am
mostragem fo
oi suficiente
e para conte
er amostrass de todas a
as espécies
s

oramento de
d Comunid
dades Plan
nctônicas e Bentônica
as
10.7..5.2 Monito
Os pontos
p
de amostragem
a
m para a co
oleta de representante
es da comu
unidade pla
anctônica e
bentô
ônica serão
o os mesm
mos utilizad
dos no estu
udo da qua
alidade da água, tota
alizando 20
0
unida
ades amosttrais (Mapa 17).
A Ta
abela 61 a seguir de
escreve os pontos de
e coleta, suas coorde
enadas geo
ográficas e
localização:
Tabela
a 61- Pontos de
d monitoram
mento das co
omunidades planctônicas
p
e bentônicas
s.
Ponto
o

Ponto de monitoram
mento (Coorde
enadas
UTM
M, Datum SAD
D69, Zona 24 M)
X

Y

1

519.08
82,7673

9.609.094,,3992

2

520.52
29,1503

9.609.482,,2204

3

522.54
47,3792

9.610.585,,3023

4

523.10
09,7531

9.608.964,,9273

5

522.42
23,1386

9.608.163,,0897

6

519.45
58,5822

9.610.139,,3819

7

520.64
49,5767

9.610.080,,3822

8

521.55
50,5726

9.609.352,,3856

9

522.20
01,5696

9.610.369,,3809

10

522.22
25,5695

9.610.139,,3820

11

522.19
93,5696

9.609.220,,3862

12

521.72
27,4101

9.610.917,,6945

13

522.13
35,4952

9.610.521,,8337

14

522.29
91,5618

9.610.321,,6102

15

523.04
44,4441

9.609.393,,8771

16

522.610,6015

9.609.063,,9047

17

522.07
70,4206

9.609.179,,7756

18

521.46
67,4792

9.608.664,,3825

19

522.22
20,5776

9.608.767,,0815

20

521.58
83,4017

9.608.292,,8398

Parâme
etros
Lo
ocalizados na margem sude
este da área projetada
p
para
a
po
onte de acesso ao TMUT
Lo
ocalizados na margem sudo
oeste da área projetada
pa
ara ponte de acesso
a
ao TMUT
Re
egião a sudesste da área de
estinada a amp
pliação do
qu
uebra-mar
Árrea em frente a construção do terminal de
e múltiplo
us
so, próximo ao
os demais term
minais de mov
vimentação
de
e cargas
Árrea situada na
a Bacia de evo
olução do portto de Pecém,
re
ecebendo influência direta d
das atividades portuárias e
ob
bras de amplia
ação do Porto de Pecém

Árrea de emprésstimo de mate
erial a ser drag
gado

De
emais áreas lo
ocalizadas dentro da AID que recebem
inffluência direta
a das obras de
e ampliação do porto de
Pe
ecém

As metodologia
m
as para ca
ada um do
os grupos que comp
põem o plâ
âncton e bentos
b
são
o
apressentadas a seguir:
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10.7.5.2.1 Fitopllâncton
A am
mostragem permitirá
p
um
ma análise quali-quant
q
itativa das comunidade
c
es fitoplanc
ctônicas.
As amostras
a
qu
ualitativas serão
s
realizzadas trimes
stralmente, através de
e arrastros horizontaiss
subssuperficiais com duraçção mínima
a de três minutos,
m
ma
antendo a rede dentrro da zona
a
fótica
a, em cada estação am
mostral, sen
ndo utilizad
da uma rede
e de plâncton cônica, com malha
a
de 20
0 µm e 0,30
0m de diâm
metro de bo
oca. O conte
eúdo retido na rede se
erá então armazenado
o
em frrascos de polietileno
p
â
âmbar
e fixa
ado em solu
ução formol 4%.
Já ass amostras para a aná
álise quantitativa serão
o coletadass em duplica
adas com o auxílio de
e
garra
afas amostrada do tipo Van-D
Dorn, com
m amostrass obtidas em subsu
uperfície e
acon
ndicionadas em frascoss do tipo âm
mbar, identifficadas e fixxadas com solução Lug
gol.
10.7.5.2.2 Zooplâncton
As amostras
a
d zooplânccton serão
de
o obtidas trrimestralme
ente, media
ante a rea
alização de
e
arrasstos oblíquo
os na colu
una da águ
ua, a partirr de uma embarcação
e
o, durante um tempo
o
mínim
mo de trêss minutos, utilizando uma rede
e tipo WP--2 cilindro-ccônica de 200µm de
e
tama
anho de ma
alha, 0,30m
m de diâmetro de boca
a e equipad
da com fluxxômetro. As
s amostrass
assim
m obtidas serão
s
imediatamente fixadas
f
em solução de
e formaldeíd
do a 4% ne
eutralizado,,
para posterior análise
a
em laboratório.
10.7.5.2.3 Bento
os
As amostragen
a
ns de fund
do consolid
dado serão
o do tipo destrutiva, nas quais
s todos oss
organismos serrão retirado
os de cada quadrado com auxílio
o de uma e
espátula e//ou faca de
e
coletta. A seguir, todos oss organismo
os contidos
s em cada quadrado sserão acon
ndicionadoss
adeq
quadamente
e em soluçção de form
maldeído a 4% e levad
dos ao labo
oratório para análisess
qualiitativas e qu
uantitativas.
As amostragen
a
ns seguirão
o as recom
mendações de Underw
wood (1997
7) para os
s desenhoss
expe
erimentais e análises estatísticas. As amo
ostras serão obtidas de modo aleatório e
indep
pendente, buscando-sse alcança
ar o núme
ero mínimo
o necessárrio para de
escrever a
comu
unidade. No
o laboratóriio, o materiial contido em cada quadrado se
erá triado até a menorr
categ
goria taxo
onômica possível e, posteriorrmente, identificado taxonomic
camente e
quan
ntificado.
As amostragen
a
ns de fundo inconsolidado serã
ão realizada
as a bordo
o de emba
arcação de
e
alum
mínio com a obtenção das
d amostra
as através de
d um buscca-fundo tip
po Van Veen
n de 0,1 m²²
de área.
á
A amo
ostragem da comunida
ade bentôn
nica será effetuada em
m tréplica alleatória em
m
cada
a ponto e o sedime
ento lavado
o em malha de 0,5
5 milímetro
os para re
etenção do
o
macrrobentos. O material biológico
b
resstante será fixado em formol diluído a 4% em
e água do
o
mar, neutralizad
do com bórax. No lab
boratório, o mesmo se
erá triado a
até a meno
or categoria
a
taxon
nômica posssível e, possteriormente
e, identificado taxonom
micamente e quantifica
ado.

MRS Estudos
E
Ambien
ntais Ltda
www.m
mrsambiental.co
om.br

356
6

Estu
udo Ambientall da Ampliação
o do
Terminal de Múltiplo Uso - TM
MUT
e Pecém
Porto de

Toda
as as amosstragens serrão precediidas de soliicitação de Autorização para captura, coleta
a
e transporte de material biiológico, po
or parte da coordenaçã
ão geral de autorizaçã
ão de uso e
gestã
ão da fauna
a e recursoss pesqueiro
os do IBAMA
A.
O ma
aterial oriun
ndo de cada
a unidade amostral
a
de
everá ser accondicionad
do em saco
os plásticoss
indivviduais, etiquetados, la
acrados e mantidos
m
co
ongelados em
e freezer para futura
as análises,,
se ne
ecessário.
Simu
ultaneamente as amo
ostragens, deverão
d
se
er registradas em planilha data e hora do
o
proce
edimento, as
a condiçõe
es ambienta
ais no mome
ento da cole
eta, como ssituação de maré, bem
m
como
o quaisquerr outras oco
orrências qu
ue sejam co
onsideradass relevantess.
As amostragem
m terão perio
odicidade trimestral.
oramento da
d Ictiofaun
na Marinha
a
10.7..5.3 Monito
Serã
ão realizada
as excursões trimestrais para captturar os peixxes e medirr os parâme
etros físico-quím
micos da água nos lo
ocais corre
espondentes à Área de Influência Direta – AID da
a
amplliação do TM
MUT.
As áreas de am
mostragem serão
s
definidas mais precisament
p
te após con
nsulta aos pescadores
p
s
quan
nto aos loccais onde se concentram os ca
ardumes próximos ao
o Porto de
e Pecém e
amplliações, de modo a ob
bter uma maior
m
repres
sentatividad
de da comu
unidade da ictiofauna,,
uma vez que oss pesqueiro
os identificad
dos no pres
sente estud
do concentrram-se mais
s afastadoss
da am
mpliação.
A me
etodologia de
d coleta se
erá a de arrrasto de fun
ndo (otter trrawl), empre
egada para captura de
e
peixe
es demersa
ais que vive
em no fund
do, em profundidades maiores q
que 1,5 m. É utilizada
a
uma rede de arrrasto de fundo com portas. As coletas de arrasto
a
de fu
undo serão
o realizadass
arco tipo "arrasteiro", com
c
12 m de comprime
ento, provid
do com rede
e de arrasto
o
utilizando um ba
es características: tralh
ha superior = 10,5 m; tralha
t
inferior = 12,0 m;
m malha de
e
com as seguinte
m de distâ
ância entre nós adjace
entes nas asas,
a
e de 15 mm na região do ensacador;;
25 mm
porta
as de abertu
ura com dim
mensões de
e 1,40 m x 0,75
0
m e peso de 40 Kg
g cada.
As amostragen
a
ns serão re
ealizadas no
n período
o diurno, com
c
os arrrastos tend
do duração
o
padronizada de
e 30 minu
utos, com velocidade
e de 2 nó
ós, cobrindo uma ex
xtensão de
e
nte 1,5 Km.
aproxximadamen
Os in
ndivíduos pescados,
p
e
exceto
aque
eles identifiicados em campo com
mo ameaça
ados, serão
o
enca
aminhados para identifficação em laboratório
o. Serão medidas no comprimento total em
m
cm (d
da ponta exxtrema do fo
ocinho até a parte pos
sterior o fina
al da nadadeira caudal), contadoss
e pessados (g) apenas
a
as espécies
e
ma
ais importan
ntes ecolog
gicamente, ccomo por exemplo,
e
ass
maiss abundante
es na região
o, ou ainda, as identific
cadas como
o bioindicadoras.
Entre
etanto, na impossibilid
i
dade deste arrasto ser feito, devverão ser re
ealizadas coletas com
m
redess de esperra ou ainda
a espinhéis,, o que pod
derá ser me
elhor definiido antes do
d início do
o
moniitoramento.
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Os seguintes
s
parâmetros serão medidos in loco
o com o au
uxílio de mu
ultissensore
es providoss
com eletrodos (HORIBA W-21, YS
SI-556 e YSI-85):
Y
salinidade, te
emperatura da água,,
oxigê
ênio dissolvvido, potencial redox, turbidez, total de sólidos suspe
ensos e con
ndutividade
e
elétriica. A transparência se
erá medida com disco de Secchi e a profundidade com uma sonda
a
(proffundímetro).
10.7..5.4 Monito
oramento de
d Golfinho
os
Para
a o levantam
mento de go
olfinhos será
á considera
ada tada a área
á
que co
ompreende a AID e AIII
do em
mpreendimento.
Para
a monitorar as espécies, deverá ser
s emprega
ado o desig
gn amostrall em zig-zag
g. O trajeto
o
deve
erá percorre
er toda a área amostral, garan
ntindo um esforço homogêneo e sempre
e
regisstrando o número de golfinhos
g
e suas distâncias da ro
ota da emb
barcação, estimando a
popu
ulação na área.
á
Adicio
onalmente uma equipe poderá fazer
f
o avisstamento da terra, de
e
forma
a a complementar os dados
d
adqu
uiridos no tra
ajeto de barco.
Os dados coletados serão registrrados em planilhas de campo
o com as seguintess
inform
mações: dados refen
ntes a data
a, hora, co
oordenadass geográfica
as, espécie
e avistada,,
comp
posição do grupo porr espécie, número
n
de indivíduos no grupo, presença de filhotes,,
prese
ença de ave
es e/ou peixxes, ângulo
o de avistam
mento e disttância radia
al do grupo em relação
o
à em
mbarcação e outras observaçõe
o
es específic
cas sobre o comporta
amento. É importante
e
regisstrar também
m as inform
mações sob
bre as cond
dições mete
eorológicas e demais fatores
f
que
e
posssam alterar as condiçõe
es de deteccção dos an
nimais.
Os avistamento
a
os fora de esforço
e
e re
ealizados durante o tra
ajeto até a área de am
mostragem,,
serão
o realizadoss e conside
erados como
o informaçõ
ões complem
mentares.
10.7..5.5 Monito
oramento de
d Tartarug
gas Marinha
as
O mo
onitoramento de tartarrugas marin
nhas será considerado para a AID
D do empreendimento..
Deve
erão ser de
esenvolvidas entrevista
as a serem
m realizadass com os p
pescadores através de
e
quesstionários esspecíficos, visando detterminar as
s principais áreas de occorrência, as
a espéciess
maiss observada
as, taxas de
e captura accidental e ta
axas de enccalhe.
Ao lo
ongo dos tra
abalhos em
m campo, to
odo animal encontrado
e
o na costa d
deverá ser classificado
c
o
e possteriormentte encaminh
hado aos órrgãos comp
petentes.
Para
a todos os encalhes
e
de
everão ser re
egistradas a espécie e a condição
o do animall analisado,,
o co
omprimento
o e largura
as curvilíne
eos da carrapaça, alé
ém da pressença de ferimentos,
tumo
ores, gramp
pos metálico
os de identifficação e a coordenada da ocorrê
ência.
Com
mo monitora
amento com
mplementar, deverá se
er realizado
o censo vissual, a parrtir de uma
a
emba
arcação. Sempre que
e houver o avistamentto, deverá ser realizada a classificação da
a
espé
écie, a hora, o dia, o nú
úmero de an
nimais e a posição
p
com
m coordena
adas UTM.
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Em locais onde existir chances de avvistamento, como por exemplo,
e
am
mbiente com recursoss
entares dissponíveis deverá ser realizada a delimitaçã
ão dessas áreas e a varredura
a
alime
espe
ecífica para os quelônio
os.
10.7.6 INTER-R
RELAÇÃO COM
C
OUTR
ROS PROG
GRAMAS


Program
ma de Educa
ação Ambie
ental dos Trrabalhadore
es;



Program
ma de Monitoramento da
d Qualidad
de da Água;



Program
ma de Gestã
ão Ambienta
al.

AÇÃO VIGE
ENTE
10.7.7 LEGISLA


Resolução CONAM
MA n° 357, de
d 17 de março
m
de 20
005. Dispõe
e sobre a classificação
o
dos corp
pos de águ
ua e diretrizzes ambientais para o seu enqua
adramento bem como
o
estabele
ece as con
ndições e padrões de
d lançame
ento de efluentes, e dá outrass
providên
ncias.



Portaria Normativa N°N- 11/86
6 da Superrintendência
a do Desen
nvolvimento
o da Pesca,,
que pro
oíbe, nas águas
á
sob jurisdição nacional, a perseguição, caça, pesca ou
u
captura de pequeno
os cetáceoss, pinídeos ou sirênios;



6/90, do In
nstituto Brasileiro do Meio
M
Ambiente e dos
s Recursoss
Portaria N° N-2306
Naturaiss Renováve
eis (IBAMA
A), que proíbe
p
qua
alquer form
ma de mo
olestamento
o
intencion
nal de toda espécie de
e cetáceo em
m águas bra
asileiras;



Lei n° 7..643/87, do Poder Leg
gislativo do Brasil, que proíbe a pesca de ce
etáceos nass
águas ju
urisdicionaiss brasileirass;



Portaria n° 2.097, de
d 20 de dezembro de 1994, cria o Grupo de
e Trabalho Especial
E
de
e
Mamíferros Aquáticos (GTEMA
A), ao qual atribui a tarefa
t
priorritária de elaborar um
m
plano global de pesquisa e co
onsevação para os mamíferos aquáticos qu
ue ocorrem
m
no Brasil.



õe sobre a
as sanções
s penais e
Lei n°9..605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispõ
administtrativas derivadas de condutas
c
e atividades lesivas ao
o meio amb
biente, e dá
á
outras providênciass;



d 21 de setembro
s
de
e 1999. Dispõe sobre
e a especifficação dass
Decreto n° 3179, de
as e ativida
ades lesivass ao meio a
ambiente, e dá outrass
sançõess aplicáveis às conduta
providên
ncias;
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10.7.8 ACOMPANHAMEN
NTO E AVAL
LIAÇÃO
e serão en
ncaminhado
os ao órgã
ão ambienttal relatório
os consolidados, com
m
Semestralmente
inform
mações re
eferentes às
à atividad
des e res
sultado da
as campan
nhas trimenstrais de
e
moniitoramento.
10.7.9 CRONO
OGRAMA DE
E EXECUÇ
ÇÃO
á executado
o durante a fase de insstalação da
a ampliação
o do TMUT,, conforme Tabela 62,
Será
pode
endo ser exxtendido e readequado
o para a fa
ase de operação conssiderando o Complexo
o
Portu
uário do Pecém.
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Tabela 62 - Crono
ograma de Execução do Programa de Monitoramento da
d Biota Aquática.
Rotina de monitorramento

Nº de Meses
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
11

12

13

14

15

16

17

18
8

19

20

21

2
22

23

24

25

26

27

28

29
9

30

Amos
stragem da Fauna Planctônica
P
e Ben
ntônica
Amos
stragem da Ictiofaun
na
Triag
gem e identificação em
laborratório
Levantamento de Golfinhos e
Tarta
arugas marinhas
Relattórios de Acompanh
hamento
Relattório Final
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10.8 PROGRA
AMA DE ED
DUCAÇÃO AMBIENTA
A
AL (PEA)
Tipo de Programa

Programa de Gerenciamen
nto e
Coorrdenação

C
Componente
ambiental affetado

Sócioe
econômico

C
Caráter

Pre
eventivo

Fase de
d Execução

Instalaçã
ão e Operação
o

Agentte executor

CEAR
RÁPORTOS

10.8.1 JUSTIFICATIVA
A implementaçã
ão do PEA torna-se
t
importante pa
ara mitigaçã
ão dos impa
actos produzidos pelass
ativid
dades de ampliação
a
s
sobre
a org
ganização socioeconô
s
ômica, com foco nos distritos
d
de
e
Pecé
ém, Taíba e Caucaia pertencentes aos municípios de
d São Gon
nçalo do Amarante
A
e
Cauccaia repecttivamente, bem como
o sobre a infraesturura pública local, a fim de criarr
cond
dições efetivvas para a conscientizzação das pessoas
p
e a construçã
ão de um se
enso crítico
o
que as leve a compreen
nder a imp
portânica participativa
p
a no proce
esso de melhoria
m
da
a
da individua
al e coletiva
a, conforme
e diretrizes estabelecid
das na Lei Nº
N 9795 de
e
qualiidade de vid
1999
9 – Política Nacional de
d Educaçã
ão Ambiental e atualm
mente seguiindo as exigências da
a
Instru
ução Norma
ativa Nº 2 do
d IBAMA, de
d 27 de Ma
arço de 201
12.
10.8.2 OBJETIV
VO
envolver açções educa
ativas, formuladas atra
avés de um
m processo participativ
vo, visando
o
Dese
capa
acitar e hab
bilitar setore
es sociais, com
c
ênfase
e nas regiõe
es mais afe
etadas pela
as obras de
e
amplliação do TMUT,
T
parra atuarem na melho
oria da qua
alidade ambiental e de
d vida da
a
popu
ulação.
10.8.2.1 Objetivvos Específicos


Con
ntribuir para
a a preven
nção e a minimização
m
o dos impa
actos socio
oambeintaiss
deccorrentes do
o empreend
dimento;



Inte
egrar e com
mpatibilizar as
a diversas
s ações doss Planos e Programas
s deste EA,,
que
e envolvam medidas de
e educação
o ambiental;;



Inte
egrar a comunidade no
o planejame
ento de açõe
es de Educcação Ambie
ental;

As principais
p
açções do PE
EA devem compreend
c
er a organização de a
ações educ
cativas que
e
dese
envolvam ca
apacidadess (conhecim
mentos, hab
bilidade e atitudes),
a
pa
ara que os
s diferentess
grupos sociais afetados
a
pe
ela ampliaçã
ão do TMUT
T possam:


Perrceber a esccala e as co
onsequenciias explícita
as e implícittas dos risc
cos e danoss
soccioambienta
ais decorren
ntes do emp
preendimento no seu ccotidiano;
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Se habilitar a intervir, de modo qualifficado, nos diversos m
momentos do processo
o
nto ambienttal, produzindo, inclusive, suas a
agendas e prioridades;
p
;
de licenciamen
e,



e como suje
eitos sociais capazes de compree
ender a com
mplexidade
e
Perrceberem-se
da relação socciedade-nattureza, bem
m como, se
e comprome
etam em agir em proll
da prevenção
p
e da soluçã
ão dos dano
os ambienta
ais causado
os por interv
venções no
o
amb
biente físico
o natural e construídos
c
s.

