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1

APRESENTAÇÃO

O presente documento tem como principal objeto apresentar ao Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, em
atendimento

ao

Parecer

Técnico

nº

11/2020-UT-CARAGUATATUBA-

SP/SUPES-SP e reunião realizada em 10/02/2021, a revisão do Plano de Ataque
do Projeto de Dragagem e Medidas de Mitigação e Monitoramento Ambiental da
Obra de Dragagem de Manutenção no Berço Principal, nas Adjacências e nos
Berços Internos do Porto de São Sebastião.
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2

PLANO DE ATAQUE DO PROJETO DE DRAGAGEM

O presente capítulo apresenta as condições mínimas que serão observadas na
execução dos trabalhos de dragagem com a finalidade de preservar a saúde dos
trabalhadores envolvidos, comunidades do entorno, meio ambiente.

2.1

Documentos Associados

Levantamento Hidrográfico – RT-2019-028-R0
Projeto de Dique e Extravasor - CDSS-PE-RE-MD-DR-01-2020

2.2

Definições e Abreviaturas

LH – Levantamento Hidrográfico

2.3

Plano de Ataque

2.3.1 Levantamentos de Campo
O planejamento e a execução da obra de dragagem serão realizados tendo como
premissa o levantamento hidrográfico RT-2019-028-R0 efetuado pela empresa
Spectrah Oceanografia e Meio Ambiente, em 14 de dezembro de 2019.
Conforme verificado no levantamento da área de dragagem foi constatada a
existência de 69.862,40 m³ acima da cota de projeto e 26.549,40 m³ dentro da
faixa de tolerância, totalizando 96.411,80 m³.

2.3.2 Atividades Preliminares
Será realizada a comunicação para à Capitania dos Portos, com antecedência
mínima de cinco dias úteis, a data de início da dragagem e as coordenadas das
áreas de dragagem, para divulgação em Aviso aos Navegantes.
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2.3.3 Operação de Dragagem
Para execução da dragagem é proposta a solução mista envolvendo uma draga
de sucção e recalque (CSD - Cutter Suction Dredge) e uma draga auto
transportadora hopper (TSHD - Trailing Suction Hopper Dredger).
Devido à proximidade ao ponto de descarte e pelo fato do material estar
concentrado em uma área razoavelmente pequena foi selecionada, como
técnica ideal, a dragagem por sucção e recalque, com a utilização de um cortador
na ponta da lança de dragagem. A draga hopper foi acrescentada a esta
operação dada a existência de material a ser dragado na rota de operação da
balsa, que realiza a travessia de São Sebastião – Ilhabela e embarcações de
pequeno porte. Caso a dragagem fosse totalmente executada com a draga de
sucção e recalque, devido a presença da linha (tubulação) de recalque, haveria
necessidade de longas e frequentes paralisações das atividades da balsa. Cabe
destacar, ainda, que a operação da draga hopper na presente obra assemelhase à de sucção e recalque, tendo em vista que o material será succionado e,
posteriormente recalcado para a área de disposição terrestre.

2.3.3.1 Operação da Draga de Sucção e Recalque
Este tipo de equipamento flutuante é normalmente utilizado em locais abrigados,
como é o caso em estudo, apresentando inúmeras vantagens em relação a
outros equipamentos de dragagem, tais como: extrema precisão geométrica de
corte e baixo impacto ambiental relacionado à geração de plumas de
sedimentos, ruídos e emissões atmosféricas.
O equipamento a ser utilizado possui porte médio, é desmontável e transportável
por via rodoviária e é composto por:


Um caixão central onde estão instalados os motores e o conjunto moto
bomba de sucção e recalque da mistura água-solo;



Dois flutuadores laterais que conferem estabilidade e flutuação ao
equipamento;
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Uma cabine de operação;



Uma lança articulada de dragagem com cabeça escarificadora / bocal de
sucção; e



Duas estacas cilíndricas metálicas “spuds” para fixação do equipamento
ao leito marinho.

A Figura 2-1, a seguir, mostra os principais componentes deste tipo de
equipamento.

Figura 2-1: Principais componentes de uma draga de sucção e recalque. Fonte: DTA
Engenharia.

O equipamento, quando fixado ao leito marinho por uma de suas estacas,
executa um movimento de varredura lateral enquanto escava e succiona o
material do fundo. Esse sistema, aliado ao ajuste da profundidade da cabeça de
corte, permite extrema precisão de execução, tanto vertical como lateral.
A Figura 2-2, a seguir, ilustra o movimento de varredura lateral, com giro em um
dos “spuds”, na execução de uma faixa de dragagem pré-determinada.
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Figura 2-2: Dragagem com varredura lateral, com giro em um dos “spuds”. (Fonte: DTA
Engenharia).

Para a presente dragagem será utilizada a draga de sucção e recalque
“Claudinha” (Figura 2-3). Essa draga possui tubulação de 16” e potência de
sucção de 1.000HP.

Figura 2-3: Draga de Sucção e Recalque 16” – 1.000HP – Claudinha. Fonte: DTA
Engenharia.

A Tabela 2-1, a seguir, apresenta as principais especificações técnicas dessa
draga.
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Tabela 2-1: Especificações Técnicas da Draga Claudinha.

2.3.3.2 Operação da Draga Auto transportadora de Sucção em Arrasto
A operação de dragagem com a TSHD será realizada com a embarcação em
movimento e em baixa velocidade, através do arraste da boca de sucção junto
ao fundo, removendo o material em sucessivas camadas (vide Figura 2-4). Após
o total enchimento da cisterna com uma mistura água-sedimento adequada, a
draga recolhe a lança de sucção e se dirige ao ponto de acoplamento da
tubulação de recalque, de onde o material será bombeado para o bota-fora
terrestre, descrito no Item 2.3.3.3.

Figura 2-4: Ilustração de draga TSHD em operação. Fonte: IHC.
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Durante a operação de dragagem, será feito o controle da curva de
carregamento, buscando o ponto ótimo de enchimento da cisterna evitando,
assim, o maior turbilhonamento possível durante a operação.
Por se tratar de uma draga TSHD, o material grosseiro que ficar preso no bocal
de sucção será removido e destinado corretamente, conforme legislação
ambiental vigente.
Pelo fato da área de dragagem estar próxima ao ponto de descarte (utilização
da técnica de sucção e recalque), e pela necessidade de uma mistura (solução)
mais líquida para o recalque do material dragado, não será realizada a atividade
de “overflow” na presente dragagem de manutenção do Porto de São Sebastião.
As atividades de overboard, quando necessárias, serão realizadas somente no
início e término de cada operação de dragagem para não afetar a integridade
das bombas de sucção, que necessitam estar afogadas para sua plena
operação, bem como para não comprometer a capacidade da cisterna com água
enquanto a lança de dragagem não atinge o solo.
A draga TSHD será equipada com sistema de navegação e posicionamento via
satélite, permitindo um posicionamento preciso com relação às faixas de
dragagem, sem a necessidade de qualquer locação física nos limites da obra.
A dragagem por sucção e arrasto será realizada pela draga hopper “São Jorge”
(Figura 2-5). Ressalta-se que essa draga não possui bottom doors, e o descarte
do material armazenado na cisterna é por venturi.
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Figura 2-5: Draga TSHD São Jorge. Fonte: DTA Engenharia.

