
                           

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA VARA ÚNICA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 

DE ILHÉUS/BA

ICP nº 1.14.001.000097/2011-61 e Anexos

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no desempenho de suas 

atribuições  constitucionais  e  legais,  vem,  pelos  Procuradores  da 

República signatários, perante V. Excelência, com fulcro no art. 129, 

inciso III, da Constituição Federal de 1988, bem como na previsão legal 

do artigo 6º, inciso VII, alínea “b”, da Lei Complementar nº 75/93 e dos 

artigos 1º, inciso V, 3º, 5º e 12 da Lei nº 7.347/85, propor a presente:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR

em face de

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos  Naturais  Renováveis,  pessoa  jurídica  de 

direito público, com endereço no SCEN Trecho 2, Ed. 

Sede, CEP. 70818-900, Brasília/DF.

DERBA - Departamento de Infraestrutura de Transportes 

da  Bahia, pessoa  jurídica  de  direito  público, 

representada por seu Diretor Geral, Sr. SAULO PONTES, 

com endereço à 4ª Avenida, 445, Centro Administrativo 

da Bahia – CAB, CEP. 41.745-002, Salvador/BA;

BAMIN  -  Bahia  Mineração  S/A,  representada  por  seu 

Diretor  Presidente,  Sr.  José  Francisco  Martins  de 

Viveiros,  CPF  nº  235.537.157-15,  com  sede  na  Av. 

Magalhães  Neto,  1752,  Edf.  Lena  Empresarial,  15º 

andar, Pituba, Salvador/BA.

pelas razões de fato e de direito adiante expendidas.



1. DO EMPREENDIMENTO COMPLEXO PORTO SUL.1

O empreendimento Porto Sul está previsto para localizar-

se há 14 (catorze) quilômetros ao norte da cidade de Ilhéus/BA, constituído 

por instalações e estruturas portuárias onshore e offshore, (EIA, Tomo I, 

p. 5-2 - Anexo I e mídia digital à f. 1186 do ICP 1.14.001.000097/2011-61).

A estrutura portuária propriamente dita será do  tipo 

offshore, com ponte marítima de acesso para os terminais privados, que 

serão dimensionado para atender a embarcações de 60.000 a 220.000 DWT1.

O Complexo Porto Sul compreende o seguinte conjunto de 

áreas e instalações (EIA, Tomo I, p. 5-1/5-2 - Anexo I e mídia digital à f. 

1186 dos autos principais do ICP):

1.  Terminal  de  Uso  Privativo  –  TUP para  exportação  de 
minério de ferro, pertencente à empresa Bahia Mineração – 
Bamin;

2. Terminal portuário público, que contará com uma área de 
retaguarda  a  integrar  seus  limites,  onde  estarão 
localizados os terminais para movimentação e armazenamento 
de cargas, as edificações administrativas e operacionais do 
porto público;

3. ZAL - Zona de Apoio Logístico onde estão dispostos os 
pátios de armazenamento de minérios e cargas diversas;

E, ainda nos termos do EIA, às fls. 5-2:

“O Porto Sul será do tipo offshore, com ponte marítima de 
acesso para os Terminais da BAMIN e do Porto Público, di-
mensionado para atender a embarcações de 60.000 a 220.000 
DWT”.
[...]
“O modelo definido para a implantação e exploração Porto 
Sul foi o de concessão pública à iniciativa privada dentro 
das diretrizes da política para o setor, publicadas pelo 
Governo Federal através do Decreto nº 6.620, de 29 de outu-
bro de 2008”.

O Porto Sul é um empreendimento atualmente enquadrado, 

nos  termos  da  Lei  nº  12.815/2013,  como  Terminal(is)  de  Uso  Privado, 

outorgado pela União, que contempla o Terminal de Uso Privado da BAMIN e o 

Terminal de Uso Privado do Estado da Bahia - DERBA (antes denominado “Porto 

Público”) (vide fls. 966/968 do ICP, autos principais). 

O empreendimento é integrado por retroárea de 1224,9ha, 

ponte de acesso marítimo, píer com quebra-mar a 3.500 metros da costa e 

acessos terrestres, e envolve a dragagem de 16,5 milhões de metros cúbicos 

1 Consoante análise efetuada pelo setor de perícia ambiental do Ministério Público Federal, 
Parecer Técnico (datado de 10.12.2012) às fls. 508/530, a partir de informações retiradas do 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do empreendimento.
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de sedimentos e exploração da pedreira Aninga da Carobeira. A finalidade do 

empreendimento,  dentre  outras,  é  o  escoamento  de  minério  de  ferro, 

clínquer,  soja,  etanol,  fertilizantes  e  outros  granéis  sólidos  (vide 

Licença Prévia nº 447/2012, às fls. 1031/1034 do ICP).

2. INTRÓITO. HISTÓRICO DA IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. FALHAS INICIAIS DO 

PROCESSO DE LICENCIAMENTO E DOS ESTUDOS AMBIENTAIS/LOCACIONAIS.

Em 03 de julho de 2008, a empresa Bahia Mineração LTDA. 

(BAMIN) solicitou a abertura de processo de licenciamento ambiental perante 

o  IBAMA  (tombado  sob  o  nº  02001.002301/2008-59),  tendo  por  objeto  a 

obtenção  de  licenças  ambientais  para  construção  do  empreendimento 

denominado  Terminal Portuário da Ponta da Tulha. O sobredito processo se 

referia à instalação de um Terminal de Uso Privativo – TUP, na região de 

Ponta da Tulha, com finalidade de escoamento do minério de ferro extraído 

de uma Mina em Caetité/BA.

Com vistas a assegurar a fiel observância da legislação 

pertinente e tutelar os direitos da coletividade envolvida, o Ministério 

Público Federal instaurou o Inquérito Civil nº 1.14.001.000061/2008-81, a 

fim  de  acompanhar  os  trâmites  do  processo  de  licenciamento  para  a 

construção desse megaempreendimento no município de Ilhéus/BA.

Em 09 de abril de 2008, o Governo do Estado da Bahia, 

por meio do Decreto nº 11.003/08, declarou como de utilidade pública para 

fins  de  desapropriação  uma  área  de  29.334,15m²  localizada  em  Ponta  da 

Tulha, requerendo sua imissão na posse em caráter de urgência (Anexo II).

Em  novembro  de  2008,  portanto,  em  data  posterior  à 

deflagração do procedimento do Terminal de Uso Privativo da BAMIN perante o 

IBAMA, bem como à própria declaração de utilidade pública da área da Ponta 

da Tulha, é apresentado o Produto 1 da Avaliação Ambiental Estratégica 

contratada  pelo  Governo  do  Estado  da  Bahia,  onde  tiveram  início  os 

trabalhos da equipe da LIMA/COPPE/UFRJ (Anexo IV, Tomo I).2

O  referido  material,  denominado  “Plano  de  Atividades 

para  a  Execução  da  Avaliação  Ambiental  Estratégica  (AAE)  do  Programa 

Multimodal  de  Transporte  e  Desenvolvimento  Mínero-Industrial  da  Região 

Cacaueira - Complexo Porto Sul” prevê, em sua introdução (pág. 01/02), que 

o Plano de Trabalho: 

“[...] tem por objetivo mostrar, de forma detalhada, como 
será desenvolvida a Avaliação Ambiental Estratégica do Pro-

2 Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) do Programa Multimodal de Transporte e Desenvolvimen-
to Mínero-Industrial da Região Cacaueira - Produto 1: Plano de Atividades, Disponível em: 
www.inema.ba.gov.br/download/293 - arquivo PDF.
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grama  Multimodal  de  Transporte  e  Desenvolvimento  Mí-
nero-Industrial da Região Cacaueira –  Complexo Porto Sul 
(doravante Porto Sul), conforme previsto no Termo de Refe-
rência, no âmbito do Contrato celebrado entre o Instituto 
do Meio Ambiente do Estado da Bahia (IMA) e a Fundação COP-
PETEC, a ser elaborado pelo Laboratório Interdisciplinar de 
Meio Ambiente (LIMA), do Instituto Alberto Luis Coimbra de 
Pós-Graduação e Pesquisa em Engenharia (COPPE), da Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A realização da 
AAE é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Meio Ambi-
ente e Recursos Hídricos (SEMARH), motivada pelos investi-
mentos programados para a região cacaueira no campo da lo-
gística de transporte e da siderurgia”.

Algumas  versões  se  seguiram  até  a  apresentação,  em 

julho/2011,  do  seu  produto  final:  “Avaliação  Ambiental  Estratégica  do 

Programa Multimodal de Transporte e Desenvolvimento Mínero-Industrial da 

Região Cacaueira -   COMPLEXO PORTO SUL – Relatório Final -  JULHO 2011”. 

(Anexo IV, Tomo II a IV).3

Evidencia-se,  pois,  do  cotejo  da  data  do anterior 

Decreto declaratório da utilidade pública da área para fins de implantação 

do  TUP  da  BAMIN  e  a  da  elaboração  da  AAE,  que  esta  última  em  nada 

influenciou  a  decisão  do  Estado/DERBA, já  tomada  anteriormente  a  ela, 

resultando em documento meramente formal de chancela de posturas políticas 

pré-concebidas, assim como se deu, após, com a escolha da área de Aritaguá.

Em 03 de setembro de 2009, foi protocolado o Estudo de 

Impacto Ambiental e o respectivo Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA 

(protocolo  nº  11.231  -  IBAMA/DILIC),  consubstanciando  o  resultado  dos 

estudos  acerca  da  viabilidade  ambiental  da  implantação  do  referido 

empreendimento naquela região.

Em 09 de novembro de 2009, logo após a apresentação do 

EIA/RIMA, o Governo do Estado da Bahia transferiu a área desapropriada no 

referido Decreto nº 11.003, mediante o  contrato de concessão  gra  tuita   de 

uso de bem público nº 001/2009,  à empresa BAMIN,  sem a realização de 

processo licitatório (Anexo V), revelando, desde então, a real finalidade 

da desapropriação pretendida em área de extrema relevância ambiental antes 

mesmo dos estudos de viabilidade.

Apesar do empenho do Estado em imprimir celeridade aos 

trâmites necessários à construção do empreendimento, o “interesse público” 

subjacente ao decreto desapropriatório, que justificaria a supressão de 

vegetação de Mata Atlântica, nos termos da Lei nº 11.428/2006, resumia-se à 

assinatura de Termo de Compromisso com a referida empresa, que incluiria a 

construção de um 'porto público' (Anexo V).

No  plano  dos  fatos,  entretanto,  o  intento  propulsor 

3 http://www.lima.coppe.ufrj.br/files/aaeportosul/
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dessa  tomada  de  decisão  cingia-se  a  interesses  econômicos  de  natureza 

privada, sendo a única beneficiária a empresa multinacional BAMIN. Tanto 

assim que o processo de licenciamento antes formalizado no IBAMA referia-se 

apenas à construção do TUP – Terminal de Uso Privativo.

Em  24  de  abril  de  2009, no  afã  de  justificar  as 

indevidas benesses concedidas à empresa BAMIN, após pressões sociais e 

questionamentos do Ministério Público Federal, o Estado da Bahia inicia a 

tramitação para construção do “Porto Público”, deflagrando, por meio do 

Departamento de Infraestrutura e Transporte da Bahia – DERBA, a abertura de 

processo de licenciamento (tombado sob o nº 02001.003031/2009-84), cujo 

objeto era a obtenção de licença ambiental para construção do tal Porto 

Público. Em paralelo, seguia o processo de licenciamento do TUP da BAMIN.

À época,  mesmo  em  vista  dos  questionamentos  sobre  a 

necessidade de unificação dos referidos processos de licenciamento para 

tramitação conjunta, ante os  efeitos sinérgicos dos impactos ambientais 

relativos ao 'Porto Público' e ao TUP da Bahia Mineração LTDA (a ser 

implantado em área adjacente à do Porto Público), os processos relativos ao 

Complexo Porto Sul seguiram em separado (Anexo II, fls. 17/18).

Em 08  de novemb  ro  de 2010  , o  IBAMA  emite o  Parecer 

Técnico 186/10  (fls. 976/1004 do ICP 1.14.001.000097/2011-61), negando a 

concessão da Licença Prévia para a construção do Terminal de Uso Privado da 

BAMIN na localidade de Ponta da Tulha. Importa notar que a negativa do 

IBAMA quanto à concessão da Licença Prévia referia-se ao licenciamento do 

empreendimento da BAMIN, contudo, após isso, o próprio Estado da Bahia, 

imediatamente, se desinteressou pela citada área - que, aliás, já havia, 

inclusive, sido desapropriada pelo Estado -,  demonstrando novamente sua 

visceral vinculação com a BAMIN.

O  IBAMA,  em  tal  Parecer,  criticou  as  falhas  e 

deficiências do Estudo de Impacto Ambiental (relativo à área anterior, na 

região de Ponta da Tulha) no tocante à análise das alternativas locacionais 

então  apresentadas,  ressaltando  a  importância  de  que  o  estudo  de 

alternativas  locacionais  se  desse  de  modo  satisfatório  e  detalhado, 

conforme os ditames da Resolução CONAMA nº 01/86. 

Registre-se, ademais, que o referido Estudo de Impacto 

Ambiental, como se vê dos termos do citado Parecer do IBAMA (págs. 7/12 do 

Parecer),  DESCARTOU inicialmente a área de ARITAGUÁ,  devido a aspectos 

ambientais –  significância  dos  impactos  na  hidrodinâmica  costeira, 

integridade de sedimentos de fundo e na paisagem. E o IBAMA, a propósito, 

acrescentou que, face ao teor do EIA/RIMA, não se percebia muita diferença, 

em termos de impactos ambientais, entre a alternativa selecionada (Ponta da 
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Tulha) – e rejeitada – e a de Aritaguá (localidade posteriormente eleita 

pelo empreendedor e aceita pelo IBAMA, com a concessão da LP nº 447/12). 

Em 11 de abril de 2011, o Estado da Bahia expede o 

Decreto nº 12.724/11, declarando como de utilidade pública, para fins de 

desapropriação, uma  área localizada em Aritaguá, também no município de 

Ilhéus, de 48.333.024,72m, destinada à implantação do Complexo Portuário e 

de Serviços Porto Sul:

Art. 1º...

Parágrafo único - A área de terra de que trata este artigo 
destina-se  à  implantação  do  Complexo  Portuário  e  de 
Serviços Porto Sul, a ser instalado no Município de Ilhéus-
Bahia.

Portanto, e apesar das conclusões desfavoráveis - sob o 

enfoque ambiental (riscos e impactos ambientais) – da Avaliação Ambiental 

Estratégica (Anexo IV) e do EIA anterior (vide Parecer nº 186/10 do Ibama, 

fls. 976/1004 do ICP) em relação à área de Aritaguá,  resolveu-se eleger 

justamente a área de Aritaguá para implantação do empreendimento Porto Sul 

(TUP's),  com  base  em  posteriores  Estudos  (Locacionais  e  de  Impacto 

Ambiental) – realizados apenas após a área já ter sido escolhida (vide o 

citado Decreto nº 12.724/11) - que revelaram-se, pois, insatisfatórios e 

insubsistentes, como será adiante demonstrado (vide tópico 8 da inicial).

Em 22 de junho de 2011, o IBAMA expede a INFORMAÇÃO nº 

12/2011, noticiando a “concordância dos empreendedores em unificar o Estudo 

de Impacto Ambiental dos empreendimentos 'Complexo Portuário Porto Sul' 

['Porto Público'], de responsabilidade do Governo do Estado da Bahia, e 

Terminal de Uso Privativo, de responsabilidade da empresa Bahia Mineração 

Ltda., sob a responsabilidade do primeiro, mais precisamente o Departamento 

de Infraestrutura de Transportes da Bahia” (f. 25, Anexo II).

No entanto, a razão da unificação dos empreendimentos 

não  poderia  significar  outra  coisa  senão  a  análise  da  sinergia  dos 

impactos,  não  se  descuidando  de  que  se  tratam  de  dois  empreendimentos 

distintos, e não apenas um.

Todavia, deflagrou-se junto ao IBAMA, então, um segundo 

processo de licenciamento,  no qual passou o Estado da Bahia, contudo, a 

apresentar-se como responsável por todo o empreendimento, sendo, portanto, 

também responsável pelas condicionantes ambientais, ainda que a área seja 

completamente  tomada  por  empreendimentos  privados  –  já  no  processo 

anterior, a empresa Bahia Mineração figurava como empreendedor. 

Uma  nova  área  foi  escolhida  para  a  implantação  do 
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Complexo Porto Sul: a região de  Aritaguá, dotada das mesmas fragilidades 

ambientais impeditivas antes apontadas no tocante à área de Ponta da Tulha.

Cumpre  salientar  que  as  alternativas  locacionais 

apresentadas  no  EIA/RIMA,  muito  próximas  umas  das  outras,  eram  todas 

referentes a regiões que apresentam elementos essencialmente proibitivos de 

construções desse porte, em especial as áreas de Ponta da Tulha e Aritaguá 

(vide tópico  6),  tendo  sido,  contudo,  arroladas  exclusivamente  para 

justificar  a  construção  dos  TUP's  no  local  inicialmente  escolhido  e 

economicamente mais vantajoso (vide tópico 8).

Em 05 de julho de 2011 foi expedido o novo Termo de 

Referência para Elaboração de Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de 

Impacto  Ambiental  para  o  licenciamento  do  empreendimento  Porto  Sul, 

processo  tombado  sob  nº  02001.003031/2009-84.  Por  via  de  consequência, 

novos EIA/RIMA foram elaborados.

Já em 12 de agosto de 2011, pouco mais de UM MÊS depois 

da  expedição  do  novo  Termo  de  Referência, os estudos (EIA/RIMA) foram 

apresentados ao IBAMA (Anexo II, fls. 53/54). Fácil concluir, pois, as 

razões pelas quais os mesmos foram realizados com grandes falhas, embora, a 

despeito dessas, tenha sido o EIA/RIMA aceito pelo IBAMA (Anexo II, fls. 

55/56), com posterior emissão da Licença Prévia.

Em 13 de novembro de 2012, o Ministério Público Federal 

expediu  Recomendações  ao  órgão  ambiental  (fls.  481/484),  em  razão  das 

graves irregularidades apontadas pela análise técnica do EIA/RIMA realizada 

pelo IBAMA, consoante Parecer nº 09/2012-COPAH/DILIC/IBAMA (Anexo VI). 

Com efeito, a análise Técnica (PT nº 09, de 01.02.2012) 

demonstrou a existência de uma série de falhas, omissões e inconsistências 

nos estudos repassados à população. Conforme apontado pelo próprio IBAMA, 

os  dados  constantes  do  EIA  eram  “enviesados,  defasados,  omissos  e 

discrepantes”,  mas,  ainda  assim,  foram  esses  os  dados  repassados  à 

população  por  ocasião  das  Audiências  Públicas,  que  passaram,  assim,  a 

constituir  mera  formalidade  a  ser  transposta  pelo  empreendedor  rumo  à 

Licença.  Menoscabou-se,  pois,  o  sentido  e  razão  de  ser  das  Audiências 

Públicas, de adequadamente informar a população, propiciando-lhe efetiva 

participação com capacidade de influir na tomada de decisões. 

De fato, as Audiências Públicas foram realizadas entre 

os meses de maio e junho de 2012 (fls. 424/437 do ICP), sendo que apenas em 

26/07/2012 (f.  407  do  ICP) as  complementações  solicitadas  no  Parecer 

09/2012-DILIC/IBAMA  foram  protocoladas  na  autarquia  ambiental  (mídia 

digital à f. 1186 do ICP, pasta IV) para análise e retificação do EIA/RIMA. 
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Em 14 de novembro de 2012, o IBAMA expede, ao arrepio 

das regras legais e dos permissivos da Lei da Mata Atlântica, a Licença 

Prévia nº 447 (fls. 1031/1034 do ICP).

Em  14  de  dezembro  de  2012,  ante  a  ausência  de 

informações precisas acerca dos impactos ambientais, as falhas dos estudos 

apresentados por ocasião das Audiências Públicas e o não acatamento pelo 

IBAMA das suas Recomendações, o Ministério Público Federal e o Estadual 

ingressam  com  a  primeira  Ação  Civil  Pública,  na  qual  requereu-se  a 

realização de novas Audiências Públicas com base na completude dos dados do 

EIA/RIMA (após complementações), a fim de participar a população acerca dos 

impactos do empreendimento, e, após isso, adotar as medidas cabíveis, se o 

caso, em relação à Licença Prévia.

Posteriormente,  por  meio  de  Termo  de  Ajustamento  de 

Conduta, firmado em 03 de outubro 2013 (fls. 746/749 do ICP) e homologado 

por este Juízo em 10.10.2013, realizaram-se nos Municípios de Ilhéus e 

Itabuna,  nas  datas  de  12  de  13  de  dezembro  de  2013,  duas  Audiências 

Públicas para a apresentação de todos os documentos acrescidos ao EIA, e 

que alteraram significativamente o projeto do empreendimento Porto Sul.

Em 07 de janeiro de 2014, após referidas Audiências, os 

representantes  do  Ministério  Público  Federal  e  Estadual  encaminharam 

inúmeras considerações e Recomendações ao IBAMA (fls. 1035/1103 do ICP) 

visando  alertá-lo  sobre  as  falhas  e  incompletudes  dos  estudos,  que, 

persistindo, face ao que prevê a legislação, implicaria em afronta ainda 

maior à lei - e na inviabilidade ambiental do empreendimento na região em 

que se pretende implantá-lo -, de modo a revelar a ilegalidade do ato de 

concessão da Licença Prévia, consoante demonstrar-se-á.

Das  várias  Recomendações  expedidas  pelo  Ministério 

Público ao IBAMA, destacam-se, no que interessa a esta ação, as seguintes: 

> Sendo reconhecidos  impactos do corte ou supressão que 
possam colocar em risco (não há necessidade de efetividade, 
bastando o mero risco) à sobrevivência in situ de espécies 
da  flora  ou  fauna  ameaçadas  de  extinção,  que  não  seja 
republicada a Licença Prévia ao empreendimento; 

> Em não sendo possível afirmar-se  a partir do EIA, de 
maneira categórica, a existência de espécies de flora e 
fauna ameaçadas de extinção, mas em havendo informações que 
possam ser extraídas de documentos outros, como as listas 
oficiais  ou  demais  dados  secundários  oriundos,  v.g.  da 
Academia, que seja determinado pelo IBAMA o refazimento dos 
estudos para checagem da informação,  e/ou, desde já, em 
homenagem ao Princípio da Precaução, não seja republicada a 
Licença Prévia ao empreendimento;

> Que,  necessariamente  antes  da  Licença  de  Implantação 
(...),  e  preferencialmente  até  mesmo  antes  da  eventual 
republicação a Licença Prévia, que seja determinado pelo 
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IBAMA ao Empreendedor DERBA no tocante à área, a modelagem 
de sua capacidade de suporte, com delineamento preciso de 
quantos e quais serão os empreendimentos que possam vir a 
se estabelecer na área,  e, principalmente, os que estão 
vetados a ela, inclusive os associados ao Porto (...),  a 
fim  de  que  a  decisão  do  IBAMA  possa  contar  com  maior 
tecnicidade e acerto no tocante ao disposto no Artigo 6º da 
Resolução  CONAMA  01/86,  antevendo  a  sinergia, 
cumulatividade (...) de impactos, de modo que seja possível 
[posicionar-se] (...) pela viabilidade ambiental ou não do 
empreendimento  na  mesma,  e  colaborando,  ainda,  com  a 
decisão política de se estabelecer na área, OU NÃO (...);

No entanto, as Recomendações emitidas pelo Parquet foram 

desconsideradas  em  sua  quase  integralidade,  inclusive  aquelas  que  se 

referiam a falhas/incompletudes dos estudos (vide fls. 1104/1181 do ICP).

Em  26  de  março  de  2014,  a Licença  Prévia  foi 

revalidada/republicada pelo IBAMA (fls. 1182/1185 do ICP), à revelia das 

considerações e Recomendações do Parquet, e da inviabilidade ambiental do 

projeto na área em questão.

3. DO OBJETIVO E ESCOPO DA PRESENTE DEMANDA

Esta ação civil pública tem por  escopo/objetivo – sem 

prejuízo de eventual composição de interesses (a qual não se logrou em sede 

extrajudicial) - a obtenção de provimento jurisdicional final consistente 

na declaração da NULIDADE DA LICENÇA PRÉVIA CONCEDIDA PELO IBAMA no bojo do 

processo  de  licenciamento  ambiental  requerido  pelos  empreendedores 

(DERBA/BAMIN) para implantação do empreendimento Complexo Porto Sul.

Sustentar-se-á  como  causa  de  pedir a  inviabilidade 

ambiental do projeto na localidade escolhida, demonstrando as razões da 

insubsistência e da ilegalidade do ato de concessão da Licença Prévia – e, 

por  conseguinte,  de  eventual  Licença  de  Instalação  -,  a  partir  da 

demonstração  da  ofensa  à  legislação  pertinente,  consoante  informações 

extraídas da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) contratada pelo Estado 

da Bahia, do Estudos de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental 

elaborados pelos empreendedores, de documentos requisitados pelo Parquet ou 

extraídos de sites oficiais, bem como de dados auridos de estudos técnicos 

e da mais balizada produção científica especializada.

Com  efeito,  face  à  patente  violação  a  inúmeros 

dispositivos  legais (tópicos  5,  6 e  7),  decorrente  da  inviabilidade 

ambiental do empreendimento na localidade em voga - inadequadamente eleita 

com base em estudos locacionais insubsistentes (tópico 8) –, agravada pelas 

incompletudes dos estudos ambientais, cumpre reconhecer (1) a ilegalidade 

do ato de concessão da Licença Prévia  nº 447,  para fins de declarar sua 
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nulidade; e, por conseguinte, em sede liminar, (2) a premente necessidade 

de se suspender, até final julgamento da ação, referida Licença Prévia, 

ante a presença dos requisitos legais (fumus boni iuris e periculum in 

mora) explicitados no tópico 11 da presente ação. É o que se requer.

4. DAS ILEGALIDADES FLAGRANTES DO EMPREENDIMENTO QUE IMPEDEM PROSSEGUIMENTO 

DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

4.1 DA PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A Constituição Federal de 88 conferiu, em seu art. 225, 

o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, fundamental à sadia 

qualidade de vida. In verbis:

Art.  225 -  Todos  têm  direito  ao  meio  ambiente 
ecologicamente  equilibrado,  bem  de  uso  comum  do  povo  e 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-
lo para as presentes e futuras gerações.

§1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe 
ao Poder Público:

I -  preservar  e  restaurar  os  processos  ecológicos 
essenciais  e  prover  o  manejo  ecológico  das  espécies  e 
ecossistemas;

[…]

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços 
territoriais  e  seus  componentes  a  serem  especialmente 
protegidos,  sendo  a  alteração  e  a  supressão  permitidas 
somente  através  de  lei,  vedada  qualquer  utilização  que 
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua 
proteção;

[…]

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, 
as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, 
provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a 
crueldade.