10.8.3 INDICAD
DORES
e Educação
o Ambienta
al e suas atividades
a
s
serão
acom
mpanhados através de
e
O Prrograma de
respo
ostas. Para
a o atendimento aos ob
bjetivos do programa serão
s
estab
belecidos os
s seguintess
meca
anismos de
e resposta:


d ações de
e educação
o realizadass nas escola
as;
Número de



Percentual de escola
as atingidas
s pelo progrrama;



Número de particip
pantes nas ações de
e educação
o realizadas (lista de
e
presença
a e registro fotográfico)
f
);



Número
de
insstituições
mentais);
governam



Número de
d materiaiss de divulga
ação distribuídos.

envolvidass

(govern
namentais

e

não
o

10.8.4 PÚBLICO ALVO/OB
BJETO
úblico alvo
o do PEA serão as comunidade
c
es lindeirass à obra, definidas na
n AID do
o
O pú
emprreendimentto, residente
es nos Distrritos de Pec
cém, Taíba e Caucaia.
10.8.5 METODOLOGIA E DESCRIÇÃ
ÃO
a deve ga
arantir aos grupos sociais
s
afetados pelo
o empreen
ndimento a
Este programa
apropriação de informaçõe
es pertinentes, espaço
os para troccas de sab
beres e con
nstrução de
e
conh
hecimentos que permita
am o posiciionamento responsáve
el e a participação qualificada doss
mesm
mos em todas as etapas
e
do licenciame
ento, dand
do condições necess
sárias para
a
particciparem dos processoss decisórioss acerca do
o uso dos re
ecursos amb
bientais da região.
A de
efinição esp
pecífica dos atores e cenário
c
abra
angido será
á feita atravvés de um Diagnóstico
D
o
Socio
oambiental Participativvo que deve
e ser realiza
ado prelimin
narmente ass ações.
O PE
EA da Amp
pliação do TMUT
T
deve
erá apresen
ntar diretrize
es, princípio
os e sugerir linhas de
e
ação
o para que possam
p
serr implementtados de ac
cordo com os
o aspectoss culturais, respeitando
r
o
a ling
guagem, oss reais intere
esses e a re
ealidade do
os atores so
ociais envolvidos.
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Deve
erá contem
mplar ações a serem definidas em
e conjunto
o com as populações
s atingidas,,
deve
endo proporrcionar cond
dições a pe
essoas, grup
pos ou segmentos socciais das áreas por ele
e
abrangidas, a opinarem
o
e participare
em na elabo
oração e exxecução da
as estratégiias e plano
o
estab
belecendo assim
a
um processo
p
ed
ducativo em
m que os su
ujeitos se m
motivem, se
e apropriem
m
de informaçõess, criem conhecimen
c
tos, atuem
m conscienttemente, cconquistem direitos e
posssam particip
par de mod
do qualificado na prev
venção de riscos e da
anos socioa
ambeintais,,
deco
orrentes da existência do
d empreen
ndimento.
Send
do que não
o existe um
m modelo ou metodolo
ogia prescriita e idealizzada, esta deverá serr
consstruída a pa
artir do levantamento da
d realidade
e local, seg
guindo as diretrizes ap
presentadass
na In
nstrução No
ormativa IBA
AMA Nº 2, de
d 27 de Ma
arço de 201
12.
Abaixxo são defin
nidas algum
mas ações preliminares
p
s já consolid
dadas para
a execução.
10.8.6 DESCRIIÇÃO DAS AÇÕES
A ettapa inicial consiste no entendimento do sistema pelo desenvolvimen
nto de um
m
Diagnóstico So
ocioambienttal Participa
ativo, a pa
artir do qua
al se identtificam: atores sociaiss
envo
olvidos, gru
upos sociais afetados que se encontram
e
em situaçã
ão de vuln
nerabilidade
e
socio
oambeintal, demanda
as socioam
mbientais da região, sujeitos prioritários das açõess
educcativas, problemas e conflitos
c
soccioambienta
ais inerente
es às ativida
ades de am
mpliação do
o
TMU
UT, bem com
mo potencia
alidades e habilidades.
h
As etapas
e
possteriores de
everão ser construída
as a partir dos resulttados do Diagnóstico
D
o
Participativo, refletindo as demandas priorizadas
s pelos sujeitos identificcados e das
s situaçõess
e doss conflitos socioambien
s
ntais.
As metodologia
m
as participativas empregadas dev
vem unir o conhecimento teórico científico
o
advin
ndo do proccesso de licenciamentto e os sab
beres popullares, empííricos e vive
enciais doss
grupos sociais afetados, para
p
a consstrução de alternativass que equa
acionem os problemass
desta
acados.
O ca
aminho para
a a realizaçção da educcação ambiental deve ser definido
o a partir da realidade
e
local, porém, pa
assa necesssariamente
e pelas hipó
óteses e esstratégias p
pedagógicas
s listadas a
segu
uir:


Org
ganização e sistematizzação dos diferentes níveis de cconhecimen
nto, atravéss
de entrevistas com várioss setores da sociedad
de, culminan
ndo na elab
boração de
e
um Diagnóstico
o dos problemas/conflitos e soluçções socioambientais;



Iden
ntificação das iniciattivas, mov
vimentos so
ociais, sindicatos, co
olônias de
e
pesscadores, empresas e programas
s ambientaiis em execução na re
egião e nass
esccolas, promo
ovendo sem
mpre que po
ossível a relação escola-comunida
ade;



Org
ganização de
d espaços e mome
entos de troca de sa
aberes, pro
odução de
e
con
nhecimentoss, habilidad
de e atitud
des que ge
erem a au
utonomia do
os sujeitoss
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partticipantes em
e suas capacidade
c
es de esco
olher e atu
uar transforrmando ass
con
ndições socioambientais de seus territórios;
t


Insttauração de
e atividadess educativas
s associada
as à realida
ade socioam
mbiental em
m
que
e se insere o empreend
dimento;



Trazer à luz do conhecim
mento inform
mações perrtinentes, asssociadas aos
a demaiss
plan
nos e progrramas ambientais deste
e EA;



Reccomendar e ensinar no
ovas formas
s de condu
uta aos indivvíduos, grupos sociaiss
e à sociedade como um to
odo com relação ao meio ambiente;



oduzir mate
eriais didátiicos de sup
porte, em cconformidade com ass
Elaborar e pro
d
d
descritas
no
o item 5.3 da
d Instrução
o Normativa
a IBAMA Nºº
normas para divulgação
2, de
d 27 de Ma
arço de 2012;



Estruturar um banco de dados e imagens, para apoio às açções aqui listadas; e,



o o PEA deverá ter ate
enção priorittária aos qu
ue estudam
m
Na rede públicca de ensino
e
localizadas nos Distrito
os de Pecé
ém, Taíba e Caucaia..
em unidades escolares
anto às co
omunidadess, atenção especial de
everá ser dada às Colônias
C
de
e
Qua
Pesscadores de Pecém, Taíba e Cumbuco
C
e àquelas comunidades que se
e
enccontram em vulnerabilid
dade ambie
ental e/ou so
ocial.

10.8.7 INTER-R
RELAÇÃO COM
C
OUTR
ROS PROG
GRAMAS
gra o Progra
ama de Gesstão Ambiental (PGA),
O Prrograma de Educação Ambiental (PEA) integ
Prog
grama de Ed
ducação Am
mbiental doss Trabalhad
dores (PEA
AT) e Progra
ama de Forttalecimento
o
da Pesca,
P
porta
anto as sua
as atividade
es estarão relacionadas
r
s com todo
os os demais Planos e
Prog
gramas Amb
bientais desste EA.
10.8.8 LEGISLA
AÇÃO VIGE
ENTE


Insttrução Norm
mativa Nº 2 / 2012 - Es
stabelece ass bases téccnicas para programass
de educação
o ambienta
al, apresentados co
omo medid
das mitiga
adoras ou
u
mpensatória
as, em cum
mprimento às
à condicio
onantes dass licenças ambientaiss
com
emiitidas pelo Instituto Brasileiro do
o Meio Ambiente e do
os Recurso
os Naturaiss
Ren
nováveis – IBAMA;



Lei Nº 9.394/19
996 - Estab
belece as diretrizes e bases
b
da ed
ducação nac
cional;



e a educaçção ambien
ntal, instituii a Política
a
Lei Nº 9.795/ 1999 - Dispõe sobre
ducação Am
mbiental e dá
d outras prrovidências;
Naccional de Ed



Lei Nº 4.281/ 2002
2
- Reg
gulamenta a Lei no 9.7
795, de 27 de abril de
e 1999, que
e
insttitui a Políticca Nacionall de Educaç
ção Ambien
ntal, e dá ou
utras providê
ências;



Lei Nº 11.730/ 2002 - Insttituição da Política
P
Esta
adual de Ed
ducação Am
mbiental.
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10.8.9 ACOMPANHAMEN
NTO E AVAL
LIAÇÃO
ão elaborad
dos e proto
ocolados no
o IBAMA relatórios
r
semestrais d
de acompa
anhamento,,
Serã
consstando os indicadores
i
s construído
os, o mate
erial didáticco utilizado e demais atividadess
execcutadas e ao
o término da fase de in
nstalação um relatório final.
Os relatórios
r
d
devem
ter conteúdo acessível, não poden
ndo perderr o caráterr técnico e
didáttico, devend
do apresenttar com ma
ateriais imprressos, registros fotográficos e au
udiovisuais,,
atas de reunião e lista de presença
p
co
om o númerro e procedê
ência dos p
participantes
s.
o material coletado em
m campo, tall como fotos
s, vídeos e outros, que
e possa con
ntribuir com
m
Todo
o ace
ervo da esccola envolvida deve ser oferecido para as me
esmas.
O re
etorno do público alvvo servirá como instrrumento pa
ara a avaliação do sucesso
s
do
o
Prog
grama.
10.8.10

C
CRONOGRA
AMA DE EX
XECUÇÃO

EA será exxecutado durante a fa
ase de insttalação da ampliação
o do TMUT
T, conforme
e
O PE
Tabe
ela 63, pod
dendo ser extendido para a fas
se de opera
ação consiiderando o Complexo
o
Portá
ário do Pecém.
10.8.11

R
RESPONSÁ
ÁVEL PELA
A EXECUÇÃ
ÃO

d
ser arrticulado pela CEARÁP
PORTOS em
m parceria ccom estabe
elecimentoss
Este programa deve
de en
nsino e organizações não
n governamentais co
om atuação
o na área, ccaso necess
sário.
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Tabela 63 - Crronograma de Execução do PEA.
Atividades
s

Nº de Meses
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
11

12

13

14

15

16

17

18
8

19

20

21

22
2

23

24

25

26

27

28

29
9

30

Levantamento das princ
cipais
questões socioambienta
ais –
Diagn
nóstico Socioambie
ental
Partic
cipativo
Elabo
oração do material educativo
e
de
suporte
Relattórios de Acompanh
hamento
Relattório Final
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10.9 PROGRA
AMA DE ED
DUCAÇÃO AMBIENTA
A
AL PARA OS
O TRABAL
LHADORES
S (PEAT)
Tipo de Programa

Programa de Gerenciamen
nto e
Coorrdenação

C
Componente
ambiental affetado

Socioe
econômico

C
Caráter

Pre
eventivo

Fase de
d Execução

Insstalação

Agentte executor

CEAR
RÁPORTOS

10.9.1 JUSTIFICATIVA
A ob
bra de amplliação do TMUT
T
dema
andará a co
ontratação de
d até 1.16
69 trabalhad
dores. Esta
a
mão de obra irrá utilizar da
d área de influência do empree
endimento e representta um fatorr
gerador de impa
acto ambiental. Além das
d atividad
des inerente
es às obrass, a inclusão de novass
alações e a sobrecarg
ga da infrae
estrutura ex
xistente tam
mbém vai g
gerar impac
ctos para o
insta
ambiiente e com
munidade do
o entorno.
Destta forma, o Programa
a de Educcação Ambiental dos Trabalhado
ores se jus
stifica pela
a
nece
essidade de
e conscientização dos trabalhadorres quanto à importânccia da manutenção da
a
qualiidade ambie
ental e valo
ores sociais locais.
Deve
erão ser estabelecidass as normass do código
o de conduta tanto pa
ara a conservação doss
recurrsos natura
ais, quanto
o para a manutençã
ão das co
ondições d
de respeito
o entre oss
traba
alhadores e a comunidade.
10.9.2 OBJETIV
VO
bjetivo principal deste
e programa é evitar in
ncômodos para os m
moradores da
d área de
e
O ob
influe
encia direta
a, conflitos entre eles e os func
cionários da
a construtora encarreg
gada pelass
obrass, bem co
omo danos causadoss ao meio ambiente por suas atividades de rotina,,
garantindo a convivência
c
a harmônicca das ativ
vidades da
a construçã
ão civil ine
erentes ao
o
emprreendimentto e as tradiicionalmentte praticada
as em sua área
á
de impllantação.
10.9.2.1 Objetivvos Específicos
São objetivos de
este progra
ama:


Sensibillizar os tra
abalhadoress quanto aos
a
aspecto
os ambienttais e valores sociaiss
locais;



Criar condições para
p
uma inserção harmônica
h
dos trabalhadores na área de
e
influênccia do empre
eendimento
o;



Dar ciên
ncia aos tra
abalhadoress quanto às
s normas ambientais
a
vvigentes e quanto
q
aoss
valores éticos a se
erem adotad
dos;
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Estimula
ar a participação dos trabalhado
ores no ente
endimento de seus pa
apéis como
o
agentess e cidadãoss para a me
elhoria da qualidade
q
de
e vida individual e cole
etiva.

10.9.3 INDICAD
DORES
r
a do Progrrama serão
o acompanhados por meio de indicadores
i
s
Os resultados
da eficácia
simp
ples:


Progresssão do nú
úmero de trabalhadorres particip
pando de p
palestras, minicursos,
m
exibição
o de filmes e oficinas;



Progresssão da qua
alidade amb
biental locall - descarte adequado do lixo, uso
o adequado
o
dos san
nitários, uso
o doméstico
o de água e energia elé
étrica.

10.9.4 PÚBLICO ALVO/OB
BJETO
os os níveis, inclusive terceirizados.
Empregados dirretos da obrra, em todo
ÃO
10.9.5 METODOLOGIA E DESCRIÇÃ
ais, o prog
grama deve
e atuar em
m dois tiposs de abord
dagem: sen
nsibilização
o
Em traços gera
d procedim
mentos.
ambiiental e normatização de
As atividades
a
r
relacionada
as ao cante
eiro de obrras (gestão
o de resíduos sólidos)) objetivam
m
comp
plementar as
a ações que estivere
em em exec
cução, já que o canteiro a ser uttilizado nass
obrass de amplia
ação do TM
MUT é perm
manente e devidamen
nte licenciad
do junto ao
o Complexo
o
Portu
uário do Pecém.
10.9.5.1 Sensibilização Am
mbiental
10.9.5.1.1 Camp
panha de Sensibilizaçã
ão dos Func
cionários
Todo
os os profissionais envvolvidos na obra deverrão passar pela
p
campa
anha de sen
nsibilização
o
ambiiental.
As campanhas
c
educativass serão inicciadas quan
ndo do ingresso do p
primeiro con
ntigente de
e
traba
alhadores admitidos,
a
lo
ogo no início das obras, e serão mantidas
m
se
emestralme
ente, com a
duração de 16 horas
h
cada, abordando
o-se os seguintes assu
untos:


Enquad
dramento do
o trabalhado
or no contex
xto ambienttal local, reg
gional e glo
obal;



Valoress ecológicoss locais;



Impacto
os ambienta
ais do emprreendimento
o;



Medidass de compe
ensação e de
d mitigação
o previstas;;
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Gestão de Resíd
duos Sólido
os – redu
ução de geração
g
de
e resíduos na fonte,,
gem, segreg
gação etc.; para esta atividade
a
se
erá realizad
da oficina, trratando em
m
reciclag
especia
al da segreg
gação de resíduos na fonte.
f



Reduçã
ão do gasto de energia;



Conscie
entização so
obre as leiss ambientais, em espe
ecial a Lei d
de Crimes Ambientais,
A
,
com ênffase especial a aspectos como as
a proibiçõe
es de caça e retirada de
d qualquerr
outro elemento do meio ambie
ente, dentre
e outros;



Esclarecimento sob
bre os valorres ético-so
ociais locaiss;



Higiene
e e Saúde, por
p meio de
e palestras e vídeos;



Apresen
ntação do código
c
de conduta,
c
en
ntregando a cada traba
alhador a cartilha com
m
procedimentos a se
erem adota
ados na obra
a;

Para
a as campan
nhas serão realizadas palestras e oficinas, com
c
o uso d
de material audiovisuall
de ca
aráter ambiental.


Será da
ada atençã
ão especial quanto à didática ap
plicada e à linguagem
m, os quaiss
devem ser
s adequa
ados ao púb
blico alvo;



As cam
mpanhas se
erão assesssoradas e embasadas
e
s em técniccas pedagó
ógicas e de
e
comuniccação que
e facilitem a comuniicação e a internalização dos
s assuntoss
discutidos.

10.9.5.1.2 Manu
utenção
Semanalmente serão realizzadas rápid
das reuniões ambienta
ais com os ffuncionários
s das obrass
(até 60 minutoss) relembra
ando e refo
orçando os
s temas iniciais e incluindo as fragilidades
f
s
obse
ervadas pela
a equipe de
e educação ambiental no ambiente local.
10.9.5.2 Evento
os Comemorativos
Anua
almente, en
nquanto perrdurarem ass atividades
s relacionad
das à ampliação do TMUT serão
o
tratados e reforççados os se
eguintes tem
mas, de aco
ordo com su
uas datas ccomemorativ
vas:


Dia Mun
ndial da Pazz - 01/01;



Dia da Água
Á
- 22/0
03;



Dia da Educação
E
- 28/04;



Semana
a do Meio Ambiente
A
- 31/05 a 05
5/06, abordando temas a serem priorizadoss
anualme
ente;



Dia da Árvore
Á
- 21//09.
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10.9.6 NORMA
ATIZAÇÃO DE
D PROCE
EDIMENTOS
S
As normas
n
e medidas mitigadoras
m
s dos impa
actos ambiientais devvem ser amplamente
e
conh
hecidas e respeitadass por todo
os os trab
balhadores. Neste sentido, para
a além da
a
publiicação de um
u Código de
d Conduta
a e cartilhas
s de orienta
ação e seu esclarecime
ento, serão
o
realizzados os se
eguintes pro
ocedimento
os:


Facilitaçção e sinalizzação para descarte seletivo de liixo;



Facilitaçção de acessso aos san
nitários.

10.9.6.1 Código
o de Condutta
Todo
os os funciionários recceberão um
m código de
d conduta
a da obra, o qual tam
mbém será
á
forma
atado em cartaz e colocado
c
e pontos estratégico
em
os, como rrestaurante, refeitório,,
sanittário e ponto
os de desca
anso e laze
er.
O có
ódigo de conduta
c
devverá atende
er aos seg
guintes tem
mas abaixo e conform
me “modelo
o
matriz” apresentado no Apêndice I – ittem 10.9.6.1.1


Conduta
a relativa ao
a relacion
namento co
om residentes nas árreas de inffluência do
o
empreendimento;



Conduta
a relativa ao
a relacion
namento co
om os dem
mais funcio
onários da obra e do
o
Comple
exo Portuário do Pecém
m - CPP;



Conduta
a relativa ao
o relacionam
mento com o meio ambiente local;



Conduta
a relativa à obra (reduçção de resíd
duos na fon
nte);



Obrigaçções quanto
o aos aspe
ectos de saúde, sanitários e se
egurança no trabalho,,
incluindo o uso de EPIs.

10.9.6.1.1 Mode
elo Matriz – Código de Conduta da
a Obra
10.9.6.1.1.1

A
Apresentaçã
ão

O Có
ódigo de Conduta
C
inte
egra o Projeto de Edu
ucação Amb
biental para
a os trabalh
hadores da
a
obra no intuito de fornecer procedime
entos adeq
quados para
a manutençção das boas práticass
elacionamen
nto profissio
onal.
de trabalho e re
É de
estinado a aperfeiçoarr os relacio
onamentos internos e externos d
do local de trabalho e
eleva
ar o clima de
d confiança
a nele existe
ente.
Espe
era-se que todos
t
cump
pram com as
a políticas e procedim
mentos defin
nidos neste
e Código de
e
Cond
duta. Solicitta-se aos funcionários
f
s que leiam
m o Código com atençção e tenha
am certeza
a
que o entendem
m, compree
endam a su
ua importân
ncia para o sucesso d
do trabalho
o realizado,,
m como ass consequê
ências caso
o não seja seguido. Em
E caso de
e dúvidas um agente
e
assim
ambiiental poderrá ser consultado, ou ainda
a
um su
upervisor direto ou sua
a própria ge
erência.
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É importante qu
ue todos incorporem o Código em
m suas atitudes e que
e tenham em sua vida
a
omportamen
nto coerente
e com as co
ondutas desscritas nestte documen
nto.
particcular um co
Todo
os os traba
alhadores devem
d
ter conhecime
ento e resp
peito pelas seguintes normas e
proce
edimentos citados
c
a se
eguir:
10.9..6.1.1.1.1 Relacioname
R
ento com a População
o Residente no Local d
da Obra


Agir com integ
gridade: to
odo funcionário deverá
á procederr com integ
gridade, de
e
form
ma que:
 N
Não serão admitidos discriminaçã
d
ão e precon
nceito de qualquer natureza, taiss
c
como
relativvos a etnia
a, religião, sexo,
s
orienttação sexual, condiçã
ão especial,,
f
faixa
etária, convicção política, etc
c.;
 N
Não será admitido assédio
a
mo
oral, sexual ou situaçções que configurem
m
p
pressões,
intimidaçõess ou amea
aças, entre funcionário
o-população
o residente
e
n
nas
proxim
midades da obra, inde
ependentem
mente do nível hierárquico doss
e
envolvidos;



Resspeitar a divversidade e liberdade de
d expressã
ão;



Resspeitar as diferenças
d
c
culturais,
co
ostumes e valores ind
dividuais ou de gruposs
pressentes na população
p
lo
ocal;



Exe
ercer sua ciidadania exxpressando suas ideias e particip
pando da vida social e
políítica da com
munidade on
nde trabalha
a.

