Ata da Audiência Pública do Projeto de Implantação do
Estaleiro Jurong Aracruz, realizada em Aracruz, no dia 03 de
fevereiro de 2010.
Aos 03 (três) dias do mês de fevereiro de 2010, às 20h07min, na
Associação Recreativa e Cultural de Aracruz – ARCA, sito à Avenida
Beira Mar s/n.°, Barra do Sahy, Aracruz, Estado Espírito Santo, dá-se
início a Audiência Pública sobre o Projeto de Implantação do Estaleiro
Jurong Aracruz, conforme Convocação do Senhor Fernando Aquinoga
de Mello, Diretor Presidente do Instituto Estadual do Meio Ambiente e
Recursos Hídricos – IEMA (Em exercício), no uso de suas atribuições
conferidas pelo Decreto n.º 360-S de 06 de abril de 2004, e nos termos
da Lei Complementar n.º 248 de 02 de julho de 2002 e as suas
alterações. A convocação desta Audiência Pública foi publicada no
Diário Oficial do Estado do dia 25 de Janeiro de 2010; nos termos da lei
n.º 4.701 de 01 de dezembro de 1992, Decreto n.º 4.447-N de 06 de
abril de 1999 e Decreto n.º 1.777-R de 08 de janeiro de 2007, com a
finalidade de divulgar informações, colher opiniões, críticas e sugestões
das partes interessadas e a população em geral, sobre o Processo de
Licenciamento ambiental do Projeto de Instalação do Estaleiro Jurong
no Município de Aracruz, da Empresa Jurong do Brasil Ltda. Serão
apresentados os Estudos Ambientais realizados com os possíveis
impactos positivos e /ou negativos decorrentes da implantação do
empreendimento. Esta Audiência Pública constitui-se em um ato formal
e consultivo conforme orientação do SILCAP (Sistema de Licenciamento
e Controle de Atividades Poluidoras e Degradantes do Meio Ambiente).
O Mediador desta Reunião é o Sr. Fernando Aquinoga de Mello, Gerente
de Controle Ambiental do IEMA, o Secretário é o Sr. Franz-Schubert
Sathler Alves Ambrósio, Taquígrafo Parlamentar. O Sr. Mediador saúda
os presentes, explica os motivos desta reunião e dá informações gerais.
Fala do desenvolvimento da Reunião. Faz a leitura e explicação das
Regras da Reunião, conforme estabelece o Decreto Estadual n.° 1.777-
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R de 08/01/2007, contidas em folheto entregue e disponibilizado aos
presentes. O Sr. Mediador convida a compor a Mesa, a Sr.ª Sueli
Passoni Tonini, Diretora Presidente do IEMA/SEAMA; Sr. Ademar
Devens, Prefeito de Aracruz, Dr. Ronaldo Gonçalves de Assis,
representando o Dr. Fernando Zardini, Procurador Geral de Justiça, o
Sr. Olimpo Vieira Neto, Secretário Municipal de Meio Ambiente de
Aracruz; Sr.ª Aparecida Demoner, Secretária Municipal de Meio
Ambiente de Fundão, o Sr. Jaurant Spinelli, da Jurong do Brasil Ltda.
Sr. Jonas Cavalieri, Vice Prefeito de Aracruz. A seguir o Sr. Mediador
registra e agradece a presença das seguintes autoridades: Sr. Deputado
Estadual Marcelo Coelho, Sr. Genildo Francisco, Liderança comunitária,
Sr. Vanderli Garcia Lyrio, Presidente da Associação de Moradores de
Barra do Sahy, Sr. Evilásio Oliveira Costa, Secretário de Gabinete, Sr.ª
Margareth A. Frigini, Ouvidoria Municipal, Sr. Milton Santos, Secretário
Municipal de Turismo de Fundão, Sr. Jorge Luiz Benfica, Presidente
Associação Comunitária de Vila Riacho, Sr. Paulo Flávio Machado,
Presidente Associação Comunitária de Barra do Riacho, Sr. José Braz
Viçose, Gerente do Centro Integrado SESI/SENAI/Aracruz, Sr. Antonio
Eugênio Cunha, Presidente da AMEAR, Sr. Juscelino José dos Santos,
Coordenador do SINE de Aracruz, Sr. Valdir de Almeida Silva,
Presidente de Associação, Sr.ª Joice de Santos Lopes, PRQ, Sr.
Vereador Anderson Guidetti, de Aracruz, Sr. Adwalter Lima, Presidente
da Federação de Pescadores do Espírito Santo, Sr. Valdinei Tavares de
Souza, Presidente da ONG-ADB, Sr. Júlio Cezar Florentino Perini,
Presidente da Associação de Moradores do Bairros São Pedro, Sr. Helio
Roberto, Presidente da AMOC. A seguir concede-se a palavra ao Sr.
Prefeito Ademar Devens para uma saudação. O Sr. Prefeito agradece a
presença de todos e ao IEMA; que o município está ansioso quanto ao
desenvolvimento do município de uma forma sustentável, é isto que a
população espera, é que o IEMA espera e também a empresa espera.
Que o município tem recebido bem o empresariado; certamente pela
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localização e logística, Aracruz se tornou importante diante do País. Que
os técnicos municipais analisam junto com o IEMA de forma
responsável. Deseja uma boa audiência para todos. A seguir o Sr.
Mediador concede a palavra ao Sr. Ronaldo Gonçalves representando o
Procurador Geral de Justiça (Ministério Público), para uma saudação. O