A Tabela 2-2, a seguir, apresenta as principais especificações técnicas dessa
draga.
Tabela 2-2: Especificações Técnicas da Draga São Jorge.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Capacidade da Cisterna:

250 m³

Comprimento Total:

32,00 m

Largura:

6,95 m

Calado:

1,50 m

Diâmetro da tubulação de sucção:
Velocidade:

1x305 mm
7,0 nós

Profundidade máxima de dragagem:

18 m

Ano de Construção:

2021

Localização Atual:

Itajaí/SC

2.3.3.3 Disposição do Material Dragado
O material dragado será recalcado através de tubulações de PEAD (Polietileno
de Alta Densidade) e será disposto em terra, em uma área de aproximadamente
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75.000 m², atualmente denominada de Pátio 4. O interior dessa área possuirá
espigões visando um melhor direcionamento dos fluxos da mistura lançada na
caixa de sedimentação (Figura 2-6). Também serão instalados, sob a crista
desse dique, quatro vertedouros de superfície com diâmetro de 500 mm cada,
destinados a proporcionar o retorno da água do bombeamento.

Figura 2-6: Vista geral da área do dique de contenção e das estruturas de direcionamento
do fluxo da mistura dragada.

2.3.4 Sequenciamento Executivo
As atividades se iniciarão pelo processo de limpeza do terreno e terraplanagem.
Para execução desses serviços serão utilizados os seguintes equipamentos: um
trator de esteiras tipo D6N e uma escavadeira hidráulica para remoção da
camada vegetal e raspagem do terreno. O material removido será disposto em
área pré-determinada para secagem e redução do volume. O trator será
empregado nas áreas mais abertas e a escavadeira nos locais de difícil acesso
ou próximas ao talude.
Após este processo será realizada a construção do dique, extravasor e
montagem da tubulação de recalque. Para a construção do dique serão
utilizados os mesmos equipamentos do serviço anteriormente descrito. O trator
irá raspar a camada superficial de solo para construção das paredes do dique,
enquanto a escavadeira fará a compactação e acerto das paredes em camadas.
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Para a execução do extravasor será utilizada a escavadeira. Esse equipamento
abrirá uma vala na parede do dique para instalação da tubulação de PEAD, que
será montada utilizando equipamento de eletro fusão. Após a instalação da
tubulação, a parede será reconstituída e compactada (Figura 2-7).

Figura 2-7: Corte Esquemático do Extravasor Tipo Tulipa. Fonte: DTA Engenharia

Para a instalação das tubulações de recalque no dique será adotado o mesmo
método construtivo utilizado no extravasor. Na parte marítima, a tubulação da
draga de sucção e recalque será soldada e arrastada através de uma
embarcação tipo Multicat até a área onde ocorrerá a dragagem. A tubulação será
presa no berço principal para minimizar o impacto na operação do porto. Para a
draga “hopper”, será utilizada uma tubulação e, por se tratar de uma draga auto
transportadora, o ponto de acoplamento ficará próximo ao dique (Figura 2-8).

Figura 2-8: Detalhe da Tubulação de Recalque. Fonte: DTA Engenharia

Após a conclusão das obras do dique e instalação das tubulações, será iniciada
a dragagem.
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Primeiramente, será mobilizada a draga TSHD São Jorge para execução dos
berços secundários (Trecho 1 da Figura 2-9) e a parte norte do berço principal
externo (Trecho 2 da Figura 2-9), iniciando pelos pontos mais distantes em
relação ao dique. Para o volume estimado de dragagem de 39.556,09 m³ (com
100% de tolerância), dadas as condições de projeto e operação da draga, é
estimado o prazo de execução de 40 dias. O ciclo de dragagem previsto para
este equipamento é de 2 horas, sendo 30 minutos de dragagem, 30 minutos de
percurso ida e volta e 1 hora para acoplamento e recalque do material dragado.

Figura 2-9: Separação dos trechos de dragagem. Fonte: DTA Engenharia.

Após 20 dias de operação será mobilizada a draga de sucção e recalque
Claudinha que irá concluir a diferença entre o volume total (96.411,80 m³) e o
volume dragado pela TSHD. A draga irá executar o trecho sul do berço principal
externo (Trecho 3 - Figura 2-9). Estão previstos 40 dias de operação para
execução do referido volume.
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As figuras a seguir ilustram o sequenciamento executivo das obras de dragagem
de manutenção do Porto de São Sebastião.

Figura 2-10: Situação Inicial

Figura 2-11: Preparação e Limpeza do
Terreno – Estoque da Vegetação

Figura 2-12: Continuação da Limpeza do
Terreno

Figura 2-13: Conclusão da Limpeza, início
da construção do Dique

Figura 2-14: Construção das Paredes
Internas do Dique

Figura 2-15: Conclusão da Construção do
Dique
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Figura 2-16: Construção
tubulação de recalque

Figura 2-18:
Trecho 2 e 3

Execução

da

Extravasor,

Figura 2-17: Conclusão da Dragagem
Trecho 1

Dragagem

Figura 2-19: Conclusão da Dragagem
Trecho 2, desmobilização TSHD

Figura 2-20: Conclusão da Dragagem
Trecho 3

Figura 2-21: Desmobilização

2.3.5 Serviços Finais
Após a conclusão da atividade de dragagem será realizado um novo
levantamento hidrográfico para certificação do atingimento das cotas previstas
para o projeto. Esse levantamento será efetuado por empresa independente
contratada pela Companhia Docas de São Sebastião.
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2.4

Cronograma de Dragagem

18

19

3

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO E MONITORAMENTO

A Licença de Operação Nº 1580/2020, em sua condicionante 2.4, estabelece,
para os casos de dragagem de manutenção, a execução de ações de mitigação
e monitoramento,
comunicação