10.9.6.1.1.2

R
Relacioname
ento com oss demais Trabalhadore
es da Obra



Agir com
m integridad
de, conform
me descrito anteriormen
a
nte;



Interagir uns com os
o outros de
e forma pro
ofissional e respeitosa;
r



Zelar pe
ela seguran
nça no traba
alho, bem co
omo pela dos companheiros, observando ass
normas legais, as regras inte
ernas aplicá
áveis, o usso de equip
pamentos de
d proteção
o
individual (EPIs) e as melhore
es práticas de
d prevençã
ão de acide
entes;



Contribu
uir para um
m ambiente
e sadio, es
stimulante e democrá
ático onde o direito à
negocia
ação coletivva e à lib
berdade de
e opinião, expressão e associa
ação sejam
m
respeita
ados e no qual se cultivve um clima
a de cortesia, confiança
a e coopera
ação;



Estimula
ar o trabalh
ho em equip
pe e o diálog
go como forma de solu
ucionar prob
blemas;



Respeittar e reconh
hecer os tra
abalhos alhe
eios;



Não adm
mitir o porte
e ou uso de
e bebidas alcoólicas e drogas ilíciitas nas dep
pendênciass
da empresa, nem
m de arm
mas de qu
ualquer esspécie, sallvo por profissionaiss
autoriza
ados.
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10.9.6.1.1.3

R
Relacioname
ento com ass Atividades da Obra



Zelar pe
ela conservvação e ma
anutenção de
d materiaiss e equipam
mentos utiliz
zados para
a
realizaçção do traba
alho;



Zelar pe
ela conservvação e manutenção das instala
ações da o
obra, como sanitários,,
refeitórios, ambulatório, etc.;



Evitar o consumo indiscrimina
ado de mate
eriais (pape
el, madeira, plástico, metal, etc.);



Evitar o desperdício de água e energia;



Não serrá permitido
o utilizar, em
m benefício
o próprio ou
u de terceirros, os bens
s, serviços,,
direitos do local de
e trabalho, bem
b
como informaçõe
es de que se
e tenha con
nhecimento
o
em razã
ão do exerccício do carg
go, função ou
o em deco
orrência do relacionamento com a
Empressa.

10.9.6.1.1.4

R
Relacioname
ento com o Meio Ambiiente



Atentar para os asspectos e im
mpactos am
mbientais da
as atividades, buscando seguir ass
ogramas da
a obra;
práticass recomendadas pelos demais pro



Utilizar os recursoss naturais de forma sus
stentável;



É proibida a pesca
a ou coleta de
d qualquerr espécie;



Contribu
uir com as atividades de segrega
ação do lixo
o, depositan
ndo seus re
esíduos noss
locais in
ndicados co
omo adequa
ados;



Conheccer e pratica
ar as políticcas e procedimentos adotados
a
na
a obra com relação ao
o
meio am
mbiente;



Agir pro
oativamente
e para identificar, avalia
ar e prevenir riscos; e



Informar imediatam
mente às árreas de Seg
gurança e Meio
M
Ambie
ente qualquer acidente
e
er ato ou fato que posssa vir a reprresentar inffração legall
ambienttal, bem como qualque
ou dano
o ambiental.

10.9.6.2 Verifica
ação de Conformidade
e
Semanalmente a equipe de educação ambiental percorre
erá os seto
ores operacionais, oss
sanittários e os setores ad
dministrativo
os do cante
eiro para fa
azer a verificação de campo
c
que
e
perm
mita a aferiição da efficácia do projeto, be
em como as
a fragilida
ades e asp
pectos que
e
nece
essitam ser reforçados nas ativida
ades de man
nutenção da
a sensibiliza
ação ambie
ental.
10.9.7 INTER-R
RELAÇÃO COM
C
OUTR
ROS PROG
GRAMAS


Program
ma de Saúd
de Gestão Ambiental;
A



Program
ma Ambienttal de Construção - Ge
estão de Re
esíduos Sólidos – Insta
alação.
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10.9.8 LEGISLA
AÇÃO VIGE
ENTE


Lei 9605
5 de 1998, Lei de Crim
mes Ambien
ntais;



Lei nº 9.795, de 19
999, Política
a Nacional de
d Educaçã
ão Ambienta
al;



Decreto
o nº 4.281 de 2002, Regulamentação da Política Nacional de Educação
o
Ambiental;



Lei Esta
adual nº 3.3
325 de 1999
9, Política Estadual
E
de Educação A
Ambiental;



CONAM
MA nº 275/ 2001 - Estabelece o código
c
de cores
c
para os diferente
es tipos de
e
resíduos, a ser adotado na id
dentificação
o de coletorres e transp
portadores, bem como
o
nas cam
mpanhas infformativas para
p
a coletta seletiva;



CONAM
MA 307/200
02 - Dispõe sobre ge
estão dos resíduos d
da construç
ção civil, e
estabele
ece diretrizzes, critério
os e procedimentos para
p
a gesstão dos re
esíduos da
a
construçção civil;



CONAM
MA 362/200
05 - Dispõe sobre o rec
colhimento, coleta e de
estinação final de óleo
o
lubrifica
ante usado ou
o contamin
nado;



Resoluçção CONAM
MA 422/210
0 - Estabele
ece diretrizzes para ass campanha
as, ações e
projetoss de Educaçção Ambien
ntal;



NBR 10
0004 - Classsificação do
os resíduos sólidos;



NBR 11174 - Arma
azenamento
o de resíduo
os classes II
I - não inerrtes e III – in
nertes;



NBR ISO 12235 - Armazenam
A
mento de Re
esíduos Sóllidos Perigo
osos;



NBR 12
2235 - Arma
azenamento
o de resíduo
os perigoso
os;



NBR 15
5112 - Re
esíduos da construção
o civil e resíduos vo
olumosos - Áreas de
e
transbordo e triage
em - Diretrizzes para pro
ojeto, implantação e op
peração.



DZ-1310.RJ - Siste
ema Manife
esto de Resíduos.

10.9.9 ACOMPANHAMEN
NTO E AVAL
LIAÇÃO
e serão en
ncaminhado
os ao órgã
ão ambienttal relatório
os consolidados, com
m
Semestralmente
mações refferentes às atividades de sensibillização e evventos (núm
mero de pa
articipantes,,
inform
tipo de
d ação, temas adotad
dos) e à ava
aliação e co
onsolidação
o dos indica
adores prev
vistos neste
e
proje
eto.


Os relattórios conta
arão com fotos e listas de participa
antes.
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10.9.10

C
CRONOGRA
AMA DE EX
XECUÇÃO

EAT será executado
e
d
durante
a fa
ase de instalação da ampliação
a
do TMUT (Tabela
(
64))
O PE
pode
endo ser exxtendido pa
ara a fase de operaç
ção conside
erando o C
Complexo Portário
P
do
o
Pecé
ém.
10.9.11

R
RESPONSÁ
ÁVEL PELA
A EXECUÇÃ
ÃO

nsabilidade da CEARÁ
ÁPORTOS.
Este programa é de respon
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Tabela 64 - Cronograma de Execução
E
do Progrrama de Educação
o Ambiental.
Atividades
s

Nº de Meses
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
11

12

13

14

15

16

17

18
8

19

20

21

22
2

23

24

25

26

27

28

29
9

30

Facilitação e sinalização
o para
desca
arte seletivo de lixo
o
Facilitação de acesso ao
os sanitários
Verifiicação de conformid
dades
Campanhas de Sensibiliização dos
Func
cionários
Manu
utenção das Campa
anhas de
Sens
sibilização
Relattórios de Acompanh
hamento
Relattório Final
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10.10
0 PROGRA
AMA DE CO
OMUNICAÇÃO SOCIA
AL (PCS)

10.10
0.1

Tipo de Programa

Programa de Gerenciamen
nto e
Coorrdenação

C
Componente
ambiental affetado

Socioe
econômico

C
Caráter

Pre
eventivo

Fase de
d Execução

Insstalação

Agentte executor

CEAR
RÁPORTOS

JUSTIFICAT
TIVA

A co
omunicação social, em
m especial com
c
a popu
ulação prese
ente na AID
D, precisa ser
s alvo de
e
atençção do emp
preendedorr, para que moradores
s e grupos de
d interessse possam conhecer
c
o
emprreendimentto e estar cientes das alterações de suas rottinas decorrentes da in
nstalação e
operação do me
esmo.
UT, serão selecionada
s
as ações descritas no
o
Nestte caso, por se tratar da Ampliaçção do TMU
Prog
grama de Comunicaçã
C
ão Social (PCS),
(
enc
caminhado ao IBAMA
A em atend
dimento àss
cond
dicionantes da Licença
a de Operaçção N° 167//2001 (3ª Retificação)
R
de 06/11/2012 e Nota
a
Técn
nica N° 13/2
2012 COPA
AH/CGTMO//DILIC/IBAM
MA.
Obse
erva-se que
e serão com
mpiladas e in
ncluídas so
omente as ações
a
necesssárias para
a mitigação
o
dos impactos
i
prrevistos parra a ampliação do TMU
UT e que estas devem
m necessariamente serr
execcutadas em separado ou
o em conju
unto com o PCS elabo
orado para o Complex
xo Portuário
o
do Pecém (suprracitado).
0.2
10.10

O
OBJETIVO

O ob
bjetivo do Programa
P
d Comuniccação Social (PCS) é a constitu
de
uição de um
m canal de
e
comu
unicação co
ontínuo enttre o empreendedor e a socieda
ade, especialmente a população
o
direta
amente afe
etada pelo empreendimento, de
e forma a motivar a sua particiipação nass
difere
entes fasess do empree
endimento.
10.10
0.2.1

O
Objetivos
Esspecíficos



do empree
Divu
ulgar a imp
portância estratégica
e
endimento como instrrumento de
e
dessenvolvimen
nto local e regional;
r



Con
ntribuir para a minimização dos
d
impacctos ambie
entais e sociais
s
do
o
emp
preendimen
nto atravéss da participação da
a populaçã
ão, especiialmente a
dire
etamente affetada, dura
ante todas as
a fases do empreendimento;
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10.10
0.3



Sub
bsidiar os grupos sociais,
s
affetados dirretamente pela instalação do
o
emp
preendimen
nto, de in
nformações acerca dos
d
projeto
os escolhiidos pelass
com
munidades;



Articular com o poder público na
a área de influência direta e indireta
i
do
o
preendimen
nto, utilizan
ndo estratég
gia de divu
ulgação do quadro de
e vagas de
e
emp
emp
pregos, com
m respectivva qualificaç
ção e requiisitos para o seu pree
enchimento,,
evittando pote
enciais fluxxos migrattórios e minimizando
m
o a expe
ectativa da
a
pop
pulação;



Con
ntribuir para a cria
ação de um
u
relacio
onamento construtivo
o entre o
emp
preendedorr e empre
esas contra
atadas com
m a popu
ulação afettada, suass
entiidades reprresentativass, organizaç
ções govern
namentais e não goverrnamentais,,
atra
avés da con
nstituição de
e mecanism
mos de ouvid
doria – rece
epção e res
spostas aoss
que
estionamenttos, preocupações e de
emandas;



Pre
estar consu
ultoria na criação
c
dos
s Conselho
os Comuniitários form
mados pela
a
pop
pulação dire
etamente affetada.
IN
NDICADOR
RES



Adesão
o do “Siste
ema de Recepção
R
de Sugesttões, Reclamações e Elogios””
(quantitativos de re
egistros) e respectivo
r
acompanha
a
amento;



Publicaçção de matérias em jornais, bann
ners, folheto
os;



Spots em
e rádios lo
ocais e carro
os de som;



Estabelecimento de quadro de
e aviso ou mural
m
inform
mativo;



Painel atualizado
a
d informações sobre a obra visível ao públicco;
de



Lista de
e presença das
d reuniõe
es públicas;;



Registro
os no telefo
one 0800 da
a ouvidoria.

10.10
0.4

P
PÚBLICO
ALVO/OBJET
TO

Foram identifica
ados como públicos alvvo do Progrrama de Co
omunicação
o Social os segmentoss
relaccionados a seguir,
s
sepa
arados em 2 linhas de ação:


Linha de
e Ação 1:
 Técnicos
T
e trabalhadorres envolvid
dos nas obrras de ampliação do TM
MUT;
 P
População da área de
e influência
a direta, ou
u seja, doss Distritos de Pecém,,
T
Taíba
e em
m parte de Caucaia
C
(La
agoa do Banana) priorrizando as colônias
c
de
e
p
pescadores
s presentes nestes.



Linha de
e Ação 2:
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 P
População da área de
d influênciia indireta: municípioss de Cauc
caia e São
o
G
Gonçalo
do Amarante.
10.10
0.5

M
METODOLO
OGIA E DES
SCRIÇÃO

10.10
0.5.1

C
Canal
de Co
omunicação
o

Para
a garantir um
u canal de comunica
ação contín
nuo entre o empreen
ndedor e a sociedade
e
pode
erá ser esta
abelecido um
u sistema
a de recepç
ção para avisos, recla
amações e sugestõess
acesssível para a comunida
ade e trabalh
hadores das obras.


O sistema
s
será
á por meio escrito, ad
dotada a ca
aixa de com
municação (sugestão e
que
eixas), locallizada na portaria
p
do empreendim
mento e co
om material disponívell
(papel e caneta
a), podendo
o ser anônim
ma;



800 para ou
uvidoria.
Serrá disponibilizado e divvulgado um telefone 08

Deve
erão ser avvaliados, durante a imp
plantação do
d programa
a, outros lo
ocais aproprriados para
a
aloca
ação das caixas,
c
de preferência
p
que possuam grande
e fluxo da p
população. Propõe-se,
prelim
minarmente
e, algumas caixas na sede
s
no dis
strito do Pe
ecém, nas ssedes das colônias
c
de
e
pesccadores de
e Pecém, Taíba e Cumbuco, igrejas, entre outros e na sede da
a
CEA
ARÁPORTO
OS.
As re
eclamaçõess relacionad
das ao emp
preendimen
nto serão en
ncaminhada
as para o re
esponsávell
pela gestão amb
biental para
a as devidass providênc
cias de corre
eção.


As referridas provid
dências serã
ão registrad
das e comun
nicadas ao reclamante
e.

10.10
0.5.2

In
nformação e Divulgaçã
ão

foi elaborad
A eta
apa de info
ormação e divulgação
d
da buscand
do a concepção de co
omunicação
o
em seu
s
sentido
o amplo, en
nvolvendo a elaboraçã
ão, a recep
pção e o en
nvio de me
ensagens a
todo público alvo em obtter informaçções sobre
e o empree
endimento, mas, princ
cipalmente,,
visan
ndo minimizzar os impactos sob a população
p
da
d área de influência d
direta.
O Prrograma, a partir da definição
d
do
os públicos
s alvo, deve
erá ter com
mo linha de atuação a
dispo
onibilização
o sistemáticca de inform
mações sob
bre o empre
eendimento
o, tais como
o: questõess
relaccionadas à integraçã
ão socioeconômica da região
o, empreg
gabilidade, fases de
e
impla
antação da
a obra marrítima, cron
nograma das obras e previsão de entreg
ga final da
a
amplliação do em
mpreendimento.


Também
m deverão ser divulga
ados os res
sultados do
os demais p
programas ambientaiss
executa
ados relacio
onados à me
elhoria da qualidade
q
de
e vida da po
opulação geral.

Com
mo estratégia de mídia e produçã
ão de inform
mações pod
derão ser u
utilizados instrumentoss
de comunicaçã
ão de massa, taiss como: correspondê
c
ências à grupos organizados
o
s
(asso
ociações, ONGs,
O
colônias de pesca, etc
c), reuniõess públicas (incluindo espaço e
particcipação da população
o, materiais impressos (folhetos, jornais,
j
ban
nners), spo
ots de rádio
o
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E
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para utilização em
e transmisssoras loca
ais e no canteiro de obrras do CPP
P, carros de som, entre
e
os.
outro
No que
q
se refe
ere ao púb
blico interno
o, a propos
sta é simplificada e rrotineira: in
nformativos,
folde
ers, quadro de aviso ou
u mural informativo.
O Qu
uadro 18 a seguir apre
esenta as Liinhas de Aç
ções de aco
ordo com o publico e os
o meios de
e
comu
unicação e conteúdos a serem produzidos durante
d
a etapa
e
de insstalação da
a ampliação
o
do TMUT.
Para
a a fase de
e operação o PCS devve ser consolidado e executado no âmbito
o de todo o
emprreendimentto, ou seja,, para o Complexo Portuário do
o Pecém co
onsolidando
o as açõess
nece
essárias pa
ara continu
uidade, taiss como: a manutençção da comunicação quanto a
quesstões de ord
dem operaccional, a ma
anutenção do sistema que venha
a alterar alg
guma rotina
a
e a divulgação
d
d novos po
de
ostos de tra
abalho.
Quad
dro 18 - Contteúdo dos ma
ateriais produ
uzidos de aco
ordo com o p
público alvo.
ET
TAPA DE INST
TALAÇÃO
Linhas
de Aç
ção

Público Alvo

Populaçção da AID

Linha de
Ação
o1

Meio de Comunicação

 Reuniã
ão Pública;
 Encam
minhamento
de
e
correspond
dências
à
gruposs
organizado
os (associaç
ções, ONGss,
colônias de
e pesca, etc);
 Materia
al de Divulgação: jornaiss,
banners, folhetos, carrros de som
m,
spots nas rádios locais, etc.
 Manute
enção de painel atualizado
o
de informa
ações sobre a obra visíve
el
ao público.



Trabalhadores do
empree
endimento

 Materia
al de Divulgação: jornaiss,
banners, fo
olhetos.
 Quadro
o de aviso
o ou mura
al
informativo
o.



Linha de
Ação
o2

Populaçção da AII

MRS Estudos
E
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ntais Ltda
www.m
mrsambiental.co
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Caixa de comunicaç
ção.

Caixa de comunicaç
ção.

Folhetos, jo
ornais, bannerrs, spots nas
rádios locaiss, telefone 080
00 para
ouvidoria.

Conteúdo
o
 Impo
ortância da ampliação
a
do
o
TMUT pa
ara a região;

Cron
nograma e an
ndamento dass
obras;
 Escla
arecimentos
sobre
a
sinalizaçção
indicada
a
para
a
segurançça
do
motorista
m
e
comunidade local;
 Novo
os postos de trabalho;
t
 Com
municação
acerca
do
o
período
de
execução
dass
atividade
es de dragage
em;
 Dem
mais
inform
mações
e
esclarecimentos solicitados pela
a
comunidade.
 Impo
ortância da ampliação
a
do
o
TMUT pa
ara a região;
 Cron
nograma e an
ndamento dass
obras;
 Assu
untos ligados à segurança
a
do traba
alhador e em
m respeito à
sinalizaçção;
 Divulgação de nov
vos postos de
e
trabalho;;
 Contteúdos e registros
r
de
e
atividade
es
do
Prrograma
de
e
Educaçã
ão Ambiental.
 Impo
ortância da ampliação
a
do
o
TMUT pa
ara a região;
 Estudo Ambientall, impactos e
programas;
 Posttos de trabalho
o;
 Dem
mais
inform
mações
e
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ET
TAPA DE INST
TALAÇÃO
Linhas
de Aç
ção

Público Alvo

Meio de Comunicação

Conteúdo
o
esclarecimentos
comunidade.

solicitados

pela
a

Os materiais
m
pro
oduzidos de
everão ser distribuídos
d
s nas localid
dades listad
das a seguirr:


Canteiro
o de obras do CPP – a distribuiçã
ão do materrial deverá a
atingir a tota
alidade doss
trabalha
adores da ampliação,
a
inclusive da
as terceiriza
adas – se ho
ouver;



Comuniidade da Área
Á
de In
nfluência Direta
D
e Ind
direta – o material deverá
d
serr
distribuíído em po
ontos estrratégicos de
d circulaçção da po
opulação, tais
t
como::
associa
ações de maneira geral,
g
resid
dências pa
articulares, órgãos públicos
p
e
secretarrias municipais – se houver
h
esta
abelecimenttos comerciiais e outro
os pontos a
definir pela
p
equipe responsáve
el pela exec
cução do prrograma.