§4º - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a 
Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira 
são  patrimônio  nacional,  e  sua  utilização  far-se-á,  na 
forma  da  lei,  dentro  de  condições  que  assegurem  a 
preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos 
recursos naturais. 

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

está intimamente atrelado ao direito fundamental à vida e à proteção da 

dignidade da pessoa humana.

O  art.  225  da  CF/88  alberga,  ainda,  o  princípio  da 

equidade intergeracional (ou solidariedade intergeracional), que consiste 

no  dever  de  atuação  protetiva que  recai  sobre  o  poder  público  e  a 

sociedade, impondo-lhes a obrigação de preservar os recursos naturais em 

10



benefício não apenas das gerações presentes, mas das gerações futuras, o 

que se amolda à tutela ambiental almejada na presente ação.

No caso presente, vê-se que, em relação à área objeto da 

escolha locacional do empreendedor, a Constituição Federal determina que 

seja conferida atenção por parte do ente público voltada à sua conservação, 

estando vedadas, inclusive, na forma da lei, as práticas que coloquem em 

risco sua função ecológica.

Diante da proteção dada ao meio ambiente pelo legislador 

constituinte, é que a viabilidade de todo o empreendimento causador de 

degradação  ambiental  deve  se  pautar  no  princípio  do  desenvolvimento 

sustentável, visto que ao mesmo tempo em que a Constituição incentiva o 

modo de produção capitalista e o crescimento econômico, também determina 

que seja observada, simultaneamente, a função socioambiental da propriedade 

e da atividade econômica na preservação dos recursos naturais, para que, 

assim, haja condições dignas de vida para as presentes e futuras gerações. 

Nesse sentido é a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal:

MEIO AMBIENTE - DIREITO À PRESERVAÇÃO DE SUA INTEGRIDADE 
(CF, ART. 225) - PRERROGATIVA QUALIFICADA POR SEU CARÁTER 
DE METAINDIVIDUALIDADE - DIREITO DE TERCEIRA GERAÇÃO (OU DE 
NOVÍSSIMA  DIMENSÃO)  QUE  CONSAGRA  O  POSTULADO  DA 
SOLIDARIEDADE - NECESSIDADE DE IMPEDIR QUE A TRANSGRESSÃO A 
ESSE  DIREITO  FAÇA  IRROMPER,  NO  SEIO  DA  COLETIVIDADE, 
CONFLITOS  INTERGENERACIONAIS  -  ESPAÇOS  TERRITORIAIS 
ESPECIALMENTE  PROTEGIDOS  (CF,  ART.  225,  §  1º,  III)  - 
ALTERAÇÃO E SUPRESSÃO DO REGIME JURÍDICO A ELES PERTINENTE 
- MEDIDAS SUJEITAS AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA 
DE LEI - SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE  -  POSSIBILIDADE  DE  A  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA, 
CUMPRIDAS  AS  EXIGÊNCIAS  LEGAIS,  AUTORIZAR,  LICENCIAR  OU 
PERMITIR  OBRAS  E/OU  ATIVIDADES  NOS  ESPAÇOS  TERRITORIAIS 
PROTEGIDOS,  DESDE  QUE  RESPEITADA,  QUANTO  A  ESTES,  A 
INTEGRIDADE  DOS  ATRIBUTOS  JUSTIFICADORES  DO  REGIME  DE 
PROTEÇÃO ESPECIAL - RELAÇÕES ENTRE ECONOMIA (CF, ART. 3º, 
II, C/C O ART. 170, VI) E ECOLOGIA (CF, ART. 225) - COLISÃO 
DE  DIREITOS FUNDAMENTAIS  - CRITÉRIOS  DE SUPERAÇÃO  DESSE 
ESTADO DE TENSÃO ENTRE VALORES CONSTITUCIONAIS RELEVANTES - 
OS  DIREITOS  BÁSICOS  DA  PESSOA  HUMANA  E  AS  SUCESSIVAS 
GERAÇÕES  (FASES OU  DIMENSÕES) DE  DIREITOS (RTJ  164/158, 
160-161)  -  A  QUESTÃO  DA  PRECEDÊNCIA  DO  DIREITO  À 
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE: UMA LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL 
EXPLÍCITA  À  ATIVIDADE  ECONÔMICA  (CF,  ART.  170,  VI)  - 
DECISÃO  NÃO  REFERENDADA  -  CONSEQÜENTE  INDEFERIMENTO  DO 
PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. A PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DO 
MEIO  AMBIENTE:  EXPRESSÃO  CONSTITUCIONAL  DE  UM  DIREITO 
FUNDAMENTAL QUE ASSISTE À GENERALIDADE DAS PESSOAS.

Todos  têm  direito  ao  meio  ambiente  ecologicamente 
equilibrado.  Trata-se  de  um  típico  direito  de  terceira 
geração (ou de novíssima dimensão), que assiste a todo o 
gênero humano (RTJ 158/205-206). Incumbe, ao Estado e à 
própria coletividade, a especial obrigação de defender e 
preservar, em benefício das presentes e futuras gerações, 
esse  direito  de  titularidade  coletiva  e  de  caráter 
transindividual  (RTJ  164/158-161). O  adimplemento  desse 
encargo, que é irrenunciável, representa a garantia de que 
não  se  instaurarão,  no  seio  da  coletividade,  os  graves 
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conflitos  intergeracionais  marcados  pelo  desrespeito  ao 
dever de solidariedade, que a todos se impõe, na proteção 
desse bem essencial de uso comum das pessoas em geral. 
Doutrina.  A ATIVIDADE ECONÔMICA NÃO PODE SER EXERCIDA EM 
DESARMONIA COM OS PRINCÍPIOS DESTINADOS A TORNAR EFETIVA A 
PROTEÇÃO  AO  MEIO  AMBIENTE. -  A  incolumidade  do  meio 
ambiente  não  pode  ser  comprometida  por  interesses 
empresariais nem ficar dependente de motivações de índole 
meramente econômica, ainda mais se se tiver presente que a 
atividade  econômica,  considerada  a  disciplina 
constitucional que a rege, está subordinada, dentre outros 
princípios gerais, àquele que privilegia a "defesa do meio 
ambiente" (CF, art. 170, VI), que traduz conceito amplo e 
abrangente das noções de meio ambiente natural, de meio 
ambiente  cultural,  de  meio  ambiente  artificial  (espaço 
urbano)  e  de  meio  ambiente  laboral.  Doutrina.  Os 
instrumentos  jurídicos  de  caráter  legal  e  de  natureza 
constitucional  objetivam  viabilizar  a  tutela  efetiva  do 
meio ambiente, para que não se alterem as propriedades e os 
atributos  que  lhe  são  inerentes,  o  que  provocaria 
inaceitável comprometimento da saúde, segurança, cultura, 
trabalho e bem-estar da população, além de causar graves 
danos ecológicos ao patrimônio ambiental, considerado este 
em seu aspecto físico ou natural. (ADI-MC 3540, STF).

Com efeito, o art. 170, inc. VI, da CF/88, apregoa que:

Art. 170  - A ordem econômica, fundada na valorização do 
trabalho  humano  e  na  livre  iniciativa,  tem  por  fim 
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 
justiça social, observados os seguintes princípios:
[...]
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento 
diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e 
serviços e de seus processos de elaboração e prestação; 

Não é o que ocorre no caso do Complexo Porto Sul.

Conforme  será  demonstrado,  tal  empreendimento  trará 

danos irreparáveis ao meio ambiente, contrariando frontalmente diversos 

dispositivos legais e regulamentares que protegem o Bioma Mata Atlântica, 

além de afrontar, ao fim e ao cabo, a própria CF/88.

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

constitui um dos mais salutares direitos fundamentais de terceira geração. 

Nesse sentido, Manoel Gonçalves Ferreira Filho4 assevera que “de todos os 

direitos de terceira geração, sem dúvida o mais elaborado é o direito ao 

meio ambiente”. Trata-se, conforme já proclamou o STF5, de típico direito 

de terceira geração que assiste, indeterminadamente, a todo gênero humano, 

de modo que violar o direito ao meio ambiente é também violar os direitos 

humanos.  Aliás,  já  é  possível  constatar,  nos  Tribunais  alienígenas,  o 

reconhecimento do Direito Ambiental como 'direito humano'6. 

4 FERREIRA, Manoel Gonçalves Filho. Direitos Humanos Fundamentais. 4. ed., São Paulo, Saraiva, 2000, p. 62. 

5 “Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado: a consagração constitucional de um direito típico 
de terceira geração” (Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 134.297-8/SP. Primeira Turma, 
Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 22/11/1995, p. 30.597). 

6 O Tribunal Europeu de Direitos Humanos considerou o direito ao meio ambiente como um direito humano 
através do que se adjetiva de “proteção de rebote”. O Tribunal permitiu que um atentado contra o meio 
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O artigo 225 da CF/88 - interpretado à luz do seu artigo 

1º, inc. III -, impõe a conclusão de que o direito ao meio ambiente é um 

dos direitos humanos fundamentais, por ser o meio ambiente bem de uso comum 

do povo e essencial à qualidade de vida, de interesse comum à humanidade. O 

próprio artigo 5º da CF/88 faz menção expressa ao meio ambiente no inc. 

LXXIII, arrolando o meio ambiente como direito fundamental da pessoa humana 

de caráter irrevogável, afigurando-se inconstitucional, pois, qualquer ato 

que pretenda enfraquecê-lo. E, assim, embora dotado de conteúdo econômico, 

a utilização racional e sustentável dos recursos ambientais deve assegurar 

um padrão constante de elevação da qualidade de vida dos seres humanos.

Nesse  contexto,  consoante  art.  5º,  2º,  da  CF/88,  os 

tratados/convenções  internacionais  relativas  ao  meio  ambiente  aprovadas 

pelo Brasil integram o sistema constitucional dos direitos humanos. Assim, 

na aplicação da legislação internacional e nacional, segundo o princípio da 

prevalência da norma mais protetiva ao meio ambiente,  deve preponderar 

aquela que mais o favoreça, pelo que o ato normativo que terá preferência 

será aquele que propiciar melhor defesa ao meio ambiente. 

A  qualificação  do  meio  ambiente  como  direito  humano 

fundamental confere-lhe, portanto, proteção mais efetiva, seja no plano 

interno ou internacional, propiciando eventual responsabilização do país 

perante os organismos internacionais de defesa dos direitos humanos.

4.2. DO PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO

O princípio da prevenção está relacionado à necessidade 

de  avaliação  prévia  das  consequências  que  uma  atividade  potencialmente 

poluidora sobre o meio ambiente, bem como à importância de se preservar o 

meio ambiente para a presente e futuras gerações. Nessa linha, o princípio 

sugere a adoção de medidas com o intuito de evitar danos futuros avaliados 

através de estudos que avaliam os impactos ambientais, incluindo-se aí o 

adequado estudo das alternativas locacionais.

Apesar de semelhantes, o princípio da prevenção não se 

confunde com o princípio da precaução. Este último diz respeito à situações 

em que os danos futuros de uma atividade/empreendimento são desconhecidos. 

No entendimento de Édis Milaré, “os objetivos do Direito 

Ambiental são fundamentalmente preventivos. Sua atenção está voltada para 

momento anterior à da consumação do dano – o do mero risco. Ou seja, diante 

ambiente fosse a ele submetido, não por si mesmo, mas como causa de violação de outros direitos protegidos 
pelo  Convênio  Europeu  para  a  Proteção  dos  Direitos  Humanos  e  Liberdades  Fundamentais.  O  caso  mais 
interessante é o López Ostra, que derivou de uma demanda contra a Espanha. Na ocasião, o Tribunal admitiu 
que uma grave contaminação do meio ambiente pode afetar o bem estar do indivíduo e impedi-lo de desfrutar 
de seu lar, violando sua vida privada e familiar. 
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da pouco valia da simples reparação, sempre incerta e, quando possível, 

excessivamente  onerosa,  a  prevenção  é  a  melhor,  quando  não  a  única, 

solução”.7 Ainda na lição de Milaré, “de maneira sintética, podemos dizer 

que a prevenção trata de risco ou impactos já conhecidos pela ciência, ao 

passo que a precaução se destina a gerir riscos desconhecidos”8.

Nesse sentido, para Paulo de Bessa Antunes, o princípio 

da prevenção “é princípio próximo ao princípio da precaução, embora não se 

confunda  com  aquele.  O  princípio  da  prevenção  aplica-se  a  impactos 

ambientais já conhecidos e dos quais se possa, com segurança, estabelecer 

um  conjunto  de  nexos  de  causalidade  que  seja  suficiente  para  a 

identificação dos impactos futuros mais prováveis.”9

Inquestionável, pois, a perfeita aplicabilidade de ambos 

os  princípio  em  comento  em  matéria  de  licenciamento  ambiental,  já  que 

relacionados à avaliação dos riscos da implantação de um empreendimento em 

determinado local e suas consequências.

In  casu,  não  se  pode  sequer  afirmar  que  os  danos 

passíveis de ocorrência são totalmente conhecidos e previsíveis, tendo em 

vista a magnitude e complexidade do empreendimento Porto Sul. Com efeito, o 

EIA não é capaz de afastar as incertezas quanto à magnitude dos impactos, 

uma vez que  o empreendimento portuário em voga, como visto, é porta de 

entrada de inúmeros outros empreendimentos, sobretudo industriais, além de 

fomentar a ocupação desordenada do território.

Soma-se a isso a vinda da Ferrovia Oeste-Leste (FIOL), 

que pretende desembocar no Porto Sul,  e que em momento algum teve seus 

impactos (negativos) sinérgica e cumulativamente avaliados em conjunto - e 

de modo adequado - com os impactos decorrentes do empreendimento Porto Sul, 

embora ambos estejam indissociavelmente imbricados.

Dessarte, além dos imensos impactos à fauna e flora tão-

só pela pretendida implantação do Porto Sul em área vedada pela Lei da Mata 

Atlântica, o que atesta sua categórica inviabilidade, como demonstrar-se-á, 

há também que se considerar os demais impactos previsíveis e imprevisíveis 

que sua existência provocará em região tão rica em biodiversidade, além dos 

efeitos  sinérgicos  dos  impactos  trazidos,  p.  ex.,  pela  FIOL,  que, 

atualmente, se encontra em fase de licenciamento perante o IBAMA, e cujos 

impactos cumulativos não foram devidamente mensurados nessa área.

7 Milaré, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco - doutrina jurisprudência, 
glossário. 6ª ed. Rev., atual. e ampl., São Paulo, Editora RT, 2009. P. 823.

8  Idem ob. cit. p. 823.

9 Antunes, Paulo de Bessa. Direito Ambiental, 11ª edição, Rio de Janeiro: Editora Lumen 
Juris,2008. P. 45.
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Cabível,  pois,  a  invocação  aqui  dos  princípios  da 

prevenção e precaução, a fim de evitar prejuízos ainda maiores ao meio 

ambiente, que a construção desse megaempreendimento decerto acarretará.

5.  DA  RELEVÂNCIA  AMBIENTAL  DA  REGIÃO  ONDE  SE  PRETENDE  IMPLANTAR  O 

EMPREENDIMENTO PORTUÁRIO, NO SUL DO ESTADO DA BAHIA,  E OS COMPROMISSOS 

INTERNACIONAIS ASSUMIDOS PELO BRASIL.

Como dito, conforme art. 5º, 2º, da CF/88, os tratados e 

convenções internacionais relativas ao meio ambiente aprovadas pelo Brasil 

integram  o  sistema  constitucional  dos  direitos  humanos.  Essa  especial 

proteção, por conseguinte, seja no plano interno ou internacional, propicia 

eventual responsabilização do país perante os organismos internacionais de 

defesa dos direitos humanos em caso de violação dos compromissos assumidos.

É  lícito  afirmar  que  os  tratados  e  convenções 

internacionais  sobre  direitos  humanos  subscritos  anteriormente  à 

Constituição Federal - e não processados sob a ritualística do §3° do art. 

5° da CRFB/1988 - não se equiparam formalmente às Emendas Constitucionais. 

Contudo,  uma  vez  recepcionados,  classificam-se  como 

normas materialmente constitucionais, que gozam de tratamento especial em 

relação ao ordenamento jurídico pátrio ordinário, seja em posição de igual 

hierarquia face às normas formalmente constitucionais - compondo o bloco de 

constitucionalidade  em  sentido  amplo  -  ou  na  condição  de  norma 

supralegal10; operando-se, inclusive, o controle de convencionalidade, pela 

via  direta  ou  indireta,  com  vistas  a  tutelar  situações  em  que  esteja 

ocorrendo - ou na iminência - afronta a tais direitos.

Sendo  assim,  o  controle  de  convencionalidade 

(legalidade) passa a ter caráter difuso, podendo ser realizado por qualquer 

juiz ou tribunal. Desse modo, uma vez incorporados os tratados ao direito 

pátrio,  os  tribunais  locais  devem  compatibilizar  as  leis  -  e  atos 

administrativos - com o conteúdo dos tratados ou convenções internacionais 

(de direitos humanos ou comuns) vigentes no país.  

5.1 CONTEXTO NECESSÁRIO: A NOTÓRIA IMPORTÂNCIA AMBIENTAL DA REGIÃO - ÁREA 

PRIORITÁRIA  PARA  A  CONSERVAÇÃO.  O  COMPROMISSO  ASSUMIDO  PELO  BRASIL  NA 

CONVENÇÃO SOBRE A DIVERSIDADE BIOLÓGICA DAS NAÇÕES UNIDAS.

Em 1988, o ecólogo inglês Norman Myers, em seus estudos 

e  pesquisas,  compreendeu  que  a  biodiversidade  mundial  não  se  encontra 

10 RE 466.343-1/SP. Min. Gilmar Mendes, DJE 12/12/2008. 
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igualmente distribuída no planeta. Com essa conclusão, e delineando onde 

tal riqueza biológica mais se concentrava, o pesquisador chegou ao conceito 

do que denominou “Hotspot”11, elegendo as áreas, em contexto mundial, mais 

importantes para a Conservação:

“Hotspot  é,  portanto,  toda  área  prioritária  para 
conservação, isto é, de alta biodiversidade e ameaçada no 
mais alto grau. É considerada Hotspot uma área com pelo 
menos  1.500  espécies  endêmicas  de  plantas  e  que  tenha 
perdido mais de 3/4 de sua vegetação original”.

Um dos “Hotspots”12 apontados pelo citado estudo foi a 

Mata Atlântica, sendo ela, portanto, reconhecida internacionalmente como 

uma  das  sete  regiões  com  maior  riqueza  e  grau  de  ameaça  do  Planeta, 

representando,  portanto,  um  dos  ecossistemas  prioritários  para  fins  de 

conservação ambiental (Mittermeier et al., 1999; Myers et al., 2000).

Como é cediço, no âmbito da ECO-92/RJ - Conferência das 

Nações  Unidas  sobre  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  (CNUMAD),  foi 

estabelecida a CONVENÇÃO SOBRE A DIVERSIDADE BIOLÓGICA DAS NAÇÕES UNIDAS, 

promulgada em 1998 pelo Decreto nº 2519  (de 16/03/98) da presidência da 

República,  após  passar  pelo  crivo  do  Congresso  (ratificação  dada  pelo 

Decreto Legislativo nº 02/94)13.

Com a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 

e Desenvolvimento (CNUMAD), o conceito de Biodiversidade assumiu caráter 

oficial “quando as nações reconheceram a gravidade da crise ambiental e 

como  ela  poderia  afetar  os  principais  desafios  de  desenvolvimento  do 

planeta”.14 15

Assinada  por  175  países  e  ratificada  por  168  deles, 

inclusive o Brasil, a CONVENÇÃO SOBRE DIVERSIDADE BIOLÓGICA (CDB) é um dos 

mais importantes instrumentos internacionais relacionados à proteção do 

meio  ambiente,  estando  estruturada  sobre  três  bases  principais  -  a 

conservação da diversidade biológica, o uso sustentável da biodiversidade e 

a repartição justa e equitativa dos benefícios provenientes da utilização 

dos recursos genéticos. A referida Convenção se refere à biodiversidade em 

três níveis: ecossistemas, espécies e recursos genéticos. Como ressalta o 

11 Fonte: http://www.conservation.org.br/como/index.php?id=8.
12 Fonte: http://www.conservation.org.br/como/index.php?id=8O conceito “Hotspot” foi criado 
em 1988 pelo ecólogo inglês Norman Myers, ao observar que a biodiversidade não está igualmente 
distribuída no planeta. “Hotspot é, portanto, toda área prioritária para conservação, isto é, 
de alta biodiversidade e ameaçada no mais alto grau. É considerada Hotspot uma área com pelo 
menos 1.500 espécies endêmicas de plantas e que tenha perdido mais de 3/4 de sua vegetação 
original”.

13 Fonte: http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/22232.html.
14 Fonte: http://www.mma.gov.br/perguntas-frequentes?catid=33.
15 Definiu-se, na ocasião, que “diversidade biológica significa a variabilidade de organismos 
vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos 
e outros ecossistemas aquáticos, e os complexos ecológicos de que fazem parte; compreendendo, 
ainda, a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas”. 
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE16:

“[...]  funciona  como  uma  espécie  de  arcabouço  legal  e 
político  para  diversas  outras  convenções  e  acordos 
ambientais mais específicos, como o Protocolo de Cartagena 
sobre Biossegurança; o Tratado Internacional sobre Recursos 
Fitogenéticos  para  a  Alimentação  e  a  Agricultura;  as 
Diretrizes  de  Bonn;  as  Diretrizes  para  o  Turismo 
Sustentável  e  a  Biodiversidade;  os  Princípios  de  Addis 
Abeba para a Utilização Sustentável da Biodiversidade; as 
Diretrizes para a Prevenção, Controle e Erradicação das 
Espécies Exóticas Invasoras; e os Princípios e Diretrizes 
da  Abordagem  Ecossistêmica  para  a  Gestão  da 
Biodiversidade”.

O fato da biodiversidade no mundo estar distribuída de 

forma desigual suscitou debates acerca dos “hotspots”. A riqueza biológica 

e o grau de ameaça são dois binômios que se relacionam indissociavelmente 

na  eleição  dessas  áreas  prioritárias  categorizadas  como  “hotspots”,  e, 

nesse diapasão, a Mata Atlântica foi chancelada como apta a receber do 

Estado Brasileiro todos os cuidados voltados à sua conservação.

Sendo  assim,  como  signatário  da  CONVENÇÃO  SOBRE  A 

DIVERSIDADE  BIOLÓGICA  DAS  NAÇÕES  UNIDAS,  em  adesão  ao  reconhecimento 

mundial  da  importância  do  Bioma  Mata  Atlântica,  o  Brasil  assumiu 

compromissos internacionais de desenvolver estratégias de conservação que 

serviriam  de  base  e  orientariam  as  políticas  públicas  atreladas  ao 

direcionamento de pesquisas, estudos de biodiversidade, definição de áreas 

prioritárias de conservação e licenciamento ambiental.

Considerando os  compromissos assumidos pelo Brasil ao 

assinar  a  Convenção  sobre  Diversidade  Biológica (aprovada  pelo  Decreto 

Legislativo  no 2  de  3.02.1994  e  promulgada  pelo  Decreto  nº  2.519  de 

16.03.1998) durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (em 1992), e tendo em vista o disposto no art. 225 da 

CF/88, na Lei nº 6.938/1981, e nas demais normas vigentes relativas à 

biodiversidade, foi publicado o Decreto nº 4.339, de 22.08.2002, que  prevê 

os princípios e diretrizes gerais da Política Nacional da Biodiversidade. 

Dentre os princípios elencados no art. 2º do anexo do 

citado ato normativo - e que derivam daqueles estabelecidos na Convenção 

sobre Diversidade Biológica -, destacam-se, no que interessa à presente 

ação, os seguintes: 

I - a diversidade biológica tem valor intrínseco, merecendo 
respeito  independentemente  de  seu  valor  para  o  homem  ou 
potencial para uso humano;

…

V  -  todos  têm  direito  ao  meio  ambiente  ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

16 Fonte: http://www.mma.gov.br/biodiversidade/convencao-da-diversidade-biologica.
17



qualidade  de  vida,  impondo-se,  ao  Poder  Público  e  à 
coletividade, o dever de defendê-lo e de preservá-lo para as 
presentes e as futuras gerações;

VI  -  os  objetivos  de  manejo  de  solos,  águas  e  recursos 
biológicos são uma questão de escolha da sociedade, devendo 
envolver todos os setores relevantes da sociedade e todas as 
disciplinas  científicas  e  considerar  todas  as  formas  de 
informação relevantes, incluindo os conhecimentos científicos, 
tradicionais e locais, inovações e costumes;

VII  -  a  manutenção  da  biodiversidade  é  essencial  para  a 
evolução e para a manutenção dos sistemas necessários à vida 
da biosfera e, para tanto, é necessário garantir e promover a 
capacidade de reprodução sexuada e cruzada dos organismos;

VIII - onde exista evidência científica consistente de risco 
sério e irreversível à diversidade biológica, o Poder Público 
determinará medidas eficazes em termos de custo para evitar a 
degradação ambiental;

IX - a internalização dos custos ambientais e a utilização de 
instrumentos  econômicos  será  promovida  tendo  em  conta  o 
princípio de que o poluidor deverá, em princípio, suportar o 
custo da poluição (...);

…

XIV - o valor de uso da biodiversidade é determinado pelos 
valores culturais e inclui valor de uso direto e indireto, de 
opção de uso futuro e, ainda, valor intrínseco, incluindo os 
valores  ecológico,  genético,  social,  econômico,  científico, 
educacional, cultural, recreativo e estético;

…

XIX - as ações nacionais de gestão da biodiversidade devem 
estabelecer  sinergias  e  ações  integradas  com  convenções, 
tratados  e  acordos  internacionais  relacionados  ao  tema  da 
gestão da biodiversidade;

(…)

Nesse  contexto  de  responsabilidades  e  compromissos 

ambientais assumidos pelo Estado Brasileiro, por meio da adesão a Tratados 

Internacionais,  a  orientar  a  condução  das  Políticas  Nacionais  do  Meio 

Ambiente e da Biodiversidade do país, desdobrou-se da Convenção sobre a 

Diversidade Biológica o trabalho interno de definição de quais seriam no 

país as Áreas Prioritárias de Conservação, os denominados “hotspots”.

Com efeito,  especialistas, representantes de entidades 

ligadas  aos  meios acadêmicos  e  à  sociedade  civil,  e  o  próprio  IBAMA, 

trabalharam juntos, sob a coordenação do  MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, na 

elaboração e apresentação, no ano de 2002, de estudo intitulado “Avaliação 

e identificação de áreas e ações prioritárias para conservação, utilização 

sustentável  e  repartição  dos  benefícios  da  biodiversidade  nos  biomas 

brasileiros”.17

Tal  estudo resultou  na publicação  pelo Ministério  do 

Meio Ambiente da Portaria MMA nº 09/2007,18 posteriormente atualizada, no 

ano  de  2007,  pelo  produto  “Áreas prioritárias para a conservação, uso 

sustentável  e  repartição  de  benefícios  da  biodiversidade  brasileira  – 

17 Fonte: http://www.mma.gov.br/estruturas/chm/_arquivos/biodivbr.pdf.
18 Fonte: http://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=199537.
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MMA”19 (Anexo VIII), que prevê para o BIOMA da Mata Atlântica um Mapa 

demonstrativo de onde as mesmas se localizam.

