
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS

 
 
 

AUTORIZAÇÃO DE CAPTURA, COLETA E TRANSPORTE DE
MATERIAL BIOLÓGICO - Abio (Renovação)  Nº 1085/2019 - 1ª Renovação 
(6653699) 

VALIDADE : 31/10/2020

Documento assinado eletronicamente por JONATAS SOUZA DA
TRINDADE, Diretor, em 20/12/2019, às 14:01, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador
6653699 e o código CRC 033361F1.

 
A DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO INSTITUTO
BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS – IBAMA, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 77 do Anexo
I da Portaria 14 de 29 de junho de 2017, que aprovou a Estrutura Regimental do IBAMA,
publicado no Diário Oficial da União de 30 de junho de 2017, e o Art. 1º da Portaria Nº
12, de 05 de agosto 2011, que atribui à DILIC a competência para emitir autorizações de
captura, coleta e transporte de material biológico, RESOLVE:
Expedir a presente Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico
à/ao:

EMPREENDEDOR: COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO
CNPJ: 09.062.893/0001-74
ENDEREÇO: Av. Dr. Altino Arantes, nº 410.
BAIRRO: Centro  CIDADE: São Sebastião UF: SP CEP:11608-623 
TELEFONE: (012) 3892-1899

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ibama.gov.br/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


Número do Processo: 02001.003974/2005-83
Referente ao empreendimento: Porto de São Sebastião (Regularização).
 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Paulo Tsutomu Oda
CTF: 7456707
 
Relativa às atividades e procedimentos de proteção à fauna oleada previstos no
Plano de Controle de Emergências e no Plano de Emergência Individual do Porto
de São Sebastião, localizado no município de São Sebastião e demais áreas
possivelmente afetadas.
Esta Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico é
vinculada ao processo de licenciamento ambiental federal supracitado e à Licença
de Operação nº 908/2010, observadas as condições discriminadas neste
documento e nos demais anexos constantes do processo que, embora aqui não
transcritos, são partes integrantes deste licenciamento.
A validade desta autorização está condicionada ao fiel cumprimento de
suas condicionantes e da apresentação da Relação de Equipe Técnica (RET)
válida.
 
1. CONDIÇÕES GERAIS
1.1. Esta autorização não permite:

a) Captura/coleta/transporte/soltura de material biológico sem a
presença de um dos técnicos listados na relação da equipe
técnica (RET).
b) Captura/coleta/transporte/soltura de espécies em unidades de
conservação federais, estaduais, distritais ou municipais, salvo
quando acompanhadas da anuência do órgão administrador
competente;
c) Captura/coleta/transporte/soltura de espécies em área
particular sem o consentimento do proprietário;
d) Exportação de material biológico;
e) Acesso ao patrimônio genético, nos termos da regulamentação
constante na Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015;
f) Captura/coleta no interior de cavidades naturais, salvo se
previsto nesta autorização.

1.2. Esta autorização é válida somente sem emendas e/ou rasuras.
1.3. O Ibama, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes,



bem como suspender ou cancelar esta autorização.
1.4. A ocorrência de violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou
normas legais, bem como omissão ou falsa descrição de informações relevantes
que subsidiaram a emissão da autorização sujeita os responsáveis, incluindo a
equipe técnica, à aplicação de sanções previstas na legislação pertinente.
1.5. O pedido de renovação deverá ser protocolado no mínimo 60 (sessenta) dias
antes de expirar o prazo de validade desta autorização.
1.6. O início das atividades deverá ser informado previamente à Dilic, de modo a
possibilitar o acompanhamento destas por técnicos do Ibama.
1.7. A equipe técnica deve portar esta autorização (incluindo a Relação da Equipe
Técnica)  em todos os procedimentos de captura/coleta/transporte/soltura.
1.8. Quaisquer alterações necessárias nesta Autorização e/ou referentes ao Plano
de Trabalho (equipes, metodologias, etc) devem ser solicitadas e aprovadas
previamente pelo Ibama;
1.9. Espécime de fauna silvestre exótica não poderá, sob hipótese alguma, ser
destinado para retorno imediato à natureza ou à soltura.
1.10. Deverão ser apresentadas as cartas de recebimento das instituições
depositárias contendo a lista das espécies e a quantidade dos animais recebidos. 
1.11. Todos os envolvidos nas atividades devem manter o Cadastro Técnico
Federal – CTF regular durante o tempo de vigência desta Autorização.
1.12. O Ibama deverá ser comunicado do término da atividade, com a
apresentação, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a conclusão das atividades,
do Relatório de Atendimento de Condicionantes, seguindo modelo estabelecido
em normativa vigente.
1.13. Todos os produtos gerados com os dados oriundos das atividades aqui
descritas – artigos, teses e dissertações, dentre outras formas de divulgação –
deverão contextualizar sua origem como exigência do processo de licenciamento
ambiental federal ao qual se referem.
 