envolvendo os programas de educação ambiental,

social,

além

dos

monitoramentos

específicos

para

o

acompanhamento dessas atividades.
Em complemento, a Cia Docas de São Sebastião apresentou algumas propostas
de ação relacionadas à operação da dragagem, sendo:
1. Todos os cuidados serão tomados para evitar o retorno do material
dragado. Será implantado e mantido durante a execução da dragagem,
um sistema de acompanhamento do retorno.
2. Serão adotadas as providências necessárias para evitar o transbordo da
área de despejo de dragagem como a interrupção do bombeamento ou o
nivelamento do topo dos diques de contenção com emprego de material
pré-existente ou similar ao material que compõe os diques, espalhando e
compactando, se for o caso.
3. Os serviços de dragagem serão suspendidos caso os resultados do
monitoramento ambiental apontem discrepâncias quanto aos parâmetros
orientadores da legislação vigente.
A seguir será apresentado o detalhamento dos programas ambientais a serem
executados no âmbito da dragagem de manutenção do Porto de São Sebastião,
sendo 08 já previstos no âmbito da LO (Programa de Comunicação Social,
Programa de Educação Ambiental, Programa de Monitoramento da Qualidade
da Água, Programa de Monitoramento da Qualidade do Sedimento, Programa
de Monitoramento de Efluentes, Programa de Monitoramento da Comunidade
Bentônica de Substrato Inconsolidado, Programa de Monitoramento da
Comunidade Planctônica e Programa de Monitoramento de Organismos
Demersais) e 02 recomendados especificamente para obras de dragagem
(Programa de Monitoramento e Controle das Atividades de Dragagem e
Programa de Monitoramento de Tartarugas Marinhas).
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É importante destacar que será priorizada a execução da campanha “durante” a
dragagem dos programas dos meios físico e biótico – qualidade das águas,
sedimento, monitoramento das comunidades planctônicas, bentônicas e
organismos demersais – quando ambas as dragas (hopper e sucção e recalque)
estiverem operando simultaneamente.
3.1

Programa de Comunicação Social

Com o intuito de mitigar os possíveis impactos socioambientais oriundos das
obras de dragagem, foram destacados três dos sete grupos alvo do Programa
de Educação Ambiental (PEA) da Licença de Operação (LO) atual para que as
ações sejam realizadas. Estes são apresentados a seguir:
Grupo 1 – Moradores da área adjacente ao Porto: comunidades da Enseada do
Araçá, Praia do Deodato e parte inferior do bairro do Varadouro.
Grupo 2 – Pescadores de São Sebastião e Ilhabela.
Grupo 6 – Poder público e entidades ambientalistas.
Para cumprir as exigências apresentadas no Parecer Técnico nº 11/2020-UTCARAGUATATUBA-SP/SUPES-SP do IBAMA, serão desenvolvidas atividades
dos Programas de Comunicação Social (PCS) e Educação Ambiental (PEA) com
os públicos alvo mencionados anteriormente. Os dois Programas estão
integrados e assim se complementam. Vale ressaltar que devido a pândemia do
Coronavírus, certas medidas de segurança serão prioridade nas ações de
ambos os Programas, tais como:
1. Manutenção do distanciamento físico entre os participantes;
2. Incentivo à utilização de álcool em gel para higienização das mãos e
disponibilização do mesmo, principalmente quando houver lista de
presença;
3. Ausência de coffee breaks;
4. Restrição do número de participantes nas atividades presenciais;
5. Controle quanto à utilização de máscaras nas atividades presenciais;
6. Priorização de atividades à distância.
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O PCS tem como propósito criar canais de comunicação constantes entre o
empreendimento e os públicos alvo 1, 2 e 6. Dessa forma, os integrantes desses
grupos podem se manter informados com dados corretos sobre as obras de
dragagem e esclarecer possíveis dúvidas sobre o Porto e essa atividade, bem
como fazer reclamações, sugestões, denúncias e solicitações. Além disso, o
PCS é um Programa fundamental para garantir a transparência nas ações feitas
e possibilitar assim o desenvolvimento de uma relação harmoniosa entre o Porto,
suas obras e a sociedade.
Para cumprir seus objetivos serão desenvolvidas dentro desse Programa as
seguintes ações:


Criação de canais de comunicação entre a equipe executora do PCS e os

públicos alvo do mesmo através da criação e dinamização de grupos de
whatsapp, disponibilização de número de telefone e email;


Reuniões não presenciais com os grupos, ou representantes dos grupos

afetados, através de aplicativos de fácil acesso, amplamente utilizados para
reuniões à distância como Google meet e/ou Skype;


Campanhas online de divulgação das ações de comunicação social, dos

programas de monitoramento ambiental, do andamento das obras de dragagem
e de

outras informações relevantes, através da produção de materiais

informativos como: convites, boletins eletrônicos e mensagens para serem
enviadas em grupos do aplicativo WhatsApp;


Criação de páginas em redes sociais para informação dos públicos alvo

sobre as obras de dragagem, os programas de monitoramento ambiental, as
ações do PEA e PCS e outras informações relevantes.

3.1.1 Cronograma
A Tabela 3-1 apresenta o cronograma de atividades para a execução do PCS.
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Tabela 3-1: Cronograma de ações do Programa de Comunicação Social.

Atividades de Comunicaçao Social

Meses
1

2

3

4

Canais de comunicação
Campanhas de divulgação
Reuniões
Boletins eletrônicos
Divulgação em redes sociais

As obras ocorrerão da segunda quinzena do mês 1 à primeira quinzena do mês
4, de modo que as ações pré e pós dragagem ocorrerão na primeira quinzena
do mês 1 e na segunda quinzena do mês 4, respectivamente.
3.2

Programa de Educação Ambiental

O PEA tem por objetivo principal contribuir para o desenvolvimento de uma
consciência crítica dos integrantes de seus públicos alvo (Grupos 1 e 2) sobre
do processo de dragagem de manutenção do Porto de São Sebastião,
estimulando dessa forma, um controle social dessa atividade. Além disso, o PEA
visa desenvolver ações educativas com o intuito de mitigar possíveis impactos
dessa obra, bem como garantir, em conjunto com o PCS, canais de comunicação
contínuos entre os Públicos Alvo 1 e 2 e o Porto.
Para a execução do Programa, planeja-se o desenvolvimento das seguintes
atividades:


Ações de mobilização social, nas quais membros da equipe podem

organizar com lideranças comunitárias a distribuição pelos bairros dos públicos
alvo convites para as ações do PEA e PCS, bem como informativos sobre as
obras de dragagem. A mobilização também pode ser feita por mensagens em
grupos de WhatsApp e outras redes sociais. Vale lembrar que as estratégias não
presenciais serão priorizadas.


Proposição de desenvolvimento de um monitoramento ambiental

comunitário, apresentando à comunidade formas de monitorar possíveis
impactos que as obras de dragagem possam gerar.
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O monitoramento será feito de forma visual e as informações registradas

em uma ficha de campo elaborada pela equipe do PEA em conjunto com os
públicos alvo. Além disso, a equipe do PEA realizará a capacitação dos
comunitários, acompanhará o monitoramento (no início do processo), realizará
a análise e divulgação dos resultados, elaborará denúncias (se preciso for) e
organizará reuniões com os atores envolvidos, caso necessário;


Reuniões com os públicos alvo (à distância ou presenciais) para,

apresentação dos Programas, levantamento de demandas, organização e
planejamento de atividades e viabilização de interlocução entre os grupos
afetados e o empreendimento.


Atividades formativas e informativas como cursos, oficinas e vivências

(presenciais ou não presenciais). A partir das demandas levantadas dos grupos
alvo, serão organizados esses tipos de atividades com o intuito de contribuir para
sanar as demandas apresentadas. Será dada preferência às práticas que
possam ser facilitadas por membros dos próprios públicos alvo.