Nesse mapa, constante à f. 80 do mencionado documento 

(Anexo VIII), e abaixo acostado, pode-se notar que, para o BIOMA Mata 

Atlântica, a Região de Ilhéus, onde se pretende implantar o Porto Sul, ALÉM 

DE SER ÁREA PRIORITÁRIA PARA A CONSERVAÇÃO, está inteiramente abarcada na 

cor vermelha, cuja legenda indica IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA EXTREMAMENTE ALTA:

Grau de Importância Biológi-
ca
Alta 

Muito Alta 

Extremamente Alta

Insuficientemente Conhecida 

Figura 6.2.1 – Mapa de Importância Biológica do Bioma Mata Atlântica 20

Esses resultados permeiam a própria Avaliação Ambiental 

Integrada (Anexo IV), o EIA anterior (mídia digital, Anexo II, f. 29), o 

Relatório de Estudos Locacionais (mídia digital, Anexo II, f. 28-c) e o 

19 Fonte: http://www.mma.gov.br/estruturas/chm/_arquivos/biodiversidade31.pdf.
20 Fonte: http://www.mma.gov.br/estruturas/chm/_arquivos/biodiversidade31.pdf, pág. 80-83.
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atual Estudo de Impacto Ambiental elaborados para o empreendimento Porto 

Sul  (mídia  digital  à f.  1186  do  ICP),  reconhecendo-se  a  importância 

ambiental da região. Veja-se:

“A região do Sul da Bahia era originalmente coberta por 
Mata  Atlântica.  As  informaçoes  disponiveis  sobre  a 
cobertura florestal do Estado da Bahia mostram que pelo 
menos  36%,  ou  20.354.548ha  da  area  total  do  Estado 
(56.644.396ha),  foram  cobertos  por  Mata  Atlantica 
(IESB/CONSERVATION  INTERNATIONAL,  2005).  Hoje,  restam 
apenas 6,5% ou 1.263.175ha de Mata Atlantica no Estado da 
Bahia (BRASIL, 2000),  sendo que a maior concentração de 
remanescentes  florestais  se  encontra  na  regiao  sul  da 
Bahia. É importante ainda notar que a localizaçao desses 
remanescentes no sul da Bahia nao é homogenea, visto que 
existe uma concentração maior deles no litoral, onde as 
propriedades fisicas e quimicas do solo nao favorecem a 
agricultura  e  a  pecuaria.  Ja  no  interior  (>15km  do 
litoral),  ha  menor  concentraçao,  com  as  plantaçoes 
sombreadas  de  cacau  (Cabruca)  dominando  a  paisagem 
(IESB/CONSERVATION  INTERNATIONAL,  2005).  A  AID  esta 
localizada dentro da Area Prioritaria para a Conservaçao da 
Floresta Atlantica numero 210 no Grupo Integrador II, que 
abrange Ilheus, Camamu e Valença. Essa area e considerada 
de extrema importancia para a conservaçao (BRASIL, 2000)”. 
(p. 5.2.2-8, Tomo I, EIA anterior, mídia à f. 29 do Anexo II).

“O grande número de espécies da fauna e flora, o bom estado 
de conservação e o elevado grau de conectividade das matas 
(atestado, p. ex., pela presença de mamíferos ameaçados de 
extinção – ver Landau & Moura, 2003) enquadram a região de 
estudo na categoria de 'extrema importância biológica' e de 
elevada prioridade para a conservação da biodiversidade, 
segundo  publicação  'Avaliação  e  Ações  Prioritárias  para 
Conservação da Biodiversidade da Mata Atlântica e Campos 
Sulinos' (MMA/SBF, 2000)” (AAE, p. 171, Anexo IV, Tomo II) 
(vide também Figura 3.37 da AAE, p. 176, Anexo IV, Tomo II, e 
Tabela 7.2 do documento encartado no Tomo V, Anexo IV, p. 48)

“Destaca-se  que  a  área  da  poligonal  do  decreto  do 
Empreendimento Porto Sul encontra-se totalmente inserida na 
Área Prioritária 03  (Figura 8.2.6.3.3), considerada pelo 
IESB como de prioridade 1.” (EIA, págs. 8-536/8-537, tópico 
8.2.6.3, Tomo II, vol. 3, mídia à f. 1186 do ICP). 

Já às págs. 68/70 do Relatório de Estudos Locacionais 

(mídia à f. 28-c, Anexo II), referido pelo Estudo de Impacto Ambiental 

(mídia digital à f. 1186 do ICP), extrai-se o seguinte quadro:

“Quadro  6.2  - Categorias  e  Importâncias  das  Áreas 
Prioritárias  para  Conservação  da  Biodiversidade  em 
Aritaguá 2 (MMA).  

Aves - Muito alta

Flora - Extrema Importância

Invertebrados – Extrema

Répteis – Extrema” (pág. 69) 

Nesse  contexto,  e  uma  vez  mais  em  virtude  da  sua 

importância  biológica,  a  Mata  Atlântica  foi  também  declarada  como 
20



Patrimônio Nacional na Constituição Brasileira de 1988 (Câmara, 1991)  e 

Reserva  da  Biosfera  pela  UNESCO  em  1992 (Consórcio  Mata  Atlântica  & 

Unicamp, 1992)21,  abrangendo inteiramente a localidade onde se  pretende 

instalar o empreendimento Porto Sul.

Na mesma toada, e segundo o próprio MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE,  de  modo  a  evidenciar,  novamente,  o  compromisso  do  Estado 

Brasileiro com a conservação e o desenvolvimento sustentável22:

“Reserva da Biosfera é um instrumento de conservação que 
favorece a descoberta de soluções para problemas como o 
desmatamento das florestas tropicais, a desertificação, a 
poluição  atmosférica,  o  efeito  estufa,  entre  outros.  A 
Reserva privilegia o uso sustentável dos recursos naturais 
nas áreas assim protegidas e tem por objetivo promover o 
conhecimento,  a  prática  e  os  valores  humanos  para 
implementar  as  relações  entre  as  populações  e  o  meio 
ambiente em todo o planeta”.

“Cada Reserva da Biosfera é uma coleção representativa dos 
ecossistemas característicos da região onde se estabelece. 
Terrestre ou marinha, busca otimizar a convivência homem-
natureza em projetos que se norteiam pela preservação dos 
ambientes significativos, pela convivência com áreas que 
lhe são vizinhas, pelo uso sustentável de seus recursos”.

“Criadas pela UNESCO - Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura - em 1972, as Reservas da 
Biosfera,  espalhadas  hoje  por  110  países,  têm  sua 
sustentação no programa "O Homem e a Biosfera" (MAB) da 
UNESCO,  desenvolvido  com  o  PNUMA  -  Programa  das  Nações 
Fonte: http://www.rbma.org.br/anuario/mata_09_work.a Unidas para o 
Meio Ambiente, com a UICN - União Internacional para a 
Conservação da Natureza e com agências internacionais de 
desenvolvimento”.

Portanto, a definição/delimitação das Áreas Prioritárias 

de  Conservação,  com  as  políticas  e  medidas  inerentes  à  salvaguarda  e 

conciliação dos recursos biológicos com o desenvolvimento sustentável, não 

constituem “alegações vazias”, uma vez que revestidas de caráter oficial, 

como Política de Estado (e não de Governo), e calcadas em  compromisso 

internacional formalmente assumido pelo país, ao qual o IBAMA (e o MMA) se 

submete, inclusive na condição de uma das instituições que conferiu apoio23 

a  tais  diretrizes  prioritárias,  que  deveriam  ser  necessariamente 

21 Fonte: http://www.rbma.org.br/anuario/mata_09_work.a

22 Fonte: http://www.mma.gov.br/biomas/caatinga/reserva-da-biosfera.

23 Consta  do  site  oficial  do  MMA  –  Ministério  do  Meio  Ambiente,  acerca  das  Áreas  Prioritárias  de 
Conservação: “Neste momento a atualização das Áreas e Ações Prioritárias para Conservação, Utilização 
Sustentável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade, em função da disponibilidade de novas informações 
e instrumentos, é uma prioridade do MMA, em consonância com as estratégias sugeridas pela Convenção sobre 

Diversidade  Biológica  (CDB),  pelo  P  A  N-Bio   -  Diretrizes  e  Prioridades  do  Plano  de  Ação  para 

Implementação da Política Nacional de Biodiversidade, aprovado na 9ª Reunião Extraordinária (Deliberação 
CONABIO nº 40   de 07/02/06  ); e pelo  Plano Nacional de Áreas Protegidas - PNAP, instituído pelo 
Decreto nº 5758 de 13/04/2006”. Ainda: “O processo de atualização das Áreas e Ações Prioritárias foi 
realizado de forma simultânea, no âmbito de todos os biomas brasileiros e contou com o apoio das seguintes 
instituições:  IBAMA, FUNBIO, GTZ, WWF, TNC, CI, IPAM, ISA, COIAB, CNS, GTA, SOS MATA ATLÂNTICA, GEF 
CAATINGA, APNE”. 
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consideradas em suas deliberações por ocasião do Licenciamento Ambiental de 

megaempreendimentos - de significativo impacto ambiental - nessa região.

5.2. DAS METAS DE AICHI DE BIOVIDERSIDADE - DA CONFERÊNCIA DAS PARTES DE 

NAGOYA - ATUAIS COMPROMISSOS DO ESTADO BRASILEIRO.

De acordo com o site oficial do MMA - Ministério do Meio 

Ambiente:

“As  perdas  de  biodiversidade  decorrem,  basicamente,  da 
fragmentação dos ecossistemas; da presença de espécies exó-
ticas invasoras; da sobreexplotação (tirar proveito econô-
mico de determinada área, sobretudo quanto aos recursos na-
turais nela existentes, provocando o esgotamento desse re-
curso); e das mudanças climáticas. Um dos importantes avan-
ços para a redução das atuais taxas de perda de biodiversi-
dade diz respeito à integração das políticas e ações condu-
zidas no âmbito dos governos federal e estaduais”. 

“(…) No que se refere à Mata Atlântica, por exemplo,  é 
necessário efetivar a Lei da Mata Atlântica.”24.

Assim, e em consoante as proposições da 10ª Conferência 

as Partes da CDB, em Nagoya (2010), novos conjuntos de metas atinentes ao 

processo de elaboração do novo Plano Estratégico de Biodiversidade foram 

estabelecidas para o período de 2011-2020, materializando-se em 20 proposi-

ções, todas voltadas à redução da perda da biodiversidade. Essas metas fo-

ram chamadas de Metas de Aichi para a Biodiversidade.

Especial importância é conferida aos cinco grandes obje-

tivos estratégicos:

a) Tratar das causas fundamentais de perda de biodiversida-
de, fazendo com que as preocupações com a biodiversidade 
permeiem governo e sociedade;

b) Reduzir as pressões diretas sobre a biodiversidade e 
promover o uso sustentável;

c) Melhorar a situação da biodiversidade, protegendo ecos-
sistemas, espécies e diversidade genética;

d) Aumentar  os  benefícios  de  biodiversidade  e  serviços 
ecossistêmicos para todos;

e) Aumentar a implantação, por meio de planejamento parti-
cipativo, da gestão de conhecimento e capacitação. 

Conforme pontua o próprio MMA em seu site, ainda:

“O Brasil teve um papel decisivo na definição e aprovação 
das Metas de Aichi e, agora, pretende exercer, com respon-
sabilidade e eficiência, um papel de liderança na sua im-
plantação”.25

24 http://www.mma.gov.br/perguntas-frequentes?catid=0&start=220
25 http://www.mma.gov.br/perguntas-frequentes?catid=33 

22



Nesse diapasão, trabalhos iniciais traduziram o esforço 

de revisão e atualização da Estratégia e do Plano de Ação Nacional de 

Biodiversidade coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), União 

Internacional para a Conservação da Natureza, WWF-Brasil e Instituto de 

Pesquisas Ecológicas (IPÊ), tendo por escopo apresentar o cenário do Brasil 

perante sua biodiversidade e apontar questões e caminhos, produzindo uma 

estratégia nacional para o alcance das Metas de Aichi e a implementação do 

Plano Estratégico para a Biodiversidade 2011-2020 no Brasil.

A  iniciativa,  que  se  conduziu  em  diversos  passos, 

culminou  pela  realização  de  evento  final  de  lançamento  do  documento 

“Estratégia Brasileira de Biodiversidade para 2020”, com apresentação no 

evento  da  Rio+20  do  ano  de  2012  (Convenção  das  Nações  Unidas  sobre 

Desenvolvimento Sustentável).26

Pinçando dentre as metas de Aichi as que mais refletem o 

desacerto do IBAMA em atestar a viabilidade do empreendimento “Porto Sul” 

nessa específica área/região, em viés isolado de postura Governamental, 

tem-se que o empreendimento na localidade preconizada ofende frontalmente - 

afora a violação indireta a todas as demais27 - as seguintes metas:

Meta 3: Até 2020,  no mais tardar, incentivos, inclusive 
subsídios, lesivos à biodiversidade terão sido eliminados 
ou reformados, ou estarão em vias de eliminação visando 
minimizar  ou  evitar  impactos  negativos,  e  incentivos 
positivos  para  a  conservação  e  uso  sustentável  de 
biodiversidade  terão  sido  elaborados  e  aplicados, 
consistentes e em conformidade com a Convenção e outras 
obrigações  internacionais  relevantes,  levando  em  conta 
condições socioeconômicas nacionais.

Objetivo estratégico B. Reduzir as pressões diretas sobre 
biodiversidade e promover o uso sustentável:

Meta 5: Até 2020, a taxa de perda de todos os habitats 
naturais, inclusive florestas, terá sido reduzida em pelo 
menos a metade e na medida do possível levada a perto de 
zero, e a degradação e fragmentação terão sido reduzidas 
significativamente.

Objetivo estratégico  C:  Melhorar  a  situação  de 
biodiversidade  protegendo  ecossistemas,  espécies  e 
diversidade genética:

Meta  11:  Até  2020,  pelo  menos  17  por  cento  de  áreas 
terrestres e de águas continentais e 10 por cento de áreas 
marinhas  e  costeiras,  especialmente  áreas  de  especial 
importância para biodiversidade e serviços ecossistêmicos, 
terão  sido  conservados  por  meio  de  sistemas  de  áreas 
protegidas  geridas  de  maneira  efetiva  e  equitativa, 
ecologicamente  representativas  e  satisfatoriamente 
interligadas e por outras medidas espaciais de conservação, 
e  integradas  em  paisagens  terrestres  e  marinhas  mais 
amplas.

26 http://www.mma.gov.br/biodiversidade/convencao-da-diversidade-biologica/dialogos-sobre-biodiversidade-
construindo-a-estrategia-brasileira-para-2020

27 http://www.mma.gov.br/estruturas/sbf2008_dcbio/_arquivos/metas_aichi_147.pdf
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Meta  12:  Até  2020,  a  extinção  de  espécies  ameaçadas 
conhecidas terá sido evitada e sua situação de conservação, 
em especial daquelas sofrendo um maior declínio, terá sido 
melhorada e mantida.

Objetivo estratégico  D:  Aumentar  os  benefícios  de 
biodiversidade e serviços ecossistêmicos para todos:

Meta  14:  Até  2020,  ecossistemas  provedores  de  serviços 
essenciais,  inclusive  serviços  relativos  a  água  e  que 
contribuem à saúde, meios de vida e bem-estar, terão sido 
restaurados e preservados, levando em conta as necessidades 
de mulheres, comunidades indígenas e locais, e os pobres e 
vulneráveis.

Meta  15:  Até  2020,  a  resiliência  de  ecossistemas  e  a 
contribuição  da  biodiversidade  para  estoques  de  carbono 
terão sido aumentadas através de ações de conservação e 
recuperação,  inclusive  por  meio  da  recuperação  de  pelo 
menos  15  por  cento  dos  ecossistemas  degradados, 
contribuindo assim para a mitigação e adaptação à mudança 
de clima e para o combate à desertificação. 

Volvendo, uma vez mais, atenção às publicações oficiais 

do Ministério do Meio Ambiente, concluiu-se que:28 

“Mesmo com maior compreensão das ligações existentes entre 
a biodiversidade, os serviços ecossistêmicos e o bem-estar 
humano, o valor da biodiversidade ainda não se reflete am-
plamente nas políticas públicas e nos sistemas de incenti-
vos”. 

“O Brasil é considerado o país da maior biodiversidade do 
planeta. Estima-se que, das espécies existentes, o Brasil 
detenha, pelo menos, 20% do total mundial, bem como 30% das 
florestas tropicais do mundo. Entretanto, a biodiversidade 
ainda não tem sido tratada com a ênfase necessária nas es-
tratégias de desenvolvimento, e isso leva à perda gradual 
de um diferencial importante para o país”. 

“E  a  elaboração  do  Plano  Estratégico  de  Biodiversidade 
2011–2020 para o país e a implementação e internalização 
das Metas de Aichi são fundamentais para a inclusão defini-
tiva da biodiversidade no contexto nacional e nas estraté-
gias de desenvolvimento do país. As metas são importantes 
instrumentos orientadores que facilitarão o resgate, pelo 
país, dos compromissos assumidos em âmbito internacional, 
bem como para orientar e avaliar a efetividade das ações 
relacionadas à conservação da biodiversidade e conduzidas 
no território brasileiro”. 

Como se pode notar, pouco mais de cinco anos restam até 

que o período prazal que delineia o recentíssimo compromisso assumido pelo 

Estado Brasileiro a partir das metas de Aichi chegue ao seu termo. No 

entanto, o caso que ora se submete a julgamento - o licenciamento do Porto 

Sul - vai na contramão das posturas Estatais assumidas, demonstrando uma 

vez mais, duas inquestionáveis e inconciliáveis verdades: o reconhecimento 

do Estado da necessidade de Conservação da área, e o desacerto da Licença 

Prévia concedida ao arrepio dos fatos e dos compromissos assumidos.

28 Fonte:http://www.mma.gov.br/perguntas-frequentes?catid=0&start=220
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A  importância  ecológica  dessa  específica  região,  que 

justifica a gama de políticas e instrumentos protetivos instituídos pelos 

três ENTES FEDERATIVOS, é notória e oficialmente conhecida.

Passa-se agora a tratar nesta ação, ainda que de forma 

não  exauriente,  de  aspectos,  pinçados  a  partir  da  vasta  produção 

científica, de dados oficiais e até mesmo de documentos elaborados pelos 

próprios empreendedores – Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Avaliação 

Ambiental Estratégica (AAE) -, que denotam as categóricas demonstrações da 

inviabilidade ambiental do empreendimento em voga e o equívoco da decisão 

do  IBAMA,  o  que,  a  par  da  frontal  violação  dos  Tratados  e  das  Leis 

pertinentes, são determinantes da NULIDADE DA LICENÇA PRÉVIA. 

6.  DA FLAGRANTE VIOLAÇÃO AO TEXTO CONSTITUCIONAL E AOS PRECEITOS LEGAIS 

PROTETIVOS DO BIOMA MATA ATLÂNTICA.

A  CRFB/1988,  em  harmonia  com  a  nova  ordem  mundial 

pujante em posturas e política de Conservação Ambiental - terreno fértil às 

posturas e políticas de Estado acima tangenciadas -, conferiu especial 

atenção ao Meio Ambiente.

Com efeito, o artigo 225 da Constituição Federal e seu 

parágrafo 1º, são sinal claro das posturas assumidas, estabelecendo que:

Art.  225 -  Todos  têm  direito  ao  meio  ambiente 
ecologicamente  equilibrado,  bem  de  uso  comum  do  povo  e 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-
lo para as presentes e futuras gerações.
§1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe 
ao Poder Público:
[...] 
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços 
territoriais  e  seus  componentes  a  serem  especialmente 
protegidos,  sendo  a  alteração  e  a  supressão  permitidas 
somente  através  de  lei,  vedada  qualquer  utilização  que 
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua 
proteção;
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de 
ensino e a conscientização pública para a preservação do 
meio ambiente;
[...]
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, 
as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, 
provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a 
crueldade.

E  prossegue,  em  seu  artigo  225,  §4º,  elencando  como 

patrimônio nacional, em virtude do excepcional valor ambiental de que são 

dotados, certos ecossistemas do Brasil, dentre os quais a Mata Atlântica:

Art.225

[...]
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§ 4º - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a 
Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira 
são  patrimônio  nacional,  e  sua  utilização  far-se-á,  na 
forma  da  lei,  dentro  de  condições  que  assegurem  a 
preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos 
recursos naturais.

Em  observância  ao  texto  Constitucional  supra,  com 

relação à Mata Atlântica, foi editada a Lei 11.428/2006, que, em seu texto, 

regulamentou as condições para a utilização e proteção da vegetação nativa 

do Bioma Mata Atlântica.

Em plena consonância com as políticas conservacionistas 

abarcadas pelo Ministério do Meio Ambiente e pelo Estado Brasileiro, a Lei 

da  Mata  Atlântica  prevê,  como  regra  geral,  a  vedação  de  supressão  de 

vegetação  em  estágio  médio  e  avançado  de  regeneração,  excepcionando, 

entretanto, limitadas possibilidades de supressão de vegetação do BIOMA 

quando nesses estágios sucessionais, em estreitas e categóricas hipóteses 

de  utilidade  pública  e  interesse  social,  e somente  em  não  havendo 

alternativas locacionais (vide tópico 8).

No  entanto,  mesmo  nessas  hipóteses  excepcionais 

permissivas,  a referida Lei  foi categórica ao prever, em seu artigo 11, 

circunstâncias  nas  quais  resta  peremptoriamente  vedada a  supressão  de 

vegetação nos estágios médio e avançado de regeneração, ainda que se cuide 

de hipótese, em tese, de utilidade pública. Senão vejamos:

Art. 11. O corte e a supressão de vegetação primária ou nos 
estágios  avançado  e  médio  de  regeneração  do  Bioma  Mata 
Atlântica ficam vedados quando:

I - a vegetação:

a)  abrigar  espécies  da  flora  e  da  fauna  silvestres 
ameaçadas de extinção, em território nacional ou em âmbito 
estadual, assim declaradas pela União ou pelos Estados, e a 
intervenção  ou  o  parcelamento  puserem  em  risco  a 
sobrevivência dessas espécies;

b)  exercer  a  função  de  proteção  de  mananciais  ou  de 
prevenção e controle de erosão;

c)  formar  corredores  entre  remanescentes  de  vegetação 
primária ou secundária em estágio avançado de regeneração;

d) proteger o entorno das unidades de conservação; ou

e)  possuir  excepcional  valor  paisagístico,  reconhecido 
pelos órgãos executivos competentes do Sistema Nacional do 
Meio Ambiente - SISNAMA; 

[…]

Parágrafo único. Verificada a ocorrência do previsto na 
alínea a do inciso I deste artigo, os órgãos competentes do 
Poder  Executivo  adotarão  as  medidas  necessárias  para 
proteger  as  espécies  da  flora  e  da  fauna  silvestres 
ameaçadas de extinção caso existam fatores que o exijam, ou 
fomentarão e apoiarão as ações e os proprietários de áreas 
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que estejam mantendo ou sustentando a sobrevivência dessas 
espécies.

Da  análise  dos  documentos  que  instruem  a  presente 

demanda, depreende-se que a Bahia Mineração Ltda (BAMIN) e o Departamento 

de  Infraestrutura  e  Transporte  do  Estado  da  Bahia  (DERBA)  pretendem 

construir Terminais de Uso Privado (TUP) – sendo que o TUP empreendido pelo 

DERBA será tomado por outros Terminais e empreendimentos particulares - na 

localidade  de  Aritaguá,  em  área,  como  visto,  tida  como  absolutamente 

prioritária para fins de proteção ambiental.

Numa simples análise dos dispositivos legais acima, e de 

acordo com o art. 11 da Lei n° 11.428/2006 (vetor legal da sistemática 

conservacionista do Estado na região), o  corte e supressão de vegetação 

primária ou (secundária) nos estágios avançado e médio de regeneração do 

Bioma  Mata  Atlântica ficam  VEDADOS quando,  dentre  outras  hipóteses,  a 

vegetação (repita-se):

a) abrigar  espécies  da  flora  e  da  fauna  silvestres 
ameaçadas  de  extinção,  em  território  nacional  ou  em 
âmbito estadual, assim declaradas pela União ou pelos 
Estados, e a intervenção ou o parcelamento puserem em 
risco a sobrevivência dessas espécies;

b) exercer a função de proteção de mananciais ou de 
prevenção e controle de erosão;

c) formar corredores entre remanescentes de vegetação 
primária  ou  secundária  em  estágio  avançado  de 
regeneração;

d) proteger o entorno das unidades de conservação; ou

e) possuir excepcional valor paisagístico, reconhecido 
pelos órgãos executivos competentes do Sistema Nacional 
do Meio Ambiente - SISNAMA;

O Conectivo “OU” previsto entre as alíneas “d” e “e” 

reforça que qualquer uma das hipóteses supra, por si só, seriam aptas a 

vetar  a  implantação  de  um  empreendimento  de  tal  magnitude  nessas 

determinadas localidades. No caso do Porto Sul, o que se vê é que sua 

localização  incide nos cinco proibitivos legais que vedam, sem qualquer 

exceção,  corte  e  supressão  de  vegetação  primária  ou  (secundária)  nos 

estágios avançado e médio de regeneração do Bioma Mata Atlântica.

Esses proibitivos cogentes, portanto,  se impõem,  ainda 

que ausente alternativa locacional (sobre a insubsistência dos estudos de 

alternativas locacionais, ver tópico 8 da presente inicial) e que se possa 

falar em utilidade pública - utilidade pública esta que,  in casu, já se 

afigura questionável, por não haver precisa subsunção da hipótese fática em 

voga  às  situações  restritas  e  taxativamente  previstas  na  Lei  da  Mata 
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Atlântica (art. 3º, inc. VII, da citada Lei), visto que a área em questão, 

onde se quer instalar Terminais de Uso Privado, será totalmente tomada por 

empreendimentos particulares.

Importa ressaltar que, ao contrário daquilo que se possa 

crer, o disposto no art. 14 da Lei não excepciona as vedações peremptórias 

inscritas no art. 11 da mesma Lei, ao permitir a supressão de vegetação 

primária - e secundária em estágio avançado de regeneração - somente em caso 

de comprovada utilidade pública. Em verdade, é o artigo 11 da referida Lei, 

dado seu teor específico, que -  ao especializar as hipóteses proibitivas 

nele previstas - excepciona o permissivo contido no art. 14 da mesma Lei. 