Sr. Ronaldo se coloca à disposição para agir em nome da população, e
deseja sucesso ao empreendimento e ao município. A seguir o Sr.
Mediador concede a palavra a Sr.ª Sueli Passoni Tonini/IEMA. A Sr.ª
Sueli saúda a todos e diz que essa é deve ser uma reunião de trabalho;
Pede aos participantes que sejam objetivos nas suas intervenções e as
questões levantadas sejam reais e relevantes. O IEMA está dando um
tratamento diferenciado a esse processo, pois, trata-se praticamente de
uma concorrência entre os Estados brasileiros. As características desse
empreendimento interessam ao Estado; serão gerados uma quantidade
significativa de empregos mesmo depois na Operação, vai diversificar a
economia do Estado, será de longa duração. A ADERES - Agência de
Desenvolvimento em Rede do Espírito Santo está presente, ela cuida da
atração de negócios para o Estado e vai colocar os compromissos do
Governo para viabilizar a implantação do empreendimento sem causar
prejuízos à qualidade de vida dos cidadãos. Também o Prefeito de
Aracruz está presente para colocar a posição do Município. Diz que quer
ouvir do empreendedor o compromisso de oferecer capacitação para a
mão de obra local. O empreendimento não pode se dar a qualquer
custo. A seguir o Sr. Mediador pede que se desfaça a Mesa para o
momento das apresentações. Apresenta a Equipe técnica do IEMA
responsável pela análise do Processo de Licenciamento Ambiental. Sr.
André Luis Labanca Rosas, Analista de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos/Engenheiro Ambiental/IEMA, Sr. Cláudio Dalle Olle, Analista de
Meio Ambiente e Recursos Hídricos/Biólogo/IEMA, Sr. Eduardo Batista
Masseno, Analista de Meio Ambiente e Recursos Hídricos/Engenheiro
Químico/IEMA, Sr. Fernando Corleto, Analista de Meio Ambiente e
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Recursos Hídricos/Oceanógrafo/IEMA, Sr.ª Giuliana Calmon Faria,
Coordenadora da Equipe/Economista, Sr. Herbert Arruda Broedel,
Coordenador de Avaliação de Impacto Ambiental/Oceanógrafo, Sr.
Reginaldo Costa Souza, Analista de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos/Sociólogo/IEMA, Sr. Rodrigo da Silva Pereira, Analista de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos/Geógrafo/IEMA, Sr. Vinícius Andrade
Lopes, Analista de Meio Ambiente e Recursos Hídricos/Biólogo/IEMA,
Sr. Ubiratan de Freitas, Analista de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos/Oceanógrafo/IEMA. Às 20h35min, o Sr. Jaurant Spinelli,
Gerente de Construção do Estaleiro Jurong Aracruz, na sua fala diz que
a Jurong do Brasil Ltda. faz parte do Grupo SEMBCORPMARINE LTDA.,
situado em Cingapura, país localizado na Ásia. A Jurong do Brasil é
fornecedora da Petrobras, desde 1996. Já construiu e converteu
plataformas que representam quase de 50% da produção offshore da
Petrobras. Comenta sobre algumas razões de se construir um estaleiro
no Estado do Espírito Santo: Posição estratégica para atender aos
campos de produção das bacias de Santos, Campos e Espírito Santo;
Apoio político para instalação do estaleiro; Boa comunicação com as
autoridades ambientais; Transparência nas relações governamentais
institucionais; Transferência da titularidade da terra; Logística existente.
A previsão da Jurong é de que as obras do estaleiro tenham início a
partir de 2010, com a geração de 2,5 mil empregos diretos. Já na
operação, a partir de 2011, a empresa será responsável pela geração
de 3,5 mil diretos e 2,5 mil indiretos, somente na área de influência
direita do empreendimento. A mão de obra deverá ser treinada em
parceria com grandes instituições de ensino. Apresenta um quadro de
demanda por mão de obra para as obras, perfazendo um total
estimativo de 3.533 pessoas. Apresenta também um quadro com a
demanda de fornecedores para o estaleiro. Apresenta o layout
definitivo de implantação; diz que a empresa tem uma licitação da
Petrobras para construção de 07 navios de perfuração, o que
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corresponde a 10 anos de serviços; garantindo serviços para 6.000
trabalhadores, sendo esse o tipo de serviço que mais gera emprego.
Faz uma estimativa de cronograma. Que a empresa está à disposição
de todos para fazer qualquer tipo de reunião. Encerra-se às 20h47min.
A seguir o Sr. Marco Aurélio Costa Caiado do CTA passa a apresentação
dos estudos ambientais. Comenta que o EIA/RIMA foi elaborado por
uma equipe formada por vários profissionais. Explica como é feito um
estudo ambiental. O CTA – Serviços em Meio Ambienta e Engenharia,
empresa contratada para a realização do estudo ambiental, da área do
empreendimento,