3.2.1 Cronograma
A Tabela 3-2 é apresenta o cronograma de atividades para a execução do PEA.
Tabela 3-2: Cronograma de ações Programa de Educação Ambiental.

Atividades de Educação Ambiental

Meses
1

2

3

4

Ações de mobilização social
Reuniões com públicos alvo
Monitoramento ambienal comunitário
Atividades formativas e informativas

As obras ocorrerão da segunda quinzena do mês 1 à primeira quinzena do mês
4, de modo que as ações pré e pós dragagem ocorrerão na primeira quinzena
do mês 1 e na segunda quinzena do mês 4, respectivamente.
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3.3

Programa de Monitoramento e Controle das Atividades de Dragagem

O programa terá como objetivo o rastreamento da operação de dragagem em
tempo real, tendo em vista a transparência e o acompanhamento remoto do
processo de dragagem.
Todo o deslocamento da draga, entre os pontos envolvidos na operação, será
monitorado através de sistema de rastreamento online. Este sistema, instalado
na embarcação, será composto por um GPS que registra o posicionamento da
embarcação. O sistema conta com um recurso que permite representação
cartográfica da localização específica da draga em tempo real. As informações
poderão ser acessadas remotamente por meio de um portal específico com login
e senha, a serem disponibilizadas para a CDSS e IBAMA.
Além disso, a obra será acompanhada e documentada pelo Relatório Diário
Operacional (RDO), onde constarão todas as informações relevantes da obra de
dragagem.
Considerando que a obra será realizada com uma draga de sucção e recalque e
hopper de pequeno porte, cujo os equipamentos removerão o leito marinho e
farão o lançamento do material diretamente para o interior de um dique, destacase que as operações normalmente realizadas por draga Hopper (enchimento de
cisterna, overflow, overboard, jateamento, transporte de material dragado e
abertura/fechamento de cisterna em área de disposição oceânica) não serão
praticadas.
Dessa forma, entende-se que não haverá condições operacionais para o
atendimento ao Parecer Técnico nº 29/2017-COMAR/CGMAC/DILIC. Contudo,
ressalta-se novamente a utilização de sistema de rastreamento em tempo real e
a

disponibilização

de

acesso

aos

atores

envolvidos,

bem

como

o

acompanhamento de eventuais não conformidades operacionais durante a obra
de

dragagem.

Mensalmente,

serão

encaminhados

relatórios

de

acompanhamento, conforme descrito no Item 5.
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3.4

Programa de Monitoramento da Qualidade da Água

O programa terá como objetivo avaliar a qualidade das águas superficiais,
visando identificar eventuais alterações em decorrência da realização da obra de
dragagem.
As coletas serão realizadas em 05 pontos amostrais, sendo 03 dentro da área
de dragagem e 02 nas adjacências do descarte do efluente dos vertedouros de
retorno. A Figura 3-1 apresenta o mapa com as coordenadas e distribuição de
cada um dos pontos.
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Figura 3-1: Localização dos pontos de monitoramento da qualidade das águas.
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As coletas serão realizadas com a utilização de garrafa do tipo Van Dorn, de 12
litros, lastreada para um melhor direcionamento da mesma dentro da coluna
d’água (Figura 3-2). Serão realizadas coletas em 03 profundidades, superfície
(0,5m abaixo da linha d’água), meio (metade da coluna d’água) e fundo (0,5m
acima do leito marinho) em amostras com mais de 4 metros de profundidade e
em 02 profundidades (superfície e fundo) em amostras com menos de 4 metros
de profundidade.

Figura 3-2: Garrafa Van Dorn utilizada para coleta de águas superficiais.

Os parâmetros físico-químicos como temperatura, pH, Oxigênio Dissolvido (OD),
turbidez, condutividade e salinidade serão obtidos na coluna d’água com o
auxílio de equipamento multiparâmetros.
As alíquotas de água recolhidas pela garrafa serão distribuídas em frascos e
serão devidamente acondicionadas em recipientes isotérmicos com gelo.
Finalizadas as coletas, as amostras serão enviadas ao laboratório, de modo que
cheguem dentro do prazo de validade dos parâmetros a serem analisados.
As análises das amostras de água seguirão os protocolos analíticos baseados
nas normas analíticas estabelecidas e descritas em Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater, aprovados pela Agência de Proteção
Ambiental Norte Americana (USEPA). Todas as análises serão realizadas por
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laboratório certificado pela ABNT NBR ISO/IEC 17025. Serão analisados todos
os parâmetros constantes na Resolução CONAMA N° 357/2005 para água
salina.

3.4.1 Cronograma
Conforme apresentado na Tabela 3-3, serão realizadas 03 campanhas de
monitoramento, sendo a primeira antes do início das obras, a segunda
campanha aproximadamente na metade do período da obra e a última
campanha aproximadamente 05 dias após o término da dragagem.
Tabela 3-3: Cronograma de ações do Programa de Monitoramento da Qualidade da Água.

Atividades

Meses
1

2

3

4

5

6

7

Execução de amostragens
Análises laboratoriais e emissão de
laudos analíticos
Elaboração de relatórios técnicos

As obras de dragagem ocorrerão da segunda quinzena do mês 1 à primeira
quinzena do mês 4, de modo que as ações pré e pós dragagem ocorrerão na
primeira quinzena do mês 1 e no mês 5, respectivamente. Ressalta-se que o
cronograma poderá ser ajustado de acordo com o andamento da obra.

3.5

Programa de Monitoramento da Qualidade do Sedimento

O programa terá como objetivo avaliar a qualidade dos sedimentos superficiais
expostos ao final da obra de dragagem, visando o atendimento da Resolução
vigente.
As coletas serão realizadas em 05 pontos amostrais na área de dragagem
(mesmos pontos amostrais do Plano de Monitoramento dos Sedimentos e
Planejamento das Dragagens de Manutenção da LO nº 908/2010), e 01 ponto
próximo ao descarte do efluente de retorno do dique. A Figura 3-3 apresenta o
mapa com as coordenadas e distribuição de cada um dos pontos.
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Figura 3-3: Localização dos pontos de monitoramento da qualidade dos sedimentos.
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Para a coleta de sedimento superficial será utilizado o amostrador Van Veen com
capacidade para 7 litros (Figura 3-4). O equipamento será lastreado para
possibilitar uma submersão estável. Em seguida o equipamento será retirado da
água e no convés da embarcação o equipamento será posicionado sob uma
bandeja de aço inox. As alíquotas de sedimento recolhidas na bandeja serão
distribuídas em frascos e devidamente acondicionadas em recipientes
isotérmicos com gelo.

Figura 3-4: Amostrador Van Veen utilizada para coleta de sedimentos superficiais.