10.10
0.6

IN
NTER-RELA
AÇÃO COM
M OUTROS
S PROGRAM
MAS



Plano de Gestão Ambiental;
A



Plano Ambiental
A
da
a Construçã
ão;



Program
ma de Educcação Ambie
ental dos Trabalhadore
es;



Program
ma de Forta
alecimento da
d Pesca Artesanal.
A

10.10
0.7

L
LEGISLAÇÃ
ÃO VIGENT
TE

Consstituição Fe
ederal de 1988, Art. 5º, inciso XIV, “é asssegurado a todos o acesso à
inform
mação e resguardado o sigilo da fonte, quan
ndo necessá
ário ao exerrcício profis
ssional”.
10.10
0.8

A
ACOMPANH
HAMENTO E AVALIAÇ
ÇÃO

O prrograma de
everá avalia
ar bimestrallmente a effetividade de
d suas ações de aco
ordo com o
núme
ero de ativiidades realizadas, núm
mero de loc
cais e instittuições parrticipantes, número de
e
mate
eriais produzzidos e disttribuídos, pe
ercentual de solicitaçõ
ões e atendiimentos rea
alizados em
m
relaçção ao total.
Semestralmente
e serão en
ncaminhado
os para o órgão amb
biental licen
nciador rela
atórios dass
ativid
dades de co
omunicação
o social apre
esentando:


Cópia de
d materiaiss fotográfico
os e audiovisuais;



Verificação da ad
desão ao sistema
s
de
e recepção
o de sugesstão e que
eixa e seu
u
encamin
nhamento.
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10.10
0.9

C
CRONOGRA
AMA DE EX
XECUÇÃO

O Prrograma de Comunicaçção Social para a amp
pliação do TMUT
T
deve
erá acompan
nhar a fase
e
de in
nstalação do
o empreend
dimento, pa
ara as ativid
dades a seg
guir, com prrevisão de término
t
em
m
30 meses,
m
confo
orme Tabela 65.


1º - Se
erviços de Instalação
I
em ambien
nte aquático
o: construçção de dois
s berços (e
e
pátio da
a retroária)), nova ponte de ace
esso ao TM
MUT, ampliação (do cabeço) e
alargam
mento do qu
uebra-mar;



2º - Dessmobilizaçã
ão das ativid
dades de am
mpliação do
o TMUT.

Para
a a fase de operação, conforme já
á elucidado
o, o PCS de
eve ser con
nsolidado e executado
o
no âm
mbito de todo o empre
eendimento, ou seja, pa
ara o Comp
plexo Portuá
ário do Pec
cém.
O cro
onograma a seguir, Ta
abela 65, ap
presenta a periodicidade para exe
ecução das
s atividadess
do PCS
P
relacion
nadas ao te
empo previssto para ins
stalação da
a ampliação
o do TMUT,, e por isso
o
pode
em ser readequadas de acordo com as attividades propostas
p
n
no PCS do Complexo
o
Portu
uário de Pecém.
10.10
0.10

R
RESPONSÁ
ÁVEL PELA
A EXECUÇÃ
ÃO

Este programa é de respon
nsabilidade da CEARÁ
ÁPORTOS.
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Tabela 65 - Crronograma de Execução do PCS.
Público Alvo

Attividades

Nº de Meses
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
11

12

13

14

15

16

17

18
8

19

20

21

22
2

23

24

25

26

27

28

29
9

30

LINHA DE AÇÃO 1
Encam
minhamento
de
corres
spondências
à grup
pos
organizados
Reuniõ
ões Públicas
Jornais
Popu
ulação da
AID

Banne
ers e folhetos
Carros
s de som
Spots nas rádios
locais
Manuttenção de
painel atualizado
de info
ormações
sobre a obra
visível ao público
Caixa de
Comun
nicação
Jornais
Banne
ers e folhetos

Trabalhadores
da obra de
am
mpliação

Quadrro de aviso
ou mural
informativo
Caixa de
Comun
nicação
LINHA DE AÇÃO 2

Popu
ulação da
AII

Jornais.
Banne
ers e folhetos
Spots nas rádios
locais..
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Público Alvo

Attividades

Nº de Meses
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
11

12

13

14

15

16

17

18
8

19

20

21

22
2

23

24

25

26

27

28

29
9

30

Telefo
one 0800
para ouvidoria.
o
PRODUTOS
Relattórios de Acompanh
hamento
Relattório Final
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10.11
1 PROGRA
AMA DE CO
OMPENSAÇ
ÇÃO DA AT
TIVIDADE DE
D PESCA

10.11.1

Tipo de Programa

Programa de
e Compensaçã
ão e
Mitigação

C
Componente
ambiental affetado

Socioe
econômico

C
Caráter

Comp
pensatório

Fase de
d Execução

Insstalação

Agentte executor

CEAR
RÁPORTOS

JUSTIFICAT
TIVA

o empreend
dimento em
m relação à atividade
e pesqueira
a
O grrau da posssível interfferência do
artessanal se relaciona dire
etamente a sua sobrep
posição dire
eta ou de su
uas áreas de
d exclusão
o
às áreas de pe
esca prefere
enciais ou rotas
r
pesqu
ueiras, uma
a vez que p
por suas dimensões e
n apresen
nta porte pa
ara interferê
ência na comunidade d
da ictiofauna marinha.
caraccterísticas não
A pa
artir dos dad
dos disponííveis e das declaraçõe
es dos próp
prios pesca
adores e ma
arisqueiras,,
pode
e-se afirmarr, portanto, que o loca
al do emprreendimento
o não se sobrepõe a áreas com
m
ativid
dade pesqu
ueira significcativa, uma
a vez que já
á são áreas sujeitas à limitação do
o trânsito e
perm
manência - apesar
a
das reclamações quanto a tais restriçções por pa
arte dos pescadores -,,
uma vez que em relação ao porto do
o Pecém ex
xiste uma normativa
n
e
emitida pela
a Capitania
a
C
(PORTARIA nºº 28 / CPCE de 30/11/2006), que
e estabelec
ce que, em
m
dos Portos do Ceará
ão das cara
acterísticas do Termin
nal Portuário
o do Pecém
m (offshore), foi criada
a uma área
a
funçã
deno
ominada Árrea de Segurança do
o Terminall Portuário do Pecém
m (ASTPP)), onde ass
ativid
dades de pesca, essporte/recre
eio e fundeio são proibidas (exceto fundeio
f
de
e
emba
arcações de
emandando
o ou saindo do termina
al).
Por outro
o
lado, o Regulam
mento Intern
nacional parra Evitar Ab
balroamento
os no Mar – RIPEAM-72 (DPC, 1994
4), em sua
a Regra 9 – “Canais
s estreitos””, item “c”,, estabelec
ce que “ass
emba
arcações engajadas
e
n pesca nã
na
ão deverão
o atrapalharr a passage
em de qua
alquer outra
a
emba
arcação qu
ue estiver navegando
n
dentro de um
u canal estreito
e
ou vvia de aces
sso”, o que
e
suge
ere o possívvel uso com
mpartilhado do espaço
o marítimo, porém, a p
prioridade nunca
n
é da
a
pescca.
De fa
ato, os pesscadores qu
ue partem da vila do Pecém têm
m utilizado rotas pesq
queiras que
e
cruza
am a área de segura
ança do po
orto, assim como pesq
queiros loccalizados prróximos ao
o
queb
bramar, objeto de inte
ervenção das obras para
p
o seu alargamen
nto, que ta
ambém são
o
acesssados por pescadores
p
s oriundos da
d vila de Cumbuco.
A árrea de segurança deffinida pela Capitania dos Portoss (PORTAR
RIA nº 28 / CPCE de
e
30/11/2006) parra o Complexo Portuá
ário de Pecé
ém que con
nsequentem
mente torna
a-se a zona
a
de re
estrição de
e pesca, co
onforme Ma
apa 14, es
stá sendo revista
r
para
a abrigar também
t
ass
insta
alações já exxistentes no
o Terminal de Múltiplo Uso – TMU
UT.
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A áre
ea de exclusão já existtente coinciide com rotas atualmente utilizada
as pelas co
omunidadess
de pe
escadores de Pecém, fazendo co
om que o deslocamentto entre a ccomunidade
e pesqueira
a
e as áreas de pesca
p
aume
ente em cerrca de 5 km
m, e também
m com pesq
queiros explorados porr
esta comunidad
de e pela co
omunidade de
d Cumbuc
co, localizad
dos próximo
os ao quebrra-mar.
Além
m da área de exclusão de navega
ação gerada
a, a operaçã
ão do CPP gera modifficações da
a
paisa
agem origin
nal. Estas modificaçõe
m
es dificultam
m a visibilida
ade dos po
ontos de refferência no
o
contiinente (coqueiros, moitas, morross, etc.) utiliz
zados peloss pescadore
es para sua orientação
o
geog
gráfica na lo
ocalização dos
d pesqueiros.
Porta
anto, em virtude da
a implanta
ação do empreendim
e
mento obje
eto deste estudo, a
imple
ementação deste programa promo
overá ações de nature
eza:
gatória: visa
ando diminu
uir o risco de
d acidentes entre embarcações pesqueirass
Mitig
e na
avios em op
peração na bacia e na
as obras de ampliaçã
ão do Term
minal e criarr
novo
os pontos de referên
ncia para a localizaçã
ão dos pe
esqueiros e/ou
e
meioss
tecno
ológicos que supram esta
e
necess
sidade e;
Com
mpensatória,, a fim de dar
d contrapartida ao aumento do deslocame
ento destess
pesccadores e a restrição de uso de pe
esqueiros próximos
p
ao
o quebrama
ar e à ponte
e
de accesso.

(i)

(ii)

10.11.2

O
OBJETIVO

ograma visa
a mitigar e compensa
ar os impacctos das ob
bras de am
mpliação do
o
O prresente Pro
Term
minal de Mú
últiplo Uso do Porto de Pecém,, por meio de interve
enções que
e atuem no
o
sentiido de:
I.

nça da nave
egabilidade das embarccações pessqueiras;
Melhorar a seguran

II.

er a identifficação e o acesso ao
os pesqueiro
os conhecid
dos na área em torno
o
Favorece
do Porto
o;
Favorece
er o aumento da renda familiar, por meio da qualificcação e ins
serção doss
familiare
es de pesca
adores e marisqueiras
m
s no merca
ado de trab
balho e da criação de
e
alternativvas de rend
da autônom
ma para esta
a classe.

III.

10.11
1.2.1

O
Objetivos
E
Específicos
s

Cada
a objetivo geral supraccitado tem como
c
corres
spondentes objetivos e
específicos:
Obje
etivo Geral I: Melhorarr a segurança da navegabilidade das
d embarccações pesq
queiras


alizar as rottas a serem
m utilizadas pelos pesccadores, perrmitindo o contorno
c
da
a
Sina
área
a de segura
ança;



Aqu
uisição, disstribuição e treiname
ento para uso de e
equipamento
o de geo-navvegação que sinalize aos
a navios a presença de emba
arcações pe
esqueiras a
uma
a distância mínima de 1.000 metrros;
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Esta
abelecer accordo com a CEARÁP
PORTOS no
n sentido de orientarr os navioss
para
a a não uttilização do
o piloto auttomático prróximo ao porto, aum
mentando a
eficcácia do equ
uipamento de
d geo-nave
egação (item anterior);



Forrnecimento de fonte de
e luz recarre
egável (lâm
mpadas de lled) aos pe
escadores e
fiscalizar para o uso na pe
esca noturn
na;

Obje
etivo Geral II: Favoreccer a identifficação e o acesso aoss pesqueiro
os conhecid
dos na área
a
em to
orno do Porrto


Insttalação pon
ntos de refe
erência para
a as rotas utilizadas p
pelos pesca
adores e/ou
u
forn
necimento e treinam
mento para
a uso de aparelhoss GPS (Sistema de
e
Possicionamentto Global) aos
a pescad
dores das Colônias
C
de
e Pecém, Cumbuco
C
e
Taíba.

Obje
etivo Gerall II: Favore
ecer o aum
mento da renda
r
familliar, por me
eio da qua
alificação e
inserrção dos familiares de pescadore
es e marisqueiras no mercado
m
de
e trabalho e da criação
o
de allternativas de
d renda au
utônoma pa
ara esta clas
sse.


Ampliar a ca
A
apacidade de atendim
mento da Es
scola Estad
dual de Edu
ucação Proffissional de
e
S
SGA,
subsid
diando a implantação de
d novos cu
ursos profisssionalizante
es em perío
odo integrall
e direcionan
ndo um perccentual das novas vaga
as aos familiares de pe
escadores;



Apoiar organ
A
nizações da
a sociedade
e civil de do
os município
os de Cauccaia e São Gonçalo
G
do
o
A
Amarante
(b
bairro de Cumbuco
C
e Lagoa do Banana, distritos
d
de Taíba e Pecém)
P
que
e
a
atuam
na capacitaçã
ão profissio
onal, vincu
ulando estte apoio a
ao atendim
mento aoss
in
ntegrantes da
d classe pescadora;
p



A
Apoiar
as marisqueirass em atividades de prod
dução e ven
nda autônoma de artes
sanato.

10.11
1.2.2

In
ndicadores
s

A fim
m de aferir a correta execução do Program
ma, devem
m ser consid
derados os
s seguintess
indiccadores:


Reg
gistro de ocorrência
a de acid
dentes navvais envollvendo em
mbarcaçõess
pessqueiras na área em to
orno do Portto;



Núm
mero de pessqueiros co
onhecidos e georeferen
nciados;



Núm
mero de fa
amiliares de
d pescado
ores matricculados na Escola Estadual de
e
Edu
ucação Proffissional de SGA;



Núm
mero de fam
miliares de pescadores
p
s formados na Escola E
Estadual de
e Educação
o
Pro
ofissional de
e SGA;



Núm
mero de fa
amiliares de
d pescado
ores matricculados na Escola Estadual de
e
Edu
ucação Proffissional de SGA realiz
zando estág
gio em empresas do CIPP;



Ofe
erta de novvas vagas em
e cursos profissiona
alizantes em
m período integral na
a
Esccola Estadual de Educa
ação Profiss
sional de SGA;
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Novvos cursos implantados em períod
do integral na Escola E
Estadual de
e Educação
o
Pro
ofissional de
e SGA;



Núm
mero de fam
miliares de pescadores participan
ndo de curssos profissio
onalizantess
oferrecidos por organizaçõ
ões da sociedade civil de Caucaia
a, Cumbuco
o, Pecém e
São
o Gonçalo do
d Amarante
e;



Núm
mero de barracas
b
d artesan
de
nato das marisqueira
m
as das co
omunidadess
pessqueiras de Pecém, Cu
umbuco e Taíba;
T



Parrticipação de
e marisqueiras em currsos de capacitação em
m artesanatto;



Ren
nda obtida por
p marisqu
ueiras com a venda de artesanato
o;

10.11
1.2.3

P
Público
Alv
vo

São público-alvo
o do Progra
ama de Com
mpensação
o da Atividade de Pescca as comunidades de
e
pesccadores e marisqueira
as inseridas na área de influen
ncia direta do empreendimento::
colôn
nias de pescadores de
e Pecém, Cu
umbuco e Taíba.
T
10.11
1.2.4

M
Metodologia
a e Descriç
ção

As ações
a
deverão ser implementada
as durante a fase de instalação do empreendimento,,
visan
ndo atingir os
o objetivoss propostoss, pautadas pelas segu
uintes orien
ntações mettodológicass
(Tabela 66):
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Tabela 66
6 - Metodologia e Descrição.
D
Objetivo Geral

I: Melhorar
M
a seguran
nça da
navegabilidade da
as
embarcações pesqueiras

II: Fa
avorecer a identifica
ação e o
acesso
a
aos pesque
eiros
conhecidos na área em torno do
Porto

III: Favorecer o aumen
nto da
ren
nda familiar, por me
eio da
qu
ualificação e inserçã
ão dos
fam
miliares de pescado
ores e
ma
arisqueiras no merca
ado de
trrabalho e da criação de
altern
rnativas de renda au
utônoma
para esta classe
e.
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Objetivo Espec
cífico

Descrição

Sinalizar as rotas a serem utilizadas pelos
pescado
ores, permitindo o contorno
c
da área
de segurança

Utilização de sinaliização náutica, pod
dendo ser faroletes
s, balizas ou bóias, de acordo com es
studo
específico a ser re
ealizado pela CEA
ARÁPORTOS em consonância
c
com a Capitania dos Po
ortos,
órgão responsável por orientar a implantação, a ma
anutenção e fiscalizar seu uso. Objjetiva
demarcar o percurso a ser utilizado pelos
p
pescadores para
p
acesso aos pe
esqueiros do entorn
no do
Porto, respeitando a ‘área de seguranç
ça’.

Aquisiçã
ão, distribuição e trreinamento para
uso de equipamento de geo-navegação
que sin
nalize aos navios a presença de
embarca
ações pesqueiras a uma distância
mínima de 1.000 metros

Com referência a experiência
e
anterior da Petrobrás na re
egião, as jangadas d
dos pescadores dev
verão
ser dotadas de equ
uipamentos de geo--navegação que ind
dique sua presença aos navios em trân
nsito,
possibilitando mano
obras de desvio dos
s mesmos quando em
e rota de colisão.

Estabele
ecer
acordo
com
a
CEARÁPORTOS no sentid
do de orientar os
navios para a não utiliz
zação do piloto
automáttico próximo ao porrto, aumentando
a eficá
ácia do equipam
mento de geonavegaçção (item anterior);

Caso os navios estejam
e
operando com
c
piloto automá
ático não será posssível tomar medida de
correção de rota qu
ue evite a colisão co
om as embarcações
s pesqueiras, daí se
e estabelecer acord
do no
sentido de utilizare
em o piloto automático somente após 20
2 milhas do contin
nente, distância limite de
navegação das ja
angadas. Esta med
dida é salvaguard
da aos pescadoress inclusive quando
o em
naveção rumo a pe
esqueiros mais dista
antes do Porto.

Fornecim
mento de fonte de luz recarregável
(lâmpad
das de led) aos pescadores e
fiscaliza
ar para o uso na pes
sca noturna

Tradicionalmente os pescadores utilizam lampiões a gás ou querose
ene, que são bas
stante
vulneráveis nas co
ondições de mar ag
gitado, ocasionando
o que apaguem em
m momentos em qu
ue os
pescadores não es
stão de vigília e co
olocando em risco toda
t
a tripulação. A
As lâmpadas de led
d são
mais luminosas e seguras
s
aumentando a visibilidade das jangadas no períod
do noturno.

Instalaçã
ão de pontos de referência para as
rotas u
utilizadas pelos pe
escadores e/ou
fornecim
mento e treinamento para uso de
aparelho
os
GPS
(Sistema
de
Posicion
namento Global) aos
a
pescadores
das Co
olônias de Pecém
m, Cumbuco e
Taíba.

Pescadores de Pe
ecém indicaram que uma forma de mitigar
m
este impacto
o seria a colocaçã
ão de
placas de referência (2 x 3 metros) ao
o longo da costa do
o Porto, em locais a
altos. Uma medida mais
eficiente é a aquisição e distribuição de equipamentos GPS,
G
disponíveis no mercado em dive
ersos
modelos, adequados à situação de operação
o
pelos pes
scadores, além da necessária capacittação
dos mesmos pa
ara sua utilizaçã
ão. Assim, será possível a iden
ntificação definitiv
va e
georreferenciamento dos pesqueiros pelos próprios pes
scadores, facilitando
o o acesso mesmo
o sob
condições atmosféricas impróprias, co
om baixa visibilidade
e.

Ampliar a capacidade de atendimento da
Escola E
Estadual de Educa
ação Profissional
de SGA
A e direcionar um percentual das
novas va
agas aos familiares
s de pescadores

Empresas envolvid
das no CPP subsidiarem a implantaçã
ão de novos cursoss profissionalizantes em
áreas afins às dem
mandas indústriais ta
ais como: técnico soldador
s
industrial; m
mecânica; curso téc
cnico
em portos; petróleo
o e gás, segurança
a do trabalho, enferrmagem etc. Em co
ontrapartida estabe
elecer
uma política de cotas para familiares de pescadores (attualmente 80% das vagas são para a rede
pública e 20% para a rede particular de ensino) e/ou critérios diferenciado
os de seleção curriicular
(feita considerando
o as notas do 9º ano
o), que favoreça a in
nclusão deste públicco.
Por fim, é importan
nte garantir a perma
anência destes jovens próximos ao núccleo familiar, de ma
aneira
a atingir o objetiv
vo de melhoria da
a renda e da qua
alidade de vida da família, portanto
o, há
necessidade de se
e estabelecer parce
eria com empresas locais visando con
nceder vagas de es
stágio
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Objetivo Geral

Objetivo Espec
cífico

Descrição
para estes estudan
ntes.
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Apoiar o
organizações da so
ociedade civil de
Caucaia
a, Cumbuco, Pecém
m e São Gonçalo
do Ama
arante que atuam na capacitação
profissio
onal, vinculando este apoio ao
atendimento aos integran
ntes da classe
pescado
ora

Conforme descrito
o no item 6.10.3.9
9 - Oragnizações Socias, atuam na região instituiçõe
es da
sociedade civil comprometidas com a capacitação e educação integral dos jovens muníc
cipes,
porém, atuando aquém
a
da sua ca
apacidade instalad
da e desejo por falta de investime
entos
continuados. Por meio
m
do repasse de
e verbas públicas, mediante convênio
o, ou mesmo aportte do
setor privado, esta
as ONGs podem am
mpliar sua capacida
ade de atendimentto e parte destas vagas
v
serem requeridas para
p
atendimento ao
o público alvo deste
e programa.