definiu

por

um

modelo

mais

participativo

e

transparente na condução dos trabalhos do EIA/RIMA do Projeto do
Estaleiro Jurong Aracruz: a Metodologia Participativa. Foram feita cinco
reuniões técnicas com a comunidade. Por meio dela, a comunidade
local teve a oportunidade de acompanhar, contribuir, discutir e
conhecer o andamento dos processos do estudo, bem como esclarecer
dúvidas e compartilhar sugestões para os programas ambientais. O
Bota-fora foi definido junto com os pescadores, sendo esta a sexta
reunião. Fala de alguns dos fatores que contribuíram para escolha da
instalação do empreendimento na Barra do Sahy, como localização,
logística de transporte, proximidade dos grandes centros do país;
Região com águas calmas e baixas velocidades de corrente. Presença
de um contingente significativo de mão de obra disponível na região;
Apoio

das

autoridades

da

municipalidade;

Solo

coberto

predominantemente por plantação de eucalipto; Presença de rodovias
que podem ser utilizadas durante os trabalhos de implantação e
operação

do

empreendimento;

e

a

titularidade

da

área.

O

empreendimento está previsto para ser implantado em uma área de
aproximadamente 852.000 m². limitada a leste pelo Oceano Atlântico e
a oeste pela rodovia ES-010. O empreendimento será construído nas
proximidades de Barra do Sahy. Diz que foram trabalhadas algumas
alternativas de layout que fosse menos impactante. Sendo analisados
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quatro layouts. A seguir passa a falar sobre o Diagnóstico Ambiental.
Apresenta as áreas delimitadas para estudo, de influência direta e
indireta. Comenta sobre a metodologia utilizada nos estudos como
compilação de dados, coleta e análise de material, Medição de Ruídos,
perfuração de poços, batimetria, prospecção por jateamento hidráulico,
levantamento florístico, levantamento faunístico dentre outros. Tudo
isso para o meio físico, biótico e antrópico. Passa a comentar sobre os
cerca de 42 impactos identificados. Discorre a seguir sobre os principais
impactos, bem como à apresentação das medidas mitigadoras e
programas ambientais. Para o ruído e vibração na fase de implantação
e de operação, apresenta várias medidas preventivas. Programa:
Programa de Monitoramento dos Níveis de Ruído Limítrofe. Discorre
sobre o impacto devido a emissão atmosférica, com a alteração da
qualidade do ar. Medidas: - Umectação constante do solo nas áreas de
intervenção. - Recobrimento das vias com escória ou brita nas vias não
pavimentadas. - Cobertura dos caminhões com lonas; - Controle de
velocidade dos veículos. - Aspersores fixos e manuais. Manutenções
Periódicas nas máquinas e veículos. – adoção do Programa de Controle
de Emissão de Poeira. Comenta a seguir sobre os impactos de
oceanografia: Alteração nas correntes marítimas; Alteração no padrão
de ondas; Padrão de transporte de sedimentos (praias adjacentes),
apresentando as devidas medidas mitigadoras para esses impactos.
Comenta sobre a pressão sobre os recursos hídricos; diz que existe um
acordo com o governo do Estado sobre isto. Discorre sobre os impactos
no meio biótico marinho: Aumento da pressão sobre a biota; Perdas de
ambientes naturais; Criação de ambientes artificiais; Atropelamento da
fauna; Afugentamento da fauna; Aprisionamento da fauna; Risco de
introdução de espécies exóticas; Risco de contaminação do ambiente
aquático. Passa a comentar sobre os impactos na socioeconomia, bem
como a adoção de medidas preventivas e potencializadoras, para esses
impactos:

Interferência

na

atividade

pesqueira;

Aumento

da
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arrecadação tributária; Expectativa da população e das áreas de
influência; Conflito com atividades de mineração; Alteração da dinâmica
cotidiana da população; Alteração no uso e ocupação do solo; Aumento
do fluxo migratório; Alteração nos níveis de empregos; Geração de
renda; Aumento do tráfego de veículos; Pressão sobre infraestrutura de
serviço público; Estímulo à economia, mão de obra e serviço. Fala sobre
os impactos sobre a Fauna, e apresenta as medidas e planos para
prevenção

dos

impactos:

Afugentamento;

atração

da

fauna

Atropelamento da fauna; Perda e alteração de ambientes naturais;
Aprisionamento da fauna; Supressão (eliminação) de vegetação;
Aumento da pressão sobre os recursos da fauna. Discorre ainda sobre
os possíveis impactos na flora: a Perda e alteração de ambientes
naturais; Aumento da pressão sobre os recursos da flora; Supressão
(eliminação) de vegetação. Comenta sobre alguns impactos na área de
socioeconomia, apresentando também as medidas de controle desses
impactos. Fala dos impactos positivos com o empreendimento sendo
gerado cerca 2,5 mil empregos, sendo 3.533 na fase de operação,
estimulo à economia e geração de renda para a região. Apresentação
medidas potencializadoras para esses impactos, como aproveitamento
de obra da Carioca eng.; contratação via SINE, etc. Finalizando discorre
sobre vários programas ambientais a serem adotados: Programa de
controle

de

emissão

de

poeira

na

fase

de

implantação

do

empreendimento; Programa de gerenciamento dos resíduos sólidos;
Programa de monitoramento da fauna continental; Monitoramento da
avifauna (aves) nas áreas de influência do empreendimento; Programa
de monitoramento do lençol freático; Programa de resgate de fauna;
Monitoramento dos anfíbios e répteis (herpetofauna) nas áreas de
influência

do

empreendimento;

Monitoramento

da

mastofauna

(mamíferos) na área de influência do empreendimento; Programa de
mobilização, seleção e qualificação de mão de obra; Programa de
monitoramento da vegetação dos ambientes naturais na área de
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influência

direta

do

Estaleiro

Jurong

Aracruz;

Programa

de

monitoramento socioeconômico; Programa de comunicação social;
Programa de monitoramento dos níveis de ruído limítrofe; Programa de
educação ambiental dos trabalhadores; Programa de prevenção,
controle e acompanhamento de processos erosivos; Monitoramento da
qualidade

de

águas

superficiais

e

efluentes;

Programa

de

monitoramento marinho do Estaleiro Jurong Aracruz; Programa de
monitoramento de praias; Programa de resgate de vegetação nativa na
área de influência direta do Estaleiro Jurong Aracruz; Programa de
recuperação de áreas degradadas. Conclui a apresentação dizendo que
o empreendimento gera impactos negativos na fase de implantação, os
positivos recaem no meio socioeconômico; considerando o estudo, vêse que os impactos positivos sobrepujam os negativos, sendo assim,
passível de licenciamento pelo órgão ambiental. Encerra a apresentação
às 21h16min. A seguir o Sr. Mediador explica sobre a fase das
perguntas e das intervenções orais. A reunião é suspensa às 21h17min.
sendo reaberta às 21h50min. Registra e agradece a presença do Sr.
José Maurício, Presidente da Associação de São Francisco de Santa
Cruz, do Sr. Jaime Carneiro Dias, Associação de Moradores de Praia dos
Padres. O Sr. Mediador convida a recompor a Mesa a Sr.ª Sueli Tonini,
Diretora Presidente do Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos
Hídricos - IEMA; o Sr. Ademar Devens, Prefeito de Aracruz, o Sr.
Duarte Aquino da ADERES, o Sr. Jaurant Spinelli, da Jurong do Brasil
Ltda., e o Sr. Marco Aurélio Costa Caiado e o Sr. Alessandro da CTA –
Serviços em Meio Ambiente e Engenharia Ltda. Informa do prazo de
até 30min. para o recebimento das perguntas. Informa que algumas
perguntas são similares e serão feitas em bloco. Passa-se à fase das
perguntas escritas. Leem-se as perguntas do Sr. Robson, Associação
Moradores Enseada das Garças, impactos na Praia Grande, quais
medidas previstas? O Sr. Marco Aurélio Costa Caiado comenta que as
medidas servem para onde os caminhões irão trafegar. A medida foi
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organização para que trafegue no horário noturno e passar fora do
período escolar, não poderá haver comboios. Sobre hospedagem isso é
tratado como positivo. Orienta-se a contratação de mão de obra local, e
dar preferência aos empresários locais. Leem-se duas perguntas, do Sr.
Marcelino da Cunha Ramaldes e Sr. Milton Santos sobre a questão de
trânsito e infraestrutura. O Sr. Duarte de Aquino da ADERES comenta
que o Estado está consciente dessas questões e o DERTES está
tomando as providências. Leem-se três perguntas sobre qualificação,
da Sr.ª Rosangela Cassoti, do Sr. Francisco Feliz. O Sr. Prefeito Ademar
Devens

comenta

que

o

município

está

atraindo

vários

empreendimentos, e que foi acionado a Escola Técnica, o IFIS, foi
cedida uma área, e haverá aumento de oferta na qualificação; o SENAI
também recebeu um prédio para colocação de uma escola. A
Universidade Aberta do Brasil também dará treinamento, além da UFES,
Sebrae, existe também o Pró Jovem. Que o município está fazendo a
sua parte. O Sr. Jaurant Spinelli do Estaleiro Jurong diz que pode se
associar a essas instituições para apoiar na qualificação de mão de
obra. O Sr. Duarte Aquino comenta sobre o que o Estado faz na
preparação de mão obra local.