Finalizadas as coletas, as amostras serão enviadas ao laboratório, de modo que
cheguem dentro do prazo de validade dos parâmetros a serem analisados.
As análises seguirão os protocolos analíticos baseados nas normas analíticas
estabelecidas e descritas em Standard Methods for the Examination of Water
and Wastewater, aprovados pela Agência de Proteção Ambiental Norte
Americana (USEPA). Todas as análises serão realizadas por laboratório
certificado pela ABNT NBR ISO/IEC 17025. Serão analisados os parâmetros
constantes na Resolução CONAMA N° 454/2012.
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3.5.1 Cronograma
Conforme apresentado na Tabela 3-4, será realizada 01 campanha de
monitoramento, até aproximadamente 05 dias após o término da obra de
dragagem nos 05 pontos inseridos na área de dragagem e 01 campanha antes
do início e após o término da dragagem no ponto localizado na adjacência dos
vertedouros de retorno.
Tabela 3-4: Cronograma de ações do Programa de Monitoramento da Qualidade do
Sedimento.

Atividades

Meses
1

2

3

4

5

6

7

Execução de amostragens - Area de
dragagem
Execução de amostragens - Adjacência do
descarte de efluentes
Análises laboratoriais e emissão de laudos
analíticos
Elaboração de relatórios técnicos

As obras de dragagem ocorrerão da segunda quinzena do mês 1 à primeira
quinzena do mês 4, de modo que as ações pré e pós dragagem ocorrerão na
primeira quinzena do mês 1 e no mês 5, respectivamente. Ressalta-se que o
cronograma poderá ser ajustado de acordo com o andamento da obra.

3.6

Programa de Monitoramento de Efluentes

O programa terá como objetivo avaliar as características físico-químicas das
águas provenientes do sistema dos vertedouros de retorno e o potencial de
provocar alterações no ambiente marinho.
A coleta será realizada em uma caixa de passagem antes da saída dos
vertedouros de retorno da água do bombeamento. A Figura 3-5 apresenta a
localização do ponto de coleta.
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Figura 3-5: Ponto de coleta (caixa de passagem antes da saída nos vertedouros).

A coleta será realizada com auxílio de um balde de aço inox. Os parâmetros
físico-químicos como temperatura, pH, Oxigênio Dissolvido (OD), turbidez,
condutividade e salinidade serão obtidos diretamente na alíquota coletada no
balde, com o auxílio de equipamento multiparâmetros.
As amostras de efluente recolhidas serão distribuídas em frascos e serão
devidamente acondicionadas em recipientes isotérmicos com gelo. Finalizadas
as coletas, as amostras serão enviadas ao laboratório, de modo que cheguem
dentro do prazo de validade dos parâmetros a serem analisados.
As análises das amostras de água seguirão os protocolos analíticos baseados
nas normas analíticas estabelecidas e descritas em Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater, aprovados pela Agência de Proteção
Ambiental Norte Americana (USEPA). Todas as análises serão realizadas por
laboratório certificado pela ABNT NBR ISO/IEC 17025. Os parâmetros serão
analisados de acordo com a Resolução CONAMA N° 430/2011.
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3.6.1 Cronograma
Conforme apresentado na Tabela 3-5, considerando o período de obra de
aproximadamente 120 dias, serão realizadas 04 campanhas de monitoramento,
com intervalos de aproximadamente vinte dias entre elas. Ressalta-se que não
será realizada campanha antes do início e após o término das obras, uma vez
que será necessário a obra em andamento para a geração de efluentes.
Tabela 3-5: Cronograma de ações do Programa de Monitoramento de Efluentes.

Atividades

Meses
1

2

3

4

5

6

Execução de amostragens
Análises laboratoriais e emissão de laudos analíticos
Elaboração de relatórios técnicos

Importante destacar que o cronograma poderá ser ajustado de acordo com o
andamento da obra.

3.7

Programa de Monitoramento da Comunidade Bentônica de Substrato
Inconsolidado

O programa terá o objetivo de avaliar os impactos da atividade de dragagem
sobre a comunidade da macrofauna bentônica de fundo inconsolidado na área
dragada.
As coletas serão realizadas em 06 pontos amostrais (mesmos pontos do
monitoramento da qualidade dos sedimentos), sendo 05 pontos na área de
dragagem e 01 ponto localizado próximo ao descarte do efluente de retorno do
dique. A Figura 3-6 apresenta o mapa com as coordenadas e distribuição de
cada um dos pontos.
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Figura 3-6: Localização dos pontos de monitoramento da Comunidade Bentônica de Substrato Inconsolidado.
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As amostras para o estudo da comunidade bentônica de fundo inconsolidado
serão amostradas em tréplicas com a utilização do pegador busca-fundo Van
Veen de 0,05m² de área e 7 litros de volume. Serão utilizadas 3 réplicas (A, B e
C).
Após a amostragem de sedimento, cada réplica será peneirada em malha de 0,5
mm (Figura 3-7). O material retido na peneira será transferido cuidadosamente
para frascos plásticos ou de vidro previamente codificados e o conteúdo será
fixado formol 10%. Cada amostra será identificada com o número do ponto
amostrado, em uma etiqueta em papel vegetal, seguido de uma letra que
representa a réplica de amostra (ex.: 01x-A, 01x-B e 01x-C) (Brandão, 2011).

Figura 3-7: Procedimento de amostragem da Comunidade Bentônica de Fundo
Inconsolidado (Fonte: DTA Engenharia).

Portanto, serão analisadas 3 (três) amostras quali-quantitativa em cada ponto de
amostragem, totalizando 18 amostras por campanha e 54 amostras totais ao
final do monitoramento (uma campanha prévia ao início das obras, uma
campanha durante as atividades de dragagem e uma campanha ao final da obra,
após a estabilização dos sedimentos).
As amostras obtidas durante as campanhas serão enviadas ao laboratório para
análises juntamente com a cadeia de custódia. Em laboratório as amostras serão
lavadas e triadas. A identificação dos organismos será feita até o menor nível
taxônomico possível utilizando estereomicroscópio e baseado em bibliografia
especializada.
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A partir dos resultados serão calculados os índices ecológicos utilizados para
avaliação da estrutura da comunidade, sendo eles: riqueza (S), diversidade de
Shannon (H’), índice de equitabilidade (J’) e densidade.

3.7.1 Cronograma
Conforme apresentado na Tabela 3-6, serão realizadas 03 campanhas de
monitoramento, sendo a primeira antes do início das obras, a segunda
campanha aproximadamente na metade do período da obra e a última
campanha aproximadamente 05 dias após o término da dragagem.
Tabela 3-6: Cronograma de ações do Programa de Monitoramento da Comunidade
bentônica.

Atividades

Meses
1

2

3

4

5

6

Execução de amostragens
Análises laboratoriais e emissão de laudos
analíticos
Elaboração de relatórios técnicos

As obras de dragagem ocorrerão da segunda quinzena do mês 1 à primeira
quinzena do mês 4, de modo que as ações pré e pós dragagem ocorrerão na
primeira quinzena do mês 1 e no mês 5, respectivamente. Ressalta-se que o
cronograma poderá ser ajustado de acordo com o andamento da obra.