Apoiar a
as marisqueiras em
m atividades de
produçã
ão e venda autônom
ma de artesanato

As marisqueiras de
evem ser incentivad
das para a geração
o de renda autônom
ma com a instalaçã
ão de
‘barracas de feira’ para venda de arte
esanato, atividade que
q já praticam, esspecialmente no período
das festas carnava
alescas e juninas (S
São Pedro), quando
o é grande o afluxo de turistas nas vila
as de
Pecém, Cumbuco e Taíba.
O artesanato pode agregar ainda mais
s valor na medida em
e que as mesmas forem qualificadas para
a produção artesan
nal, diversificação, gestão empreended
dora etc, além de obterem subsídios para
participarem de eve
entos afins, tais com
mo feiras, exposições, festejos culturaiis em cidades próxiimas,
como as sedes mu
unicipais e mesmo em
e Fortaleza, ampliando assim o seu raio de comercializ
zação
e ganhando reconh
hecimento e valoriza
ação dos produtos.
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10.11
1.2.5

In
nter-Relaçã
ão com Ou
utros Progrramas

Este programa é complem
mentado em
m sua vertente social pelos programas de Educação
o
Ambiental e de Comunicaçção Social.
1.2.6
10.11

L
Legislação
Vigente



, da Capitania dos Porrtos do Cea
PORTAR
RIA nº 28 / CPCE de 30/11/2006)
3
ará;



Regulam
mento Intern
nacional pa
ara Evitar Abalroamen
A
tos no Marr – RIPEAM
M-72 (DPC,,
1994), Regra
R
9, “Ca
anais estreittos”, item “c
c”;

1.2.7
10.11

A
Acompanha
amento e Avaliação
A

que reflita
Deve
erão ser produzidos relatórios semestrais
s
am os indiicadores propostos e
enca
aminhados ao
a IBAMA e às instânccias de controle social dos municípios da AIII, tais como
o
Consselhos, Fóru
uns e Colôn
nias de Pesscadores.
10.11
1.2.8

C
Cronogram
a de Execu
ução

As ações deverão ser implementadas conforme cronograma
c
a apresenta
ado na Tabe
ela 67.
1.2.9
10.11

R
Responsáve
el pela Exe
ecução

Este programa é de respon
nsabilidade da CEARÁ
ÁPORTOS.
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abela 67 - Cronogra
ama de Execução do Programa de Compensação
C
das Atividades de Pes
sca.
Ações
A
para Implem
mentação

Nº de Meses
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
11

12

13

14

15

16

17

18
8

19

20

21

2
22

23

24

25

26

27

28

29
9

30

Sina
alização náutica
Insta
alação de equipam
mentos de
geo--navegação nas ja
angadas
Orientação aos navios
s sobre
utiliz
zação do piloto automático
Insta
alação de lâmpada
as de led
nas jangadas
j
Sina
alização ao longo da
d costa do
Porto
o
Aquisição, distribuição
oe
capa
acitação para uso do GPS
Impla
antação de novos
s cursos
profissionalizantes na
a EEEP
Conv
vênio com empres
sas locais
para
a estágio
Conv
vênios públicos e privados
com ONGs
Insta
alação de ‘barraca
as de feira’
para
a artesanato
Capa
acitação das mariisqueiras
para
a produção artesanal
Apoio a marisqueiras
come
ercialização de arrtesanato
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11 CONCLUS
C
SÕES
O presente esstudo tem como fina
alidade apre
esentar um
m cenário quanto à viabilidade
e
ambiiental do empreendim
e
mento, fund
damentado nos critérrios de ava
aliação dos
s impactoss
desccritos ao lon
ngo do traba
alho.
É evvidente que
e a instalaçção de um empreendiimento, qua
alquer que seja, caus
sará algunss
impa
actos negativos e po
ositivos, priincipalmentte no meio
o socioeco
onômico. No
N entanto,,
comp
parando-se os impacto
os negativos nas fases
s de instalação e opera
ação, observa-se uma
a
redução destess impactos na fase de
e operação. Isso deco
orre do fato
o de que os impactoss
nega
ativos mais significativo
os serão tem
mporários e cessarão após
a
a fase
e de instalaç
ção.
Dura
ante a fase de instalaçção do empreendimentto, a não se
er pela criação de nov
vos habitatss
do novo p
para as comunidades marrinhas (gera
adas pela construção
c
píer e alarg
gamento do
o
queb
bra-mar) e principalm
mente, pela
a questão do aume
ento da offerta de emprego
e
e
conssequente aumento
a
de
e renda da populaçã
ão da região afetada, com co
onsequente
e
aque
ecimento da
a economia
a, que são impactos positivos
p
im
mportantes, há o predo
omínio doss
impa
actos negattivos sobre todos os meios: físico, biótico e socioeco
onômico. No
N entanto,,
todoss são de ba
aixa ou méd
dia magnitud
de.
Os im
mpactos ne
egativos ma
ais significattivos na fas
se de instala
ação são: a
alteração na
a qualidade
e
da ág
gua decorre
ente de posssíveis acidentes com o abastecim
mento de embarcações; remoção
o
da comunidade bentônica em decorrência da attividade de dragagem; atração demográfica
a
que a implanta
ação de um
ma obra po
ode trazer, em função da especulação de
e oferta de
e
emprrego; transsmissão de doenças associada a concentrração anorrmal da po
opulação e;;
interfferência sobre a pescca artesanal em decorrrências dass ampliaçõe
es. Deve-se
e ressaltar,,
entre
etanto, que todos são temporários
t
s e reversív
veis e poderrão ser miniimizados, se adotadass
corre
etamente ass medidas mitigadoras
m
s e implanta
ados os pro
ogramas que
e são propo
ostos neste
e
estud
do.
Uma
a vez instalado o empreendimen
nto, os imp
pactos neg
gativos sign
nificativos da
d fase de
e
operação são: alteração na qualida
ade da águ
ua decorren
nte de ativvidades dos
s navios e
operações de carga e desccarga, diminuição da deriva
d
litorâ
ânea, com cconsequente alteração
o
o
de Pe
ecém, pode
endo resulta
ar em erosã
ão; afugenttamento da
a
no balanço sedimentar a oeste
a de quelôn
nios, aves e mamífero
os marinhos
s devido ao
o trânsito d
de embarca
ações; risco
o
fauna
de alteração
a
da
a diversida
ade das co
omunidades
s marinhas pelo derra
amamento de óleo e;;
desm
mobilização da mão de
e obra.
Entre
etanto, resssalta-se qu
ue todos os
o impacto
os citados para a fa
ase de op
peração da
a
prete
endida amp
pliação (excceto a desm
mobilização da mão de
e obra, que é inerente a qualquerr
obra deste porrte, que en
nvolve um número elevado de trabalhado
ores), já oc
correm em
m
conssequência das
d atividad
des já exerccidas pelo Complexo Portuário de Pecém, de
d maneira
a
que não
n são imp
pactos novo
os e exclusivos da amp
pliação do referido
r
TM
MUT.
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Assim
m, em ra
azão de todas
t
as consideraç
ções aqui expostass, conclui-s
se que o
emprreendimentto em quesstão é perfe
eitamente viável
v
do po
onto de vissta social e ambiental,,
desd
de que hajja a fidediigna implan
ntação das
s medidas mitigadora
as e dos Programass
Ambientais, que garantem
m a execuçção e o co
ontrole dass ações pla
anejadas e a correta
a
dução socioambiental das
d obras.
cond
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13 GLOSSÁR
G
RIO
ABNT - Associa
ação Brasile
eira de Norm
mas Técnica
as
ADA
A - Área Dire
etamente Affetada
AEAT
T - Anuário Estatístico de Acidenttes do Trabalho
AI - Área
Á
de Influência
AID - Área de In
nfluência Direta
AII - Área de Inffluência Indireta
ANTA
AQ - Agênccia Naciona
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portes Aqua
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APP - Análise Preliminar
P
de Perigos
AR - Análise de Risco
o Industrial do Pecém
CIP – Complexo
CIPP
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al e Portuário do Pecém
m
CPP – Complexxo Portuário
o do Pecém
m
EA - Analise de Estudo Am
mbiental
mbiental
EA – Estudo Am
EPI - Equipame
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IBAM
MA - Institutto Brasileiro
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IBGE
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ET - Institutto Nacional de Meteoro
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o Patrimôniio Histórico
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o
Patrimônio Imatterial.
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MTE
E - Ministério
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NBR
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BNT
NPC
CP - Normass e Procedim
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C
dos
d Portos do
d Ceará
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ntadoras de
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ça e Saúde
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o
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Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE
Nr. de Cadastro:

CPF/CNPJ:

196572

Emitido em:

94.526.480/0001-72

Válido até:

15/03/2013

15/06/2013

Nome/Razão Social/Endereço
MRS Estudos Ambientais Ltda

AV PRAIA DE BELAS, 2174 SALA 403
MENINO DEUS
PORTO ALEGRE/RS
90110-001
Este certificado comprova a regularidade no
Cadastro de Atividades Potencialmente Poluidoras

Gerenciador de Projeto / Rodovia

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental

Consultoria Técnica Ambiental - Classe 6.0
Qualidade do Ar
Qualidade da Água
Qualidade do Solo
Uso do Solo
Educação Ambiental
Recursos Hídricos
Controle da Poluição
Recuperação de Áreas
Eletricidade
Auditoria Ambiental
Gestão Ambiental
Ecossistemas Terrestres e Aquaticos
Segurança do Trabalho
Serviços Relacionados À Silvicultura
Anilhamento de Aves Silvestres
Observações:
A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico Federal não
1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) implicará por parte do IBAMA e perante terceiros, em certificação de
descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, qualidade, nem juízo de valor de qualquer espécie.
permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do
servicos.ibama.gov.br/ctf/modulos/certificadoregistro/certificado_regularidade.php

1/2

10/04/13

Registro

programa ou projeto correspondente:
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada neste
certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no
prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo
órgão competente.
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos
florestais e faunísticos.

Autenticação
87hq.gblv.rx3c.knwx

Imprimir tela Fechar janela

servicos.ibama.gov.br/ctf/modulos/certificadoregistro/certificado_regularidade.php

2/2

Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE
Nr. de Cadastro:

CPF/CNPJ:

225743

Emitido em:

339.761.041-91

20/03/2013

Válido até:
20/06/2013

Nome/Razão Social/Endereço
ALEXANDRE NUNES DA ROSA

SRTVS Qd 701 Bl O sala 504 Ed. Multiempresarial
ASA Sul
BRASILIA/DF
70340-000
Este certificado comprova a regularidade no

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental

Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0
Qualidade do Ar
Qualidade da Água
Qualidade do Solo
Uso do Solo
Educação Ambiental
Recursos Hídricos
Controle da Poluição
Recuperação de Áreas
Eletricidade
Auditoria Ambiental
Gestão Ambiental
Ecossistemas Terrestres e Aquaticos
Segurança do Trabalho
Serviços Relacionados À Silvicultura
Anilhamento de Aves Silvestres
Observações:
A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico Federal não
1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) implicará por parte do IBAMA e perante terceiros, em certificação de
descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, qualidade, nem juízo de valor de qualquer espécie.
permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do
programa ou projeto correspondente:
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada neste
certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no
prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
Autenticação
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo
órgão competente.
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos
qdia.cfkd.bbdk.6npu

florestais e faunísticos.

Imprimir tela Fechar janela

Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE
Nr. de Cadastro:

CPF/CNPJ:

2235332

693.253.911-04

Emitido em:
22/03/2013

Válido até:
22/06/2013

Nome/Razão Social/Endereço
Helena Maia de Abreu Figueiredo

SQN 306 bl D apt 204
Asa Norte
BRASILIA/DF
70745-040
Este certificado comprova a regularidade no

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental

Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0
Qualidade do Ar
Qualidade da Água
Qualidade do Solo
Uso do Solo
Educação Ambiental
Recursos Hídricos
Controle da Poluição
Recuperação de Áreas
Auditoria Ambiental
Gestão Ambiental
Ecossistemas Terrestres e Aquaticos
Observações:
A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico Federal não
1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) implicará por parte do IBAMA e perante terceiros, em certificação de
descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, qualidade, nem juízo de valor de qualquer espécie.
permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do
programa ou projeto correspondente:
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada neste
certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no
prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
Autenticação
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo
órgão competente.
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos
79jd.khwv.21cw.yiey
florestais e faunísticos.

Imprimir tela Fechar janela

4/9/13

Registro

Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE
Nr. de Cadastro:

CPF/CNPJ:

1550150

058.389.71851

Emitido em:
09/04/2013

Válido até:
09/07/2013

Nome/Razão Social/Endereço
IVAN DIAS SOARES

RUA HUGO WOLF 391, CASA 03
SANTA FELICIDADE
CURITIBA/PR
82410040
Este certificado comprova a regularidade no

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental
Consultor Técnico Ambiental  Classe 5.0
Qualidade da Água
Recursos Hídricos
Controle da Poluição
Auditoria Ambiental
Gestão Ambiental
Ecossistemas Terrestres e Aquaticos
Observações:
A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico Federal não
1  Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) implicará por parte do IBAMA e perante terceiros, em certificação de qualidade,
descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão nem juízo de valor de qualquer espécie.
ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou
projeto correspondente:
2  No caso de encerramento de qualquer atividade específicada neste certificado,
o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no prazo de 30
(trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
Autenticação
3  Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo
órgão competente.
4  Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos
n783.jzk7.c59f.6lya
florestais e faunísticos.

Imprimir tela Fechar janela

servicos.ibama.gov.br/ctf/modulos/certificadoregistro/certificado_regularidade.php

1/1

Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis

Nr. de Cadastro:

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE
CPF/CNPJ:
Emitido em:
Válido até:

5730102

065.781.519-58

10/04/2013

10/07/2013

Nome/Razão Social/Endereço
Andressa Vianna Mansur

Dr. Elias César, 150 apt 301
Caiçaras
LONDRINA/PR
86015-640
Este certificado comprova a regularidade no

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental

Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0
Qualidade da Água
Qualidade do Solo
Educação Ambiental
Recursos Hídricos
Recuperação de Áreas
Gestão Ambiental
Ecossistemas Terrestres e Aquaticos
Agente Ambiental Voluntário
Observações:
A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico
1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s)
Federal não implicará por parte do IBAMA e perante terceiros, em
atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de
certificação de qualidade, nem juízo de valor de qualquer espécie.
obtenção de licença, permissão ou autorização específica após
análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto
correspondente:
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada
neste certificado, o interessado deverá comunicar ao
IBAMA,obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência
Autenticação
para atualização do sistema.
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental
fh8p.383i.8x3y.ap4v
emitida pelo órgão competente.
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou
subprodutos florestais e faunísticos.

Imprimir tela Fechar janela

10/04/13

Registro

Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE
Nr. de Cadastro:

CPF/CNPJ:

2104436

Emitido em:

087.650.607-41

10/04/2013

Válido até:
10/07/2013

Nome/Razão Social/Endereço
Luiz Constantino da Silva Junior

Rua Pedro de Carvalho, 410, Bl. 4/202
Méier
RIO DE JANEIRO/RJ
20725-232
Este certificado comprova a regularidade no

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental

Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0
Recursos Hídricos
Gestão Ambiental
Observações:
A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico Federal não
1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) implicará por parte do IBAMA e perante terceiros, em certificação de
descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, qualidade, nem juízo de valor de qualquer espécie.
permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do
programa ou projeto correspondente:
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada neste
certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no
prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
Autenticação
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo
órgão competente.
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos
2hhe.2chr.n448.vb83
florestais e faunísticos.

Imprimir tela Fechar janela

servicos.ibama.gov.br/ctf/modulos/certificadoregistro/certificado_regularidade.php

1/1

10/04/13

Registro

Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE
Nr. de Cadastro:

CPF/CNPJ:

5721820

Emitido em:

004.747.521-86

03/04/2013

Válido até:
03/07/2013

Nome/Razão Social/Endereço
Andréa Braga de Lira

Av. São Francisco
Vila Nova
PORTO NACIONAL/TO
77500-000
Este certificado comprova a regularidade no

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental

Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0

Observações:
A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico Federal não
1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) implicará por parte do IBAMA e perante terceiros, em certificação de
descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, qualidade, nem juízo de valor de qualquer espécie.
permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do
programa ou projeto correspondente:
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada neste
certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no
prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
Autenticação
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo
órgão competente.
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos
auw3.iie3.nv12.mvrh
florestais e faunísticos.

Imprimir tela Fechar janela

servicos.ibama.gov.br/ctf/modulos/certificadoregistro/certificado_regularidade.php

1/1

10/04/13

Registro

Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE
Nr. de Cadastro:

CPF/CNPJ:

5435207

Emitido em:

000.569.940-10

10/04/2013

Válido até:
10/07/2013

Nome/Razão Social/Endereço
Eduardo Cansi Ramos

Rua André Cavalcanti, 28/702
Centro
RIO DE JANEIRO/RJ
20231-050
Este certificado comprova a regularidade no

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental

Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0
Ecossistemas Terrestres e Aquaticos
Observações:
A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico Federal não
1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) implicará por parte do IBAMA e perante terceiros, em certificação de
descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, qualidade, nem juízo de valor de qualquer espécie.
permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do
programa ou projeto correspondente:
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada neste
certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no
prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
Autenticação
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo
órgão competente.
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos
nm7z.gpkl.md3h.m5wl
florestais e faunísticos.

Imprimir tela Fechar janela

servicos.ibama.gov.br/ctf/modulos/certificadoregistro/certificado_regularidade.php

1/1

11/04/13

Registro

Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE
Nr. de Cadastro:

CPF/CNPJ:

620323

Emitido em:

713.971.591-20

15/02/2013

Válido até:
15/05/2013

Nome/Razão Social/Endereço
Fabiana Daher Assis

Rua Dr Joao Teixeira nº 572
Centro
LUZIANIA/GO
72800-000
Este certificado comprova a regularidade no

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental

Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0
Educação Ambiental
Gestão Ambiental
Observações:
A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico Federal não
1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) implicará por parte do IBAMA e perante terceiros, em certificação de
descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, qualidade, nem juízo de valor de qualquer espécie.
permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do
programa ou projeto correspondente:
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada neste
certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no
prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
Autenticação
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo
órgão competente.
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos
6rjz.6iix.1x8u.v91j
florestais e faunísticos.

Imprimir tela Fechar janela

servicos.ibama.gov.br/ctf/modulos/certificadoregistro/certificado_regularidade.php

1/1

10/04/13

Registro

Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE
Nr. de Cadastro:

CPF/CNPJ:

5190821

Emitido em:

842.890.826-53

10/04/2013

Válido até:
10/07/2013

Nome/Razão Social/Endereço
FABIANO DE OLIVEIRA MINGATI

SRTVS QD. 701 BLOCO 'O' SALA 504
ASA SUL
BRASILIA/DF
70340-000
Este certificado comprova a regularidade no

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental

Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0
Qualidade do Solo
Uso do Solo
Auditoria Ambiental
Gestão Ambiental
Observações:
A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico Federal não
1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) implicará por parte do IBAMA e perante terceiros, em certificação de
descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, qualidade, nem juízo de valor de qualquer espécie.
permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do
programa ou projeto correspondente:
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada neste
certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no
prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
Autenticação
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo
órgão competente.
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos
4kb1.k4ci.7mve.qygy
florestais e faunísticos.

Imprimir tela Fechar janela

servicos.ibama.gov.br/ctf/modulos/certificadoregistro/certificado_regularidade.php

1/1

Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE
Nr. de Cadastro:

CPF/CNPJ:

5633297

002.430.681-90

Emitido em:
25/03/2013

Válido até:
25/06/2013

Nome/Razão Social/Endereço
Giuslaine de Oliveira Dias

Cond. Mansões Itapuã Rua 09 Lote 33-3
Jardim Botânico
BRASILIA/DF
71680-373
Este certificado comprova a regularidade no

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental

Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0
Uso do Solo
Educação Ambiental
Auditoria Ambiental
Gestão Ambiental
Segurança do Trabalho
Observações:
A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico Federal não
1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) implicará por parte do IBAMA e perante terceiros, em certificação de
descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, qualidade, nem juízo de valor de qualquer espécie.
permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do
programa ou projeto correspondente:
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada neste
certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no
prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
Autenticação
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo
órgão competente.
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos
y3zl.2ru8.xghq.1w8f
florestais e faunísticos.

Imprimir tela Fechar janela

10/04/13

Registro

Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE
Nr. de Cadastro:

CPF/CNPJ:

469096

Emitido em:

761.245.763-68

10/04/2013

Válido até:
10/07/2013

Nome/Razão Social/Endereço
Janderson Brito Pereira

SGAN 912, Módulo D, Bloco C, Apt 04
Asa Norte
BRASILIA/DF
70790-120
Este certificado comprova a regularidade no

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental

Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0
Educação Ambiental
Recuperação de Áreas
Auditoria Ambiental
Gestão Ambiental
Ecossistemas Terrestres e Aquaticos
Observações:
A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico Federal não
1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) implicará por parte do IBAMA e perante terceiros, em certificação de
descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, qualidade, nem juízo de valor de qualquer espécie.
permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do
programa ou projeto correspondente:
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada neste
certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no
prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
Autenticação
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo
órgão competente.
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos
w3hp.swz8.f8qt.2nk4
florestais e faunísticos.