É que,  da análise conjugada de ambos os dispositivos, 

depreende-se que o permissivo previsto no citado art. 14 da Lei aplica-se à 

supressão da vegetação do Bioma Mata Atlântica  em toda e qualquer outra 

hipótese, ressalvadas apenas aquelas cinco específicas situações dispostas 

no artigo 11 da Lei da Mata Atlântica, as quais foram reputadas pelo 

legislador como hipóteses proibitivas de corte/supressão. À evidência, se 

assim não fosse,  o inciso I do art. 11 da Lei - que arrola as cinco 

vedações (hipóteses proibitivas) sob enfoque – perderia, por completo, sua 

razão de ser, como se o legislador tivesse se valido de disposições inócuas 

e vazias de significado, o que não se pode admitir.        

Outrossim,  in  casu,  até  mesmo  a  suposta  ausência  de 

alternativas  locacionais  -  o  que,  na  espécie,  como  visto,  não 

afasta/excepciona as vedações previstas no art. 11 da Lei n° 11.428/2006 -, 

não prospera. Certo é que estas existem. Com efeito, opções políticas não 

são permissivos autorizados pela Lei da Mata Atlântica, cuja inviabilidade 

locacional a que faz referência é tão somente a fática e técnica, jamais 

aquela de ordem política ou econômica (vide tópico 8 desta peça).

No caso, a escolha locacional recaiu sobre a área em 

tela de modo impositivo, ao eleger-se como alternativas, convenientemente, 

localidades  com  semelhantes  características  e  restrições  ambientais, 

deixando ao IBAMA a tarefa de “obrigatoriamente” escolher - embora não 

devesse fazê-lo - uma daquelas pretendidas pelo empreendedor (tópico 8).

A propósito, cumpre se reportar aqui às considerações 

explicitadas no tópico 8 desta ação, as quais impõem análise conjugada com 

os argumentos constantes do presente tópico.   

E,  novamente  a  Lei  11.428/06,  no  parágrafo  único  do 

mesmo  artigo  11,  estabelece  que  ao  Estado  caberá,  em  verdade,  adotar 

medidas de salvaguarda das espécies da flora e fauna silvestre, fomentando, 

inclusive,  iniciativas  particulares  voltadas  à  conservação,  e  não  o 
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contrário, como se está a fazer no caso presente:

Art. 11 [...] Parágrafo único. Verificada a ocorrência do 
previsto na alínea a do inciso I deste artigo, os órgãos 
competentes  do  Poder  Executivo  adotarão  as  medidas 
necessárias para proteger as espécies da flora e da fauna 
silvestres ameaçadas de extinção caso existam fatores que o 
exijam,  ou  fomentarão  e  apoiarão  as  ações  e  os 
proprietários de áreas que estejam mantendo ou sustentando 
a sobrevivência dessas espécies.

Vê-se,  portanto,  que  a  imensa  gama  de  documentos  e 

compromissos (inclusive, internacionais, e já internalizados pelo país) 

voltados  à  conservação  da  área em  liça  somam-se  aos  proibitivos 

constitucionais e LEGAIS categóricos descritos na Lei da Mata Atlântica, 

consoante dados extraídos de documentos oficiais, do próprio Estudo de 

Impacto  Ambiental  e  da  Avaliação  Ambiental  Estratégia  encomendada  pelo 

Estado da Bahia, tornando indene de dúvidas a INVIABILIDADE AMBIENTAL DO 

EMPREENDIMENTO, conforme adiante demonstrar-se-á (tópicos 6 a 8).

6.1  DAS  ESPÉCIES  EM  EXTINÇÃO  EXISTENTES  NO  LOCAL  EM  QUE  SE  PRETENDE 

IMPLANTAR O EMPREENDIMENTO - Impedimento ditado pelo Artigo 11, inciso I, 

alínea “a”, da Lei 11.428/06.

Art. 11. O corte e a supressão de vegetação primária ou nos 
estágios  avançado  e  médio  de  regeneração  do  Bioma  Mata 
Atlântica ficam vedados quando:
I - a vegetação:
a) abrigar  espécies  da  flora  e  da  fauna  silvestres 
ameaçadas de extinção, em território nacional ou em âmbito 
estadual, assim declaradas pela União ou pelos Estados, e a 
intervenção  ou  o  parcelamento  puserem  em  risco  a 
sobrevivência dessas espécies;

Consoante teor das informações conclusivas às  fls. 8-

175/184/189 do EIA, Tomo II, vol. 2 (Anexo I, fls. 08/22, e mídia digital à 

f. 1186 do ICP), foram encontradas na área do empreendimento espécies de 

vegetação  (flora)  ameaçadas  de  extinção (conforme  lista  Oficial  do 

Ministério  do  Meio  Ambiente),  quais  sejam:  Euterpe  edulis (palmito), 

Helicostylis tomentosa (amora) e a Syagrus botryophora (pati), encontradas 

na ADA e, além dessas, a Dalbergia nigra, encontrada na AII. Tais dados, 

ademais, encontram-se possivelmente subdimensionados, dada o pouco tempo de 

campanhas em campo e os equívocos metodológicos apontados no já referido 

documento encaminhado pelo Parquet ao IBAMA (fls. 1035/1103 do ICP) e nas 

informações produzidas pelos cientistas sobre a região. 

Veja-se o que consta no Tomo II, volume 2, f. 8-165 

(Anexo 1, f. 07, e mídia digital às fls. 1186 do ICP 097/2011-61):

EIA - 8-165 – TOMO II: 

29



“Neste contexto, pode-se observar que nas áreas diretamente 
afetada, de influência direta e indireta do empreendimento 
Porto Sul ainda existem espécies que são consideradas vul-
neráveis ou ameaçadas de extinção pelas duas principais 
instituições conservacionistas:  o IBAMA, órgão do governo 
brasileiro, e a IUCN, organização não governamental de âm-
bito internacional”.

“Segundo a Instrução Normativa, nº 6, de 23 de setembro de 
2008, do Ministério do Meio Ambiente, na área diretamente 
afetada – ADA existe uma espécie considerada ameaçada de 
extinção: o palmito (Euterpe edulis). A  Euterpe edulis  é 
uma espécie típica da mata atlântica, de onde se extrai o 
palmito, cuja extração descontrolada reduziu sua população 
drasticamente”. 

“Em algumas áreas, como no sul da Bahia, as populações de 
palmito praticamente só são encontradas em áreas de flores-
ta preservada, em unidades de conservação ou áreas de difí-
cil acesso. Por ser uma espécie de estágio sucessional cli-
máceo, o palmito necessita de áreas sombreadas e pouco an-
tropizadas para se desenvolver, o que o coloca como espé-
cie-chave na preservação dos remanescentes florestais de 
mata atlântica (LORENZI et al, 2004)”.

“Para a área de influência indireta, a espécie de jaca-
randá-da-bahia (Dalbergia nigra) é considerada ameaçada de 
extinção pela mesma Instrução Normativa do MMA. O jacaran-
dáda-bahia é uma espécie que ocorre na floresta pluvial 
atlântica, entre os estados da Bahia e de São Paulo e está 
na lista da flora brasileira ameaçada de extinção por seu 
alto potencial madeireiro. Produz grande quantidade de se-
mentes, mas a propagação é dificultada por papagaios que se 
alimentam dos frutos imaturos”.
[...]

“De acordo com a Lista da Flora Ameaçada de Extinção com 
ocorrência no Brasil, da IUCN/2009, existem, na área dire-
tamente afetada – ADA, duas espécies vulneráveis à extin-
ção: o pati (Syagrus botryophora) e a amora (Helicostylis 
tomentosa). O pati é uma palmeira, nativa da costa atlânti-
ca leste do Brasil, cuja existência está ameaçada pela de-
gradação das áreas costeiras e das planícies litorâneas. 
Por ser uma espécie pioneira e de rápido crescimento, sua 
dispersão é relativamente fácil, entretanto sua ocupação é 
substituída por plantios de outras espécies frutíferas de 
maior potencial econômico (LORENZI  et al, 2004). A amora 
(Helicostylis tomentosa) é uma espécie das florestas tropi-
cais sulamericanas, que tem alto valor econômico, por seu 
potencial madeireiro e medicinal. Por ser uma espécie do 
estágio médio de regeneração da floresta, ela é indicadora 
de áreas preservadas e tende a ser suprimida de maneira se-
letiva o que a coloca na situação de espécie vulnerável à 
extinção. Para a área de influência indireta, a lista da 
flora ameaçada de extinção da IUCN/2009 indica, além do ja-
carandá-da-bahia, referida pelo MMA (BRASIL, 2008), o ara-
pati (Arapatiella psilophylla). O arapati é uma árvore en-
dêmica da mata atlântica sul baiana, alto valor ecológico e 
potencial madeireiro por sua utilização em obras hidráuli-
cas e da construção civil (LORENZI, 2002a). Por ser uma es-
pécie clímax, seletiva e de distribuição irregular, o ara-
patiindica uma área em estágio médio avançado de regenera-
ção, ocorrendo em áreas de topos de morro, onde os solos 
são argilosos, férteis e bem drenados (LORENZI, 2002a)”.

Mais adiante, às fls. 8-177/8-186 do Tomo II, vol. 2, do 

EIA (Anexo I, fls. 10/19, e mídia digital à f. 1186 do ICP 097/2011-61), 

consta do Estudo de Impacto Ambiental que foram encontrados na região na 
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qual  se  pretende  instalar  o  empreendimento  várias  espécies  de  animais 

(fauna) gravemente ameaçados de extinção e endêmicos da Mata Atlântica, 

cabendo, aqui, as mesmas considerações acima tecidas.

“Entre os mamíferos com potencial ocorrência para a região 
destacam-se  cinco  táxons  com  algum  grau  de  ameaça  de 
extinção (MMA,  2008):  a  suçuarana (Puma  concolor) 
(Vulnerável),  o macaco-prego (Cebus  xanthosthernos) 
(Criticamente  ameaçada),  o  ouriço-preto (Chaetomys 
subspinosus) (Vulnerável), a preguiça-de-coleira (Bradypus 
torquatus) (Vulnerável) e o saruê-bejú (Callistomys pictus) 
(Vulnerável). Seis espécies são  endêmicas do Bioma Mata 
Atlântica (FONSECA et al., 1996): o macaco-prego, o ouriço-
preto, a preguiça-de-coleira, o sariguê (Didelphis aurita), 
o ouriço-cacheiro (Sphiggurus insidiosus) e o saruê-bejú, 
sendo este endêmico do sudeste da Bahia (VAZ, 2002)”.

Das várias espécies encontradas na ADA e AID e AII, e 

elencadas no EIA, somadas àquelas apontadas pelo Livro Vermelho da Fauna 

Ameaçada de extinção e estudos feitos por pesquisadores acerca dessa área, 

algumas merecem destaque:

• Cebus  xanthosternos,  conhecido  como macaco-prego-do-peito-amarelo 
(animal criticamente ameaçado de extinção constante na lista brasileira e 
internacional da fauna ameaçada de extinção);

Demonstrando  a  coesão  de  Políticas  voltadas  à 

conservação da Espécie, e uma vez mais à luz das diretrizes e posturas de 

Estado firmadas, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

prevê em seu sítio oficial que essa Espécie,  conhecida vulgarmente como 

“macaco-prego-do-peito-amarelo”, é apontada como  CRITICAMENTE AMEAÇADA DE 

EXTINÇÃO, e para a qual existem três PANs (PLANOS NACIONAIS):

> Plano Nacional Para A Conservação dos Mamíferos 
da Mata Atlântica Central;
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> Plano  de  Ação  Nacional  para  Conservação  dos 
Primatas do Nordeste;

> Plano  de  Ação  Nacional  de  Conservação  dos 
Manguezais. 

Note-se que como principais fatores de ameaça, conforme 

dados  abaixo  colacionados,  colhidos  da  página  do  ICMBIO,  constam  “a 

perda/fragmentação  de  habitat,  desmatamento  e  caça”29.  Igual  causa  foi 

apontada pelo EIA, Tomo II, vol. 2, pág. 8-200/201 (Anexo I, fls. 24/25, e 

mídia digital à f. 1186 do ICP 097/2011-61):

“Dos dados secundários obtidos nessas publicações (relató-
rios e artigos) constam 41 espécies de mamíferos, 12 de 
aves, 92 de anfíbios e 70 de repteis.
Entre os mamíferos com potencial ocorrência para a região 
destacam-se cinco táxons com algum grau de ameaça de extin-
ção (MMA, 2008): a suçuarana (Puma concolor) (Vulnerável), 
o macaco-prego (Cebus xanthosthernos) (Criticamente ameaça-
da), o ouriço-preto (Chaetomys subspinosus) (Vulnerável), a 
preguiça-de-coleira (Bradypus torquatus) (Vulnerável) e o 
saruê-bejú (Callistomys pictus) (Vulnerável). Seis espécies 
são  endêmicas  do  Bioma  Mata  Atlântica (FONSECA  et  al., 
1996): o macaco-prego, o ouriço-preto, a preguiça-de-colei-
ra, o sariguê (Didelphis aurita), o ouriço-cacheiro (Sphig-
gurus insidiosus) e o saruê-bejú, sendo este endêmico do 
sudeste da Bahia (VAZ, 2002)”.

“O desmatamento e a caça são os principais fatores associa-
dos  ao  declínio  populacional  do  macaco-prego,  do  ou-
riço-preto, da preguiça-de-coleira e do saruê-bejú, na re-
gião de estudo. A fragmentação florestal e consequente iso-
lamento das populações é responsável pela redução do fluxo 
gênico que compromete a viabilidade genética das espécies 
estritamente relacionadas às fisionomias florestais ou as-
sociadas a estas, como a cabruca (MMA, 2008)”.

Os  “PANs”  (Planos  Nacionais)  compreendem  “objetivos, 

metas e ações para a conservação de 27 táxons ameaçados de extinção”, 

[...], “tendo por objetivo incrementar a viabilidade das espécies-alvo, com 

a reversão do declínio populacional e ampliação da extensão, conectividade 

e qualidade de seus hábitats em áreas estratégicas dentro de cinco anos”.30 

Sendo  metas  oficiais  estabelecidas  e  fomentadas  pelo 

próprio MMA/ICMBIO, constituem-se em Política Federal de Estado, a revelar 

o desacerto deste empreendimento nessa localidade e a incoerência do órgão 

licenciador ao conceder a Licença Prévia de Viabilidade Ambiental, apesar 

dos insuplantáveis riscos a tais espécies. 

Eis trechos recortados diretamente do sitio oficial do 

ICMBIO, sobre o conhecido “Macaco-Prego-do-Peito-Amarelo”:

29 http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/lista-especies/1405-
macaco-prego-do-peito-amarelo-cebus-xanthosternos. 

30 http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/plano-de-acao/372-pan-
mamiferos-da-mata-atlantica.html.
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MACACO-PREGO-DO-PEITO-AMARELO – SAPAJUS XANTHOSTERNOS

[...]

MACHADO et al., 2005

GRUPO: Mamíferos

ESPÉCIE: Sapajus xanthosternos (Wied-Neuwied, 1826)

NOME ANTIGO: Cebus xanthosternos Wied-Neuwied, 1826

NOME VULGAR: Macaco; Macaco-prego; Coité, Piticau; Macaco-preto; 
Macaco-mirim; Macaco-verdadeiro; Macaco-prego-do-peito-amarelo

FATORES DE AMEAÇA:  Perda/fragmentação do hábitat, desmatamento, 
caça

BIOMA Caatinga; Cerrado; Mata Atlântica

PLANO DE AÇÃO: PAN Mamíferos Mata Atlântica Central PAN Primatas 
do Nordeste PAN Manguezais(previsto para 2013)

CENTROS DE PESQUISA: CBP

UNIDADES  DE  CONSERVAÇÃO:  Rebio     Mata  Escura  ²  (MG);
PE Serra do Conduru, PE Sete Passagens¹, Rebio     de Una  ² (BA).31

• Leontopithecus  chrysomelas,  conhecido  como  mico-leão-de-cara-
dourada(classificado  na  categoria  como  “Em  perigo  de  extinção”);

Tanto  quanto  o  macaco-prego-do-peito-amarelo,  o  mico-

leão-da-cara-dourada  também  é  integrante  do  PLANO  NACIONAL  PARA  A 

31 Fonte:  http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/lista-
especies/1405-macaco-prego-do-peito-amarelo-cebus-xanthosternos. 
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CONSERVAÇÃO DOS MAMÍFEROS DA MATA ATLANTICA CENTRAL32, sendo apontada pelo 

site oficial do ICMBIO como “EM PERIGO” e tendo como fatores de ameaça, a 

“Perda/Degradação de hábitat, comércio ilegal, doença”. 

•C.  Subspinosus,  conhecido  como  luis-cacheiro-piaçava  (classificado  na 

categoria Vulnerável);

O “Ouriço Preto” é também ameaçado de extinção, e Espé-

cie também prevista no PLANO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS MAMÍFEROS DA 

MATA ATLANTICA CENTRAL, que tem por objetivo “reverter o declínio populaci-

onal da espécie, cinco anos, evitando a sua extinção”, figurando como a Es-

pécie nº 17 da Série Espécies Ameaçadas” (art. 2º do Plano Nacional para a 

Conservação do Ouriço-preto 'Chaetomys subspinosus' - PAN Ouriço Preto).33

No  que  tange  às  avifauna,  foram  encontradas,  ainda, 

duas espécies com  risco global de extinção, o que significa que  existe 

risco de as mesmas serem exterminadas da face da Terra:

32 Fonte: http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/lista-especies/143-
mico-leao-da-cara-dourada-leontopithecus-chrysomelas.html#g_1_0

33 Fonte:   http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/docs-plano-de-acao/pan-ourico-
preto/livro_ourico_preto_web.pdf.
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• Glaucis dohrnii, conhecido como Balança-rabo-canela ou Beija-flor-canela 

(listada como espécie em perigo de extinção em nível nacional e global):

• Herpsilochmus pileatus, conhecido como chorozinho-de-boné (listada como 

espécie vulnerável em nível nacional e global);

A  exposição  das  informações  acerca  da  avifauna 

encontrada na região, em termos técnicos, é incapaz de esconder a magnitude 

da riqueza local, tornando desnecessário qualquer comentário em adição aos 

constantes no próprio EIA, Tomo II, vol. 2, fls. 8-217/8-249 (Anexo I, fls. 

26/58, e mídia digital à f. 1186 do ICP):

A atual lista de aves do Brasil consta com 1801 espécies 
de ocorrência confirmada para o território nacional (CBRO, 
2011), sendo que Cordeiro (2001)  estima que cerca de 400 
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espécies de aves ocorrem em todo o sul da Bahia, com áreas 
de  relevante  interesse  para  conservação  de  determinadas 
espécies, que ocorrem apenas nessa região.

De  acordo  com  os  relatórios  citados  acima,  foram 
identificadas 191 espécies para as áreas de Aritaguá e 
Ponta do Tulha, sendo que para Aritaguá foi considerada a 
ocorrência de 134 espécies de aves (BAMIN/SETE/ELO, 2011). 
Destas,  doze  são  endêmicas  do  Bioma  Mata  Atlântica: a 
tiriba-de-orelha-branca (Pyrrhura leucotis), o periquito-
rico (Brotogeris tirica), a murucututu-de-barriga-amarela 
(Pulsatrix koeniswaldiana), o balança-rabo-canela (Glaucis 
dohrnii), o beija-flor-cinza (Aphantochroa cirrochloris), 
o  beija-flor-de-fronte-violeta  (Thalurania  glaucopis),  o 
surucuá-variado (Trogon surrucura), o casaca-de-couro-da-
lama  (Furnarius  figulus),  o  joão-botina-da-mata 
(Phacellodomus  erythrophthalmus),  o  tachuricampainha 
(Hemitriccus  nidipendulus),  o  tiê-sangue  (Ramphocelus 
bresilius) e a saíra-setecores (Tangara seledon) e apenas 
uma está ameaçada de extinção: o balança-rabo-canela (em 
perigo). Essa espécie distribui-se em Matas de Baixada e é 
muito  rara,  sendo  que  a  sua  pequena  distribuição 
geográfica e a perda de hábitats são as principais ameaças 
à sua conservação (MMA, 2008). (grifo nosso)

Ainda de  acordo com o EIA, foram encontradas  10 (dez) 

espécies de aves endêmicas da Mata Atlântica (vide Tomo II, vol. 2, p. 8-

217/8-249 - Anexo I e mídia digital à f. 1186 do ICP 097/2011-61):

Destaca-se o registro de 10 espécies endêmicas do Bioma 
Mata Atlântica, sendo que sete foram registradas na ADA: 
Dendrocincla  turdina,  Herpsilochimus  pileatus, 
Phacellodomus  erythrophthalmus,  Pyrrhura  leucotis, 
Ramphocelus bresilius, Tangara brasiliensis e Thamnophilus 
ambiguus; duas na AID: Atilla rufus e Ramphocelus bresilius 
e quatro na AII: Phacellodomus erythrophthalmus, Pyrrhura 
leucotis,  Ramphocelus  bresilius  e  Tangara  brasiliensis. 
(grifo nosso)

No que tange aos anfíbios, destaque-se a ocorrência de 

Sphaenorhynchus Pauloalvini,  conhecida como pererequinha-limão (DD, IUCN 

2011),  “espécie  desaparecida  por  cerca  de  30  anos  e  redescoberta 

recentemente  no  município  de  Una,  Estado  da  Bahia,  mas  descrita 

originalmente  para  Itabuna,  Bahia,  localidade  próxima  à  área  do 

empreendimento” (EIA, Tomo II, vol. 2, f. 8-250 - Anexo I, f. 59, e mídia 

digital à f. 1186 do ICP), também considerada espécie ameaçada de extinção.

Ademais,  conforme  dados  extraídos  do  próprio  sítio 

eletrônico da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado da 

Bahia, a Área de Proteção Ambiental da Lagoa Encantada, criada pelo Decreto 

Estadual  nº  2.217  de  14/07/93,  e  ampliada  pelo  Decreto  nº  8.650  de 

22/09/2003, apresenta espécies  raras e endêmicas, com destaque para os 

seguintes  mamíferos  ameaçados de extinção: preguiça-de-coleira (Bradypus 

torquatus), sagui-de-tufo-branco (Callithrix penicillata kuhlii) e a lontra 

(Luntra longicaudis). Ou seja, a área - a ser diretamente impactada pelo 
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empreendimento - é descrita pelo Estado da Bahia como sendo hábitat de 

vários animais ameaçados de extinção34. (vide, ainda, item 6.4 da inicial)

Portanto,  observa-se  claramente  que  a  intervenção 

decorrente  da  construção  do  reportado  empreendimento  colocará  em  grave 

risco a sobrevivência de diversas espécies da fauna, muitas das quais, como 

acima exposto, endêmicas da região e seriamente ameaçadas de extinção.

Como já demonstrado, a supressão ou corte de vegetação 

da Mata Atlântica, segundo o art. 11 da Lei n° 11.428/2006 é PROIBIDA, sem 

qualquer exceção, ainda que o empreendimento se enquadre como de utilidade 

pública ou interesse social.

Vê-se,  pois,  que  a  implantação  do  empreendimento 

portuário em voga (composto de Terminais de Uso Privado) nessa localidade, 

a  despeito  da  questionável  utilidade  pública,  encontra  impeditivos 

insuperáveis perante a Lei da Mata Atlântica, o que, por si só, já torna 

inviável sua localização na área, a ensejar a NULIDADE DA LICENÇA PRÉVIA 

EXPEDIDA, além da impossibilidade da concessão da Licença de Instalação.

6.2 DA FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DE MANANCIAIS OU DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE 

EROSÃO - Impedimentos ditados pelo Artigo 11, inciso I, alínea “b”, da Lei 

11.428/06:

Art.  11.  O  corte  e  a  supressão  de  vegetação 
primária  ou  nos  estágios  avançado  e  médio  de 
regeneração do Bioma Mata Atlântica ficam vedados 
quando:
I - a vegetação:
[...]
“b) exercer a função de proteção de mananciais
 ou de prevenção e controle de erosão;”

Em consonância com o quanto expendido no item supra, e 

com o mesmo escopo de preservação da fauna terrestre e aquática, a APA da 

34 Fonte: http://www.meioambiente.ba.gov.br/conteudo.aspx?s=APAENCAN&p=APAAPA.
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Lagoa  Encantada tem  também  o  objetivo  de  conservar  além  dos  valiosos 

ecossistemas  remanescentes  da  Mata  Atlântica  presentes  na  bacia,  sua 

nascente, os manguezais e áreas úmidas associadas a seu estuário.

De  acordo  com  a Avaliação  Ambiental  Estratégica 

contratada pelo Estado da Bahia acerca do Porto Sul, já tangenciada em item 

anterior, o conceito de áreas úmidas é dado pela Convenção de Ramsar, da 

qual o Brasil é signatário, que inclui dentre as áreas úmidas os seguintes 

sistemas:  “pântanos,  charcos,  turfas  e  corpos  de  água,  naturais  ou 

artificiais, permanentes ou temporários, com água estagnada ou corrente, 

doce,  salobra  ou  salgada,  incluindo  estuários,  planícies  costeiras 

inundáveis, ilhas e áreas marinhas costeiras, com menos de seis metros de 

profundidade na maré baixa, onde se encontram alguns dos ambientes mais 

produtivos e de maior diversidade biológica do Planeta”.35

A  AAE  reconhece  que  na  região  de  implantação  do 

Complexo  Porto  Sul  as  áreas  úmidas  mais  significativas  associam-se  às 

seguintes fisionomias (pág. 182, Anexo IV, Tomo II): 

•estuário e manguezais do rio Almada (Figura 3.40 e 3.41); 

•o complexo da Lagoa Encantada  ; e 

•as áreas úmidas associadas aos rios e às restingas arbóre-
as. 