3.8

Programa de Monitoramento da Comunidade Planctônica

O programa de amostragem e monitoramento do plâncton tem o objetivo de
acompanhar as alterações na diversidade e na densidade da comunidade
planctônica decorrentes das atividades de dragagem.
As coletas serão realizadas em 05 pontos amostrais (mesmos pontos do
monitoramento da qualidade da água), sendo 03 dentro da área de dragagem e
02 nas adjacências do descarte do efluente dos vertedouros de retorno. A Figura
3-8 apresenta o mapa com as coordenadas e a distribuição de cada um dos
pontos.
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Figura 3-8: Localização dos pontos de monitoramento da comunidade planctônica.
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Fitoplâncton

Serão feitas coletas quali-quantitativas subsuperficiais até 0,5m de profundidade
nos 5 pontos de amostragem com auxílio de uma garrafa Van Dorn com
capacidade para 5 (cinco) litros (Figura 3-9).

Figura 3-9: Garrafa Van Dorn utilizada para amostragem de fitoplâncton (Fonte: DTA
Engenharia).

Após a amostragem com a garrafa Van Dorn, uma alíquota de 100 mL de água
será acondicionada em frasco escuro, com solução de formalina neutralizada a
uma concentração final de até 5% na amostra ou lugol acético. De modo a
complementar a lista de espécies fitoplanctônicas presentes na região de estudo,
também será realizada amostragens qualitativas, nos 5 pontos, por meio de
arrastos horizontais subsuperficiais com rede de 20 micrômetros de malha
(Figura 3-10). Os arrastos serão realizados a uma velocidade de até 2 (dois) nós
circundando o ponto selecionado e terão duração de 3 (três) minutos ou até a
rede colmatar. A rede ficará afastada o suficiente da embarcação para que não
haja interferência da “esteira” da embarcação na amostragem (Brandão, 2011).
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Figura 3-10: Esquema demonstrando a amostragen qualitativa de subsuperfície do
fitoplâncton com o uso de rede.

Portanto, serão obtidas 02 amostras por ponto de amostragem, 01 qualiquantitativas com uso de garrafa (subsuperfície) e 01 qualitativa com uso de rede
(subsuperfície), totalizando 10 amostras por campanha.
Finalizada a amostragem, as amostras serão enviadas ao laboratório
participante acreditado para as análises segundo ABNT NBR ISO/IEC 17025
juntamente com a cadeia de custódia.
Em laboratório, as células fitoplanctônicas serão contadas e identificadas até o
menor nível taxonômico possível com o auxílio de um microscópio invertido,
equipado com epifluorescência e contraste de fase, pelo método clássico de
Utermöhl (1931), com aumento de 500 vezes. Todos os organismos serão
identificados até o menor nível taxonômico possível utilizando bibliografia
especializada.
A partir da base de dados, serão calculados os índices ecológicos utilizados para
avaliação da estrutura da comunidade, sendo eles: riqueza (S), diversidade de
Shannon (H’), índice de equitabilidade (J’) e densidade. As espécies de
fitoplâncton com potencial tóxico e potenciais bioindicadoras serão apontadas
nas listas de espécies a serem apresentadas.
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Zooplâncton

A amostragem de zooplâncton será realizada de forma quali-quantitativa nos
mesmos 5 pontos amostrais. As coletas serão realizadas por meio de arrastos
horizontais de subsuperfície com auxílio de uma rede cônica de 200 μm de
abertura de malha, com fluxômetro acoplado (Figura 3-11). O arrasto terá
duração de 3 (três) minutos a uma velocidade de 1 (um) a 2 (dois) nós (Figura
3-12). Após o arrasto, a amostra retida no copo coletor será transferida para
recipientes de polietileno onde serão fixadas em solução de formol a 4%,
neutralizado (Brandão, 2011).

Figura 3-11: Rede de zooplâncton utilizada para amostragem quali-quantitativa provida de
fluxômetro (Fonte: DTA Engenharia).
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Figura 3-12: Esquema demonstrando a amostragem subsuperficial quali-quantitativa do
zooplâncton com o uso de rede e fluxômetro.

Portanto, será amostrada e analisada 01 amostra quali-quantitativa para cada
ponto, totalizando 05 amostras por campanha.
Finalizada a amostragem, as amostras serão enviadas ao laboratório juntamente
com a cadeia de custódia.
Em laboratório os organismos zooplanctônicos deverão ser triados, contados e
identificados em microscópio estereoscópico com aumento máximo de 100
vezes. Todos os organismos deverão ser identificados até o menor nível
taxonômico possível com auxílio de literatura específica para a comunidade.
A partir da base de dados, serão calculados os índices ecológicos utilizados para
avaliação da estrutura da comunidade, sendo eles: riqueza (S), diversidade de
Shannon (H’), índice de equitabilidade (J’) e densidade. Também será
apresentada na lista de espécies aquelas que são potenciais bioindicadoras de
qualidade ambiental.

3.8.1 Cronograma
Conforme apresentado na Tabela 3-7, serão realizadas 03 campanhas de
monitoramento, sendo a primeira antes do início das obras, a segunda
campanha aproximadamente na metade do período da obra e a última
campanha aproximadamente 05 dias após o término da dragagem.
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Tabela 3-7: Cronograma de ações do Programa de Monitoramento da Comunidade
Planctônica.

Atividades

Meses
1

2

3

4

5

6

7

Execução de amostragens
Análises laboratoriais e emissão de laudos
analíticos
Elaboração de relatórios técnicos

As obras de dragagem ocorrerão da segunda quinzena do mês 1 à primeira
quinzena do mês 4, de modo que as ações pré e pós dragagem ocorrerão na
primeira quinzena do mês 1 e no mês 5, respectivamente. Ressalta-se que o
cronograma poderá ser ajustado de acordo com o andamento da obra.

3.9

Programa de Monitoramento de Organismos Demersais

O estudo proposto tem por objetivo monitorar influência das operações de
dragagem na estrutura da comunidade nectônica que ocorrem nas proximidades
da área de dragagem e nas adjacências do descarte do efluente dos vertedouros
de retorno.
Serão realizados arrastos em 03 pontos: 01 ponto situado na área de influência
da dragagem, 01 ponto nas adjacências do descarte do efluente dos vertedouros
de retorno e 01 ponto de referência localizado na Baia do Araçá, que já tem sido
monitorado pela licença de operação do porto (Figura 3-13).