Imprimir tela Fechar janela

servicos.ibama.gov.br/ctf/modulos/certificadoregistro/certificado_regularidade.php

1/1

Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE
Nr. de Cadastro:

CPF/CNPJ:

1783367

723.580.921-34

Emitido em:
20/03/2013

Válido até:
20/06/2013

Nome/Razão Social/Endereço
Juliane Chaves da Silva

QC 06 CONJUNTO 20 LOTE 10
RIACHO FUNDO II
BRASILIA/DF
71882-270
Este certificado comprova a regularidade no

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental

Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0

Observações:
A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico Federal não
1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) implicará por parte do IBAMA e perante terceiros, em certificação de
descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, qualidade, nem juízo de valor de qualquer espécie.
permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do
programa ou projeto correspondente:
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada neste
certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no
prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
Autenticação
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo
órgão competente.
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos
y9if.kclm.jwu5.y5k7
florestais e faunísticos.

Imprimir tela Fechar janela

10/04/13

Registro

Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE
Nr. de Cadastro:

CPF/CNPJ:

2223461

Emitido em:

716.500.752-00

10/04/2013

Válido até:
10/07/2013

Nome/Razão Social/Endereço
Lízia do Lago Murbach

Rua Santos Dumont, casa 02
SHIS
LUZIANIA/GO
72820-000
Este certificado comprova a regularidade no

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental

Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0
Recuperação de Áreas
Gestão Ambiental
Observações:
A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico Federal não
1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) implicará por parte do IBAMA e perante terceiros, em certificação de
descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, qualidade, nem juízo de valor de qualquer espécie.
permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do
programa ou projeto correspondente:
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada neste
certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no
prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
Autenticação
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo
órgão competente.
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos
lfdt.gert.kjum.in5q
florestais e faunísticos.

Imprimir tela Fechar janela

servicos.ibama.gov.br/ctf/modulos/certificadoregistro/certificado_regularidade.php

1/1

10/04/13

Registro

Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE
Nr. de Cadastro:

CPF/CNPJ:

5658444

Emitido em:

042.378.879-52

10/04/2013

Válido até:
10/07/2013

Nome/Razão Social/Endereço
Liziane Marcella Michelotti Ceschim

Rua Uruguai, 467, ap. 803
Tijuca
RIO DE JANEIRO/RJ
20510-057
Este certificado comprova a regularidade no

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental

Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0
Qualidade da Água
Qualidade do Solo
Educação Ambiental
Recursos Hídricos
Controle da Poluição
Recuperação de Áreas
Auditoria Ambiental
Gestão Ambiental
Ecossistemas Terrestres e Aquaticos
Agente Ambiental Voluntário
Observações:
A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico Federal não
1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) implicará por parte do IBAMA e perante terceiros, em certificação de
descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, qualidade, nem juízo de valor de qualquer espécie.
permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do
programa ou projeto correspondente:
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada neste
certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no
prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
Autenticação
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo
órgão competente.
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos
42by.5fbz.qi5j.bve2
florestais e faunísticos.

Imprimir tela Fechar janela

servicos.ibama.gov.br/ctf/modulos/certificadoregistro/certificado_regularidade.php

1/1

Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE
Nr. de Cadastro:

CPF/CNPJ:

306766

456.645.109-78

Emitido em:
20/03/2013

Válido até:
20/06/2013

Nome/Razão Social/Endereço
Luciano Cezar Marca

R. Targino da Silva, nº90/2
Jardim das Américas
CURITIBA/PR
74230-030
Este certificado comprova a regularidade no

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental

Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0
Uso do Solo
Recursos Hídricos
Recuperação de Áreas
Gestão Ambiental
Observações:
A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico Federal não
1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) implicará por parte do IBAMA e perante terceiros, em certificação de
descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, qualidade, nem juízo de valor de qualquer espécie.
permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do
programa ou projeto correspondente:
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada neste
certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no
prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
Autenticação
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo
órgão competente.
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos
gsi8.tnu4.8awi.5u5f
florestais e faunísticos.

Imprimir tela Fechar janela

10/04/13

Registro

Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE
Nr. de Cadastro:

CPF/CNPJ:

5576454

Emitido em:

108.536.897-17

10/04/2013

Válido até:
10/07/2013

Nome/Razão Social/Endereço
Maria Augusta Roberto Braga Nogueira

Rua Leopoldo Miguez, 101/203
Copacabana
RIO DE JANEIRO/RJ
22060-020
Este certificado comprova a regularidade no

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental

Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0
Qualidade da Água
Recursos Hídricos
Controle da Poluição
Recuperação de Áreas
Gestão Ambiental
Ecossistemas Terrestres e Aquaticos
Observações:
A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico Federal não
1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) implicará por parte do IBAMA e perante terceiros, em certificação de
descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, qualidade, nem juízo de valor de qualquer espécie.
permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do
programa ou projeto correspondente:
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada neste
certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no
prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
Autenticação
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo
órgão competente.
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos
pc6s.ph28.hf4a.i1vg
florestais e faunísticos.

Imprimir tela Fechar janela

servicos.ibama.gov.br/ctf/modulos/certificadoregistro/certificado_regularidade.php

1/1

Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE
Nr. de Cadastro:

CPF/CNPJ:

5561444

038.092.311-42

Emitido em:
22/03/2013

Válido até:
22/06/2013

Nome/Razão Social/Endereço
Marina Neiva de Oliveira

Rua T-47, nº 255, Ed. Francine, ap. 602
Setor Oeste
GOIANIA/GO
74140-120
Este certificado comprova a regularidade no

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental

Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0
Qualidade do Solo
Uso do Solo
Educação Ambiental
Recuperação de Áreas
Auditoria Ambiental
Gestão Ambiental
Agente Ambiental Voluntário
Observações:
A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico Federal não
1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) implicará por parte do IBAMA e perante terceiros, em certificação de
descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, qualidade, nem juízo de valor de qualquer espécie.
permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do
programa ou projeto correspondente:
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada neste
certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no
prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
Autenticação
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo
órgão competente.
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos
ncl2.p3uv.hh2x.rvcc
florestais e faunísticos.

Imprimir tela Fechar janela

Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE
Nr. de Cadastro:

CPF/CNPJ:

5524332

012.853.691-81

Emitido em:
22/03/2013

Válido até:
22/06/2013

Nome/Razão Social/Endereço
Melina Hespanhol Bezerra

CLN 413, Bloco - A, Apto - 208
Asa Norte
BRASILIA/DF
70876-510
Este certificado comprova a regularidade no

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental

Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0
Qualidade do Ar
Qualidade da Água
Qualidade do Solo
Uso do Solo
Educação Ambiental
Recursos Hídricos
Controle da Poluição
Recuperação de Áreas
Auditoria Ambiental
Gestão Ambiental
Agente Ambiental Voluntário
Observações:
A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico Federal não
1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) implicará por parte do IBAMA e perante terceiros, em certificação de
descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, qualidade, nem juízo de valor de qualquer espécie.
permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do
programa ou projeto correspondente:
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada neste
certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no
prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
Autenticação
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo
órgão competente.
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos
efva.t4r1.eybc.8gea
florestais e faunísticos.

Imprimir tela Fechar janela

Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE
Nr. de Cadastro:

CPF/CNPJ:

5477400

Emitido em:

000.013.131-85

22/03/2013

Válido até:
22/06/2013

Nome/Razão Social/Endereço
Rafael Viana de Sousa

Av. Alameda dos Eucaliptos Qd. 107 Lt. 07 Apt. 603
Águas Claras
BRASILIA/DF
71919-700
Este certificado comprova a regularidade no

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental

Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0
Auditoria Ambiental
Observações:
A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico Federal não
1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) implicará por parte do IBAMA e perante terceiros, em certificação de
descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, qualidade, nem juízo de valor de qualquer espécie.
permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do
programa ou projeto correspondente:
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada neste
certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no
prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
Autenticação
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo
órgão competente.
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos
4ezc.vw3a.gvel.y2dz
florestais e faunísticos.

Imprimir tela Fechar janela

Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE
Nr. de Cadastro:

CPF/CNPJ:

1880431

058.849.316-38

Emitido em:

Válido até:

20/03/2013

20/06/2013

Nome/Razão Social/Endereço
Roberta Batista Guimarães

Condomínio Rural Euler Paranhos, DF 250-km 3,5 /AV. Buriti, Chácara 24
Paranoá
BRASILIA/DF
71585-100
Este certificado comprova a regularidade no

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental

Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0
Qualidade da Água
Educação Ambiental
Recursos Hídricos
Gestão Ambiental
Ecossistemas Terrestres e Aquaticos
Observações:
A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico Federal não
1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) implicará por parte do IBAMA e perante terceiros, em certificação de
descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, qualidade, nem juízo de valor de qualquer espécie.
permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do
programa ou projeto correspondente:
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada neste
certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no
prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
Autenticação
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo
órgão competente.
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos
jzp2.r9uf.jcw5.53gv
florestais e faunísticos.

Imprimir tela Fechar janela

Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE
Nr. de Cadastro:

CPF/CNPJ:

5538876

025.532.231-37

Emitido em:
22/03/2013

Válido até:
22/06/2013

Nome/Razão Social/Endereço
Samara Dyva Ferreira Marcos

Rua 242, nº 526, ap. 203
Setor Leste Universitário
GOIANIA/GO
74603-190
Este certificado comprova a regularidade no

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental

Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0
Qualidade do Solo
Uso do Solo
Educação Ambiental
Auditoria Ambiental
Gestão Ambiental
Agente Ambiental Voluntário
Observações:
A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico Federal não
1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) implicará por parte do IBAMA e perante terceiros, em certificação de
descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, qualidade, nem juízo de valor de qualquer espécie.
permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do
programa ou projeto correspondente:
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada neste
certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no
prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
Autenticação
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo
órgão competente.
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos
mxk3.k4br.21fd.9l9v
florestais e faunísticos.

Imprimir tela Fechar janela

10/04/13

Registro

Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE
Nr. de Cadastro:

CPF/CNPJ:

5670942

Emitido em:

002.718.581-84

24/01/2013

Válido até:
24/04/2013

Nome/Razão Social/Endereço
VINÍCIUS DE OLIVEIRA MONTEIRO GUIMARÃES

SHS QUADRA 2 BLOCO B TÉRREO CAIXA POSTAL 8643
ASA SUL
BRASILIA/DF
70312-970
Este certificado comprova a regularidade no

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental

Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0
Qualidade do Ar
Qualidade da Água
Qualidade do Solo
Uso do Solo
Educação Ambiental
Recursos Hídricos
Controle da Poluição
Recuperação de Áreas
Auditoria Ambiental
Gestão Ambiental
Agente Ambiental Voluntário
Observações:
A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico Federal não
1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) implicará por parte do IBAMA e perante terceiros, em certificação de
descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, qualidade, nem juízo de valor de qualquer espécie.
permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do
programa ou projeto correspondente:
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada neste
certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no
prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
Autenticação
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo
órgão competente.
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos
jklw.hgzp.efnt.j34y
florestais e faunísticos.

Imprimir tela Fechar janela
servicos.ibama.gov.br/ctf/modulos/certificadoregistro/certificado_regularidade.php
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10/04/13

Registro

Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE
Nr. de Cadastro:

CPF/CNPJ:

3974519

Emitido em:

008.740.501-62

10/04/2013

Válido até:
10/07/2013

Nome/Razão Social/Endereço
Raquel Alves Medeiros

SHA conj. 4 chác. 81/28 casa 23B
Arniqueiras
BRASILIA/DF
71993-400
Este certificado comprova a regularidade no

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental

Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0
Gestão Ambiental
Observações:
A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico Federal não
1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) implicará por parte do IBAMA e perante terceiros, em certificação de
descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, qualidade, nem juízo de valor de qualquer espécie.
permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do
programa ou projeto correspondente:
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada neste
certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no
prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
Autenticação
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo
órgão competente.
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos
e9eb.h9bw.ajqs.5day
florestais e faunísticos.

Imprimir tela Fechar janela

servicos.ibama.gov.br/ctf/modulos/certificadoregistro/certificado_regularidade.php

1/1

12/04/13

Registro

Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE
Nr. de Cadastro:

CPF/CNPJ:

5536794

Emitido em:

639.850.630-87

12/04/2013

Válido até:
12/07/2013

Nome/Razão Social/Endereço
Adriana Soares Trojan

Travessa Jaguarão, 45/203 - Bl. A
Sçao João
PORTO ALEGRE/RS
90520-070
Este certificado comprova a regularidade no

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental

Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0
Educação Ambiental
Auditoria Ambiental
Gestão Ambiental
Observações:
A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico Federal não
1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) implicará por parte do IBAMA e perante terceiros, em certificação de
descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, qualidade, nem juízo de valor de qualquer espécie.
permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do
programa ou projeto correspondente:
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada neste
certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no
prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
Autenticação
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo
órgão competente.
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos
3cts.lfk1.53gl.qbg6
florestais e faunísticos.

Imprimir tela Fechar janela

servicos.ibama.gov.br/ctf/modulos/certificadoregistro/certificado_regularidade.php

1/1

15/04/13

Registro

Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE
Nr. de Cadastro:

CPF/CNPJ:

2358902

Emitido em:

911.980.460-15

15/04/2013

Válido até:
15/07/2013

Nome/Razão Social/Endereço
Rovena Zanchet

Avenida Praia de Belas, n. 2174 - sala 503
Praia de Belas
PORTO ALEGRE/RS
90110-001
Este certificado comprova a regularidade no

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental

Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0
Gestão Ambiental
Observações:
A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico Federal não
1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) implicará por parte do IBAMA e perante terceiros, em certificação de
descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, qualidade, nem juízo de valor de qualquer espécie.
permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do
programa ou projeto correspondente:
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada neste
certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no
prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
Autenticação
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo
órgão competente.
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos
lplz.bbun.tjqi.2wbu
florestais e faunísticos.

Imprimir tela Fechar janela

servicos.ibama.gov.br/ctf/modulos/certificadoregistro/certificado_regularidade.php

1/1
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LEVANTAMENTO DOS PERFIS DE PRAIA PARA
AVALIAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL DO TERMINAL
PORTUÁRIO DO PECÉM, NO PERÍODO DE 1996 a 2004.

Erasmo da Silva Pitombeira

FORTALEZA

Foram realizados levantamentos de perfis de praia para a avaliação do
impacto ambiental do Terminal Portuário do Pecém, conforme orientação do
EIA/RIMA, sendo então explicitado que alguns processos costeiros ocorreriam e que
referidos processos mereciam um controle. Durante os processos a serem
monitorados, um dos itens, era o comportamento da praia, em área que se iniciava
1.000 m a barlamar da ponta do Pecém e se desenvolvia por mais 3.000 metros no
sentido a sotamar da referida ponta, em um total de 4 km. Os perfis foram locados
tendo como ponto de partida os pontos AG1 e AG2, nivelados e contranivelados a
parti do RN – INPH –20 e este referenciado ao RN, da DHN para a área costeira do
Pecém.

Os perfis foram previstos de serem executados a cada 04 meses, a partir
de dezembro de 1996. Por motivos vários algumas datas previstas para execução do
levantamento não foram atendidas, tendo-se então os seguintes perfis executados:
Dezembro de 1996
Abril de 1997
Agosto de 1997
Dezembro de 1997
Abril de 1998
Agosto de 1998
Dezembro de 1998
Maio de 1999
Abril de 2001
Março de 2003
Junho de 2004

Como estava previsto em projeto, houve a construção do TEP, com a
finalidade de promover condições de mar calmo de modo que a barcaça tivesse
condições de abrigo e poder receber a carga de pedras basculada dos caminhões,
com segurança. A construção do TEP teve inicio no final de janeiro de 1997. Como a
data de confecção do TEP estava prevista para inicio de 1997, em dezembro de
1996 foi realizado o primeiro levantamento de perfis de praia da área em estudo.
Este levantamento foi tomado a situação natural da praia, sem nenhuma construção
de nenhuma obra e as seções foram locadas conforme as seguintes coordenadas:

Quadro 1 : Coordenadas dos vértices da poligonal implantada

PONTOS

COORDENADAS
N
E

COTAS
(mm)

Seções a leste da ponta do
Pecém
S0
S1E
S2E
S3E
S4E
S5E
S6E
S7E
S8E
S9E
S10E
Seções a oeste da ponta do
Pecém
S1W
S2W
S3W
S4W
S5W
S6W
S7W
S8W
S9W
S10W
S11W

9.608.263,690 520.909,578
3
2
9.608.175,594 520.972,007
8
7
9.608.131,872 521.092,769
0
0
9.608.033,663 521.111,022
4
4
9.607.957,386 521.175,860
7
1
9.607.923,700 521.270,171
0
5
9.607.842,109 521.328,023
7
1
9.607.760,529 521.385,881
0
7
9.607.687,094 521.437,824
7
5
9.607.597,286 521.501,657
1
3
9.607.515,497 521.559,682
7
6

9.608.159,206 520.832,418
2
5
9.608.111,475 520.777,335
1
5
9.608.039,068 520.690,555
1
6
9.607.970,938 520.599,407
9
1
9.607.948,708 520.516,023
9
5
9.607.923,845 520.404,664
2
5
9.607.909,200 520.305,400
0
0
9.607.902,779 520.204,690
3
8
9.607.894,000 520.106,200
0
0
9.607.885,900 520.007,300
0
0
9.607.877,600 519.906,700

3821
3765
3617
4391
6251
6774
5650
5942
4406
4032
3914

3638
4606
3385
5303
4887
4777
4455
3915
3678
3429
3517

S12W
S13W
S14W
S15W
S16W
S17W
S18W
S19W
S19AW
S20W
S21W
S22W
S23W
S24W
S25W
S26W
S27W
S28W
S29W
S30W

0
0
9.607.881,600 519.807,100
0
0
9.607.880,300 519.707,100
0
0
9.607.880,500 519.606,900
0
0
9.607.878,100 519.507,400
0
0
9.607.875,477 519.403,503
3
1
9.607.898,546 519.310,539
7
0
9.607.903,126 519.208,560
5
7
9.607.914,308 519.129,477
2
2
9.607.894,572 519.102,012
3
1
9.607.909,110 519.002,996
0
7
9.607.919,230 518.899,863
8
7
9.607.919,066 518.797,279
7
9
9.607.931,945 518.698,382
9
7
9.607.946,613 518.597,725
3
3
9.607.958,453 518.498,373
9
8
9.607.977,012 518.400,552
7
0
9.607.993,424 518.302,288
6
6
9.608.001,074 518.202,924
8
6
9.608.018,979 518.103,395
8
6
9.608.036,617 518.004,514
4
9

3765
4668
4454
3873
3732
4227
4259
3190
5019
4896
4807
4560
3933
5276
4868
3593
3800
3632
3114
3258

Em abril de 1997 se efetivou um novo levantamento de perfis de praia e
como o TEP estava em fase de construção, já se percebia a influência do mesmo
sobre a linha de praia. Para uma compreensão do comportamento da linha de costa,
é necessário o estudo da mesma em dois segmentos separados, conforme sua
localização:

compreendido a barlamar da Ponta do Pecém,

Segmento 1 →

englobando as seções S0 a S9E;
Segmento 2 →

localizado

a

sotamar

da

Ponta

do

Pecém,

englobando as seções S1 a S30W.

Conforme os estudos comparativos efetivados entre o levantamento de
dezembro de 1996 e o levantamento de abril de 1997, temos os seguintes
resultados:

Volumes Parciais:

De S1E a S8W:

-32.256,95 m3

De S8W a S21W: 11.053,50 m3
De S21W a S25W:

6.947,50 m3

De S25W a S30W:

1.725,00 m3

De S2E a S6E:

2.476,00 m3

De S6E a S10E:

1.917,50 m3

Avaliando-se este levantamento, podemos ver que houve uma retenção
de sedimentos a barlamar da ponta do Pecém e uma erosão a sotamar. Entre as
seções S1E e S8W, segmento a oeste da ponta do Pecém mais próximo do TEP
começou a sofrer falta de alimentação de sedimentos. Até mesmo a seção S1E, a
leste da ponta mais a sotamar do TEP sofreu processo erosivo. Enquanto isso os
perfis executados no segmento a barlamar do TEP apresentaram um inicio de
assoreamento. Também é visível que o processo erosivo é recente, pois somente
alcançou o início do segmento da praia a oeste do TEP, entre as seções S1E e
S8W. A partir daí, entre S8W até S30W, ainda se mostra um acréscimo da linha de
costa, resultado do sedimento retirado entre as seções S1E e S8W.
Dos 32.256,95 m3 de sedimentos em déficit entre as seções S1E e S8W,
19.726,00 m3 ficaram retidos engordando a praia no restante de segmento de praia
monitorado e os 12.530,95 m3 em parte seguiam ao longo da costa em transporte
longuitudinal e outro volume levado para o largo em transporte frontal. Nesta época,

até o mês de fevereiro temos a atividade de swell, o qual atua frontalmente, sendo o
responsável pelo aparecimento de praias “cavadas”, perfis de inverno.