E prossegue:

“Estando inseridos no Bioma Mata Atlântica, os ecossiste-
mas aquáticos continentais e estuarinos presentes no muni-
cípio de Ilhéus contêm uma parcela significativa da diver-
sidade  biológica  regional,  com  ocorrência  de  espécies 
constantes em listas-vermelhas, além de aves migratórias. 
Nessa região, ocorrem várias fisionomias de floresta om-
brófila e cabruca, além de restingas e manguezais ao longo 
dos estuários, com elevado grau de conectividade”. (Avali-
ação Ambiental Estratégica – AAE – página 182)

“Além da alta riqueza biológica desses ecossistemas aquá-
ticos continentais e estuarinos, a grande fragilidade e o 
grau de ameaça existente ampliam a sua relevância, justi-
ficando a sua classificação como de alta prioridade para a 
conservação e a sua obrigatoriedade de preservação legal”. 
(Avaliação Ambiental Estratégica – AAE, pág. 182)

Em  trechos  que  seguem,  a  Avaliação  Ambiental 

Estratégica, além de ressaltar a importante fauna aquática da área, com 

algumas espécies consideradas vulneráveis ou ameaçadas de extinção, informa 

que a vegetação presente na área, sobretudo a de manguezal, é a responsável 

pela proteção da erosão e o carreamento de areia para o leito do rio, 

evitando-se o assoreamento, conforme página 184 da AAE (Anexo IV, Tomo II):

35 AAE – Avaliação Ambiental Estratégica Porto Sul – págs. 182/189 - 3.3.2 Biodiversidade e 
Dinâmica dos Ecossistemas Aquáticos Continentais e Estuarinos (Anexo IV, Tomo II). 
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“Os manguezais são ecossistema protegidos pela legislação, 
sendo  considerados  como  Área  de  Preservação  Permanente 
(APP).  [...]  A  preservação  desta  faixa  contígua  ao 
manguezal evita ainda a erosão e o carreamento de areia 
para  o  leito  do  rio,  evitando  o  assoreamento”. [...] 
(Avaliação Ambiental Estratégica – AAE – página 184)

[...]
“Lagoa Encantada. 
A lagoa Encantada e seu entorno apresentam grande relevân-
cia ambiental, sendo considerada a maior lagoa da bacia do 
rio Almada, com cerca de 5 km de comprimento e inserida em 
APA [Área de Proteção Ambiental]” (página 184). 
[...]
“A lagoa Encantada sofre, mesmo que raramente, a penetração 
do mar, visto a presença de espécies típicas estuarinas e 
representa área de descanso de aves migratórias, o que con-
fere ao sistema, importante função ecológica” (página 185).
[...]
“Dentre os principais impactos verificados para a lagoa, 
citam-se a ausência de tratamento de esgotos e de disposi-
ção adequada de lixo da comunidade adjacente (estabelecida 
na APP), a caça e a pesca proibidas, além do desmatamento 
das margens, conforme relatado por moradores. Segundo a co-
munidade, os fazendeiros do entorno da lagoa estão substi-
tuindo a cabruca por outros plantios agrícolas ou pela pe-
cuária, com intensidade crescente, em função da crise do 
cacau. Essas áreas estão em região de elevada declividade, 
o que confere maior importância à sua conservação, preve-
nindo a erosão e o consequente assoreamento da lagoa. As-
sim, a possibilidade de extinção de espécies da fauna e 
flora em nível local é potencializada pelos impactos supra-
citados.” (AAE – páginas 185/186)

Não apenas o EIA prevê a existência de espécies ameaça-

das de extinção, e o risco não se restringe à fauna terrestre, conforme 

apontado em item anterior. Nas páginas 184 e 203 da AAE (Anexo IV, Tomo 

II), os estudos apontam que a vegetação constante na área em comento é uma 

das principais causas de proteção dos mananciais da região, ao lado da au-

sência da densidade populacional e da presença de zonas úmidas. Vejamos: 

“Atributos relevantes dos manguezais, relacionados à fauna 
associada, como a proteção de espécies, a diversidade bio-
lógica e servir como local de alimentação e reprodução são 
influenciados, negativamente, com o desmatamento da vegeta-
ção. Essa perda de habitat pode, em médio prazo, resultar 
na extinção de espécies da fauna e flora em nível local, 
uma vez que a riqueza biológica dos ecossistemas costeiros 
faz com que essas áreas sejam grandes "berçários" naturais, 
tanto para as espécies características desses ambientes, 
como para peixes e outros animais que migram para as áreas 
costeiras durante, pelo menos, uma fase do ciclo de sua 
vida. Observa-se que os manguezais são excelentes exporta-
dores de material orgânico aos oceanos, ficando atrás, em 
termos de produtividade, apenas dos recifes de corais.” 
(AAE, pág. 184)

“Na  área  de  estudo  são  encontradas  espécies  de  peixes 
consideradas  vulneráveis  ou  ameaçados  de  extinção  pela 
IUCN, podendo-se citar: o atum (espécie  Thunnus obesus), 
considerado  em  risco  significante  de  extinção;  o  peixe 
porco  (Balistes  vetula);  e  o  vermelho  (Cioba  Lutjanus 
analis), considerados como vulneráveis a médio prazo; e o 
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mero  (Epinephelus  itajara),  considerado  criticamente  em 
perigo  de  extinção.  A  ocorrência  destas  espécies  foi 
registrada  nos  desembarques  amostrados  pelo  programa 
REVIZEE, entre 1997 e 1999, e pelo CEPENE, em 2004. [...] 
(Avaliação Ambiental Estratégica – AAE, pág. 203)

Uma vez mais, portanto, vê-se que que a implantação do 

empreendimento nessa localidade encontra mais um impeditivo perante a Lei 

da Mata Atlântica, o que reforça a  inviabilidade de sua localização na 

área, recomendando a consequente a imediata suspensão e posterior NULIDADE 

da LICENÇA PRÉVIA expedida, além da não concessão da LICENÇA DE INSTALAÇÃO.

6.3 DO CORREDOR CENTRAL DA MATA ATLÂNTICA ENTRE REMANESCENTES DE VEGETAÇÃO 

PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO AVANÇADO DE REGENERAÇÃO, E DA PROTEÇÃO AO 

ENTORNO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO – Dos Impedimentos ditados pelo Artigo 

11, inciso I, alíneas “c” da Lei 11.428/06:

“Art.  11.  O  corte  e  a  supressão  de  vegetação 
primária  ou  nos  estágios  avançado  e  médio  de 
regeneração do Bioma Mata Atlântica ficam vedados 
quando:
I - a vegetação:
[...]
c) formar  corredores  entre  remanescentes  de 
vegetação  primária  ou  secundária  em  estágio 
avançado de regeneração;”

O  artigo  11  da  Lei  11.428/06,  inciso  I,  alínea  “c” 

estabelece,  ainda,  que  é  proibida a  supressão  de  vegetação  quando  a 

vegetação, em estágio médio e avançado de regeneração, “formar corredores 

entre remanescentes de vegetação primária ou secundária em estágio avançado 

de regeneração” e “proteger o entorno das unidades de conservação”.

Como visto, o “Porto Sul” se localizaria no interior da 

APA da Lagoa Encantada (Unidade de Conservação), área com  remanescentes 

ambientais importantes em estágio médio e avançado de regeneração. 

Como se não bastasse, é o fato do empreendimento se 

localizar em meio ao Corredor Central da Mata Atlântica, e mais ainda, em 

um dos seus Minicorredores prioritários - conexão entre o Parque Municipal 

da  Boa  Esperança  e  o  Parque  Estadual  da  Serra  do  Conduru,  maciços 

florestais de remanescentes de vegetação primária e secundária em estágio 

avançado de regeneração -, que a torna ainda mais relevante ambientalmente.

Consoante prevê o RIMA, “A região de inserção do Porto 

Sul destaca-se pela presença de muitas Unidades de Conservação e de Mini-

corredores Ecológicos, todos fazendo parte do Corredor Central da Mata 

Atlântica.” (pág. 53, Anexo III, e mídia à f. 1186 do ICP).
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E,  conforme  consta  às  págs.  69/70  do  Relatório  de 

Estudos Locacionais (Anexo II, mídia digital à f. 28-c), “(...) dentre os 

Microcorredores  Ecológicos  definidos  para  o  Estado  da  Bahia  …  o 

Minicorredor Conduru – Boa Esperança encontra-se inserido na área de estudo 

das poligonais de Ponta da Tulha e de Aritaguá 2 [Figura 6.3] (...)”. 

O Parque Estadual da Serra do Conduru é reconhecido como 

um dos centros de endemismo mais importantes de todo o bioma, detendo “um 

dos  maiores  recordes  mundiais  de  diversidade  botânica”.  A  Comissão 

Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) e o The New York Botanical 

Garden registraram a ocorrência de 454 espécies de plantas lenhosas em um 

único hectare inventariado, em floresta situada nas proximidades do Parque 

Estadual da Serra do Conduru (14o S - 39o W) (Thomas et al., 1998”).36

Por sua vez, o  Parque Municipal da Boa Esperança, de 

relevância ambiental também reconhecida pelo The New York Botanical Garden, 

constitui-se de mata primária com seu grande maciço preservado e a presença 

de fauna endêmica, ameaçada de extinção.37

Os  MINICORREDORES  são  áreas  das  mais  prioritárias, 

dentro dos Corredores Centrais de Conservação do Bioma Mata Atlântica, e 

carecem de investimentos, projetos e incentivos para sua conservação e 

restauração por meio de politicas nacionais38.

Não  é  por  outra  razão  que  nos  sítios  oficiais  do 

Ministério do Meio Ambiente é possível avistar chamadas/editais de projetos 

e subprojetos com vistas à implantação de Minicorredores prioritários de 

conservação nessa área, onde onze áreas focais no CCMA foram planejadas e 

definidas por meio de reuniões técnicas, baseados em aspectos biológicos e 

socioambientais, com ampla participação da sociedade.39 

Nessas  tais  “áreas  focais”  foram  destacados  espaços 

prioritários,  denominados  de  “Minicorredores  prioritários”,  para  a 

aplicação dos recursos do projeto. Dos 18 (dezoito) Minicorredores, oito 8 

(oito)  se  localizam  no  Estado  da  Bahia,  sendo  um  deles  justamente  o 

Minicorredor “Esperança-Conduru”.

De notória importância ambiental e resultado de medidas 

tendentes à Conservação das Áreas Prioritárias elencadas pelo Ministério do 

36http://programas.inema.ba.gov.br/sigbiota/iesb/Sig/PROBIO_HTML/Paisagem/CaractPaisagem_SudesteBahia.PDF

37http://esperancaconduru.blogspot.com.br/2012/03/conselho-gestor-pmbe-depende-do.html

38 Consta da página 07 do PROJETO CORREDORES ECOLÓGICOS – PCE – (Componente 3: Corredor Central da Mata 
Atlântica - Áreas de Interstício - Implantação de Mini Corredores Prioritários - EDITAL No  01/2007 - 
CHAMADA DE SUBPROJETOS), a alusão às negociações entre o “Governo Brasileiro, as organizações da Sociedade 
Civil, a Cooperação Internacional, nas figuras do Banco Mundial e do Governo Alemão, por meio do KFW”. E 
prossegue: “2.1.4. O PCE, por intermédio do KfW e do RFT – Rain Forest Trust Fund do Banco Mundial, vem 
obtendo financiamento para testar novos processos de planejamento em espaços territoriais denominados de 
Corredores Ecológicos”.

39http://www.mma.gov.br/estruturas/sbf_corredores/_arquivos/pce_chamada_ccma_alterada.pdf
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Meio Ambiente, o Corredor Central da Mata Atlântica é apontado em inúmeras 

pesquisas  científicas  como  responsável  pela  conexão  entre  fragmentos, 

aumentando o hábitat e propiciando a ocorrência do fluxo gênico entre as 

espécies de fauna que habitam os dois maciços, imprescindível, pois, à 

manutenção das espécies, muitas das quais ameaçadas de extinção:

“Formar  Corredor  requer  conectar  fragmentos  florestais 
através  de  uma  rede  de  unidades  de  reservas  florestais 
públicas e privadas, da demarcação adequada das reservas 
legais  e  das  áreas  de  preservação  permanente  nas 
propriedades  rurais,bem  como  a  identificação  das  áreas 
prioritárias para a conservação, mesmo aquelas que estão 
degradadas  e  devem  ser  restauradas.  Ligar  um  trecho  de 
floresta a um outro trecho é uma das principais funções do 
corredor ecológico, para que uma área protegida não fique 
isolada e possa se abrir para outros locais e espécies 
nativas.  O  projeto  de  um  corredor  ecológico  permite  o 
trânsito  de  espécies  de  fauna  e  flora  entre  as  matas 
interligadas”.

[...]

“Os corredores de biodiversidade são planejados em áreas de 
forte influência e importância biológica, onde concentra-se 
grande  parte  da  biodiversidade  de  animais,  vegetais  e 
demais reinos.  O Minicorredor Ecológico Esperança-Condurú 
está localizado no Corredor Central da Mata Atlântica, onde 
estão  situadas  os  últimos  continuos  florestais  de  um 
ecossitema considerado um dos mais ricos em biodiversidade 
de todo o planeta [...]”40.

Voltando ao EIA, em seu Tomo II, volume 2, pág. 8-177 

(Anexo I, f. 10, e mídia digital à f. 1186 do ICP), vê-se que o mesmo 

também reconhece plenamente o que se está a sustentar: 

“A região de Aritaguá, no sul da Bahia, está inserida no 
Bioma Mata Atlântica, um dos ecossistemas mais ameaçados do 
planeta com menos de 27% de sua extensão original, incluin-
do os remanescentes de vegetação de campos naturais, res-
tingas e manguezais (mas apenas 7% de fragmentos conserva-
dos) (MINISTÉRO DO MEIO AMBIENTE, 2007). Ainda, faz parte 
do Corredor Central da Mata Atlântica, região do sul da Ba-
hia definida pelo programa Corredores Ecológicos coordenado 
pelo  Ministério  do  Meio  Ambiente  no  âmbito  do  Pro-
grama-Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais no 
Brasil (PPG-7), que lida com a dinâmica da fragmentação e 
promove a formação e a conservação de grandes corredores na
Amazônia e na Mata Atlântica (MINISTÉRO DO MEIO AMBIENTE, 
2006)”.

“O Corredor Central da Mata Atlântica equivale a aproxima-
damente 12 milhões de hectares com aproximadamente 12% de 
sua área cobertos por floresta nativa e abrange, além do 
sul da Bahia, a quase totalidade do Espírito Santo e peque-
nas áreas do leste de Minas Gerais (CONSERVAÇÃO INTERNACIO-
NAL BRASIL). Abrange dois centros de endemismo, definidos 
com base na área de distribuição de vertebrados, de borbo-
letas e de plantas (MINISTÉRO DO MEIO AMBIENTE, 2006)”.

O mapa adiante colacionado, extraído da pág. 53 do RIMA, 

40 http://esperancaconduru.blogspot.com.br/2012/03/corredor-ecologico-um-conceito-para.html
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se  presta  a  demonstrar  a  localização  do  Minicorredor  prioritário  (que 

interliga as Unidades de Conservação Parque Estadual da Serra do Conduru e 

Parque Municipal da Boa Esperança), parte integrante do Corredor-Central da 

Mata Atlântica (Anexo III e mídia digital à f. 1186 do ICP).

A Unidade de Conservação de Proteção Integral do Parque 

Municipal  da  Boa  Esperança se  localiza  sob  as  Coordenadas:  14°46'49"S 

39°4'47"W41,  logo  abaixo  da  área  do  empreendimento,  a  demonstrar 

categoricamente que este rompe com a conexão entre as duas Unidades de 

Conservação: Parque Estadual do Conduru e o Parque da Boa Esperança, onde 

sobejam maciços e remanescentes florestais de estágio sucessional primário 

e avançado de regeneração. Veja-se:

Abaixo, outro mapa descreve os corredores ecológicos e 

as duas Unidades de Conservação  de Proteção Integral (Parque Estadual da 

Serra  do  Conduru  e  Parque  Municipal  da  Boa  Esperança),  revelando  o 

rompimento do citado Corredor pelo empreendimento, de modo a configurar, 

por via de consequência, a ofensa ao artigo 11, inciso I, alínea “c”:

41 Fonte:  http://wikimapia.org/#lang=pt&lat=-14.776708&lon=-9.078541&z=13&m=b&show=/2611440/pt/Parque-
Municipal-da-Boa-Esperança
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Eis o que prevê a Avaliação Ambiental Estratégica sobre 

os MiniCorredores e Áreas de Proteção Ambiental (Anexo IV, Tomo II):

“Neste  sentido,  a  APA  foi  eleita  como  modelo  de  UC 
particularmente  adequado  para  a  consecução  da  Política 
Estadual de Administração dos Recursos Ambientais (Lei no 
7.799/01), pelo fato de possuir caráter disciplinador do 
uso dos recursos naturais e ocupação do solo e possuir 
entidade gestora própria, o órgão ambiental estadual, o 
qual  deve  ser  consultado  por  ocasião  da  instalação  de 
atividades  consideradas  efetiva  ou  potencialmente 
degradadoras  (OGATA,  2001)”.  (Avaliação  Ambiental 
Estratégica – AAE, pág. 172)

E quanto aos Minicorredores:

“Os  Minicorredores  foram  definidos  com  base  na  elevada 
biodiversidade,  no  significativo  número  de  espécies  da 
flora e da fauna endêmicos e ameaçados de extinção, na 
presença  de  novas  espécies  recentemente  descritas  pela 
ciência  e  pelo  elevado  potencial  de  conectividade  das 
matas, o que se deve, em parte, à presença de cabrucas 
(IMA, 2009)”. (AAE, página 174)

Aspecto digno de nota é o fato do EIA/RIMA (e o IBAMA) 

ter  desconsiderado,  quando  da  análise  da  viabilidade  ambiental,  a 
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existência de cabrucas nas áreas integrantes dos Corredores/Minicorredores.

Embora  essa  técnica  de  plantio  típica  da  cultura 

cacaueira - caracterizada por rareamento do sub-bosque de remanescentes 

florestais da Mata Atlântica para o plantio de cacau – possa implicar em 

menor relevância para no tocante à flora, sobretudo ante a inexistência de 

políticas sérias estabelecidas para o manejo adequado das áreas (controle 

da  utilização  de  herbicidas,  pesticidas  e  outros),  a  própria  Avaliação 

Ambiental  Estratégica  aponta  seu  valor  ambiental,  reconhecendo  a  alta 

diversidade natural das florestas da região, a função de banco genético de 

valor inestimável, como viveiros naturais de propágulos e sementes, etc.

Consta da pág. 175 da AAE (Anexo IV, Tomo II): 

“Algumas áreas de cabruca podem conter até 110 espécies de 
árvores em um único hectare, com índices de Shannon-Weaver 
que podem variar de 3,31 a 4,22 nats ind-1, o que, em 
parte, reflete a alta diversidade natural das florestas da 
região (SAMBUICHI, 2002; 2006).  Tal situação peculiar faz 
com  que  as  cabrucas  atuem  como  uma  matriz  permeável, 
funcionando como corredores biológicos entre os fragmentos 
florestais  e  outras  formas  de  uso  da  terra (SAMBUICHI, 
2002)”.
[...]
As cabrucas, também, representam um banco genético de valor 
inestimável para as espécies arbóreas nativas (SAMBUICHI, 
2002), funcionando como um grande viveiro de propágulos e 
sementes (LOBÃO et al., 1999). Contém, ademais, uma fauna 
diversificada, principalmente se houver áreas de florestas 
próximas  ou  adjacentes  (SPERBER  et  al.,  2004),  o  que 
evidencia o grande potencial de uso dessas áreas para a 
conservação da biodiversidade ”. (AAE, pág. 175)

No tocante à  fauna, a “cabruca” apresenta ainda maior 

valor ecológico, consoante a mesma Avaliação Ambiental Estratégica:

“Apesar  da  forte  influência  antrópica,  as  cabrucas 
desempenham  papel  relevante  na  conservação  da 
biodiversidade, ao permitir a circulação da fauna nativa 
por áreas mais extensas (SAATCHI et al., 2001; PARDINI, 
2004), por minimizar o efeito de borda e apresentar um 
grande potencial para restauração de áreas de floresta, 
conectar  unidades  de  conservação  e  prestar  serviços 
ambientais relevantes (LOBÃO, 2007; ARAÚJO et al., 1998; 
SAMBUICHI,  2002;  SETENTA  et  al.,  2005)”.  (Avaliação 
Ambiental Estratégica – AAE, pág. 175).

“Um estudo realizado nas proximidades de da REBIO de  Una 
revelou que as cabrucas podem suportar pelo menos 70% das 
espécies de sapos terrestres, pequenos mamíferos e morcegos 
encontrados  nas  florestas  nativas  vizinhas (Pardini, 
2004)”. (AAE, pág. 175 – Anexo IV, Tomo II).

Com efeito, na medida em que os Corredores de vegetação 

da Mata Atlântica – ainda que permeados por “Cabrucas” – têm por finalidade 

estabelecer conectividade para a sobrevivência das espécies, em área que o 

Estado Brasileiro reputou como PRIORITÁRIA PARA CONSERVAÇÃO por meio de 
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políticas oficiais e compromissos internacionais assumidos, conclui-se que 

o disposto na alínea “c” do art. 11 está atrelado ao que prevê a alínea “a” 

do mesmo artigo, em vista da existência de espécies ameaçadas de extinção 

em toda a localidade: APA's da Lagoa Encantada e do Rio Almada, Parque 

Estadual da Serra do Conduru e Parque Municipal da Boa Esperança.

A  crescente  fragmentação  da  Mata  Atlântica  tem 

representado uma ameaça cada vez maior de extinção de espécies sensíveis às 

alterações ambientais.  In casu, tal efeito se agrava ainda mais quando, 

como visto, se permite, inclusive, a ruptura de Minicorredor prioritário.

O estudo de fenômenos decorrentes da fragmentação de 

habitats - e das alternativas para minimizar a perda de espécies originais 

sensíveis às alterações antrópicas - tem sido cada vez mais importantes em 

áreas de alta diversidade biológica e elevados níveis de fragmentação dos 

ecossistemas originais, conforme reconhece o órgão ambiental do Estado da 

Bahia em seus documentos oficiais: 

“A interrupção da conectividade original da paisagem em 
decorrência da fragmentação do habitat acarreta diversos 
transtornos  para  as  populações  de  espécies  originais, 
limitando  o  fluxo  gênico  entre  metapopulações  e 
dificultando  a  recolonização  de  fragmentos  através  da 
imigração de indivíduos provindos de outras populações, o 
que  garantiria  a  persistência  de  uma  espécie  a  longo 
prazo”. 

“O confinamento de uma espécie dentro de uma única reserva 
ou fragmento pode interromper a dinâmica de metapopulações, 
diminuindo as chances de recolonização e aumentando o risco 
de sua extinção local (Margules & Pressey, 2000). Mas mesmo 
paisagens fragmentadas podem permitir, em maior ou menor 
grau, a passagem de indivíduos entre ambientes propícios”.42

O Corredor, portanto, não é um fim em si mesmo, pois 

existe em razão dos fragmentos que conecta, com a precípua finalidade de 

viabilizar a sobrevida da fauna e demais ativos ambientais que contém.

Assim,  romper com  o  Corredor  Esperança-Conduru, 

idealizado para conectar duas Unidades de Conservação de suma importância 

para o BIOMA, juntamente com as APA's da Lagoa Encantada - Rio Almada (item 

6.4), é impactar duas das Unidades de Conservação de Proteção Integral mais 

significativas  do  Bioma  Mata  Atlântica,  que  deixam  de  ser  conectadas: 

Parque da Boa Esperança e Parque Estadual da Serra do Conduru. 

6.4. DA INCOMPATIBILIDADE DO EMPREENDIMENTO COM OS DECRETOS Nº 2.217/93 E 

8.650/03, QUE CRIARAM A APA DA LAGOA ENCANTADA – Dos impedimentos ditados 

pelo Artigo 11, inciso I, alíneas “d”, da Lei 11.428/06.

42Fonte:http://programas.inema.ba.gov.br/sigbiota/iesb/Sig/PROBIO_HTML/Paisagem/CaractPaisage
m_SudesteBahia.PDF
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Art.  11.  O  corte  e  a  supressão  de  vegetação 
primária  ou  nos  estágios  avançado  e  médio  de 
regeneração do Bioma Mata Atlântica ficam vedados 
quando:

I - a vegetação:

[...]

d) proteger  o  entorno  das  unidades  de 
conservação;

Note-se que o artigo em comento não faz ressalva no 

tocante à tipo de Unidade de Conservação para a qual haveria a proibição de 

supressão de vegetação, se de proteção integral ou de uso sustentável.

Conforme já explicitado, o Complexo Porto Sul, objeto do 

processo de licenciamento ambiental proposto pelo DERBA (e BAMIN) perante o 

IBAMA,  está  localizado  DENTRO da  Área  de  Proteção  Ambiental  da  Lagoa 

Encantada  e  do  Rio  Almada.  Não  se  localiza,  portanto,  “no  entorno”, 

conforme impedimento ditado pela alínea “d” ora em comento, o que, por si 

só, já constituiria empecilho à implantação do Porto nessa localidade.

O próprio Relatório de Impacto Ambiental, por sua vez, 

ressalta que “A parte terrestre do empreendimento está totalmente inserida 

na área da APA da Lagoa Encantada e Rio Almada” (pág. 54 do RIMA, Anexo III 

e mídia digital à f. 1186 do ICP).

Extrai-se também do Estudo de Impacto Ambiental, a esse 

respeito, o seguinte:

“(...) Em razão da ampliação da APA da Lagoa Encantada em 
direção às nascentes e ao estuário do rio Almada, a APA passa 
a  denominar-se  APA  da  Lagoa  Encantada  e  do  Rio  Almada.  A 
Figura 8.2.6.2.2 apresenta a área da APA da Lagoa Encantada e 
do Rio Almada, bem como, o zoneamento da área da APA da Lagoa 
Encantada.
Em outubro de 2001, a APA da Lagoa Encantada e do Rio Almada 
foi  declarada e  homologada como Reserva da Biosfera da Mata 
Atlântica pela Organização das Nações Unidas – UNESCO. 
A  lagoa  Encantada,  com  cerca  de  5  km  de  comprimento,  é 
considerada  a  maior  lagoa  da  bacia  do  rio  Almada, 
representando  grande  relevância  ambiental.  Segundo  o  IMA 
(2003), além das belezas naturais, como as cachoeiras dos rios 
Caldeiras e Pepite, o ecossistema da lagoa abriga uma avifauna 
composta por gaviões peneira (Elanus leucurus), caramujeiros 
(Rostrhamus sociabilis) e carrapateiros (Milvago chimachima), 
macucos  (Tinamus  solitarius),  mutun-de-bico-vermelho  (Crax 
blumenbachii)  e  garças  brancas  (Casmerodius  albus),  entre 
outros. Além das aves, a presença de  mamíferos como o  mico-
leão-da-cara-dourada (Leontopithecus  rosalia)  e  de  répteis, 
como o jacaré-do-papo-amarelo (Caiman latirostris), aumenta a 
complexidade faunística da região.
O complexo da lagoa Encantada se insere num sistema florestal 
de elevada conectividade, inclusive com o Parque Estadual da 
Serra  do  Conduru  e  com  diversos  remanescentes  de  Mata 
Atlântica e agrossistema de cabruca. A lagoa Encantada sofre, 
mesmo que raramente, a penetração do mar, visto a presença de 
espécies típicas estuarinas e representa área de descanso de 
aves migratórias, o que confere ao sistema, importante função 
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ecológica (IMA, 2009).”  (págs. 8-530/8-532 do EIA, Tomo II, 
vol. III – Anexo I, fls. 60/62, e mídia à f. 1186 do ICP) 

A U.C. - APA da Lagoa Encantada e Rio Almada, seguindo 

as  diretrizes  da  CF/88,  que  erigiu  a  Mata  Atlântica  à  categoria  de 

patrimônio nacional, foi criada em 14.06.1993, por intermédio do Decreto 

estadual nº 2217, com a finalidade precípua de proteger os remanescentes de 

Mata Atlântica e os exemplares endêmicos e raros de fauna e flora local e 

regional.  O  aludido  diploma  legal,  em  suas  considerações,  destacou  a 

importância da proteção da vida existente na Mata Atlântica. In verbis:

“Considerando que a Lagoa Encantada e seu entorno, bem como 
o rio Almada na sua parte inferior, possuem características 
ambientais e paisagísticas significativas com a presença de 
remanescentes da Mata Atlântica e exemplares endêmicos e 
raros  da  fauna  e  flora  local  e  regional,  constituindo 
valioso patrimônio ambiental”;

“Considerando  que  a  região,  por  suas  características 
naturais  de  apreciável  valor  cênico,  favorece  o 
desenvolvimento  do  turismo  ecológico,  compatível  com  as 
exigências do desenvolvimento sustentado da região”;

A importância do ecossistema existente na região foi, 

mais  uma  vez,  reconhecida  pelo  Estado  da  Bahia  quando,  em  22.09.2003, 

através do Decreto nº 8.650, ampliou em 146.000 ha a extensão da APA.