Lê-se a pergunta do Sr. Valdinei

Tavares de Souza, sobre a questão da mão de obra. Sendo que está já
respondida, lê-se a pergunta do Sr. Antonio Sebastião Vasconcelos
sobre aproveitamento de trabalhadores com mais de 50 anos. O Sr.
Jaurant Spinelli do Estaleiro Jurong diz que não tem restrição quanto à
idade. Se a mão de obra será contratada diretamente ou por
terceirizada. O Sr. Jaurant Spinelli do Estaleiro Jurong diz a mão de
obra direta é pela Jurong; diz ainda que é um compromisso da Jurong,
em treinar o pessoal da região. Lê-se a pergunta do Grupo Projovem
sobre método para garantir a mão obra local. O Sr. Prefeito Ademar
Devens diz que a prefeitura orienta que se dê preferência à mão de
obra local; que o IEMA tem acompanhado isso. Lê-se a sugestão do Sr.
Paulo Flávio Machado, Associação de Barra do Riacho, que cumpram o
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compromisso com a geração de empregos. Lê-se a pergunta do Sr.
Genilson Couto Marinho, Comissão de Moradores de Praia Grande sobre
possíveis impactos no balneário. O Sr. Marco Aurélio Costa Caiado diz
que

Praia

Grande

não

faz

parte

da

área

de

influência

do

empreendimento; e que serão implantados vegetação de 56 ha. que
poderá ser na região, o IDAF está discutindo sobre isso. A comunidade
pode sugerir alguma área para o plantio. Lê-se a pergunta do Sr.
Marcelino

da

Cunha

Ramaldes,

da

FAMOC-PG,

sobre

possível

interferência em área de desova de tartaruga e produção de algas. O
Sr. Marco Aurélio Costa Caiado diz que a área não é de desova de
tartaruga, ao norte sim, a área de Comboios. Comenta sobre a questão
de iluminação, que serão utilizadas lâmpadas apropriadas que não
lancem luminosidade para dentro do mar, e será evitado o turno de
atividades noturno na implantação e operação. Lê-se a pergunta do
Sr.ª Judite Francisco, sobre impactos na desova de tartaruga e
interferência na mariscagem indígena. O Sr. Bruno Berger do CTA
comenta que a área de desova de tartaruga vai da Praia de Comboios à
Conceição da Barra. Defronte do estaleiro tem uma barreira “couraça”
que dificulta a desova de tartaruga. Nas pesquisas na região não se
constatou essa atividade de mariscagem indígena. Lê-se a pergunta do
Sr. Erondir de Almeida Silva, que sendo indígena, sofreu com racismo.
O Sr. Jaurant Spinelli do Estaleiro Jurong afirma que isso não existirá na
empresa, que irá trabalhar dentro da legislação brasileira. Lê-se a
pergunta do Sr. Genildo Francisco, Indígena, sobre benefícios para as
comunidades indígenas. O Sr. Sérgio Rodrigues diz que teve reuniões
com todos os caciques da região traçando linhas prioritárias com
respeito a contratações e formação profissional, sobre recuperação de
áreas degradadas e fortalecimento da agricultura na região. Lê-se a
pergunta da Sr.ª Rosilene Filipe dos Santos Matos, sobre investimentos
na área de saúde do município. O Sr. Prefeito Ademar Devens diz que
o município procura aplicar com responsabilidade os recursos públicos

Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos

10

Ata da Audiência Pública – Instalação do Estaleiro Jurong Aracruz – 03.02.2010

(tributos) que entram nos cofres da prefeitura. Comenta sobre várias
obras e ações que o município já recebeu, sobre apoio ao Hospital São
Camilo, e ainda novas que irão melhorar a questão da área de saúde. O
Sr. Marco Aurélio Costa Caiado fala da pressão sobre os serviços
públicos, para os trabalhadores terão plano de saúde para ele e sua
família. O Sr. Mediador informa que se

encerrou o prazo para

encaminhar novas perguntas. Lê-se a pergunta do Sr. Bruno Machado
sobre impactos nas comunidades. O Sr. Jaurant Spinelli do Estaleiro
Jurong diz que a quantidade de serviços de terceiros é enorme. O
empresário procura terceirizar para que tenha foco na sua linha de
produção. O Sr. Duarte Aquino ainda comenta sobre a massa salarial e
demanda por serviços que serão gerados pelo empreendimento. O Sr.
Marco Aurélio Costa Caiado comenta ainda sobre alguns impactos
observados, a pressão sobre as estruturas de transporte, saúde, área
de lazer; que terá um fluxo migratório pela busca do emprego.
Também existem os impactos positivos como melhoria de renda,
geração de empregos, oferecimento de treinamento e qualificação de
pessoal, serão cerca de 7.000 pessoas beneficiadas com emprego. Lêse a pergunta do Grupo Projovem sobre degradação do ambiente
marinho. O Sr. Marco Aurélio Costa Caiado comenta que existem alguns
impactos irreversíveis como para os animais bentônicos; a área de
bota-fora receberá 30cm de material (areia); porém, em pouco tempo
outros elementos da fauna ocuparão a área. Está se discutindo como
compensar esses impactos irreversíveis. O Sr. Ricardo Neto da CTA
comenta que num primeiro momento existe aquele impacto, mas
depois o ambiente se recompõe. Para aquele impacto irreversível,
foram realizadas várias reuniões e se propõe medidas compensatórias
em benefício ao meio antrópico, destinadas à comunidade pesqueira.
Lê-se a pergunta da Sr.ª Sandra Vieira Ventorim, se os impactos
apresentados são administráveis, e se o IEMA vai acompanhar. A Sr.ª
Sueli Passoni comenta que já foram apresentadas algumas forma de
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administração. Que a reunião também é para saber até que limite essas
questões

são

compensar

os

aceitáveis.