O levantamento de perfis de praia levado a efeito em 06/08/97 comparado
com o levantamento de dezembro de 1996, trás, informações mais fortes a respeito
do transporte litorâneo de sedimentos. Analisando separadamente as seções a
barlamar e a sotamar do TEP, podemos ver:

Volumes Parciais:
De S1E a S8W: -101.645,78 m3
De S8W a S12W: -3.638,50 m3
De S12W a S25W: -4.547,40 m3
De S25W a S30W: -5.827,50 m3
De S2E a S8E:

12.780,42 m3

De S8E a S10E:

-10.427,50 m3

Neste levantamento se observa um assoreamento crescente a barlamar
do TEP, da ordem de 12.800 m3, ratificando o poder de retenção do mesmo.

Na área do maceió, entre as estacas S1E e S8W, houve uma erosão da
ordem de 101.645,78 m3 , enquanto entre as estacas S8W e S12W ocorreu uma
erosão da ordem de 3.368,50 m3, entre as seções S12 e S 25W ocorreu a erosão de
4.547,40 m3 e entre as seções S25W e S30W erosão de 5.827,50 m3.

A erosão na área do Maceió tem como principal fator o clima de ondas
existente na área, tendo o TEP uma atuação de retenção responsável por apenas
12.780,42 m3, pouco mais de 10% do erodido no 1o trecho a sotamar da ponta do
Pecém. A situação dos sedimentos nas adjacências do TEP, podem ter participado
na redução da alimentação na área do Maceió, mas precisaria de enchimento maior.
As atividades erosivas provenientes do clima de ondas se fizeram sentir nos demais
segmentos de praia a sotamar da seção S8W e a barlamar da seção S8E.

Em 17/12/97 seguindo a previsão de monitoramento da linha de costa,
efetuou-se o levantamento dos perfis de praia no trecho em estudo. O resultado final
e depósitos em estudo na área, comparativo com o levantamento de 09/12/96 teve
como resultado:

Volumes Parciais:
De S1E a S8W: -155.850,49 m3
De S8W a S12W: -28.568,50 m3
De S12W a S25W: -38.461,00 m3
De S25W a S30W: -29.387,00 m3
De S2E a S6E: 55.852,00 m3
De S6E a S10E: 12.894,50 m3

Pelos resultados dos levantamentos executados, pode ser vista a
atividade de retenção do TEP, representado por um volume de assoreamento da
ordem de 68.746,50 m3 considerando que na região onde está situado o TEP se
desenvolveu um processo de aprisionamento de sedimentos, representado pela
elevação dos fundos e pela perda de profundidade dentro da sua bacia de evolução.

Nos primeiros dias de abril de 1998, realizou-se um novo levantamento de
perfis de praia, quando foi avaliado o comportamento da linha de costa monitorada
em relação ao levantamento inicial de dezembro de 1998. Tiveram então
computados os resultados:

Volumes Parciais:
De S1E a S8W: -132.215,00 m3
De S8W a S12W: -7.121,50 m3
De S12W a S25W: -16.021,13 m3
De S25W a S30W: 1.386,00 m3
De S2E a S8E: 46.820,39 m3
De S8E a S10E: 17.780,00 m3
Continuou o processo de retenção a barlamar do TEP, mostrando sua
função de aprisionador de sedimentos. Na área imediatamente a oeste da ponta do
Pecém, entre as seções S1E e S8W, ocorreu um aumento do processo erosivo,

chegando a um montante de –132.215,00 m3. No seguimento costeiro mais a oeste
entre as seções S8W e S25W, também continuou o processo de recuo da praia, com
valores de erosão da ordem de –23.142,63 m3, sendo que entre as seções S25W e
S30W aconteceu um processo de engordamento.

É notório o poder de retenção do TEP e na época foi reconhecido o
processo de assoreamento desencadeado dentro do TEP e nas suas imediações.
Nesta época a construtora retirou um volume de areia da praia a leste do TEP para o
aterro da área de retroporto, portanto o volume efetivamente retirado deve ser maior
que o medido.

Entre 30/11/98 e 08/12/98, realizou-se o sétimo levantamento dos perfis
de praia, tendo, sido feita a comparação com o levantamento de 09/12/96.

Os resultados apresentaram as seguintes informações:

Volumes Parciais:
De S1E a S8W: -268.645,29 m3
De S8W a S12W: -17.720,00 m3
De S12W a S25W: -44.110,13 m3
De S25W a S30W: -5.484,50 m3
De S2E a S8E: 109.982, 98 m3
De S8E a S10E: 38.202,00 m3

A retenção de sedimentos pelo TEP continuou a acontecer, somando um
total da ordem de 148.184,98 m3. Paralelamente observou-se um recuo da linha de
costa a sotamar da ponta do Pecém da ordem de 329.645,29 m3. Como na área do
TEP existe um acumulo de areia que chegou a comprometer a navegação no
mesmo é de se concluir que o volume de sedimentos estacionados a montante do
TEP e em suas adjacências é bem maior que o medido. Nesta época do ano, após o
período de grande transporte de sedimentos longitudinalmente, é certeza que o
volume de sedimentos que deixou de circular é considerável.

A comparação entre o levantamento de dezembro de 1996 e efetivado em
abril de 2001, nos dá os seguintes resultados:

Volumes parciais:
De S2E a S10E

223.001,06 m3

De S2E a S4W

-39.168,50 m3

De S4W a S16W

86.415,35 m3

De S16W a S28W

- 66.488,64 m3

De S28W a S30W

4.625,00 m3

Como se pode notar no trecho a barlamar da ponta do Pecém, ocorreu
um assoreamento da ordem de 223.000,6 m3, mostrando que mesmo com a retirada
do TEP ainda existe muito sedimento aprisionado no trecho a leste da obra. No
trecho S2E a S4W, mostrou uma erosão da ordem de 39.168,50 m3 seguindo-se um
assoreamento entre as seções S4W e S16W da ordem de 86.415,40 m3 em frente à
vila do Pecém foram retirados 66.489,64 m3 em 1200 metros de praia, entre as
seções S16W e S28W. Esta comparação entre o estado inicial da praia e a situação
de abril de 2001, levando-se em consideração as condições porque passou a praia
nas comparações anteriores, se vê que a erosão na praia do Pecém a oeste da
ponta rochosa tende a diminuir, resultado do processo de retirada do TEP, realizada
em 2000.

A comparação dos resultados dos levantamentos de março de 2003 com
os levantamentos de abril de 2001 nos deram as seguintes informações:

Volumes parciais:
De S2E a S10E

- 113.036,40 m3

De S2E a S2W

222.984,75 m3

De S2W a S16W

620.809,79 m3

De S16W a S26W

48.624,57 m3

De S26W a S30W

- 9.453,69 m3

A análise dos resultados e da comparação entre as duas datas nos leva a
constatar, que:
•

A erosão a leste do eixo da ponte de aceso ao terminal do porto do
Pecém foi da ordem de 113.000 m3, localizado entre as seções S2e
e S10E;

•

Praticamente toda extensão da praia do lado oeste do eixo da ponte
de acesso ao terminal do Pecém foi assoreada, num volume da
ordem de 883.000 m3, com a exceção do trecho entre as seções
S26W e S30W que foi erodido, num volume da ordem de 9.500 m3.

Cabe esclarecer que a presença do TEP ao barrar o caminhamento
original dos sedimentos litorâneos, resultando daí o assoreamento antes verificado a
SE do TEP. Com a retirada do TEP deu-se o retorno das condições originais da
movimentação dos sedimentos, o que leva à gradual recuperação do equilíbrio da
linha de costa. Portanto é clara a observação de um avanço da linha de praia oeste
da Ponta do Pecém e o recuo da praia a barlamar da mesma.

A comparação dos resultados dos levantamentos de março de 2003 com
os levantamentos de junho de 2004 nos deram as seguintes informações:

Volumes parciais:
De S2E a S10E:

-117.360,43 m3

De S2E a S2W:

-71.011,72 m3

De S2W a S16W:

-183.768,48 m3

De S16W a S26W:

68.207,05 m3

De S26W a S30W:

19.338,50 m3

A partir dos levantamentos, podemos constatar que:

-

A erosão a leste do eixo da ponte de acesso ao Terminal do Porto
do Pecém foi da ordem de 117.360,00 m3,

localizado entre as

seções S -2E e S -10E.

-

A extensão da praia do lado Oeste [w] do eixo da ponte de acesso
ao Terminal do Pecém teve erosão num volume da ordem de
183.768,00 m3 entre as seções S-2W e S-16W, com exceção do
trecho entre as seções S- 16W a S- 30W, que teve um
assoreamento num volume da ordem de 87.545,00 m3 .

Como se pode notar, no levantamento de março de 2003 mostrou haver
uma maior ocorrência de material ao longo da linha de costa do que no
levantamento de junho de 2004, pois neste ultimo levantamento observamos
volumes negativos. Tal ocorrência se deve a que em março de 2003 o lado a
barlamar da Ponta do Pecém, pelo processo de retenção que havia, tinha bem mais
sedimentos a ofertar às ondas para a efetivação do transporte litorâneo de
sedimentos. Agora, no levantamento de junho de 2004, grande parte dos
sedimentos aprisionados já havia sido levado pelas ondas e então a oferta seria
menor e o acumulo nas áreas de praia a sotamar da ponta apareceu menor. Tais
acontecimentos vêm a mostrar que a praia do Pecém entrou no ritmo normal de
transporte de sedimentos que havia se comprometido com a construção do TEP.

Na seqüência, temos os perfis de praia nas datas em que foram
levantados, distribuídos superpostos na mesma seção, de modo a se avaliar a
modificação dos mesmos nas datas respectivas e reconhecermos se ocorreram
processos de erosão ou de assoreamento.

Nesta primeira seqüência temos os perfis superpostos relativos às seções
a leste da Ponta do Pecém e se analisarmos todos os perfis levantados em cada
seção, veremos que entre a data inicial dos levantamentos, ou seja, dezembro de
1996 até a retirada do TEP, houve um acréscimo progressivo, mostrando que as
praias estavam engordando. Tal conhecimento já se havia pronunciado quando da
comparação dos volumes calculados a leste da ponta em referência. Nesta mesma
análise, também pode-se ver que após a retirada do TEP, tivemos uma redução nos
volumes sedimentares estacionados a barlamar da Ponta do Pecém, confirmando
assim as assertivas de que o TEP motivava o aprisionamento de sedimentos.
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Gráfico 1: Perfis de praia S0 (AG2).
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Gráfico 2: Perfis de praia S1E
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Gráfico 3: Perfis de praia S2E
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Gráfico 4: Perfis de praia S3E
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Gráfico 5: Perfis de praia S5E
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Gráfico 6: Perfis de praia S6E
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Gráfico 7: Perfis de praia S7E
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Gráfico 8: Perfis de praia S8E

140

160

180

200

220

Perfil de Praia S9E
(N:9.607.597,2861 / E:521.501,6573)
6

dez/96

abr/97

ago/97

dez/97

abr/98

ago/98

dez/98

mai/99

abr/01

m ar/03

jun/04

5

4

Cotas (m)

3

2

1

0
0

20

40

60

80

100

120

-1

-2
Distâncias (m)

Gráfico 9: Perfis de praia S9E
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Gráfico 10: Perfis de praia S10E
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Nesta seqüência, temos os levantamentos dos perfis de praia efetivados
no segmento costeiro a oeste da Ponta do Pecém, e analisando-se em cada seção
os desenvolvimentos dos perfis, podemos ter muitas informações sobre os seus
comportamentos. Se observarmos os perfis levantados a partir de dezembro de
1996, veremos que na seqüência temporal há uma tendência de emagrecimento da
praia. Isto se relaciona com o período até a retirada do TEP, pois a partir daí há um
progressivo aumento das cotas dos perfis, demonstrando uma realimentação da
mesma, retornando assim o segmento de praia em questão ao seu movimento
sedimentar natural. Também é visível a concordância entre o espaço de tempo em
que se dá o emagrecimento das praias a oeste com o engordamento da praia a leste
da ponta, mostrando que a avaliação feita na comparação entre os volumes retidos
a barlamar da ponta referida e os volumes negativos na praia a oeste da ponta, faz
sentido, ou seja, realmente neste espaço de tempo ocorre um déficit sedimentar na
praia a oeste da referida Ponta do Pecém.

Deve-se levar em consideração que a praia do Pecém, ao longo do
tempo, sempre apresentou processos erosivos e de engordamento, dependendo da
época e do regime de ondas incidente. Na época da ocorrência de ondas tipo swell,
entre outubro e março, aquela região costeira demonstrou ser passível de recuos de
praia enquanto nas épocas de incidência de sea, entre abril e setembro, ela voltava
a apresentar sinais de reposição de areia e de equilíbrio da praia. Portanto, quando
de levantamentos em época sob influência de incidência forte de swell, é
fundamental que não se debite todo o processo erosivo ocorrente à retenção de
sedimentos pelo TEP, quando muito ele deve ter tido uma participação no processo
de emagrecimento, mais não é o único responsável pelo mesmo. Vale salientar que
quando dos últimos levantamentos, exatamente aqueles efetuados após a retirada
do TEP, já tínhamos nessa época o quebra-mar off shore já estava concluído.

O que mostrado nestes levantamentos de perfis de praia, é que mesmo
depois do quebra-mar off shore de Pecém construído, o processo de transporte
litorâneo continuou a acontecer e que a retirada do TEP levou a uma regeneração
da praia a oeste da Ponta do Pecém. E notório que na praia a oeste da Ponta do
Pecém, ao longo dos anos se observou processos de engordamento e de erosão,
sendo tais situações ditadas pelo tipo de onda que incidia e que estava ligado à

época do ano. Na realidade, entre outubro e março, quando temos a chegada de
ondas tipo swell e o ataque é mais frontal, aparecem determinados tipos de perfis
enquanto na época da incidência de ondas tipo sea, entre abril e outubro, que vem
de NE e chegam à praia obliquamente, aparecem outros tipos de perfis. Temos
assim ao longo do tempo os perfis de inverno, com praias magras, e os perfis de
verão, com praias gordas, resultado do aporte ou não de areia, dependendo do tipo
de onda incidente.
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Gráfico 11: Perfis de praia S1W
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Gráfico 12: Perfis de praia S2W
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Gráfico 13: Perfis de praia S3W
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Gráfico 14: Perfis de praia S4W
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Gráfico 15: Perfis de praia S5W
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Gráfico 16: Perfis de praia S6W
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Gráfico 17: Perfis de praia S7W
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Gráfico 18: Perfis de praia S8W
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Gráfico 19: Perfis de praia S9W
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Gráfico 20: Perfis de praia S10W
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Gráfico 21: Perfis de praia S11W
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Gráfico 22: Perfis de praia S12W
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Gráfico 23: Perfis de praia S13W
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Gráfico 24: Perfis de praia S14W
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Gráfico 25: Perfis de praia S15W

120

130

140

150

160

170

180

Perfil de Praia S16W
(N:9.607.875,4773/ E:519.403,5031)

dez/96

abr/97

ago/97

dez/97

abr/98

ago/98

dez/98

m ai/99

abr/01

m ar/03

jun/04

6

5

4

Cotas (m)

3

2

1

0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

-1

-2
Distâncias (m)

Gráfico 26: Perfis de praia S16W
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Gráfico 27: Perfis de praia S17W
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Gráfico 28: Perfis de praia S18W
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Gráfico 29: Perfis de praia S19W
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Gráfico 30: Perfis de praia S19AW
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Gráfico 31: Perfis de praia S20W
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Gráfico 32: Perfis de praia S21W
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Gráfico 33: Perfis de praia S22W
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Gráfico 34: Perfis de praia S23W
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Gráfico 35: Perfis de praia S24W
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Gráfico 36: Perfis de praia S25W
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Gráfico 37: Perfis de praia S26W
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Gráfico 38: Perfis de praia S27W
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Gráfico 39: Perfis de praia S28W
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Gráfico 40: Perfis de praia S29W
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Gráfico 41: Perfis de praia S30W

120

140

160

Estudo consolidado dos perfis de praia:

Os levantamentos dos perfis de praia nas seções previstas foram
agrupados pelas datas de execução e foram analisados no conjunto das seções, o
que se pode ver nos graficos mostrados na seqüência.

Os desenvolvimentos das

linhas de mesma cota, mostra o comportamento do corpo da praia em cada seção e,
como um todo, é possível ver se houve avanço ou recuo bem como relacioná-los em
termos temporais.

O estudo do agrupamento destas cotas aparecendo sob a forma de
batimétricas nós dá uma mostra de como se comporta cada batimétrica da praia e
informa sobre o seu desenvolvimento. Podemos ver que a barlamar da ponta do
Pecém desde quando se efetivou a construção do TEP se notou um cúmulo de areia
que deu como resultado um avanço das isóbatas

na direção do largo.

Concomitantemente na praia a sotamar da referida ponta, se nota um recuo das
batimétricas, fatos esses que estão ligados temporalmente e em termos de volume
de sedimentos. Depois da retirada do TEP, tivemos a saída dos sedimentos
aprisionados a leste da ponta do Pecém e no mesmo diapasão temos o
engordamento das praias a oeste da ponta, conforme pode ser visto nas linhas
batimétricas lançadas nas plantas. Ao analisarmos as isóbatas referentes às praias
a oeste, notamos que mesmo com o passar do tempo as areias que ultrapassaram a
ponta do Pecém não se deslocaram totalmente ao longo do estirão de praia entre a
ponta e a Colônia dos Professores. Pode-se ver que determinados trechos de praia
continuam mostrando acréscimo em seus perfis, fazendo com que as batimétricas
avancem no sentido do oceano. Tal ocorrência é bem visível através da batimétrica
relativa ao ano de 2003 , vendo-se que o avanço lento das batimétricas dos anos
anteriores, mesmo depois de retirado o TEP, neste ano já era considerável. No
levantamento de 2004, nota-se um pequeno recuo de referida batimétrica, motivado
talvez pela mudança cíclica dos perfis na diferentes épocas do ano. Mas vê-se
claramente o avanço das batimetricas referidas e fica caracterizado o acontecimento
de um “lombo” ao longo da linha de costa, referenciando bem o inicio de um avanço
da mesma sob a forma de um tômbolo.
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Gráfico.42: Vista da cota zero das seções S E
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Gráfico 43: Vista da cota 1 das seções S E
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Gráfico 44: Vista da cota 2 das seções S E
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Gráfico 45: Vista da cota 3 das seções S E
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Gráfico 46: Vista da cota 3 das seções S W
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Gráfico 47: Vista da cota 2 das seções S W
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Gráfico 48: Vista da cota 1 das seções S W
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Gráfico 49: Vista da cota zero das seções S W
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Gráfico 50: Vista da cota -1 das seções S W
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Os estudos do EIA/RIMA, referenciaram a possível ocorrência de um
tômbolo, onde dizia:

“4.2.4.2.1. Impactos das Obras no Processo Atual de Transporte de
Sedimentos Devido as Ondas e Correntes de Deriva Litorâneas
A ponta de Pecém é um ponto estratégico para terminais portuários, haja
vista as condições favoráveis da batimetria local, da facilidade de colocação de
molhe e da experiência já adquirida com a construção do Porto do Mucuripe e seus
inúmeros erros associados.
Mesmo considerando o fato de que o quebra mar ao largo no Pecém está
sendo alvo de ondas com profundidades infinitas e por isto não deve aprisionar
sedimentos pois nesta profundidade não há transporte de areia, existem fatos a
considerar resultantes da refração, reflexão e difração.
A difração vai ocorrer não do porte que ocorreu na enseada do Mucuripe,
mas sua ação mesmo em menor escala no quebra mar do Pecém formará uma
zona de sombra que deverá comprometer o transporte longitudinal de sedimentos. É
possível que por este motivo haja engorda de praia a montante do viaduto vazado
ou ponte de acesso ao quebra mar, e/ou ameaça de formação de tômbolo”.