43

Figura 3-13: Localização dos pontos de monitoramento da Comunidade Nectônica.
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As redes de pesca utilizadas na amostragem terão como base as seguintes
dimensões: Tralha inferior, 15 (quinze) m; tralha superior, 18 (dezoito) m; malha
do ensacador, 16 (dezesseis) mm e da manga de 20 (vinte) mm. Serão
realizados

arrastos,

por

aproximadamente

5

(cinco)

minutos

e/ou

aproximadamente 150 (cento e cinquenta) metros. No caso de a abundância de
organismos não ser insuficiente, a distância de arrasto poderá ser estendida por
até 30 (trinta) minutos. Além da distância percorrida, serão registradas
informações sobre o tempo de arrasto, horário inicial e final de cada arrasto e
condições climáticas, como cobertura de nuvens, precipitação e temperatura
(Figura 3-14).
Após a retirada do petrecho de pesca, os organismos serão fixados por choque
térmico, acondicionados em frascos plásticos, identificados e mantidos em
caixas térmicas previamente limpas para preservação dos tecidos.
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Figura 3-14: A) Exemplo de Embarcação que poderá ser utilizada na amostragem de
ictiofauna; B) Detalhe da porta da rede; C) Material amostrado após 5 minutos de arrasto;
D) Exemplo de fauna amostrada em um dos pontos amostrais; E) Exemplo de amostras
armazenadas em sacos plásticos devidamente lacradas.

Finalizada a amostragem, as amostras serão enviadas ao laboratório. Para
controle, identidade e integridade das amostras em todas as etapas do processo
serão utilizadas cadeias de custódia.
Portanto, será analisada 01 amostra em cada ponto de amostragem, totalizando
03 amostras por campanha.
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Todos os organismos amostrados serão identificados até o menor nível
taxonômico possível, para determinar a biomassa total das espécies capturadas
serão realizadas medidas biométricas como: comprimento total e peso de cada
exemplar, o número de exemplares de cada espécie capturada.
Os resultados obtidos serão discutidos com dados secundários da região de
estudo. Os atributos das populações serão determinados por meio de cálculo de
abundância relativa e proporção em número e peso, e determinados os atributos
das comunidades de acordo com os índices de riqueza, diversidade e
equitabilidade. Também serão consultadas as listas de espécies ameaçadas no
estado de São Paulo e no Brasil (Portaria nº 445/2014 e Livro Vermelho da Fauna
Brasileira Ameaçada de Extinção – ICMB), além de reportada a presença de
espécies invasoras.
Por fim, caso ocorra durante a obra qualquer alteração significa (p.ex.
mortandade de peixes e outros organismos demersais) será comunicado
imediatamente ao IBAMA, acompanhada de análise prévia dos dados e
estratégia de mitigação.

3.9.1 Cronograma
Conforme apresentado na Tabela 3-8, serão realizadas 03 campanhas de
monitoramento, sendo a primeira antes do início das obras, a segunda
campanha aproximadamente na metade do período da obra e a última
campanha aproximadamente 05 dias após o término da dragagem.
Tabela 3-8: Cronograma de ações do Programa de Monitoramento da Comunidade
Nectônica.

Atividades

Meses
1

2

3

4

5

6

7

Execução de amostragens
Análises laboratoriais e emissão de laudos
analíticos
Elaboração de relatórios técnicos
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As obras de dragagem ocorrerão da segunda quinzena do mês 1 à primeira
quinzena do mês 4, de modo que as ações pré e pós dragagem ocorrerão na
primeira quinzena do mês 1 e no mês 5, respectivamente. Ressalta-se que o
cronograma poderá ser ajustado de acordo com o andamento da obra.

3.10 Programa de Monitoramento de Tartarugas Marinhas
O objetivo deste programa é monitorar a presença de tartarugas marinhas na
área de dragagem para que sejam evitados possíveis acidentes por meio de
sucção pela draga ou abalroamento causado pela operação da draga.
A área total a ser monitorada é de aproximadamente 115.265 m², conforme a
área em verde apresentada na Figura 3-15.

Figura 3-15: Área em verde corresponde à área a ser dragada e consequentemente será a
área onde ocorrerá o monitoramento de ocorrências de tartarugas marinhas.

A metodologia utilizada segue as bases descritas no Guia de Licenciamento
Tartarugas Marinhas: diretrizes para avaliação e mitigação de impactos de
empreendimentos costeiros e marinhos, publicado pelo ICMBio (SFORZA et al,
2017).
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Ao longo de todo período de dragagem haverá observadores científicos
equipados com binóculos, câmera fotográfica e comunicador para que possam
inspecionar as atividades, identificar os indivíduos avistados e, caso ocorra,
registrar incidentes com as espécies de tartarugas. O observador terá autonomia
de comunicação com o comandante das dragas, de forma que eventuais
orientações de suspensão momentânea das dragagens e/ou a adoção de
medidas que evitem a interação das dragas com as tartarugas possam ser
prontamente adotadas, garantindo a eficácia das mesmas. O observador estará
alocado em terra e poderá percorrer todo o comprimento dos berços tendo assim
melhor visualização da área de dragagem, conforme Figura 3-16.

Figura 3-16: Local onde o observador realizará o monitoramento de quelônios marinhos.

Durante o monitoramento haverá dois observadores que irão revezar a cada 12
horas ou menos, de forma a manter o monitoramento durante toda a operação
da draga.
Ao longo do monitoramento, em caso de avistamento de quelônios feridos ou
mortos, será feito o acionamento do SOS ANIMAIS MARINHOS do Instituto
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Argonauta. O acionamento será feito pelos telefones de contato (12) 3833-4863
e 3834-1382 contidos no site da instituição (https://institutoargonauta.org/).

3.10.1 Cronograma
Conforme apresentado na Tabela 3-9, o Programa de Monitoramento de
Tartarugas Marinhas será feito de forma contínua, exclusivamente no período
em que estiver ocorrendo a obra de dragagem.
Tabela 3-9: Cronograma de ações do Programa de Monitoramento de Tartarugas Marinhas.

Atividades

Meses
1

2

3

4

5

Execução de amostragens
Elaboração de relatórios técnicos

As obras de dragagem ocorrerão da segunda quinzena do mês 1 à primeira
quinzena do mês 4. Ressalta-se que o cronograma pode ser ajustado de acordo
com o andamento da obra.
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AUTORIZAÇÃO DE CAPTURA, COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL
BIOLÓGICO – ABIO

As metodologias de coleta e análise, apresentadas no presente Plano de Ataque,
especificamente para os Programas de Monitoramento da Comunidade
Bentônica de Substrato Inconsolidado, Comunidade Planctônica e dos
Organismos

Demersais

correspondem

às

mesmas

utilizadas

nos

monitoramentos executados no âmbito da Licença de Operação do Porto de São
Sebastião (LO Nº 908/2010).
Destaca-se também que a equipe técnica responsável pelas amostragens,
apresentada no Item 6 desse plano, será a mesma que executa o atual
monitoramento da LO do Porto.
Diante disso, considera-se que os monitoramentos supramencionados,
relacionados à biota aquática, estão abarcados na Autorização de Captura,
Coleta e Transporte de Material Biológico - Abio Nº 1085/2019 (Anexo 1), que
teve sua 2ª renovação solicitada em 02/09/2020 por meio do Ofício GMA 03/2020
(Anexo 2), a qual aguarda manifestação do IBAMA.
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PRODUTOS A SEREM ENTREGUES