Com  essa  medida,  a  área  da  APA  passou  a  ser  de 

157.745ha, abrangendo os Municípios de Ilhéus, Uruçuca, Itajuípe, Coaraci e 

Almadina. A ampliação da extensão da APA foi assim fundamentada:

“Considerando  a  necessidade  de  proteger  os  valiosos 
ecossistemas remanescentes da Mata Atlântica na bacia do 
Rio Almada, bem como sua nascente, os manguezais e áreas 
úmidas  associadas  a  seu  estuário,  englobando  a  bacia 
hidrográfica do Lago da Barragem do Iguape, excetuando o 
limite oficial do Distrito Industrial de Ilhéus”;

“Considerando toda a riqueza que as áreas indicadas possuem 
como abrigo de espécies raras da fauna e flora locais”;

“Considerando a grande beleza cênica que compõe o referido 
ecossistema  com  imenso  potencial  de  desenvolvimento  do 
ecoturismo”;

“Considerando ser prioridade o incentivo às boas práticas 
de conservação natural em terras privadas (criação de RPNs, 
servidões ecológicas e reservas legais), assim como outras 
atividades  econômico-ecológicas  e  de  educação  ambiental, 
inclusive  com  o  incentivo  à  recomposição  de  florestas 
nativas integradas às cadeias produtivas regionais”.

Infere-se dos Decretos ora mencionados que a criação da 

APA da Lagoa Encantada, como Unidade de Conservação, tornou-se importante 

instrumento de conservação do ambiente natural, pois possibilitou conciliar 

a prática de  atividades econômico-ecológicas, como o  ecoturismo, com  os 

interesses ambientais da região.
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Afigura-se  evidente,  pela  razões  que  motivaram  os 

citados Decretos, que o objetivo básico destes instrumentos é  proteger a 

diversidade biológica da região, disciplinando o processo de ocupação e 

assegurando o uso sustentável dos recursos naturais.

Nessa  esteira,  de  modo  a  aliar  proteção  ambiental  e 

desenvolvimento econômico sustentável, a Resolução do Conselho Estadual do 

Meio Ambiente - CEPRAM nº 1.802/1998 instituiu o Plano de Manejo da APA da 

Lagoa Encantada. 

A aludida Resolução expressa que toda a área da APA só 

poderá ser utilizada para garantir a conservação de remanescentes da Mata 

Atlântica e dos exemplares raros da fauna e flora local e regional. Da 

mesma forma, estabelece que será assegurado o desenvolvimento econômico da 

região, dando-se ênfase às atividades voltadas para o Ecoturismo.

Colacionam-se adiante alguns artigos do Plano de Manejo 

que  demonstram  a  preocupação  em  utilizar  toda  a  extensão  da  APA  para 

preservar e proteger o delicado ecossistema local. Destaca-se, inclusive, 

os artigos referentes à ampliação da Zona de Proteção da Vida Silvestre 

(ZPVS), da Zona de Preservação Permanente (ZPP) e da Zona de Preservação 

Rigorosa (ZPR), com a consequente diminuição da Zona Agricultável (ZAG) e 

da Zona de Ocupação Rarefeita (ZOR), em eloquente escolha pela proteção e 

preservação,  e  a  fim  de  evitar  a  degradação  gerada  por  atividades 

econômicas diversas do ecoturismo.

Art. 6º - Deverá ser ampliado os limites da ZPVS (Zona de 
Preservação da Vida Silvestre) em direção aos limites da ZPP 
(Zona  de  Preservação  Permanente),  limítrofe  norte  da 
supracitada  zona,  na  altura  do  rio  Comprido  e  nas  áreas 
indicadas no mapa de vegetação como vegetação higrófila e mata 
ciliar que lhe fazem limites.

Art. 8º - De acordo com a Legislação Ambiental será proibida a 
caça,  pesca  e  atividades  extrativistas  nas  ZPVS.  Em 
compensação a gestora deverá apresentar no prazo de 1(um) ano, 
alternativas econômicas de exploração em outras áreas para as 
comunidades residentes.

Art. 10º - Para a ZPP (Zona de Preservação Permanente), tendo 
em vista a Resolução CONAMA Nº 004, DE 18 de setembro de 1985, 
em seu Art. 3º, alínea "b", inciso VIII e no Art. 5º, serão 
proibidas as trilhas ecológicas em áreas de manguezal, sendo 
determinado que nestas áreas a visitação se fará através do 
turismo embarcado, margeando a borda dos mangues, levando-se 
em consideração a distribuição natural do manguezal. Não serão 
permitidos cortes para abrir caminhos em manguezais. Trabalhos 
de Educação Ambiental nessas áreas só serão permitidos se os 
monitores ou guias que estarão em contato direto com aquele 
ecossistema, tiverem o preparo técnico da dinâmica do ambiente 
de manguezal sob os pontos de vista da geoquímica, flora e 
fauna adaptados àquele ambiente.

Art. 12º - Considerar como Reserva Ecológica a faixa de 100 
(cem) metros ao redor de lagoas, conforme a Resolução CONAMA 
nº 004, de 18 de setembro de 1985.
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Art. 13º - Considerar a faixa de 300 metros de Restinga como 
áreas de preservação permanente, a contar da preamar máxima, 
de acordo com a Lei Estadual nº 6.569, de 17 de janeiro de 
1994, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 6.785, de 23 de 
setembro de 1997, em seu Art. 4º, inciso XI e Resolução CONAMA 
nº 004, de 18 de setembro de 1985.

Art. 15º -  Parte da ZOR (Zona de Ocupação Rarefeita), que 
ocupa a faixa mínima de 300 (trezentos) metros a contar do 
limite da preamar máxima, deverá ser transformada em ZPP (Zona 
de  Preservação Permanente),  consoante disposto  na Resolução 
CONAMA nº 004, de 18 de setembro de 1985, em seu Art. 3º, 
alínea 'VII' e inciso b.

Art. 16º - Na ZOR (Zona de Ocupação Rarefeita), nenhuma rede 
ou equipamento de saneamento será implantado em área que possa 
atingir o lençol freático, a menos que elimine-se o risco de 
sua contaminação.

Art.  17º  -  Manutenção  e  recuperação  pelo  proprietário  das 
áreas protegidas pela legislação, bem como a recuperação das 
áreas degradadas e/ou processo de degradação, com a orientação 
e  acompanhamento  da  administradora  da  APA."  (Resolução  nº 
1.802. Grifo nosso).

Da  análise  dos  textos  normativos  supra  transcritos, 

constata-se que a APA foi constituída com o firme propósito de proteger e 

preservar  o  já  escasso  ecossistema  da  Mata  Atlântica,  Bioma  de  alta 

diversidade natural43, verdadeiro patrimônio nacional.

Nesse contexto, inconcebível admitir-se a implantação de 

Terminais de Uso Privado (TUP's) na área, um deles por empresa de mineração 

cuja atividade obviamente não se coaduna com o escopo do plano de manejo da 

APA, tampouco com os dispositivos da Lei da Mata Atlântica.

De  fato,  a  construção  de  terminal  portuário  para  o 

trânsito, armazenamento e exportação de minério de ferro, dentro da APA, 

somado a outros TUP's para cargas diversas, não se enquadra no conceito de 

atividade econômico-ecológica, conforme prevê o citado plano de manejo.

Em  verdade,  o  TUP  que  a  referida  empresa  pretende 

construir - ao lado do TUP que o Estado (e demais empresas) futuramente 

viabilizará  -,  na  área  em  questão,  apenas  se  compatibiliza  com  seus 

interesses  econômicos,  sem  guardar  qualquer  relação  com  o  disposto  na 

Resolução e Decretos que regem o uso sustentável da Unidade de Conservação 

em voga. Veja-se, no ponto, o EIA, Tomo I, vol. 1, págs. 5-1/5-2 (Anexo I, 

fls. 02/03, e mídia digital à f. 1186 do ICP):

“O empreendimento é constituído por instalações e estrutu-
ras portuárias onshore e offshore do Terminal de Uso Priva-
tivo da BAMIN e do Porto Público. Assim, em terra, prevê-se 
a construção do retroporto, que conterá como áreas de ser-
viços:

 Processos, Armazenamentos (pátios, áreas de tancagem, si -
los, outros)  Movimentação das cargas  internamente: peras 

43 Além da floresta, cachoeiras, nascentes e cavernas, a APA abrange uma área litorânea onde 
são encontradas restingas e manguezais, berçário de grande parte da vida marinha.
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e ramais ferroviários, viradores de vagões, dutovia, trans-
portadores de correia (TCs), casas de transferência;

 Infraestrutura de Serviços Operacionais: oficinas de ma -
nutenção diversas, oficina de locomotivas e de vagões do 
TUP BAMIN;

 Infraestrutura de Serviços Administrativos e Aduaneiros:  
escritórios, ambulatório, restaurante, refeitórios, Aduana;

 Sistemas de Controle da Qualidade Ambiental Na zona marí -
tima (offshore), prevê-se um conjunto de estruturas em con-
creto que abrange a Ponte de Acesso, os Píeres de Carga e 
Descarga e os Píeres de Rebocadores, além de 3 quebra-mares 
constituídos por enrocamentos de proteção em pedra (1 tem-
porário e 2 permanentes), bem como os Canais de Acesso aos 
respectivos terminais e às Bacias de Evolução”.

[…]

“Anteprojeto do empreendimento As estruturas portuárias do 
empreendimento  Porto  Sul  situadas  em  áreas  terrestres 
(onshore) encontram-se listadas abaixo e podem ser visuali-
zadas através da Figura 5.3 apresentada anteriormente.

 Peras (4) e Ramais Ferroviários (4)

 Viradores de vagões para as cargas de minério de ferro  
(2)

 Pátios de estocagem para minério de ferro (2 pátios, sen -
do um deles do TUP BAMIN e um do Porto Público), etanol 
(1), fertilizante (1), clínquer (1), soja (1) e outros gra-
néis sólidos (1);

 Transportadores de correia (CTs) – 7,9 km TUP BAMIN e 49  
km no Porto Público;

 Acessos  principais,  acessos  internos,  edificações  de  
apoio e administrativas;

Já as estruturas portuárias localizadas em área marítima 
(offshore) encontram-se listadas abaixo e podem ser visua-
lizadas  através  das  Figuras  5.4  a  5.6 [apresentadas  no 
EIA].

 Ponte de acesso aos píeres de carregamento (píer do TUP  
BAMIN e píeres do Porto Público);

 Píer de carregamento de minério de ferro - TUP BAMIN;

 Píeres de carregamento de carga diversas (minério de fer -
ro, soja, clínquer, fertilizante, etanol e outros granéis 
sólidos) – Porto Público;

 2 quebra-mares (TUP BAMIN e Porto Público);

 2 canais de acesso e 2 bacias de evolução (TUP BAMIN e  
Porto Público);

 Ponte de acesso e píer para embarque provisório e seu  
respectivo quebra-mar temporário, os quais serão utilizados 
durante a fase de instalação do empreendimento.

Os detalhamentos operacionais de cada uma dessas estruturas 
estão apresentados ao longo do texto de Caracterização do 
Empreendimento”.

Das  poucas  linhas  transcritas  do  EIA  é  possível 

compreender o porte da obra, percebendo-se a total incompatibilidade entre 

a construção de um empreendimento dessa magnitude e potencialmente poluidor 

em uma APA de ecossistema tão rico e ameaçado de extinção.
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Além disso, certo é que ações como transporte, filtragem 

e estocagem de minério de ferro (produto altamente poluente) trazem severos 

danos  ambientais  à(s)  Unidade(s)  de  Conservação,  afora  a  total 

descaracterização  paisagística  decorrente  da  implantação  de  todo  o 

arcabouço de concreto, ferro e maquinário necessários. E há outros aspectos 

a serem considerados, tais como a poluição do mar, em razão do derramamento 

de  óleo  dos  inúmeros  navios  previstos  para  atracarem  no  Porto  Sul;  a 

poluição das águas, devido à decantação do minério e a poluição do ar, pela 

dispersão de partículas do minério, que podem se espalhar e causar uma 

poluição de grandes proporções.

A propósito, consoante conclusões do Parecer Técnico nº 

256 (de novembro de 2011) da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF 

(fls. 195/199 do ICP, “A formação de poeira de minério de ferro durante as 

etapas  de  movimentação  e armazenagem  desse  material  pode  provocar  uma 

alteração da qualidade das águas marinhas, dos sedimentos marinhos e do ar 

atmosférico em áreas próximas aos transportadores e às pilhas de minério”.

E,  ainda,  conforme  Parecer  Técnico nº  273  (de 

janeiro/2012) da 4ª CCR/MPF (fls. 203/227  do ICP), “1) as intervenções 

propostas  introduzem  alterações  de  natureza  irreversível  sobre  o  meio 

ambiente; 2) os impactos sobre o ambiente praial e sobre a circulação 

litorânea de sedimentos, embora previsíveis, não estão sob controle; 3) A 

alternativa  de  intervenção  adotada  pode  não  ser  a  melhor  ou  a  mais 

adequada,  pairando  dúvidas  sobre  a  pertinência,  adequação,  impactos, 

procedimentos  de  construção,  etc.,  enfim,  sobre  a  própria  viabilidade 

ambiental, uma vez que constituem intervenções de forte impacto ambiental”.

Aliás, segundo o EIA, além de inúmeros outros impactos, 

serão necessárias drásticas alterações nos níveis normais dos lençóis de 

água, em razão da alta probabilidade de contaminação das águas.

Enfim, o que se pretende neste tópico é demonstrar, de 

forma clara e objetiva, que a implantação do empreendimento denominado 

Complexo Porto Sul, não pode ocorrer dentro da Área de Proteção Integral da 

Lagoa Encantada e do Rio Almada, pois a natureza do aludido empreendimento 

vai de encontro aos preceitos estabelecidos pelos Decretos nº 2.217 e nº 

8.650, que, respectivamente, criou e ampliou a área da APA, bem como aos 

impeditivos ditados pelo artigo 11, inciso I, alínea “d”, da Lei 11.428/06.

Assim,  é  de  clareza  solar  que  a  implantação  de  um 

projeto do porte e do potencial poluidor do Complexo Porto Sul não pode 

ocorrer em  Área Prioritária de Conservação (“hotspot”), com  ruptura de 

Minicorredor  Ecológico  que  conecta  Unidades  de  Conservação  de  Proteção 

Integral (“Esperança-Conduru”),  e  dentro de uma APA - Área de Proteção 
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Ambiental (Unidade  de  Conservação  de  Uso  Sustentável),  voltada  para  a 

preservação da fauna e flora ameaçadas, e na qual permite-se apenas a 

exploração de atividades econômicas sustentáveis – ecoturismo.

Evidente, pois, a incidência, na espécie, da vedação do 

artigo 11, inc. I, alínea “d”, da Lei 11.428/06, a ensejar a necessidade de 

ANULAÇÃO DA LICENÇA PRÉVIA concedida ao empreendimento em tela.

6.5. DO EXCEPCIONAL VALOR PAISAGÍSTICO DA APA DA LAGOA ENCANTADA – Artigo 

11, inciso I, alínea “e”:

Art.  11.  O  corte  e  a  supressão  de  vegetação 
primária  ou  nos  estágios  avançado  e  médio  de 
regeneração do Bioma Mata Atlântica ficam vedados 
quando:

I - a vegetação:

[...]

e) possuir  excepcional  valor  paisagístico, 
reconhecido pelos órgãos executivos competentes 
do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; 

No que tange ao art. 11, inciso I, alínea e, da Lei n° 

11.428/2006,  também  é  proibida  a  supressão  e  corte  de  vegetação  dessa 

natureza  que  possuir  excepcional  valor  paisagístico,  reconhecido  pelos 

órgãos competentes do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA.

Nesse sentido, consta do sítio eletrônico da Secretaria 

do Meio Ambiente do Estado da Bahia que a área que compõe a APA da Lagoa 

Encantada forma um conjunto harmônico com a beleza e exuberância da Mata 

Atlântica.  Além  da  floresta,  cachoeiras,  nascentes  e  cavernas,  a  APA 

abrange uma área litorânea onde são encontradas restingas e manguezais, 

tudo a demonstrar, pois, o inquestionável valor paisagístico da região que 

compõe a referida Unidade de Conservação.

O local escolhido, cumpre salientar, já foi selecionado 

para representar o Brasil no Guia Turístico da Embratur, sendo objeto de 

diversas outras publicações que destacam o valor paisagístico e cênico da 

região, como se observa abaixo:
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(Na foto no canto inferior à esquerda o local onde se pretende instalar o Porto. 

Fonte: Revista Viagem, edição de agosto de 2005).
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(Na primeira foto de cima para baixo observamos o local onde se 
pretende  construir  o  Porto.  Fonte:  Publicação  da  Secretaria  da 
Cultura e Turismo do Estado da Bahia. 2006).
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(Na  Revista  Quatro  Rodas  Praias,  2009,  a  Praia  do  Norte,  local  do 
empreendimento, é eleita como a melhor praia de Ilhéus).

Conforme informações trazidas pelo RIMA (pág. 15, Anexo 

III),  para  o  funcionamento  do  Complexo  Porto  Sul,  repise-se,  será 

necessária a implantação das seguintes estruturas terrestres (retroporto): 

Acesso rodoviário para cargas, equipamentos e insumos (acessos principais e 

acessos internos); 04 peras e ramais ferroviários; 02 viradores de vagões 

para as cargas de minério de ferro; Pátios - 02 pátios de estocagem para 

minério de ferro (um deles do Terminal de Uso Privado da BAMIN e outro do 

TUP do DERBA), 01 para etanol, 01 para fertilizante, 01 para clínquer, 01 

para soja e outro para os demais granéis sólidos; Pedreira - fornecimento 
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de rocha para construção do quebra mar e brita para a estrutura portuária; 

Correias Transportadoras Cobertas (CTs) – 7,9 km (TUP BAMIN) e 49 km (TUP 

DERBA - “porto público”), além de edificações de apoio etc. 

Prevê, ainda, a construção de estruturas marítimas, tais 

como: Ponte de acesso aos píeres de carregamento (com 4,3 km de extensão 

total);  01  Píer  de  carregamento  de  minério  de  ferro  (Terminal  de  Uso 

Privado da BAMIN); 06 Píeres de carregamento de cargas diversas (minério de 

ferro, soja, clínquer, fertilizante, etanol e outros granéis sólidos); 02 

quebra-mares contínuos (TUP's – DERBA/BAMIN); 02 canais de acesso e 02 

bacias de evolução (TUP's – DERBA/BAMIN); Ponte de acesso ao píer para 

embarque provisório e seu quebra-mar temporário, os quais serão utilizados 

durante a fase de instalação do empreendimento.

Pela descrição do projeto contida no RIMA, vê-se que a 

construção impactará consideravelmente a paisagem da região, que compõe 

ecossistema de espécies raras de fauna e flora ameaçadas de extinção.

Destarte,  depreende-se  que  tal  empreendimento  não  se 

compatibiliza  com  a  ambiência  que  se  quer  salvaguardar,  por  meio, 

inclusive,  da  criação  da  APA  da  Lagoa  Encantada  e  de  Unidades  de 

Conservação que se interligam (Minicorredor “Esperança-Conduru”) através da 

área onde se pretense instalar o empreendimento.

Cumpre destacar que os estudos ambientais não procederam 

à devida análise do impacto paisagístico causado pela obra pretendida na 

região, o que seria fundamental, tendo em vista que os impactos culturais e 

ambientais  relacionados  aos  relevantes  valores  paisagísticos  da  região 

afiguram-se  evidentes e  insuplantáveis,  embora a  instalação  do 

empreendimento - caso os estudos locacionais tivessem sido adequadamente 

realizados - pudesse se estabelecer em outro lugar.

Além disso, a APA da Lagoa Encantada integra o Sistema 

de  Áreas  Protegidas  do  Litoral  Sul,  em  “mosaico”  que  será  impactado 

paisagisticamente como o um todo. Com efeito, o local escolhido para a 

construção do Complexo Porto Sul situa-se entre a Reserva Biológica de Una 

(localizada  aproximadamente  50  Km  ao  sul  de  Aritaguá)  e  Itacaré,  há 

aproximadamente 40 Km ao norte do mesmo local.

Ressalte-se, ademais, que a  Reserva Biológica de Una 

(Unidade de Conservação Federal de Proteção Integral) é uma das oito áreas 

protegidas que integram a “Costa do Descobrimento”, declarada Patrimônio da 

Humanidade pela UNESCO. 

A proteção das paisagens naturais e pouco alteradas, de 

notável  beleza  cênica,  é  preceito  que  se  encontra  também  presente  nos 
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ordenamentos jurídicos alienígenas.

A Recomendação de Paris44, Carta Patrimonial editada em 

12.12.1962, durante a XII sessão da Conferência Geral das Nações Unidas, 

ressalta a necessidade da preservação de paisagens culturais, como forma de 

assegurar qualidade de vida aos seres humanos.

A referida Recomendação dispõe que, “por sua beleza e 

caráter”, a salvaguarda das paisagens e sítios naturais, rurais ou urbanos 

“que apresentem um interesse cultural ou estético, ou que constituam meios 

naturais  característicos”  é  necessária  à  vida  do  homem,  para  quem 

constituem um “poderoso regenerador físico, moral e espiritual.”

Ademais,  a  mesma  Recomendação  elenca  as  seguintes 

construções e atividades suscetíveis de causar dano às paisagens - e que, 

portanto, devem ser submetidas a controle rigoroso. In verbis:

a)Construção de edifícios públicos e privados de qualquer 
natureza. Seus projetos deveriam ser concebidos de modo a 
respeitar  determinadas  exigências  estéticas  relativas  ao 
próprio edifício e, evitando cair na imitação gratuita de 
certas formas tradicionais e pitorescas, deveriam estar em 
harmonia com a ambiência que se deseja salvaguarda.

(…)

f)Desmatamento,  inclusive  destruição  de  árvores  que 
contribuem para a estética da paisagem, particularmente as 
que margeiam as vias de comunicação ou avenidas.

(…)

g)Poluição do ar e da água.

A área onde o empreendimento pretende se instalar - em 

meio  a  um  Minicorredor  Ecológico  prioritário  de  alta  relevância  -  é 

justamente uma Unidade de Conservação - APA da Lagoa Encantada, cujo valor 

paisagístico foi reconhecido pelo Governo do Estado da Bahia (integrante do 

SISNAMA) quando de sua criação. Vejamos:

DECRETO Nº 2.217 DE 14 DE JUNHO DE 1993.

Cria a Área de Proteção Ambiental da Lagoa Encantada, no 
Município de Ilhéus, e dá outras providências.

Considerando que a Lagoa Encantada e seu entorno, bem como 
o rio Almada na sua parte inferior, possuem características 
ambientais e paisagísticas significativas com a presença de 
remanescentes da Mata Atlântica e exemplares endêmicos e 
raros  da  fauna  e  flora  local  e  regional,  constituindo 
valioso patrimônio ambiental;

Considerando  que  a  região,  por  suas  características 
naturais  de  apreciável  valor  cênico,  favorece  o 
desenvolvimento  do  turismo  ecológico,  compatível  com  as 
exigências do desenvolvimento sustentado da região.

44 http://portal.iphan.gov.br/portal/baixaFcdAnexo.do?id=235.
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O reconhecimento do excepcional valor paisagístico não 

se deu por acaso. Dez anos depois, quando da ampliação da Área de Proteção 

Ambiental da Lagoa Encantada, o Estado da Bahia declarou o seguinte:

DECRETO Nº 8.650 DE 22 DE SETEMBRO DE 2003

“Altera a poligonal e a denominação da Área de Proteção 
Ambiental - APA da Lagoa Encantada, no Município de Ilhéus, 
e dá outras providências”.

“O  GOVERNADOR  DO  ESTADO  DA  BAHIA,  no  uso  de  suas 
atribuições, à vista do disposto na Lei Estadual nº 7.799, 
de  07  de  fevereiro  de  2001,  e  com  fundamento  nas  Leis 
Federais nos 6.902, de 27 de abril de 1981, e 9.985, de 18 
de julho de 2000, e na Resolução CONAMA nº 10, de 14 de 
dezembro de 1988,considerando a grande beleza cênica que 
compõe  o  referido  ecossistema  com  imenso  potencial  de 
desenvolvimento do ecoturismo”;

(...)

“Considerando a grande beleza cênica que compõe o referido 
ecossistema  com  imenso  potencial  de  desenvolvimento  do 
ecoturismo”;

Na  exposição  de  motivos  do  Decreto  8.650/2003,  acima 

transcrito, asseverou-se:

“Considerando  que  essa  região,  por  suas  características 
naturais ainda preservadas e de  excepcional valor cênico, 
com  grandes  extensões  de  rios,  cachoeiras,  canais 
estuarinos,  sítios  arqueológicos,  manguezais,  praias, 
restinga, favorece o desenvolvimento do turismo ecológico, 
compatível  com  as  exigências  para  o  desenvolvimento 
sustentável da região”;

Ora, sendo a área em voga  dotada de excepcional valor 

paisagístico, cumpre reconhecer que o “corte e a supressão de vegetação 

primária ou nos estágios avançado e médio de regeneração do Bioma Mata 

Atlântica ficam vedados”, conforme art. 11, I, “e”, da Lei 11.428/2206.