Outros trabalhos na área o previram. No relatório elaborado pelo
INPH/DHI/UFC, temos no seu item 7 a seguinte afirmação: “ Em frente à Ponta do

Pecém, e imediatamente a ocidente dela, irão ocorrer deposições de sedimentos,
em virtude do efeito de abrigo do porto. Um pontal conectado à terra começará a se
desenvolver após a construção do porto. O pontal irá crescer tanto em direção ao
largo como para o ocidente. Uma parte dos sedimentos acumulados será
transportada pela ação das ondas de swell. A sedimentação total estimada na região
ao largo é da ordem de 85.000 m3/ano. A própria presença do pontal causará um
impacto nas condições das ondas e correntes ao longo da praia a Oeste da Ponta
do Pecém. A difração da onda em torno do pontal pode causar uma divergência
local da corrente litorânea e a conseqüente deriva de sedimentos. Isto pode conduzir
a erosão temporária da linha de costa imediatamente a Oeste da projeção do pontal
na linha de costa. Este processo de erosão irá prosseguir ao longo da linha de costa

a medida que o pontal for crescendo. A erosão pára quando o pontal se tornar unido
à linha de costa.”
Em trabalho publicado em 1995, quando se iniciava os trabalhos de
Pecém, Pitombeira, no trabalho Modificações na Linha de Costa pela Construção de
Quebra-mar ao Largo, fazia as seguintes considerações: “... É de se esperar um

processo de assoreamento nesta zona de sombra do quebra-mar off shore e sendo
estes

sedimentos

trabalhados

pelas

ondas

difratadas

ali

ocorrentes,

consequentemente o avanço da linha de costa poderá ser previsto, aparecendo um
tômbolo. O Brasil, país que convive com crônicas dificuldades econômicas e sociais,
tem na região Nordeste seus máximos valores de piores condições de vida. Dentro
do Nordeste, o Ceará se destaca pela sua luta de vencer seus problemas de
pobreza e subdesenvolvimento. Dentro destas condições, a construção de um porto
com as características programadas para o Pecém, é de vital importância no âmbito
da economia estadual e regional. Entretanto, quando hoje se defende com interesse
e fervor o meio ambiente, necessário se torna a tomada de um cuidado especial com
as forças da obra costeira executada. O bom desempenho da empreitada, engloba
também a não destruição da região costeira local, devendo então os responsáveis
pela construção, lançarem mão de todos os meios disponíveis necessários para tal
fim. Paralelo à elaboração do projeto e à execução da obra, é necessário um
respectivas defesas exigidas. Estas atitudes não só evitam os problemas físicos
como colocam ao alcance da comunidade em geral, todo o “modus operandi” da
obra em execução, permitindo uma visualização esclarecedora dos meios e métodos
de trabalho. Tal procedimento, cria um clima de confiança e facilita o dialogo entre
os diversos segmentos envolvido no projeto, inibindo inclusive algumas atitudes
localizadas de contrariedade e rejeição da obra em questão. Dentro deste escôpo, a
construção do porto em Pecém é viável sob todos os aspectos, técnicos e
econômicos, devendo apenas serem efetivados estudos paralelos de possíveis
comprometimentos das praias da região. A praia do Pecém, na vila e na colônia de
férias, seriam locais preferidos para uma possível modificação costeira. As praias a
sotamar, notadamente o trecho compreendido entre o Pecém e a Taíba, seria a mais
vulnerável a um suposto processo de erosão. São alertas que sendo bem estudados
e definidos, evitarão problemas como os ocorridos nas praias de Fortaleza, após a
construção do molhe da ponta do Mucuripe.”

Portanto, a constatação da ocorrência de avanço da linha de costa na área
litorânea do Pecém sob a vigência do aparecimento de um Tômbolo, representa tão
somente a confirmação de um previsão já discutida e levada à discussão por
diversos órgãos, trabalhos e artigos.

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Diante das pesquisas realizadas e das análises feitas sobre os dados obtidos,
após uma serie de discussões chegamos a uma série

de conclusões

e às

recomendações que acreditamos sejam pertinentes ao que se estudou e se avaliou.

•

O enraizamento do quebra-mar do Porto de Mucuripe levou ao aprisionamento
dos sedimentos que por ali se deslocavam levados pelo transporte litorâneo de
sedimentos;

•

A tentativa de evitar os problemas ocorridos em Mucuripe com a construção de
um porto off shore em Pecém, evitou que se repetissem os mesmos problemas;

•

A distância de locação do quebra-mar off shore de Pecém para com a praia, deu
condições a que o transporte de sedimentos se efetivasse entre os dois e não se
tivesse problemas de barramento de sedimentos como ocorreu no quebra-mar
Hawkshaw;

•

O regime de ondas na área marítima do Pecém apresenta uma variação temporal
em sua direção, período e alturas tendo-se ondas tipo swell no espaço de tempo
entre outubro e março e ondas tipo sea no espaço de tempo entre abril e
outubro;

•

Pela atuação das ondas sea ou swell, a linha de costa do Pecém sofre
modificações em seus perfis, ora engordando, ora emagrecendo, em função do
regime de ondas atuante;

•

A praia do Pecém, ao longo do tempo, sempre sofreu problemas de erosão,
desde que se iniciou o processo de ocupação das dunas que lhe ficam adjacntes,
sendo este procedimento responsável por uma parcela na falta de alimentação
da praia e o seu conseqüente recuo;

•

A construção do TEP promoveu o aprisionamento de sedimentos a barlamar do
mesmo e quando de sua retirada, a passagem de sedimentos se normalizou e
aconteceu o caminhamento natural, conforme o regime de ondas incidente;

•

O quebra-mar off shore desenvolve o aparecimento de uma zona de sombra
sobre a região costeira de Pecém, aparecendo sobre esta zona um regime de
ondas com características diferentes daquelas que ocorrem imediatamente a
barlamar e a sotamar;

•

As diferentes condições dos parâmetros definidores das ondas nas regiões
costeiras adjacentes ao quebra-mar off shore

de Pecém criam situações

diferentes no transporte litorâneo de sedimentos;

•

O descompasso entre as capacidades de transporte de sedimentos entre a
região a barlamar da zona de sombra e a zona de sombra , levam à ocorrência
de um deposito de sedimentos na zona de sombra e portanto um aumento de
volume nos seus perfis de praia, ocasionando um avanço das isóbatas naquela
faixa costeira a oeste da Ponta de Pecém;

•

A estes avanços da linha de costa em busca do quebra-mar off shore denominase tômbolos e ocorrem devidos a obstáculos naturais (ilhas) ou artificiais (obras
off shore);

•

Os volumes de sedimentos envolvidos nos avanços da linha de costa são
quantificáveis e poderão ser previstos em termos de metragem cúbica e de
tempo para alcançar determinados pontos off shore;

•

Neste caso de Pecém, para que se tenha um completo domínio dos
conhecimentos do processo de assoreamento e do avanço da linha de costa, é
necessário aquilatar quais são os volumes de sedimentos que estão
estacionados pela influência da zona de sombra e aqueles que também estão ali
alocados em função do regime de ondas incidente;

•

Acompanhar se existe algum processo de erosão nas praias a sotamar da área
de aparecimento do tômbolo, de modo a se avaliar qual a influência do mesmo
no acontecimento, separando as influencias do regime temporal de ondas da
ação de retenção de sedimentos a barlamar o processo ocorrente;

•

Os levantamentos dos perfis de praia deverão prosseguir ao longo do tempo, de
modo a fornecer dados de controle sobre o comportamento da zona do
estirânceo e do comportamento da linha de praia como um todo;

•

Deverão ser realizados levantamentos batimétricos minuciosos na área
marítima do Pecém, entre a linha de costa e o quebra-mar off shore, os quais
informarão sobre a elevação dos fundos entre eles, de modo a que se consiga
detectar e avaliar o avanço da linha de costa em termos de volume e de
desempenho temporal;

•

Deverão ser realizadas campanhas de medição de correntes na área da ponte de
acesso, entre o cabeço do quebra-mar off shore e a linha de costa de modo a se
aquilatar a competência destas correntes em transportar parte dos sedimentos
que vão se depositando na área marítima onde se forma o tômbolo;

•

Deverá também ser feita sistematicamente, em prazos definidos, uma batimetria
minuciosa dentro da bacia do porto, visando reconhecer se está havendo algum
processo de estacionamento dentro da mesma, o que poderia causar grandes
transtornos na operação do porto.
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The Nortek Acoustic Wave and Current profiler (AWAC) performs «triple duty»:
It measures wave height, wave direction and the full current profile.
The system can resolve waves from 1 to 100s, a capability that is unique
to the Nortek AWAC.

Wave height

Acoustic Surface
Tracking (AST)

AWAC
Acoustic Wave And Current Profiler

Wave direction

Sampling of
orbital Velovities

Pressure as
independent
wave parameter

The AWAC measures wave height and period using the unique
acoustic surface tracking (AST) feature. A short acoustic pulse is
transmitted vertically toward the water surface, and the time lag
between the transmitted ping and its reflection is used to generate a
time series of the surface elevation.

Stand-alone mode

In stand-alone mode, the AWAC is deployed with an external battery
canister that supplies power. Raw data recorded to internal memory
can be downloaded to a PC once the instrument is
recovered. The maximum duration of the deployment depends on
the size of the internal recorder and the number and the type of
batteries that are used.

Wave direction is calculated by combining AST with orbital
velocity measurements in an array near the surface. The four point
array data can be processesed with the maximum likelihood method
to generate accurate directional wave spectra. For AWACs mounted
on subsurface buoys, the patented SUV processing can be used to
generate similar results from deep ocean moorings.

Online data

The AWAC can transmit raw or processed data to shore if the
instrument is connected via cable or a suitable data modem.
Data can be displayed using the SeaState software and made
publicly available through custom WEB solutions.

C U R R E NT A N D WAVE M E A S U R E M E NT S I N T H E O C E A N , L A KE A N D L A B O R ATO RY

Nortek AS
Vangkroken 2
1351 Rud, Norway
Tel: +47 6717 4500
Fax: +47 6713 6770
E-mail: inquiry@nortek.no

www.nortek-as.com
True innovation makes a difference

AWAC

a small revolution in
ocean wave measurements

With the Nortek AWAC, you get a current
profiler and a wave directional system in one
unit. You can measure the current speed and
direction in 1-meter thick layers from the
bottom to the surface. Waves of all varieties
are measureable; this includes long waves,
storm waves, short wind waves, or transient
waves generated by local ship traffic.

The AWAC is designed as a coastal monitoring system.
It is small, rugged, and suitable for multi-year operation in tough
environments. The mechanical design is all plastic and titanium
to avoid corrosion. The AWAC is available in three transmit
frequencies (1 MHz / 600 kHz /400 kHz) which allow for different
deployment depths.
The sensor is usually mounted in a frame on the bottom, where
it is protected from complications at the surface such as harsh
weather, vandalism, and ship traffic. While safely located at the
bottom, it is operated in online or in stand-alone mode.
In stand-alone mode, the raw data are stored to the
internal data logger and power comes from an external battery
pack. A variety of options are available with maximum
deployment lengths of 12 months with hourly wave data when
using lithium batteries.
Online systems have a variety of possible communication
configurations. The most common are long, offshore cables
(max. 5 km) or acoustic modems. Online systems can be
delivered with backup batteries, protected cables, shore side
interface units, and online software.
AST breakthrough
The AWACs extraordinary wave performance has largely to do
with the Acoustic Surface Tracking (AST). The AST is based on
echo-ranging to the surface with the vertically oriented
transducer. The beauty of this method of measuring waves is that
it circumvents the depth limitations imposed by bottom mounted
pressure and velocity measurements. Long waves (swell) and
storm waves are rarely difficult to measure, however waves
generated by local winds are challenging without AST. Moreover,
the AST also gives you the ability to derive wave parameters
based on times series analyses. This means that the AWAC can
directly measure wave parameters such as Hmax, H1/10, Tmean,
etc. which other bottom mounted systems simply cannot.

1 MHz

600 kHz

Tidal elevation with improved pressure sensor
From the spring of 2011, an improved pressure sensor with an
absolute accuracy of 0.1% of full scale is available for the AWAC.
For a deployment depth of 20 m (and a 50m full scale sensor),
this means the absolute accuracy of the sensor is 5 cm, which is
within the requirements for many operational harbor systems
Software
The AWAC software is used to configure the instrument for
deployment, retrieve the data, and convert all raw data files to
ASCII. In order to calculate the wave parameters, you have the
choice between the non-graphical QuickWave software and the
graphical Storm software. For online systems which require data
management and generating content for internet use (e.g.
processed results and graphical plots), the SeaState software
serves as the link for all your AWAC wave and current data.

New AWAC features

• 400 kHz version of the AWAC
• ProLog Internal Processor
• Special ice detection algorithm
• Improved pressure sensor
• SeaState 2.0 for online data collection

400 kHz

Platform mount

Most Nortek products can be used either in
stand-alone or online mode. In stand-alone
mode, data is collected to the internal
recorder, and the power comes from external
batteries. For online system, data is transmitted
to shore and the measurements are
continuously available.

ProLog

Data transfer

The ProLog consists of a powerful processor and a 4 GB
SD-card recorder laid out on a separate circuit board that fits
inside the AWAC. The processor takes the raw data from the
AWAC, runs the directional wave processing algorithms and
outputs the processed data in ASCII (NMEA) or binary format.
This makes the ProLog ideally suited for online applications
where data transfer rates are limited, as when using acoustic
modems or satellites. The NMEA format also facilitates the
integration of the AWAC with 3rd party external controllers.

There are several ways that data can be transferred to shore
in an online system. A cabled connection is simplest and it
also has the advantage that it is possible to supply power from
shore. Nortek has spent a significant effort to ensure that
cabled systems are both functional and reliable.
Radio modem can be added to cables and can work over
long distance, provided that there is line of sight.
Acoustic modems work over short distances when the two
are placed so that there is a line of sight between them.
Acoustic data transfer is not always reliable and the success
rate should not be assumed to be 100%.
IP modems (cellphone communication) or even iridium
modems are good alternatives when used in conjunction with
the ProLog internal processor but requires a higher level of local
system integration.

Cable
Acoustic modem
Radio
IP modem

Improved pressure sensor

Cabled online systems

The piezoresistive sensor used in the AWAC has an intrinsic
accuracy of +/- 0.5% of full scale. The repeatability is much
better and the noise level is as low as 0.005%. To allow the
sensor to be used for tide or ice thickness measurements,
the pressure sensor is now available with an optional absolute
accuracy of 0.1%. An AWAC with this option (available for
new systems or as a factory upgrade for systems shipped after
1/1/2009) employs a series of non-linear correction terms to
adjust the raw pressure readings.
Because the tidal variation is only a small fraction of the total
pressure range, the accuracy of the tidal elevation is better than
the absolute accuracy, typical values are better than 0.05% of
full scale which corresponds to 2.5 cm for a 1 MHz AWAC and
5 cm for a 600 or 400 kHz AWAC.

Nortek can supply an «offshore cable» that has been tested with
the AWAC at lengths up to 5000m. The cable has a very strong
polyurethane jacket that is resistant to abrasion. The six
conductors have been specified to comply with the AWAC
power and communication requirements.
To supply power and RS422 over long cables, Nortek
provides an interface box that can be powered from an AC
adaptor and/or from a backup battery power supply on shore.
The interface box protects the AWAC from surges in the power
supply and converts the supply voltage to 48V. At the
instrument end, a DCDC converter with suitable capacitance
reduces the voltage back down to 15V and works in parallel
with an optional external backup battery that can be installed to
ensure continued data collection in the event of cable problems.

Online Systems
SeaState online software
SeaState 2.0 provides online display of current and wave data.
The Windows software will collect, process, record and display
data as a series of graphical images that are suitable both for
engineering and scientific applications. The program accepts
both raw and processed wave data so it can be used with
AWACs both with and without the internal «ProLog» processor.
SeaState uses the standard AWAC software to configure the
instrument and initiate data collection. It is designed to be used
in configurations where there is two-way communication.

Ice thickness

Platform head

Ice is a strong acoustic reflector and its submerged depth will
show up in the echo from acoustic surface tracking ping. The
nature of the echo is a little different from the echo from the free
ocean surface and a special «ice tracking» algorithm has been
implemented to track the vertical position of floating ice. With
«ice tracking» activated in software, every second AST ping will
be dedicated to ice detection.
Once the ice position is detected, the value can be
subtracted from the pressure sensor reading and a first order
estimate of the ice thickness can be derived. The ice thickness
estimates can be improved by adjusting for the local
atmospheric pressure.

The AWAC Platform mount version permits the instrument to be
mounted directly to an offshore structure, close enough to the
surface for high quality wave measurements, yet be removed
from the dangers of exposure at the surface.
The «Platform Mount AWAC version», employs four acoustic
transducers asymmetrically arranged on one hemisphere to
ensure that the beams point away from the mounting structure.
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Drawings

All dimensions in mm.

Technical Specifications

System

Connectors:

Acoustic frequency:

1MHz, 600kHz or 400kHz

Bulkhead (Impulse):

MCBH-2-FS

Acoustic beams:

4 beams, one vertical, three slanted at 25°

Cable:

PMCIL-8-MP

Vertical beam opening angle:

1.7°

Environmental

Operational modes:

Stand-alone or online monitoring

Operating temperature:

–4°C to 40°C

Storage temperature:

–20°C to 60°C

30m (1MHz), 50m (600 kHz), 100m (400kHz)
(depends on local conditions)

Shock and vibration:

IEC 721–3–2

Depth cell size:

0.25 – 4.0m (1MHz)
0.5 – 8.0m (600kHz)
1.0 – 8.0m (400kHz)

Depth rating:

300m

Dimensions:

Number of cells:

Typical 20–40, max. 128

Weight in air:

7.3 kg (0.4MHz), 6.2 kg (0.6MHz), 6.1 kg (1MHz)

Maximum output rate:

1Hz

Weight in water:

3.6 kg (0.4MHz), 2.9 kg (0.6MHz & 1MHz)

Current Profile
Maximum range:

See drawing on front page

Analog Inputs

Velocity measurements
Velocity range:

±10 m/s horizontal, ±5 m/s along beam

Number of channels:

2

Accuracy:

1% of measured value ±0.5 cm/s

Supply voltage to analog
output devices:

Three options selectable through firmware
commands:
• Battery voltage/500mA
• +5V/250mA
• +12V/100mA

Voltage Input:

0-5V

Resolution:

16 bit A/D

Doppler uncertainty
Current profile:

1cm/s (typical)

Wave measurements
Maximum depth:

35m (1MHz), 60m (600 kHz), 100m (400kHz)

Data types:

Pressure, one velocity along each beam, AST*

Sampling rate (output):

2 Hz velocity, 4 Hz AST* (1MHz),
1 Hz velocity, 2Hz AST* (600kHz),
0.75 Hz velocity, 1.5Hz AST* (400kHz)

No. of samples per burst:

512, 1024, or 2048. Inquire for options

Wave estimates

Data Recording
Capacity(standard):

2 MB, can add: 32/176/352MB or 4GB

Profile record:

Ncells×9 + 120

Wave record:

Nsamples×24 + 1KB

Data Communication

Range:

-15 to +15m

Accuracy/resolution (Hs):

<1% of measured value/1cm

Accuracy/resolution (Dir):

2º / 0.1º

Period range:

0.5-100s (1MHz), 1 - 100s (0.6MHz),
1.5 - 100s (0.4MHz)

I/O:

RS 232 or RS 422

Communication baud rate:

300–115200

Recorder download baud rate: 600/1200 kBaud for both RS232 and RS422
User control:

Handled via «AWAC» software, or ActiveX®
controls. «SeaState» for online systems.
Provides NMEA ASCII or Binary output formats
for processed wave and current data.

Depth(m)

cut-off period (Hs)

cut-off period (dir)

ProLog:

5

0.5 sec

1.5 sec

Power

20

0.9 sec

3.1 sec

DC input:

9-18 VDC

Peak current:

3A

Power consumption:

Transmit power: 1–30W, 3 adjustable levels

Sleep consumption:

0.3 mW (RS232)
5 mW (RS422)

60

1.5 sec

4.2 sec

100

2 sec

5.0 sec

Sensors
Temperature:

Thermistor embedded in housing

Accuracy:

± 1min/year

Range:

–4°C to 40°C

Backup in absence of power:

1 year

Accuracy/ Resolution:

0.1°C/0.01°C

Offshore Cable

Time constant:

<5 min

Compass

Magnetoresistive

Accuracy/Resolution:

2°/0.1° for tilt <15°

Tilt:

Liquid level

Maximum tilt:

30°, AST* requires <10° instrument tilt

Real time clock

The Nortek offshore cable can, when properly deployed, withstand tough
conditions in the coastal zone. In RS 422 configuration, cable communication
can achieved distances up to 5 km.

Online Projects
Nortek can provide long cables, radio/telephone communication equipment,
acoustic modems, etc., that can meet the requirements of your specific project.

Up or down:

Automatic detect

Pressure:

Piezoresistive

Standard range:

0–50 m (1MHz) / 0-100m (0.6MHz) /
0-100m (0,4MHz)

Accuracy:

0.5% of full scale. Optional 0.1% of full scale.

Resolution:

0.005% of full scale

*) AST = Acoustic Surface Tracking

Transducer configurations
Standard:

3 beams 120º apart, one vertical

Platform mount:

3 beams 90º apart, one at 5°

Standard:

TS-010-en-06.2010

Materials
Delrin and polyurethane plastics with titanium
screws
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NortekMed S.A.S.
Z.I. Toulon Est
BP 520
83 078 TOULON cedex 09
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Tel: +33 (0) 4 94 31 70 30
Fax: +33 (0) 4 94 31 25 49
E-mail: info@nortekmed.com

NortekUK
Tresanton House
Bramshott Court
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GU30 7RG
Tel: +44- 1428 751 953
E-mail: inquiry@nortekuk.co.uk

NortekUSA
222 Severn Avenue
Building 14, Suite 102
Annapolis, MD 21403
Tel: +1 (410) 295-3733
Fax: +1 (410) 295-2918
E-mail: inquiry@nortekusa.com

Tel: 0532-85017570, 85017270
Fax: 0532-85017570
E-mail: inquiry@nortek.com.cn

Nortek B.V.
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Tel: +31 20 6543600
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