 
2. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS:
2.1. As atividades deverão ser executadas pelas Consultorias cujos dados constam
abaixo:
 
CONSULTORIA OU CONSULTOR AUTÔNOMO RESPONSÁVEL PELA
ATIVIDADE:
DTA Engenharia LTDA



CNPJ/CPF: 02.385.674/0001-87
COORDENADOR GERAL DA ATIVIDADE:
Ana Claudia Abreu dos Santos
CPF: 363.063.178-99
TELEFONE DE CONTATO/ E-MAIL:
(11) 3167-1909 / dta@dtaengenharia.com.br
 
2.2. A captura/coleta/soltura de material biológico deverá ocorrer nas Áreas de
Resgate e Soltura relacionadas na lista abaixo, bem como em toda a extensão de
ocorrência de animais atingidos por hidrocarbonetos em virtude de vazamento
ocorrido no Porto de São Sebastião, de acordo com o aprovado pelo Ibama:
Área Modulo ou ponto Amostral;      Coordenadas Geográficas - DatumDatum
Sirgas Sirgas 2000;   Munício/Estado;
Vértices;                                                    Poligonal do Porto Organizado;              
                 São Sebastião / SP
  P114                                                        O 45°24'22,88891, S 23°48'33,60697
  P179                                                        O 45°23'55,58341, S 23°47'39,38464
  P185                                                        O 45º22'53,80800, S 23º47'31,99800
  P186                                                        O 45º21'49,40700, S 23º44'01,73400
  P187                                                        O 45º21'01,40700, S 23º44'01,73400
  P188                                                        O 45º 22'14,67228, S 23º48'10,24686
  P189                                                        O 45º23'39,95400, S 23º49'41,28500
  P190                                                        O 45º28'28,75700, S 23º53'36,50300
  P191                                                        O 45º28'36,71500, S 23º53'29,25900
  P195                                                        O 45º24'31,40900, S 23º49'45,73500
  P196                                                        O 45º24'43,40900, S 23º49'31,73500
 
2.3. As atividades permitidas por esta autorização são:
GRUPOS TAXONÔMICOS: Avifauna, mamíferos marinhos (cetáceos e
sirênios) e quelônios.
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Monitoramento, resgate, recepção, transporte,
admissão do espécime pelo CETAS, estabilização, limpeza e reabilitação.
PETRECHOS: Cordas, redes, puçás, ganchos, armadilhas.
MARCAÇÃO: Não se aplica.
2.4. Deverão ser utilizadas as metodologias aprovadas pelo Parecer Técnico nº
6/2019-UT-CARAGUATATUBA-SP/SUPES-SP (SEI nº 4792718).
2.5. Os espécimes eventualmente coletados deverão ser depositados na Instituição



abaixo mencionada, para a qual fica permitido o Transporte de Material Biológico.
 
INSTITUIÇÃO DESTINATÁRIA: INSTITUTO ARGONAUTA PARA
CONSERVAÇÃO COSTEIRA E MARINHA
ENDEREÇO:  Sede - Rua Guaicurus, 192 - Itaguá, Ubatuba/SP, CEP: 11680-000
                       Base de Estabilização - Rua Vereador Antônio, Balneário dos
Trabalhadores – Praia Grande, São Sebastião/SP.
 
TELEFONE DE CONTATO/ E-MAIL: (12) 3833-5789 / 3833-5753
/ institutoargonauta@uol.com.br
 
2.6. A prioridade de destinação dos animais resgatados deve ser a soltura. Animais
reabilitados, porém não aptos a serem soltos, deverão ser destinados conforme
orientação do órgão ambiental competente no Estado de origem do animal, após
emissão de laudo veterinário justificando a impossibilidade de soltura do
exemplar. Toda documentação deverá ser encaminhada ao Ibama, que dará ciência
e apresentará manifestação, quando pertinente.
2.7 Após a necrópsia e definição de causa mortis, a forma de descarte das carcaças
deve seguir as normas sanitárias especificas vigentes.
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