Mensalmente, serão elaborados relatórios de controle e acompanhamento das
atividades de dragagem, bem como dos programas de monitoramento
ambiental. Esses relatórios conterão os procedimentos metodológicos das
atividades de coletas de água, sedimento, efluente e biota aquática, bem como
das atividades de educação ambiental, comunicação social e monitoramento das
tartarugas.
Esses relatórios conterão, também, introdução, materiais e métodos, fichas de
campo, cadeias de custódia, datas de amostragem, relatório fotográfico,
resultados aferidos em campo, dados meteoceanográficos do período, análise e
discussão dos resultados de campo com os valores limites legais, equipe técnica
e referências bibliográficas.
Em até 90 dias a contar do encerramento das obras de dragagem será
apresentado relatório consolidado de todos os programas de monitoramento e
itens de acompanhamento previstos no presente documento.
O relatório consolidado contemplará a integração e discussão dos dados,
considerando para isso, avaliações com enfoque espaço temporal, além de
comparações com dados pretéritos ao presente monitoramento, como por
exemplo o monitoramento regular do Porto de São Sebastião e outros trabalhos
existentes na região. Nessas avaliações serão utilizadas análises estatísticas
adequadas para verificar, sempre que possível, tendências e para comparar
locais, períodos e variáveis ambientais como, por exemplo, análise multivariada
e análise de variância.
Os resultados das análises laboratoriais serão comparados aos valores
propostos pelas legislações pertinentes, a saber:


Resolução CONAMA.n° 357/05;



Resolução CONAMA.n° 430/11;



Resolução CONAMA.n° 454/12.
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O relatório contemplará todos os procedimentos de campo realizados nos meses
anteriores, contendo:


Introdução;



Mapas com Identificação e coordenadas dos pontos de amostragem e
comunidades atendidas pelos programas de educação ambiental e
comunicação social;



Materiais e métodos, fichas de campo, cadeias de custódia, datas de
amostragem e relatório fotográfico;



Laudos analíticos de todas as análises laboratoriais;



Dados meteoceanográficos de todo o período;



Análise dos resultados de todos os meses monitorados;



Discussão dos resultados de todos os meses monitorados, caracterização
e classificação de cada parâmetro analisado, avaliação dos efeitos
observados sobre o ecossistema;



Se possível, estudo comparativo com estudos/campanhas anteriores dos
efeitos no ecossistema;



Conclusões, recomendações e medidas mitigadoras;



Equipe técnica; e



Referências bibliográficas.

Será apresentada uma avaliação do plano de monitoramento executado, com
sugestões para alterações e recomendações necessárias para os futuros
monitoramentos de dragagem de manutenção do Porto de São Sebastião,
buscando o aperfeiçoamento e uma maior eficiência.
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EQUIPE TÉCNICA
Profissional

Função

CTF

Nº do Registro

Bióloga

5763164

CRBio 094555/01-D

Arthur de Holanda Campos

Analista Ambiental

6558725

CREA - 5069306836

Diogo Chernieski

Analista Ambiental

6558741

AOCEANO 2226

Henrique Afonso Cândido

Analista Ambiental

7276216

-

Ana Claudia Abreu dos Santos

Fillipi Augusto de Freitas Faria

Engenheiro Ambiental 5182208 CREA/SP 5063754620

Leonardo Tomida Spalletti Simões

Biólogo

5082341

CRBio 72969/01

Letícia Pires Zaroni

Bióloga

5722722

CRBio 55285/01-D

Luís Felipe Natálio

Analista Ambiental

5975124

-

Jorge Augusto Figueira Alarcón

Analista Ambiental

7443941

-
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ANEXOS
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Anexo 1: Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material
Biológico - Abio Nº 1085/2019
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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

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
particular sem o consentimento do proprietário;

em

área

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;
Sirgas 2000; Munício/Estado;
Vértices;

Coordenadas Geográficas - Datum
Poligonal do Porto Organizado;

São Sebastião / SP
P114
P179
P185
P186
P187
P188
P189
P190
P191
P195
P196

O 45°24'22,88891, S 23°48'33,60697
O 45°23'55,58341, S 23°47'39,38464
O 45º22'53,80800, S 23º47'31,99800
O 45º21'49,40700, S 23º44'01,73400
O 45º21'01,40700, S 23º44'01,73400
O 45º 22'14,67228, S 23º48'10,24686
O 45º23'39,95400, S 23º49'41,28500
O 45º28'28,75700, S 23º53'36,50300
O 45º28'36,71500, S 23º53'29,25900
O 45º24'31,40900, S 23º49'45,73500
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
CONSERVAÇÃO COSTEIRA E MARINHA

ARGONAUTA

PARA

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.

SEI nº 6653699

Anexo 2: Ofício GMA 03/2020 – Protocolo do Pedido de 2ª Renovação da
Abio Nº 1085/2019
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Oficio GMA 03/2020

S50 Sebastiao, 02 de setembro de 2020.

Assuntoz Solicitaeao de 2“ Renovagao da Autorizagao para Captura, Coleta e Transporte de
Material Biologico - ABIO.
Referéncia: Processo n° 02001003974/2005-83
Ilustrissimo Senhor
PEDRO HENRIQUE W. KOEHLER
DD. Chefe da
UNIDADE AVANCADA II - UA/CARAGUATATUBA-IBAMA
Av. Rio Branco, n° 880 - Bairro lndaia
11665-600 - CARAGUATATUBA — SP
Senhor Chefe,
Venho, através desta, solicitar a 2“ renovaoﬁo das Autorizagoes para Captura, Coleta e
Transporte de Material Biolégico (ABIO) nilmeros 1085/2019 e 1096/2019, referentes,
respectivamente, aos procedimentos de captura de fauna oleada e ao monitoramento de biota
aquatica, para continuaeao das atividades dos Programas de Monitoramento Ambiental do Porto
de Sao Sebastiao, tendo-se em vista o contido nas condicionantes especiﬁcas da L.O. n° 1580/2020
(908/2010) — Retiﬁcada e o vencimento da vigéncia da ABIO atual em 3 1/10/2020.

Para tal, seguem anexos:
-

Ficha de Solicitagzﬁo de Autorizaoao de Captura, Coleta e Transporte de Material
Biologico com cronograma de atividades e descritivo de equipe para ambas as
solicitaooes;

-

Atualizaeao e relaoao de Equipe Técnica com os CTF das equipes de ambas as v
solicitagoes;

...

-

CTF da Companhia Docas de S50 Sebastiao;

-

CTF da DTA Engenharia Portuaria e Ambiental;
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Carta de aceite da instituioao que recebera 0 material biologico coletado, para o
monitoramento de biota aquatica;

-

Tabelas e Relatorios de Atendimento das Condicionantes da ABIO, com seus
respectivos anexos comprobatorios para ambas as solicitaooes.

Sendo o que nos apresenta para 0 momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos
de elevada estima e consideraoao.
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Anexos: Midia digital contendo os documentos supracitados.
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