Houve

impactos

um

processo

irreversíveis.

As

negociado

para

comissões

de

acompanhamento tem sido uma boa medida adotada pelo órgão para
acompanhar o empreendimento pós licenciamento. A Sr.ª Sandra
Ribeiro ainda questiona sobre impactos do empreendimento, na
questão de algas calcárias, considerando que o Ministério Público não
se pronuncia sobre esses impactos; diz que a comunidade pesqueira
não foi ouvida sobre essa problemática. O Sr. Ricardo Neto da CTA diz
que os bancos de algas calcárias serão afetadas de modo irreversível.
Isso foi analisado e contemplado. Agora seria avaliar dentro do
contexto do projeto, se isso é viável (290 mil²). Posteriormente tem o
programa de monitoramento. Lê-se a pergunta do Sr.ª Ivani Maria
Gomes

sobre

garantias

às

comunidades

do

cumprimento

de

condicionantes. O Sr. Jaurant Spinelli do Estaleiro Jurong diz que a
licença trará uma série de condicionantes que a empresa deve atender.
É intenção da empresa cumprir todas as condicionantes. A Sr.ª Sueli
Passoni esclarece que a condicionante quer dizer que a licença é
concedida sob certa condição, o cumprimento é que valida a licença. O
IEMA vai acompanhar e ainda terá a comissão de acompanhamento.
Lê-se a pergunta do Sr. Milton Santos (Tinho), Secretário de Meio
Ambiente de Fundão, sobre medidas de controle em caso de acidente.
O Sr. Marco Aurélio Costa Caiado esclarece como está sendo projetado
a fim de que os impactos sejam o menor possível; a probabilidade de
acidentes é muito pequena; que o estudo de análise de risco contempla
as ações em cada caso. Lê-se a pergunta do Sr. Valdinei Tavares de
Souza solicita ao IEMA cópias dos estudos apresentados e o EIA/RIMA.
A Sr.ª Sueli Passoni orienta às instituições interessadas sobre o acesso
aos estudos; depende também do empreendedor, sendo que existe
questão de sigilo industrial. Lê-se a pergunta do Sr. Jean Carlo Gratz
Pedrini, Aeta/Acapema, porque preservar um trecho de restinga,
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considerando a sua insustentabilidade ambiental. A Sr.ª Sueli Tonini diz
que essa questão foi discutida no IEMA, e que para parcela de restinga
que não conseguir sustentar as funções ecológicas, deverá ter uma
compensação. O Sr. Luis Fernando do CTA, fala que mesmo sendo um
trecho pequeno de restinga, o ambiente seria um ponto de pouso de
aves; que ali foram encontradas algumas espécies ameaçadas, e
agregação de espécies endêmicas da mata atlântica. O Sr. Alessandro
Trazzi do CTA comenta sobre o programa de acompanhamento e
regaste de fauna. O Sr. Bruno Berger comenta que o IDAF fez duas
vistorias na área e já emitiu parecer favorável à supressão, faltando
definir as áreas que serão recuperadas, sendo que são em dobro. Lê-se
a pergunta do Sr. Wilton Nascimento da Silva, como o município deve
abrigar os 6.000 empregados e familiares? O Sr. Prefeito Ademar diz
que a Prefeitura tem o seu planejamento estratégico, tem o PDM
aprovado, com um conselho municipal que funciona. Comenta sobre a
questão de implantação de loteamentos, que deve vir acompanhado de
toda infraestrutura. Lê-se a pergunta do Sr. Elber dos Reis, sobre
introdução de espécies exóticas nocivos ao ambiente natural. O Sr.
Bruno Berger esclarece que a navegação internacional tem regras sobre
isso. A água de lastro é sempre trocada a 200 milhas. O Estaleiro não é
um porto, sendo um fluxo de 02 navios/ano, isso minimiza a questão.
Isso foi considerado nos estudos, sendo de baixa intensidade. Lê-se a
pergunta do Sr. Vicente da Associação de Pescadores de Barra do
Riacho sobre impactos na área de pesca. O Sr. Sérgio Rodrigues
comenta que as rotas dos Batelões que transportam os sedimentos
para o bota-fora serão previamente informadas aos pescadores, e
acompanhadas via satélite; demarcação das áreas dos Batelões; que a
demarcação do bota-fora foi feito em reuniões com os pescadores, e
outras medidas que foram discutidas com os pescadores. Lê-se a
pergunta do Sr. Elber dos Reis, sobre desmobilização de pessoas e das
estruturas no futuro. O Sr. Jaurant Spinelli do Estaleiro Jurong diz que o
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empreendimento é de longo prazo, a intenção não é de encerrar as
atividades no Estado. Lê-se a observação do Sr. Juscelino do SINE de
Aracruz sobre desmobilização, que a Carioca dispensará cerca de 600
trabalhadores. Lê-se a pergunta do Sr.ª Valdira Matos de Barra do