Além  de  todos  os  documentos  acima  apontados,  que 

demonstram categoricamente o valor paisagístico e cênico da região, também 

a AAE – Avaliação Ambiental Estratégica contratada pelo Estado da Bahia 

(pág. 203, Anexo IV, Tomo II), uma vez mais, reconhece a beleza cênica da 

região e as políticas públicas voltadas para sua preservação:

“Essas condições ambientais e a grande beleza cênica do 
trecho da costa ao norte de Ilhéus dão a ela uma vocação 
clara  para  o  turismo,  que  faz  parte  das  políticas  de 
governo  para  a  região,  como  previsto  nos  objetivos  do 
PRODETUR. Neste contexto, a conservação dos ecossistemas 
marinhos é condição básica para o desenvolvimento destas 
atividades.  Por  outro  lado,  foi  também  graças  a  esta 
vocação  turística  que  este  trecho  da  costa  se  manteve 
intacto em relação aos ambientes costeiros e marinhos”. 
(Avaliação Ambiental Estratégica – AAE, pág. 203).
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Do contido na AAE elaborada pela COPPE LIMA, no capítulo 

“Análise Crítica Relacionada ao Turismo”45(f. 107 e ss, Anexo IV, Tomo II), 

infere-se  também  que  a  implantação  desse  empreendimento  na  região  irá 

aniquilar  esse  patrimônio  turístico,  cultural  e  paisagístico,  além  de 

prejudicar  vultosos  investimentos  de  décadas  em  estruturas  calcados  na 

beleza cênica e atributos naturais da área.

A informação adiante transcrita revela que o “trade” 

turístico recebeu vultosos investimentos públicos, em decorrência de um 

longo processo de planejamento fundado nos predicativos ambientais da área, 

na linha do que estabelece o artigo 170, inc. VI, da CRFB/198846, o que é 

absolutamente desconsiderado no tocante ao projeto do Porto Sul:

“O modelo de desenvolvimento turístico da Costa do Cacau é 
resultado de um processo de planejamento e investimento nos 
últimos 15 anos, tendo a natureza como âncora, garantida 
pela implantação de Áreas de Proteção Ambiental (APA) — na 
Costa do Cacau está a APA de Itacaré-Serra Grande, situada 
nos  municípios de  Itacaré e  Uruçuca, e  a APA  de Lagoa 
Encantada,  situada  no  litoral  norte  do  município  de 
Ilhéus”. 

[...]

“O PRODETUR já investiu um montante de 112 milhões de reais 
na região, com recursos externos do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento  (BID)  e  de  contrapartidas  federal  e 
estadual. Esses recursos foram concentrados no segmento de 
infraestrutura básica, de que se destacam: o trecho, ora em 
conclusão,  da  rodovia  costeiro-turística  BA-001,  que 
interliga a Costa do Cacau com a Costa do Dendê e a Baía de 
Todos  os  Santos/Salvador,  bem  como  o  projeto  do  novo 
Aeroporto Turístico de Ilhéus, situado entre a BA-001 e a 
Lagoa  Encantada  —  Portal  Sul  do  grande  eixo  costeiro 
turístico Ilhéus-Salvador”. (AAE, pág. 108).

Prosseguindo, a AAE (pág. 107 e ss, Anexo IV, Tomo II) 

evidencia que a manutenção do “trade” turístico está totalmente atrelada 

aos valores ambientais e culturais da área. O prejuízo aos investidores, 

empresários  do  ramo,  população  e  erário,  ao  lado  do  imenso  impacto 

ambiental  e  paisagístico,  não  será  ressarcido  e  em  tempo  algum  foi 

mensurado. Estar-se-á, assim, sepultando as iniciativas voltadas à harmonia 

entre desenvolvimento sustentável e Meio Ambiente, dada a agressividade do 

projeto ora proposto, em afronta ao artigo 170 da CF/88:

“A premissa básica do PRODETUR-NE foi a implementação de um 
turismo sustentável voltado para o patrimônio natural e 
histórico da Bahia baseando-se nas pesquisas da Empresa de 

45 Avaliação Ambiental Estratégica do Programa Multimodal de Transporte e Desenvolvimento 
Mínero- Industrial da Região Cacaueira – COMPLEXO PORTO SUL – Diagnóstico.

46 Art. 170 - A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por 
fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 
princípios:
[...]
VI- defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos 
produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; 
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Turismo da Bahia (BAHIATURSA) de que a principal motivação 
dos  visitantes  da  Bahia  é  a  natureza,  representando  a 
maioria  —  entre  50  e  100%,  conforme  estados  e  países 
emissores — seguida do patrimônio histórico, representando 
entre 20 e 30%”. 

“Essas  características  motivacionais  são  próprias  do 
Litoral  Sul,  cuja  identidade  é  formada  por  seus  ricos 
atributos naturais com diversidade ambiental e sua própria 
história, marcada fortemente pela civilização singular do 
ciclo  do  cacau,  expressa  nas  obras  dos  seus  filhos 
ilustres, a exemplo dos renomados escritores Adonias Filho 
e Jorge Amado”. 

“Esse  resultado  suporta  dois  processos  estratégicos 
complementares:  a  manutenção  da  qualidade  ambiental 
paisagística  como  ativo  do  turismo  e  a  consolidação  da 
região  como  destino  qualificado,  tendo  como  ponto  de 
partida  as  políticas  públicas  do  Estado  da  Bahia  de 
implementação  do  turismo  sustentável,  como  novo  vetor 
econômico  do  Programa  de  Desenvolvimento  do  Turismo  da 
Bahia (PRODETUR/BA), implementadas nas seguintes fases e 
contextos”: 

[...]

“É nesse quadro que se vislumbra o cenário de uma Costa do 
Cacau  integrada  e  complementar  nos  seus  serviços  e 
atrativos  turísticos:  a  cidade  de  Ilhéus  como  portal 
regional-cultural; seu litoral norte como destino turístico 
diferenciado, tendo sua base na qualidade e beleza das suas 
praias e paisagens naturais, integradas com suas vilas ao 
contexto urbano-cultural regional; e a costa de Itacaré-
Serra  Grande  como  sua  principal  âncora  de  natureza 
preservada”. (AAE, págs. 107 e ss, Anexo IV, Tomo II).

Dessa feita, como demonstrado, certo é que se estará 

perdendo  um  patrimônio  cultural,  paisagístico  e  de  imenso  potencial 

turístico sem que tenha havido análise criteriosa e suficientes estudos 

ambientais, e sem que se tenha feito um estudo de alternativas locacional 

isento e minimamente satisfatório (vide também tópico 8 a seguir).

Diante do exposto, por infringir, uma vez mais, a Lei n° 

11.428/2006 e as normas e princípios constitucionais acima explicitados, 

padece de ilicitude o projeto de construção do Complexo Porto Sul no local 

escolhido e o respectivo ato administrativo de emissão da Licença Prévia, 

sendo de rigor a imediata suspensão e posterior declaração, ao final, da 

nulidade  da Licença  Prévia  concedida  (e  recentemente  republicada  pelo 

IBAMA), além da não concessão da Licença de Instalação.

7. DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E A CONSTRUÇÃO 

DO COMPLEXO PORTO SUL

Além da ofensa a todas as normativas acima explicitadas, 

o empreendimento ainda se apresenta contrário à legislação municipal de 

Ilhéus e seu Plano Diretor.
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A Resolução CONAMA nº 237/1997, art. 10, § 1º, dispõe:

Art. 10 – O procedimento de licenciamento ambiental obedecerá 
às seguintes etapas:...

§  1º  –  No  procedimento  de  licenciamento  ambiental  deverá 
constar, obrigatoriamente, a certidão da Prefeitura Municipal, 
declarando que o local e o tipo de empreendimento ou atividade 
estão  em  conformidade  com  a  legislação  aplicável  ao  uso  e 
ocupação do solo e, quando for o caso, a autorização para 
supressão  de  vegetação  e  a  outorga  para  o  uso  da  água, 
emitidas pelos órgãos competentes. (grifo nosso)

Da  mesma  forma,  a  Instrução  Normativa  do  IBAMA  nº 

184/2008, em seu art. 25, disciplina:

Art. 25 – Para a emissão da Licença Prévia, o empreendedor 
deverá  apresentar  ao  Ibama,  quando  couber,  a  Certidão 
Municipal,  a  qual  declara  que  o  local  de  instalação  do 
empreendimento está em conformidade com a legislação aplicável 
ao uso e ocupação do solo ou documento similar.

Apesar da emissão pela Prefeitura Municipal de Ilhéus da 

certidão  de  conformidade  exigida  pelas  normas  que  disciplinam  o 

licenciamento ambiental, verifica-se, do cotejo entre o EIA/RIMA e o Plano 

Diretor Municipal Participativo de Ilhéus – PDDU, em especial a Seção V 

(Capítulo III)47, que a aludida certidão, em verdade, foi expedida pelo 

ente municipal  apenas para  cumprir formalmente o requisito legal, sem a 

menor observância do quanto efetivamente prescrito no citado PDDU.  

É  possível  demonstrar  a  incompatibilidade  do 

empreendimento  em  tela  com  as  disposições  do  PDDU  colacionando-se  os 

seguintes artigos:

Art. 100 - A Política Municipal de Meio Ambiente tem como 
princípio os seguintes:

I  -  sustentabilidade  ambiental,  que  implica  conservação  e 
utilização sustentável dos recursos naturais para o usufruto 
das gerações presentes e futuras;

II  –  sustentabilidade  ao  Patrimônio  Natural,  Histórico, 
Arquitetônico,  Cultural,  Artístico,  Cênico,  Paisagístico  e 
Arqueológico,  para  o  usufruto  das  gerações  presentes  e 
futuras;

III - responsabilidade do cidadão na conservação ambiental, 
que compreende a obrigação de reparar os danos causados ao 
meio ambiente;

IV - consideração da transversalidade da questão ambiental na 
formulação e implementação das políticas públicas, bem como 
nas ações dos diversos agentes sociais;

V - coparticipação do Poder Público e da sociedade civil na 
implementação  da  Política  Municipal  de  Meio  Ambiente  e  de 
conservação do Patrimônio Natural, Histórico, Arquitetônico, 
Cultural, Artístico, Cênico, Paisagístico e Arqueológico;

VI - adoção do Princípio da Precaução.

47 http://www.atil.tur.br/download/Plano%20Diretor%20de%20%20Ilh%C3%A9us%20-%20Minuta.PDF 
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Art. 109 - A Política Municipal das Áreas Naturais Protegidas 
tem como princípios a conservação dos ecossistemas naturais 
das áreas, parceladas ou não, sujeitas a critérios especiais 
de  uso  e  ocupação,  tendo  em  vista  o  interesse  público  na 
proteção e utilização dos recursos ambientais.

§1º - As áreas a que se refere o caput deste artigo destinam-
se:

I – conservação da Fauna, da Flora, da Zona Costeira e dos 
Recursos Hídricos;

II – manutenção da biodiversidade;

III – ao refúgio da fauna e à proteção dos cursos d’água;

IV – a proteção de áreas de risco geodinâmicos e geotécnicos;

V – à conservação dos mananciais subterrâneos.

Art. 110 - Consideram-se Áreas Naturais Protegidas:

I – todas aquelas áreas reconhecidas pelo poder público como 
unidades  de  conservação,  conforme  o  Sistema  Nacional  de 
Unidades de Conservação ou legislação municipal específica;

II  –  as  Reservas  Legais,  conforme  especificado  no  Código 
Florestal (Lei 4.771, de 15 de setembro de 1965 e consequentes 
alterações);

III – todas as áreas reconhecidas e identificadas como Área de 
Preservação  Permanente,  conforme  a  legislação  florestal 
federal e estadual competente, ou lei municipal específica;

Art. 111 - As Áreas de Proteção e de Preservação Ambiental são 
áreas  não  parceláveis  e  non  aedificandi  conforme  o  Código 
Florestal, Lei Federal nº. 4.771, de 15 de setembro de 1965.

Art. 112 - São diretrizes relativas à Política Municipal de 
Áreas Naturais Protegidas:

I  –  gestão  compartilhada  com  os  segmentos  organizados  da 
sociedade civil;

II – gestão integrada com o poder público federal e estadual;

III – incorporação das áreas naturais protegidas no Sistema 
Municipal de Áreas Naturais Protegidas, vinculando-as às ações 
da  municipalidade  destinadas  a  assegurar  sua  conservação, 
gestão e manejo;

IV – promoção e implementação de corredores de biodiversidade 
e mosaicos de unidades de conservação;

V  –  criação  de  instrumentos  legais  destinados  a  estimular 
parcerias entre os setores público e privado para implantação, 
gestão e manejo de áreas naturais protegidas;

VI – criação de instrumentos econômicos destinados a estimular 
o setor privado na criação, implantação, gestão e manejo de 
áreas naturais protegidas;

Art.  113  -  São  ações  para  a  Política  Municipal  de  Áreas 
Naturais Protegidas:

I  –  elaboração  do  Plano  Municipal  de  Áreas  Naturais 
Protegidas;

II  –  implantação  de  programa  de  monitoramento  das  áreas 
naturais protegidas;

III – estabelecimento de parcerias entre os setores público e 
privado, por meio de incentivos fiscais e tributários, para a 
implantação  e  manutenção  das  áreas  naturais  protegidas, 
atendendo  a  critérios  técnicos  estabelecidos  através  de 
legislação específica;
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IV  –  fiscalização  do  cumprimento  dos  requerimentos  legais 
aplicados às áreas naturais protegidas;

V - implementação de conselhos locais para a gestão das áreas 
naturais protegidas.” (Grifo nosso).

Da análise dos artigos do PDDU transcritos, constata-se 

que as Áreas Naturais Protegidas, incluindo-se neste conceito as  APA's e 

demais UC's, são áreas destinadas à proteção e preservação ambiental, sendo 

permitido, apenas, sua utilização sustentável, o que não é o caso.

Não obstante, é de se ressaltar a disposição do artigo 

110, que prevê, inclusive, que as Áreas de Proteção Ambiental são áreas não 

parceláveis e non aedificandi.

Assim,  não  se  pode  admitir  que  a  implantação  de 

Terminais de Uso Privado – um deles por uma empresa de mineração, a BAMIN - 

se coadune com a normatividade estipulada pelo PDDU municipal.

Como já salientado, o EIA/RIMA noticiam que o objetivo 

principal do empreendimento é permitir a escoação de minério de ferro (e 

outras cargas) produzido em Mina situada em Caetité/BA, cujos direitos de 

lavra, foram, notadamente, outorgados à BAMIN - Bahia Mineração Ltda. 

Lado outro, tais  documentos demonstram, cabalmente, o 

enorme potencial poluidor do projeto dos TUP's – Porto Sul é de grande 

impacto ambiental, mormente considerando que sua implantação e operação, no 

local pretendido, causará imenso impacto ambiental, como visto, em área (de 

Mata  Atlântica)  prioritária  para  fins  de  conservação,  cortada  por 

Minicorredor Ecológico e permeada por Unidades de Conservação de todo tipo.

Com efeito, a construção de Terminais Portuário de Uso 

Privado para o trânsito e armazenamento de minério de ferro, dentro de uma 

APA, jamais poderia se compatibilizar com os impeditivos da Lei da Mata 

Atlântica e com princípios e diretrizes estabelecidos no PDDU para as áreas 

naturais protegidas do Município; não sendo também possível sustentar que 

tal empreendimento propiciaria o uso sustentável dessas áreas.

De  fato,  os  TUP's  que  se  pretende  construir  - 

notadamente aquele empreendido pela BAMIN -, em área de tamanha relevância 

ambiental, não se coaduna com os ditames do PDDU do Município de Ilhéus/BA.

Das  caracterizações  do  projeto,  como  já  demonstrado, 

depreende-se  a  total  incompatibilidade  entre  a  construção  de  um 

empreendimento dessa magnitude e potencialmente poluidor em uma APA de 

ecossistema tão rico e ameaçado de extinção, inclusive em vista das regras 

de utilização das áreas naturais protegidas previstas no PDDU.
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Empreendimento de tal natureza e ações como transporte, 

filtragem e estocagem de minério de ferro (produto altamente poluente), que 

causam severos impactos ambientais à região e descaracterizam o valioso 

elemento  paisagístico  da  área,  não se  qualificam  como  de  “utilização 

sustentável”, nos termos do PDDU. 

Decerto,  a  implantação  de  um  projeto  do  porte  e  do 

potencial  poluidor  do  empreendimento  em  voga  não  pode  se  dar  em  Área 

Prioritária de Conservação (“hotspot”) decretada, inclusive,  pelo Poder 

Público como de proteção ambiental (APA), e voltada para a preservação da 

fauna e flora ameaçadas, conforme reconhece, também, o PDDU ora em análise.

De trechos da multimencionada AAE (Anexo IV), uma vez 

mais, ao voltar-se ao Plano Diretor de Ilhéus, infere-se o que se está a 

sustentar: a inidoneidade e desvirtuamento do teor da declaração municipal 

-  documento  necessário  ao  licenciamento  ambiental  -  acerca  do  uso  e 

ocupação do solo na área em questão:

“Foram implantadas pelo estado, no contexto do PRODETUR/BA, as 
APA turísticas da Costa do Cacau: Itacaré-Serra Grande e Lagoa 
Encantada,  visando  assegurar,  para  o  futuro  dessas  regiões 
estratégicas, a qualidade ambiental, paisagística e social no 
conjunto do desenvolvimento turístico da costa baiana”. (AAE, 
pág. 137, Anexo IV, Tomo II) 

[…]

“Com  o  novo  Estatuto  da  Cidade,  os  municípios  ganharam  um 
instrumento decisivo para o seu ordenamento territorial –  os 
Planos  Diretores  Municipais –  que  compreendem  tanto  o 
zoneamento  das  áreas  urbanas  e  de  expansão,  como  o  macro-
zoneamento  dos  seus  territórios  rurais/interioranos, 
permitindo, na prática, a extensão do processo de ordenamento 
territorial  das  APA,  para  o  território  municipal  como  um 
todo”. (AAE, pág. 138, Anexo IV, Tomo II)

[…]

“Os  Planos  Diretores,  elaborados  a  partir  do  início  desta 
década e institucionalizados recentemente, além do uso e a 
ocupação do solo urbano/rural tiveram como parâmetros básicos 
os princípios de conservação e de preservação dos ecossistemas 
locais,  incorporando  inclusive  os  parâmetros  básicos  dos 
zoneamentos das próprias APA”. (pág. 138, Anexo IV, Tomo II) 

[…]

“Os  vetores  de  crescimento  das  estreitas  faixas  costeiras 
entre o Oceano e as escarpas continentais – vetores: (pág. 40)

 Orla  Sul/Olivença,  definida  como  área  de  expansão  
residencial e turística;

 Orla  Norte,  também  para  uso  residencial  e  turístico.  
(Hydros);

[…]

“O Plano Diretor Municipal de Ilhéus, institucionalizado em 
2006,  visou  à  consolidação  da  cidade  como  centro  regional 
integrado  de  desenvolvimento  sustentável  nos  setores 
industrial,  serviços  e  como  pólo  diferenciado  de  inovação 
tecnológica e turismo, tendo como pano de fundo, por um lado, 
seu patrimônio histórico-cultural e natural, sua tradição de 
turismo regional e portal das Zonas Turísticas da Costa do 
Cacau e da Costa do Dendê, consolidado a partir da construção 
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da BA-001”. (AAE, pág. 139, Anexo IV, Tomo II)  

Evidente, portanto, que o Plano Diretor de Ilhéus não 

foi  observado  por  ocasião  da  apresentação  de  certidão  municipal  de 

regularidade quanto ao uso e ocupação do solo,  restando evidente que o 

Projeto está em desacordo também com a Lei Municipal.

8.  DA  FALTA  DE  ESTUDO  ISENTO  E  SATISFATÓRIO  ACERCA  DAS  ALTERNATIVAS 

LOCACIONAIS APRESENTADAS PARA IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO PORTO SUL

A  par  de  todos  os  impedimentos  legais que  obstam  a 

implantação do empreendimento na área visada, não se pode olvidar que a 

origem  e  causa  de  tais  óbices  legais  e  dos  questionamento  acerca  da 

viabilidade  ambiental  do  empreendimento  decorrem  da  insubsistência  do 

estudo das alternativas locacionais apresentadas, já que todas elas, muito 

próximas umas das outras, apresentam, invariavelmente, elementos críticos 

capazes de induzir severos impactos socioambientais.

Tal constatação não gera qualquer perplexidade, uma vez 

que,  consoante  o  histórico  de  tramitação  do  processo  de  licenciamento 

ambiental, a escolha da localidade para implantação do Complexo Porto Sul, 

a  toda  evidência,  foi,  desde  o  princípio,  motivada  por  aspirações 

econômicas e/ou políticas, e não técnicas, conforme se exige.

De fato, e consoante já demonstrado nos tópicos iniciais 

da presente ação, a primeira alternativa locacional para a implantação do 

empreendimento (Ponta da Tulha) foi selecionada  antes da elaboração de 

estudo capaz de comprovar a viabilidade ambiental e capacidade da região - 

dada  sua  sensibilidade  -  para  suportar  a  magnitude  dos  impactos 

socioambientais gerado por um empreendimento de tal porte, e antes mesmo da 

Avaliação Ambiental Estratégica. 

Esse primeiro  Estudo de Impacto Ambiental (Anexo II, 

mídia à f. 29), como se vê dos termos do Parecer nº 186/10 do IBAMA (fls. 

976/1004 do ICP, págs. 7/12 do Parecer),  DESCARTOU a área de ARITAGUÁ, 

devido a aspectos ambientais – significância dos impactos na hidrodinâmica 

costeira, integridade de sedimentos de fundo e na paisagem -; tendo o IBAMA 

consignado que, face ao teor do EIA/RIMA, não se percebia muita diferença 

entre a alternativa selecionada (Ponta da Tulha) – e rejeitada – e a de 

Aritaguá (local  posteriormente  eleito  pelo  empreendedor  e  aceito  pelo 

IBAMA, com a concessão da LP nº 447/12). 
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Ressalte-se, no ponto, que a localidade de Aritaguá, no 

1ª EIA, ficou na antepenúltima colocação, dentre as áreas avaliadas (vide 

f. 34 do Anexo II).      

Entretanto,  e  apesar  das  conclusões  desfavoráveis da 

Avaliação Ambiental Estratégica e do EIA anterior, no tocante à área de 

Aritaguá, resolveu-se eleger justamente a área de Aritaguá para implantação 

do  empreendimento  Porto  Sul  (TUP's),  com  base  em  posteriores Estudos 

(Locacionais  e  de  Impacto  Ambiental)  que  revelaram-se,  pois, 

insatisfatórios e insubsistentes.

Com efeito, como ressaltado nos tópicos iniciais dessa 

ação, em novembro/2010 o Ibama nega à BAMIN a concessão da Licença Prévia 

para a localidade de Ponta da Tulha (área já escolhida à época – antes dos 

estudos de viabilidade - pelo Estado para fins de desapropriação visando a 

implantação do Porto Sul). 

O Estado da Bahia, então, se desinteressa pela área e, 

em 11.04.2011, elege a área de Aritaguá para instalar o Porto - localidade 

esta que, no 1º EIA, havia sido descartada -,  antes da apresentação ao 

IBAMA (em 26.04.2011, f. 28, Anexo II) do Relatório de Estudos Locacionais 

referido no novo EIA  e antes mesmo da conclusão da Avaliação Ambiental 

Estratégica, cujo relatório final foi apresentado apenas em julho/2011. 

E,  após  a  unificação  dos  empreendimentos  (TUP/”Porto 

Público”) e emissão do novo Termo de Referência (em 05.07.2011), é que o 

DERBA,  em  agosto/2011,  apresenta  o  EIA  referente  à  área  de  Aritaguá, 

embora, como visto, já tivesse a localidade sido escolhida (Decreto 12.724 

de 11.04.2011), antes, portanto, dos estudos de viabilidade ambiental (AAE, 

EIA/RIMA e “Estudo Locacional”).

A história, portanto, se repetiu, com a transferência da 

construção  do  Porto  Sul  para  a  localidade  de  Aritaguá,  já  que  o 

remanejamento do empreendimento para essa nova área se deu antes mesmo da 

realização adequada de estudo locacional e de viabilidade ambiental.

A pedido da Procuradoria da República no Município de 

Ilhéus/BA, a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão – órgão que coordena o 

setor de análise técnico-pericial do MPF na atuação voltada à defesa do 

meio ambiente e patrimônio cultural – apresentou Pareceres a respeito do 

Estudo de Impacto Ambiental - e posteriores complementações - fornecido 

pelo empreendedor (fls. 257/294 e 508/530 do ICP).

De  acordo  com  os  Pareceres  Técnicos  apresentados, 

concluiu-se que não foram efetuados estudos isentos no sentido de se buscar 
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uma  alternativa  locacional  ambientalmente  viável  para  a  construção  do 

empreendimento em tela:   

“(...) não foram efetuados estudos isentos nesse sentido. 
Na verdade, a escolha para a localização do Porto Sul foi 
uma  decisão  política  e  isso  está  muito  evidente  nos 
argumentos  que  precedem  os  estudos  ambientais  prévios 
propriamente ditos, tanto quando da escolha da Ponta da 
Tulha  quanto  da  de  Aritaguá.  Restou  muito  claro  que  a 
região  norte de  Ilhéus,  especialmente  entre  essas  duas 
localidades, foi eleita para implantação do empreendimento, 
deixando-se  os  aspectos  ambientais  em  segundo  plano,  e 
mesmo  sem  se  considerar  seriamente  outras  opções  de 
desenvolvimento para a região que não fosse a implantação 
do sistema portuári  o  ” (f. 258-v do ICP).

Mais  recentemente,  o  setor  pericial  da  4ª  CCR/MPF 

apresentou o Parecer Técnico de fls. 508/530 do ICP (datado de 10.12.2012), 

no qual consta o seguinte:

“(…)  um empreendimento  de  grande  porte  e  altamente 
impactante … conclui-se que o empreendimento não é parte de 
um programa de desenvolvimento regional, mas tão somente um 
projeto para exportação de mercadorias, cujos benefícios 
para a população são mínimos e o ônus será compartilhado 
com todos. Assim ele não trará maiores ganhos ambientais 
para  município  de  Ilhéus,  podendo  até  acarretar  efeito 
contrário  ampliando  os  impactos  negativos  sobre  toda  a 
região,  aumentando-se,  portanto,  o  passivo  ambiental 
atualmente  existente,  o  que  o  torna  inviável  para 
implantação no local escolhido. (f. 527v).

Outra  conclusão  não  se  extrai  da  análise  do  EIA  do 

empreendimento,  que  contemplou  estudo  das  seguintes  alternativas 

locacionais: (1) Norte de Itacaré (Península de Maraú); (2) Planície do Rio 

Almada (Ponta da Tulha e Aritaguá); (3) Sede Municipal de Ilhéus (Distrito 

Industrial e Porto de Malhado) e (4) Sul de Olivença.

Localização das Áreas Alternativas para a Implantação 
do Porto. (RIMA, pág. 28, mídia digital à f. 1186)
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Veja-se que a fragilidade dos fundamentos para validar a 

escolha da localidade de Aritaguá foi reconhecida pelo próprio IBAMA que, 

no Parecer Técnico nº 09/2012, aduziu que “os argumentos utilizados para 

descartar o Distrito Industrial como alternativa não foram tecnicamente 

convincentes”,  uma  vez  que  os  mesmos  argumentos  “poderiam  ser  também 

aplicadas à área de Aritaguá”, pelo que  determinou fossem apresentadas 

complementações (pág. 19-v do Parecer, Anexo VI).