Sahy, quais os benefícios para a Barra do Sahy. O Sr. Daniel Rigo
comenta que pelo Layout final não haverá mudanças e impactos. O
quebra-mar a ser construído não interfere na circulação que leva e traz
sedimentos na região costeira. Não deverão ocorrer mudanças nas
praias adjacentes. Também terá o programa de monitoramento de
praia, desde região ao norte até cerca de 6km ao sul do local. Lê-se a
pergunta da Sr.ª Ana Clara Paz da SEMAM, sobre os impactos no
trânsito em Aracruz. O Sr. Duarte Aquino da Aderes, tem um estudo do
DERTES para alargamento de vias, reforço de asfalto e implantação de
uma variante que vai contornar a cidade. Lê-se outra pergunta da Sr.ª
Ana Clara sobre infraestrutura/abastecimento de água e tratamento de
esgoto da Orla. O Sr. Marco Aurélio Costa Caiado comenta que existe
um compromisso assinado pelo município e Governo do Estado para
aumento da oferta do sistema sanitário de forma que atenda às
demandas. O Sr. Duarte Aquino diz que a CESAN junto com a SAAE,
estão fazendo um diagnóstico para dimensionar e criar as condições
para abastecer a população e aos empreendimentos. O Sr. Bruno
Berger diz que não haverá impactos pelos efluentes. Eles serão tratados
internamente e lançados dentro dos padrões legais. Existirá também o
programa de monitoramento desses efluentes. Lê-se a pergunta do Sr.
Vanderli Garcia Lyrio, (Orinho), Presidente da Associação de Barra do
Sahy sobre mão de obra local se serão priorizadas pelas empresas
terceirizadas. O Sr. Jaurant Spinelli do Estaleiro Jurong diz que as
terceirizadas tem esse compromisso, como a Jurong. Passa-se às
perguntas orais. A Sr.ª Rosimary Aledi Delacqua, da comunidade da
Balsa, comenta sobre as alterações no Rio Piraquê-açu. A Sr.ª Sueli
Tonini pede que a consultoria fale sobre a questão. O Sr. Marco Aurélio
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Costa Caiado comenta que o rio Piraquê-açu não faz parte da área de
influência; o empreendimento não irá causar qualquer dano ao rio. A
Sr.ª Sueli abre oportunidade para que a comunidade vá ao IEMA para
conversar sobre a questão do Piraquê-açu. O Sr. Mário Camilo de
Oliveira Neto, fala sobre os impactos na área de saúde, habitação e
lazer, sugere algumas condicionantes, como a obrigação de apoiar um
plano de ocupação da orla; que o processo considere a criação da APA
Costa das Águas; que seja ouvido o Instituto Chico Mendes; que o
processo seja acompanhada pela 6.ª Câmara de Revisão/MPF, sendo
que tem comunidades tradicionais envolvidas. A Sr.ª Sueli Passoni diz
que algumas das sugestões já fazem parte do projeto compensações
apresentado; e não se pode atrelar esse processo a uma questão de
APA sendo que é um processo Federal. Diz que irá solicitar sua
assessoria jurídica para avaliar a situação. O Sr. Vanderli Garcia Lyrio
diz que algumas responsabilidades sociais deveriam ser colocadas sobre
o empreendedor, considerando o aumento de demanda de serviços
públicos. A Sr.ª Sueli Passoni explica que o Estado tem a função de
atrair investimentos. Tem que se fazer a conta se as divisas que vem,
pagam as demandas do poder local em atender às novas necessidades
que também advirão. É essa conta que o IEMA procura fazer na parte
socioeconômica. Algumas coisas podem sim ficar por conta do
empreendedor através de medidas mitigadoras. O Sr. Duarte Aquino
ainda comenta sobre a questão; serão empregados as pessoas que já
são locais, também os empregados e seus familiares terão planos de
saúde o que desafoga o sistema de saúde. O Sr. Adwalter Lima, (Frank)
Presidente da Federação de Pescadores do Estado do Espírito Santo, diz
que solicitou um estudo de embarque e desembarque de pescado,
antes, durante e depois do empreendimento; diz que foi falado que tem
impacto irreversível para a pesca; que o pescador não sabe onde será o
bota-fora. Diz que pedirá que o Ministério da Pesca esteja presente nas
reuniões. O Sr. Sérgio Rodrigues do CTA diz que através do Fala Direto
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tem contato diretos com as associações de pescadores, como com a
colônia de pesca Z-7; que elas estão sendo consultadas sobre todas as
ações feitas. Que foram os pescadores que decidiram sobre o local do
bota-fora. A questão da rota dos batelões, também foi discutida e
contemplada com os pescadores; vários projetos foram discutidos para
compensar

os

impactos

identificados

pelo

estaleiro.

Buscou-se

aproximar o máximo possível as medidas propostas às necessidades
dos pescadores. Existe ainda um plano de compensação da atividade
pesqueira, um plano de comunicação social para atividade pesqueira. O
Sr. Valber Luiz Campores, membro do Conselho Estadual de Meio
Ambiente, diz que faltam informações no RIMA conforme resolução do
Conama n.° 01/86; que não define área de influência direta e indireta;
não aparece um mapa com área de bota-fora; o que vai se perder na
biota, na vegetação de restinga e no fundo de mar. Não se tem a
compensação no RIMA. Também não se tem ainda uma definição a
questão de demanda de água. A Sr.ª Sueli Tonini comenta que a
CESAN e o órgão municipal (SAAE) já vem trabalhando na questão da
água, que já apontaram perspectivas de solução. O Sr. Adilmer,
Coordenador do SAAE, diz que está fase em estudo um local para
captação, (Barragem móvel da Aracruz), para atender esses 94 l/s. A
Sr.ª Sueli Tonini diz que aceita as contribuições, e que o IEMA irá
verificar isso junto à CESAN/SAAE se isso ficou equacionado. O Sr.
Bruno Berger comenta sobre a supressão de vegetação, está sendo
feita a seleção de áreas para revegetação. O Sr. Sérgio Rodrigues, CTA,
diz que tem a identificação de áreas do processo Jurong, em áreas da
prefeitura, na recuperação do Rio Riacho, nas Terras Indígenas e em
Unidades de Conservação do Município. O Sr. Jean Carlo Gratz fala do
Canal dos Barcos, diz que não está contemplado nos estudos, que
servia de barreira natural. O Sr. Daniel Rego do CTA, explica como é o
processo do movimento da maré. Diz que o quebra-mar estará
posicionado na linha de arrebentação (700m da praia), que está entre
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2,5m e 3m de profundidade. Foi feito simulação envolvendo ondas. Os
estudos indicam que esse impacto é muito pequeno. O Sr. Jean Carlo
Gratz faz a entrega de um documento ao IEMA, que diz que a empresa
age como se o processo já tivesse sido aprovado, quando abre o
processo de contratação através do SINE de Aracruz. Comenta ainda
que a empresa no passado, não apresentou projetos para atender as
demandas que poderão ser geradas; com os impactos desse novo
empreendimento como vai ficar o município, sendo que não existem
recursos previstos para atender os impactos? O Sr. Prefeito Ademar
Devens diz que o município atende as demandas conforme os recursos
que entram nos seus cofres. O orçamento participativo define as
prioridades para aplicação desses recursos. Buscam-se investimentos
para se evitar a dependência tributária da Aracruz Celulose. O
empreendimento vai ajudar a se ter mais recursos para atender as
demandas locais em menor espaço de tempo. O Sr. Duarte Aquino diz
que o bom êxito do projeto é desejo do governo. Que o governo vai
atender à necessidade de abastecimento de água e esgoto sanitário. As
coisas irão aparecer em que o processo ande. O Sr. Júlio Cezar
Florentino sugere que todo o detrito seja lançado no bota-fora; que
continue no mar, continuando ser um berçário. Reclama de não tem
uma sala de aula, diz que não tem quadra de esportes. Pede que se
ofereça curso de qualificação para a comunidade; sugere que os 0,5%
seja usado para despoluir o Rio Riacho e na mata ciliar; que o dinheiro
de fato seja aplicado. Pede um cronograma de implantação de
infraestrutura no município. O Sr. Valdinei Tavares de Souza pergunta
se o Ministério do Trabalho foi convidado, sendo que condicionantes da
mão de obra local não estão sendo cumpridas; pede que o MP dê
atenção quando chegar as demandas das comunidades; que o projeto é
bem vindo desde que se observem os impactos socioeconômicos;
comenta sobre a questão de segurança, saúde, habitação.
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A Sr.ª Sueli Tonini diz que não são dirigidos convites específicos às
instituições, é publicado nos grandes jornais. Que nesse caso a relação
de empregabilidade não se refere ainda ao Ministério do Trabalho. Acha
justo que se cobrem esses investimentos do poder público.
A seguir o Mediador diz que serão recebidas manifestações adicionais
por escrito sobre o empreendimento, no IEMA até o dia 10 de fevereiro
de 2010.
A ata, lista de presença e perguntas realizadas na audiência pública
estarão à disposição da Gerência de Educação Ambiental, Rodovia BR262, KM 0, Pátio Porto Velho, Cariacica/ES, e também no site do IEMA,
a partir de dez dias úteis após a realização desta audiência, a partir do
dia 19 de fevereiro de 2010.
A seguir agradece o apoio dos analistas em Meio Ambiente e Recursos
Hídricos Sr.ª Elaine Araújo Busnardo e Sr. Ulisses Louzada Mantovani
da Gerência de Educação Ambiental do IEMA, pela organização desta
Audiência Pública. Pede que cinco voluntários assinem a ata. Concede a
palavra para as considerações finais a Sr.ª Sueli Tonini.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião às 0h47min. Eu,
Secretário que a tudo presenciei, lavro e assino a presente ata
juntamente com os abaixo. Aracruz/ES, em 04 de fevereiro de 2010.

Assinaturas diversas.
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