No comparativo da localidade de Aritaguá com a área de 

Ponta da Tulha, a AAE (págs. 48/52, Anexo IV, Tomo II) já consignava o 

seguinte:  “No  que  se  refere  aos  riscos  ambientais,  as  duas  regiões 

apresentam características muito semelhantes (pág. 51). Contudo,  a opção 

política já havia sido tomada, de modo a direcionar as avaliações e estudos 

ambientais/locacionais. Tanto que, nos termos da AAE, “... Assim, a opção 

dada para a realização da AAE foi a da Ponta da Tulha, envolvendo a área 

anteriormente desapropriada pelo Governo Estadual (pág. 52)”,  exatamente 

como  sucedeu,  conforme  demonstrado,  com  os  estudos  posteriormente 

realizados em relação à área de Aritaguá, já previamente escolhida.    

A preponderância dos elementos técnico-construtivos e de 

custo na escolha da alternativa locacional, tanto com relação à localidade 

inicial de Ponta da Tulha  como no que concerne à atual localização em 

Aritaguá,  encontra-se  claramente  exposta  no  bojo  dos  próprios  estudos 

apresentados. De fato, nos termos do EIA, Tomo I, pág. 6-4 - Anexo I, f. 

05, e mídia digital à f. 1186 do ICP):

“Assim,  a ferrovia  tem seu  início legalmente  fixado em 
Ilhéus  e  oferece  alternativa  apenas  para  discussão  da 
microlocalização  do  início  da  Concessão,  que  deverá 
ocorrer em algum ponto a ser definido dentro dos limites 
do Município de Ilhéus”.

“Ainda  segundo  estudo  locacional  da  VALEC  (Oikos, 
2010) ... 'não há como desconhecer que o Plano Nacional de 
Viação  prevê,  tal  como  foi  introduzido  pela  Lei 
12.058/09'”:

“Art.  27.  O  item  4.2  -  Relação  Descritiva  dos  Portos 
Marítimos, Fluviais e Lacustres, constante do Anexo da Lei 
no 5.917, de 10 de setembro de 1973, que aprova o Plano 
Nacional de Viação, passa a vigorar acrescido do seguinte 
porto:  '4.2.  Relação  Descritiva  dos  Portos  Marítimos, 
Fluviais e Lacustres do Plano Nacional de Viação (Quadro 
6.1.2.2)”.

“Portanto,  tem-se  que  a  Lei  11.772/08  determinou  a 
microlocalização municipal de Ilhéus como ponto de início 
da EF-334; a Lei 12.058/09, por sua vez, incluiu o Porto-
Sul na Relação Descritiva dos Portos Marítimos, Fluviais e 
Lacustres  do  PNV,  conforme  exposto  acima.  Desta  forma, 
conclui-se  que tanto  a escolha  do município  de Ilhéus, 
quanto do porto nele previsto decorreram de determinação 
legal, não consubstanciando-se em escolha discricionária 
do Administrador Público”. (grifo nosso).
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Assim  é  que  os  já  referidos  Pareceres  Técnicos  da 

4ªCCR/MPF concluíram  “que  não restou nenhuma  outra opção de localização 

para o empreendimento fora da região de Ilhéus,  mesmo que as condições 

ambientais no sentido amplo – físicas, bióticas e socioeconômicas – não 

fossem realmente favoráveis  ”   (f. 259 do ICP), de modo a torná-lo “inviável 

para implantação no local escolhido” (f. 527-v do ICP).

Ademais, do Relatório de Estudos Locacionais referido no 

EIA/RIMA  e  do  próprio  EIA  extrai-se  a  confissão  de  que  os  fatores 

econômicos foram os responsáveis pela delimitação locacional para só após 

considerar o fatores de ordem ambiental, reconhecendo-se, portanto, a sua 

total (e indevida) preponderância na equação de custo-benefício para a 

escolha do local a ser implantado o empreendimento,  o que macula o EIA 

vício de origem insanável. Vejamos: 

“O estudo realizado para a avaliação da melhor localização 
para  a  implantação  do  Complexo  Portuário  Porto  Sul  foi 
conduzido  sob  três  enfoques  principais:  geopolítico, 
técnico/econômico e ambiental. A base das decisões tomadas 
envolveu a potencialidade do empreendimento para promover o 
desenvolvimento regional, os aspectos técnicos e econômicos 
associados à sua viabilidade e, principalmente, os aspectos 
e as restrições ambientais das áreas elegíveis”.

No  que  diz  respeito  aos  aspectos  técnicos/econômicos, 
avaliaram-se  as  limitações  impostas  pelas  condições 
geográficas  para  implantação  da  estrutura  onshore  e 
offshore.  Em  terra,  procurou-se  por  áreas  acessíveis  à 
ferrovia que garantissem a sua competitividade e que ao 
mesmo tempo permitissem manter o esforço de engenharia com 
a movimentação de terra para implantação do retroporto, por 
exemplo, nos limites da viabilidade para implantação do 
empreendimento.  No  mar,  novamente  procurando  garantir  a 
viabilidade  técnica  e  econômica  do  empreendimento,  se 
considerou  como  limite  que  a  profundidade  de  20  metros 
fosse alcançada com uma distância inferior a 4 km.

“Selecionadas ás áreas elegíveis pelos critérios expostos 
acima,  procedeu-se  à  análise  das  suas  restrições  sob  o 
ponto de vista ambiental a partir de estudos envolvendo 
atributos  relacionados  aos meios  físico,  biótico  e 
socioeconômico.” (mídia acostada à f. 28-c do Anexo II).

Incorporando  os  trechos  do  Relatório  de  Estudos 

Locacionais acima transcritos, o EIA (pág. 6-1, Tomo I, mídia digital à f. 

1186 do ICP) reitera que a delimitação da área a ser analisada não se deu 

com  base  em  qualquer  enfoque  ambiental,  o  que  explica  o  equívoco  na 

definição das alternativas locacionais apresentadas, a consubstanciar vício 

de origem nos estudos locacionais e, por conseguinte, no próprio EIA.  

In casu, a inviabilidade ambiental do empreendimento, em 

face das alternativas locacionais apresentadas, é também reconhecida pelos 

especialistas e  estudiosos  da  matéria.  Nesse  sentido,  destaque-se  a 

manifestação subscrita por pesquisadores da Universidade Federal da Bahia, 
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da Universidade de são Paulo e da Faculdade de Filosofia Ciência e Letras 

de  Ribeirão  Preto,  (incluídos  aí  o  Presidente  e  o  Vice-Presidente  da 

Associação Brasileira de Avaliação de Impactos) (vide fls. 671/673 do ICP).

Concluindo peremptoriamente pela inviabilidade ambiental 

do  empreendimento  na  localidade  pretendida,  aduzem  os  renomados 

pesquisadores o seguinte:

“(...) gostaríamos de expressar nossa opinião com relação à 
configuração  apresentada  para  o  empreendimento  e  em 
especial  quanto  à  inviabilidade  ambiental para  o  local 
pretendido  para  a  implantação  do  retroporto (sítio 
Aritaguá)(...)” (f. 672)

Nessa  esteira,  o  Conselho  Gestor  do  Parque  Estadual 

Serra do Conduru exarou fundamentado manifesto contrário ao licenciamento 

ambiental do empreendimento na área em questão, aduzindo a existência de 

uma série de óbices e fatores de caráter imperativo que inviabilizam a 

construção do Porto Sul no sítio Aritaguá (Anexo II, fls. 19/24):

“(...) por termos clareza que  existem outras alternativas 
locacionais  mais  coerentes,  menos  onerosas  e  menos 
impactantes  para  a  implantação  desse  empreendimento, 
esperamos  do  Instituto  Brasileiro  do  Meio  Ambiente 
responsabilidade  e  coerência  com  a  natureza,  com  a 
população da região e com o povo brasileiro”.

Cumpre  se  reportar,  ainda,  às  considerações  da 

Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC contidas no documento de fls. 

30/52 do Anexo II, protocolado no IBAMA em 11.11.2011, especial no tocante 

ao item “c”, relativo à localização do empreendimento. 

No citado documento, fazendo-se referência aos estudos 

oficiais, notadamente a AAE, questiona-se a  insuficiência dos critérios 

adotados na definição das alternativas locacionais apresentadas; a falta de 

profundidade  dos  estudos  locacionais,  em  especial  em  relação  às 

alternativas/áreas  já  antropizadas;  à  luz  da  Res.  CONAMA  n.  001/86,  a 

(im)precisão  e  robustez  dos  resultados  obtidos  diante  das  incertezas 

inerentes  aos  métodos  utilizados  e  da  importância  -  peso  dos  fatores 

ambientais que deveriam ter sido considerados na escolha etc.      

A importância da existência de alternativas locacionais 

e do estudo adequado das mesmas para implantação de empreendimentos desse 

porte é matéria exaustivamente defendida pela doutrina especializada. Nesse 

sentido, Paulo Affonso Leme Machado, discorrendo acerca da relevância da 

avaliação  das  alternativas  locacionais,  sintetiza  o  posicionamento  da 

doutrina, aduzindo que:
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“O  Prof.  Rodgers  Junior  conceitua  a  discussão  das 
alternativas como linchpin (elemento central ou de coesão) 
da  avaliação  de  impacto,  devendo  essa  discussão  ser 
'sóbria, fundamentada e minuciosa' e o Prof. Juergensmeyer 
classifica a discussão das alternativas como o coração da 
avaliação de impacto ambiental”.48

Com efeito, o CONAMA, por meio da Resolução nº 001/1986, 

arrolou  a  matéria  entre  os  requisitos  mínimos  que  devem  constar  do 

Relatório de Impacto Ambiental, disciplinando seus contornos e exigências:

Art. 5º O estudo de impacto ambiental, além de atender à 
legislação, em especial os princípios e objetivos expressos 
na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, obedecerá às 
seguintes diretrizes gerais:

I  –  Contemplar  todas  as  alternativas  tecnológicas  e  de 
localização de projeto, confrontando-as com a hipótese de 
não-execução do projeto [...].

Art. 6º […]

II – Análise dos impactos ambientais do projeto e de suas 
alternativas,  através  de  identificação,  previsão  da 
magnitude  e  interpretação  da  importância  dos  prováveis 
impactos relevantes […]

Artigo  9º  -  O  relatório  de  impacto  ambiental  -  RIMA 
refletirá as conclusões do estudo de impacto ambiental e 
conterá, no mínimo:

II  -  A  descrição  do  projeto  e  suas  alternativas 
tecnológicas  e  locacionais,  especificando  para  cada  um 
deles,  nas  fases  de  construção  e  operação  a  área  de 
influência, as matérias primas, e mão-de-obra, as fontes de 
energia, os processos e técnicas operacionais, os prováveis 
efluentes,  emissões,  resíduos  e  perdas  de  energia,  os 
empregos diretos e indiretos a serem gerados;  (Resolução 
CONAMA nº 001/86)(grifo nosso)

Apesar  da  clareza  da  norma  e  do  inarredável  valor 

ambiental  e  paisagístico  das  localidades  apontadas  como  supostas 

alternativas locacionais, o EIA/RIMA apresentados, como visto, se limitaram 

a apresentar deficitário estudo sobre as citadas alternativas, ficando o 

IBAMA adstrito às opções ofertadas, a chancelar a vontade do empreendedor.

Por  conseguinte,  e  mais  grave  ainda,  selecionou-se 

dentre  aquelas  um  local  de  Mata  Atlântica  envolto  por  Unidades  de 

Conservação que  constitui  Área  Prioritária  de  Conservação  (hotspot), 

habitat de Espécies em grave risco de extinção e  região de excepcional 

valor ambiental e paisagístico, além de inserido integralmente em Área de 

Proteção Ambiental - em meio a Corredores Ecológicos -, em afronta, como 

visto, ao disposto no art. 11 da Lei n° 11.428/2006, que veda intervenções 

desse porte em área de tamanha relevância/sensibilidade ambiental.

As condições ambientais claramente desfavoráveis da área 

48 MACHADO, P. A. L. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros Editores, 2004. 12ª 
edição, revista, atualizada e ampliada. p. 217.
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em tela não só reservou à localidade de Aritaguá a antepenúltima colocação 

no  EIA  anterior,  como  foram  expressamente  reconhecidas  pela  Avaliação 

Ambiental Estratégica e demais estudos e pareceres ora explicitados. 

Vale  conferir  o  documento  denominado “Implicações  da 

Avaliação Ambiental Estratégica das Alternativas Locacionais de Implantação 

do Programa Multimodal de Transporte e Desenvolvimento Mínero-Industrial da 

Região Cacaueira - Complexo Porto Sul (LIMA/COPPE/UFRJ, 2008)” (Anexo IV, 

Tomo V), elaborado como  subsídio à AAE com  a finalidade de aprofundar a 

discussão  sobre  as  áreas  objeto  das  análises  apresentadas  no 

estudo/relatório. 

Em  tal  documento,  às  págs.  48/50,  55/56  e, 

especialmente, 57/58 (síntese da avaliação locacional), pode-se perceber 

que, com relação a quase todos os indicadores, a localidade de Aritaguá 

apresenta fator/risco muito significativo ou crítico, figurando, juntamente 

com a área de Ponta da Tulha, como a pior área possível, sob o viés 

ambiental, para a implantação do empreendimento Porto Sul.        

Ora,  o termo “alternativa” deve ser entendido como um 

conjunto de proposições possíveis. E a indicação e análise efetiva/adequada 

das alternativas locacionais e tecnológicas é fundamental, pois é pré-

requisito para a definição dos ambientes a serem submetidos aos impactos, 

bem como dos processos construtivos e industriais, e, por conseguinte, dos 

recursos utilizados e dos rejeitos gerados pelo projeto.

Conforme visto no tópico 6 supra, embora inaplicável à 

espécie o preceito insculpido no art. 14 da Lei da Mata Atlântica – pois o 

artigo  11  da  referida  Lei,  dado  seu  teor  específico,  ao  especializar  as 

hipóteses proibitivas nele elencadas, excepciona o permissivo contido no art. 

14 da mesma Lei -, cabe reconhecer que, mesmo considerando, consoante art. 

14 da Lei nº 11.428/2006, eventual interesse público subjacente ao projeto, 

não seria possível admitir, como exige a norma em tela, a inexistência de 

alternativa técnica-locacional outra, haja vista a inaptidão da análise das 

alternativas locacionais contida no EIA/RIMA, que, portanto, não se presta 

à sua finalidade, como se está a demonstrar neste tópico.

Com efeito, percebe-se que sequer foram apresentados, de 

forma  clara,  os  critérios  que  nortearam  a  escolha  das  alternativas 

locacionais apresentadas e a decisão, ao final, pela localidade Aritaguá em 

lugar das demais alternativas locacionais indicadas no EIA/RIMA. 

Os  argumentos  desenvolvidos  cingem-se,  notadamente,  a 

comparativos  entre  a  localidade  anterior  (Ponta  da  Tulha)  e  a  atual 

localidade (Aritaguá), evidenciando a insuficiência das análises feitas e 
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dos critérios adotados, bem como a total desconsideração do viés ambiental 

na indicação das alternativas e da área escolhida. 

Essa  foi  a  base  utilizada  para  exposição  das 

alternativas locacionais apresentadas no EIA, já que, diante da decisão 

político-governamental de orientar o investimento para a região, a análise 

das alternativas SE RESTRINGIU a opções batimétricas no limite de 5km para 

a isóbata de 20m ao longo do litoral no entorno do município de Ilhéus.

Ainda quanto à insubsistência dos estudos locacionais e 

a inadequação do procedimento adotado pelo empreendedor, vale transcrever, 

também, trecho do Parecer Técnico elaborado pelo Professor Severino Soares 

Angra  Filho,  Vice-Presidente  da  Associação  Brasileira  de  Avaliação  de 

Impacto (fls. 1005/1026 do ICP):

“Diante da apreciação das informações expostas observa-se 
que o procedimento desenvolvido sugere a aplicação de um 
método  ad hoc de painel especialista. O procedimento de 
análise  de  vulnerabilidade  torna-se  pertinente  para  a 
seleção de alternativas a serem submetidas à avaliação dos 
impactos propriamente dita mediante o seu devido confronto 
preconizado nas diretrizes do CONAMA (art. 5º, I, art. 6º, 
I  e  art.  9,  VIII  da  Resolução  001/86).  Entretanto,  o 
procedimento não substitui o propósito do EIA de confrontar 
as  alternativas  visando  selecionar  a  opção  mais 
sustentável,  na  medida  que  é  desprovido  de  elementos 
relativos  à  previsão  da  magnitude,  intensidade  ou 
mensuração dos impactos gerados. Cabe ressaltar que, caso 
tivesse  sido  desenvolvido,  o  confronto  de  alternativas 
deveria ocorrer a após a etapa de avaliação dos impactos”.

“Nesse sentido, torna-se um procedimento inadequado para o 
propósito da avaliação do projeto em questão, na medida em 
que não realiza o confronto de alternativas a partir da 
mensuração  e  avaliação  da  significância  dos  impactos  do 
empreendimento”. (grifo nosso) (f. 1012 do ICP)

Ademais, não se pode olvidar que a validade do estudo 

locacional tal como proposto não se sustenta, tendo em vista que, como já 

explanado,  procedeu-se  tão  somente  à  inadequada  comparação,  com  base 

notadamente em critérios econômicos, entre alternativas locacionais que 

abrigam elementos ambientais impeditivos (art. 11 da Lei nº 11.428/2006) da 

construção de empreendimento de tal porte.

O  já  citado  parecer  da  4ª  Câmara  de  Coordenação  e 

Revisão, a propósito, assim se manifestou a respeito do ponto:

“Dessa  forma,  considera-se  como  absolutamente  falha  a 
abordagem  do  aspecto  'alternativa  de  localização'  em 
relação ao projeto do Porto Sul, um grande empreendimento 
que trará em seu bojo sérios impactos negativos sobre a 
totalidade dos componentes ambientas de toda a região de 
Ilhéus. Nesse ponto pode se ponderar que como a escolha da 
localização foi um ato político (...)”. (f. 259, ICP).
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E, posteriormente, o também já referido Parecer Técnico 

de fls. 508/530 do ICP (de 10/12/2012), por sua vez, conclui que:

“(...) considera-se como absolutamente falha a abordagem do 
aspecto 'alternativas locacionais' em relação ao Projeto do 
Porto Sul … e isso, por si só, já é causa suficiente para 
inviabilizar a sua implantação...” (f. 514 do ICP)

Ainda  nesse  sentido,  as  informações  constantes  no 

Caderno de Respostas ao Parecer nº 09/2012COPAH/CGTMO/DILIC/IBAMA reforçam 

esse posicionamento (Tomo III, Apêndice 2 – Justificativa do Empreendimento, 

Avaliação de Alternativas Tecnológicas e Locacionais e Definição da Área de 

Influência). (Anexo VII e mídia à f. 1186 do ICP, pasta IV)

No presente caso, é possível, pois, constatar,  a par 

daquelas já aqui explicitadas, as seguintes deficiências, que acabam por 

invalidar o estudo de alternativas locacionais contido no EIA/RIMA:

•  Apresentação  de  alternativas  inexequíveis OU 

inferiores à selecionada no EIA - A qualidade da decisão depende das opções 

disponibilizadas para escolha.49 

As  alternativas  analisadas  devem  apresentar  razoável 

viabilidade,  pois  “seria  falsear  o  espírito  da  lei  se,  para  forçar  a 

escolha  de  um  projeto,  se  apresentassem  opções  manifestamente 

inexequíveis”50. Verifica-se a  apresentação de alternativas insustentáveis 

ambientalmente, contrapondo-se a projetos com concepção já pré-estabelecida 

em determinada locação pelo empreendedor com base em critérios político-

econômicos, e que, por isso, mostraram-se mais atrativos. 

Tal procedimento, que tem como único objetivo meramente 

atender à formalidade legal, em nada auxilia o processo decisório e conduz 

à escolha de uma opção ambientalmente inadequada.

•  Prevalência  dos  aspectos  econômicos  sobre  os 

ambientais na escolha das alternativas - Na insuficiência ou na falta de 

argumentos de caráter ambiental que justifiquem a escolha da alternativa do 

empreendedor,  o  Estudo  restringe  a  análise  de  alternativas  ao  aspecto 

econômico, resultando na indevida prevalência daquela, que revela menores 

custos financeiros diretos para o empreendedor, em detrimento do aspecto 

ambiental,  o  que  implica  em  socialização  do  ônus  e  custos  ambientais 

(externalidade negativa) que deveriam ser internalizadas pelo empreendedor.

•  Comparação  de  alternativas  a  partir  de  base  de 

49 STEINEMANN, A. Improving alternatives for Environmental Impact Assessment Review, Atlanta, 
n. 21, p. 3-21, 2001.

50 MACHADO, P. A. L. Direito ambiental brasileiro. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 166.
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conhecimento diferenciada - A análise comparativa dos impactos ambientais 

do projeto e de suas alternativas, tal como exige a Resolução CONAMA nº 

001/86,  deve  ser  feita  a  partir  de  opções  com  um  mesmo  nível  de 

detalhamento, o que demanda a elaboração de estudos adequados para todas as 

alternativas, o que não foi observado no Estudo realizado, o qual não 

desenvolveu  efetivo  diagnóstico  em  relação  a  todas  as  alternativas 

locacionais  postas,  cingindo-se,  como  dito,  a  comparativos  entre  a 

localidade anterior (Ponta da Tulha) e a atual (Aritaguá). 

Nesse caso, não houve, para as diferentes alternativas, 

uma caracterização específica, qualitativa e quantitativa, de elementos 

ambientais, de modo a permitir adequadamente a comparação de impactos. 

Sendo  assim,  o  que  ocorre,  então,  é  o  descarte  das 

alternativas que não foram devidamente analisadas, até mesmo sob a alegação 

de serem “ambientalmente” menos atrativas, a fim de eleger aquelas de menor 

custo e/ou já pré-concebidas pelo(s) empreendedor(es).

Frise-se, portanto, que o Estado da Bahia inverteu por 

completo a ordem das ações previstas para a construção de um empreendimento 

desse porte.  Primeiro, escolheu o local, desapropriou e cedeu ao capital 

privado sem licitação. Depois, realizou o Estudo de Impacto Ambiental (EIA-

2008) e a Avaliação Ambiental Estratégica – AAE, que não se prestaram, 

portanto, aos seus objetivos. 

Desse modo, era de se esperar a desvalia e inadequação 

do estudo de alternativas locacionais, que, como dito, eivado de vícios de 

toda ordem, afigura-se insatisfatório e inapto ao fim a que se destina. 

Resta  claro,  pois,  que  inexistiu  efetiva  discussão 

acerca da alternativa locacional desse empreendimento.  Opções políticas, 

repise-se, não são permissivos autorizados pela Lei da Mata Atlântica, uma 

vez que a (in)viabilidade locacional a que faz referência a Lei é tão 

somente a fática-técnica-ambiental e não a política/econômica. 

10. CONCLUSÃO – DA OFENSA ÀS LEIS FEDERAIS, AOS TRATADOS INTERNACIONAIS, À 

PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A OUTROS ATOS NORMATIVOS. A INVIABILIDADE 

AMBIENTAL DO EMPREENDIMENTO NA LOCAÇÃO ESCOLHIDA.

Conforme  demonstrado,  o  Empreendimento  Porto  Sul, 

localizado na região de Aritaguá, dentro da APA da Lagoa Encantada, está em 

completo desajuste com preceitos de envergadura constitucional, com a Lei 

da Mata Atlântica (em especial, o artigo 11), com Tratados Internacionais 
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dos quais o Brasil é signatário, e com documentos técnicos produzidos à 

exaustão por renomados especialistas. 

Como visto, o Projeto desconsidera que a área em voga:

a) É um “HOTSPOT” de Conservação, de importância mundial.

b) É  uma  ÁREA    PRIORITÁRIA  DE  CONSERVAÇÃO  , conforme 

Política conduzida pelo Ministério do Meio Ambiente, 

após a adesão do Brasil como signatário da CONVENÇÃO DA 

DIVERSIDADE BIOLÓGICA DAS NAÇÕES UNIDAS, a qual não foi 

observada;

c) É  reconhecida pela UNESCO COMO RESERVA DA BIOSFERA, 

desde o ano de 1992;

d) Ofende as recentes  Metas de Aichi de Conservação de 

Biodiversidade;

e) É  um  CORREDOR  CENTRAL  DA  MATA  ATLÂNTICA,  mecanismo 

desenvolvido no bojo das Metas de Conservação da Flora 

e Fauna;

f) Está inserida no interior de uma APA – ÁREA DE PROTEÇÃO 

AMBIENTAL DA LAGOA ENCANTADA, havendo clara VIOLAÇÃO AO 

SEU ZONEAMENTO E PLANO DE MANEJO;

g) Conecta  duas  Unidades  de  Conservação  de  Proteção   

Integral de magnânima relevância para o BIOMA da Mata 

Atlântica,  constituindo  o  M  in  icorredor  Ecológico   

Esperança-Conduru, que será rompido com a instalação do 

empreendimento no local;

h) Possui  inúmeros  animais  endêmicos  e  gravemente 

ameaçados  de  Extinção,  para  os  quais  foram 

desenvolvidos,  pelo  ICMBio,  Planos  Nacionais  -  PANS 

visando sua Conservação; 

i) Foi alvo de importantes Planos e Projetos voltados ao 

Turismo de Base Sustentável – PRODETUR-NE; 

j) Ofende o PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS;

Ademais, o EIA e a escolha do projeto em tal localidade, 

com a concessão (e recente republicação) da Licença Prévia:

k) Não  consideram  adequadamente  a  AAE  –  Avaliação 

Ambiental Estratégica, concluída pelo LIMA/COPPE/UFRJ 

após a escolha da área (Decreto) - e da elaboração do 
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Estudo Locacional -, embora devesse ter sido realizada 

anteriormente à seleção da área;

l) Violam  dispositivos  da  Resolução  CONAMA  01/86, 

notadamente no tocante às vicissitudes e inaptidão do 

Estudo das alternativas locacionais para o fim a que se 

destina (vide tópico 8 supra);

m) Não estão em consonância com o disposto no artigo 170, 

inciso VI, c/c artigo 225, parágrafos 1º, III, IV e 

VII, e 4º, todos da Constituição Federal de 1988;

n) E o  fendem, portanto, os    cinco   impedimentos ambientais   

ditados pela Lei da Mata Atlântica, conforme artigo 11, 

seus incisos e parágrafos (vide tópico 6 supra).

Percebe-se, pois, que a postura do IBAMA - ao conceder a 

Licença  Prévia  nessa  área,  republicando-a  em  26.03.2014 -,  apesar dos 

inúmeros  impedimentos  legais  explicitados  na  presente  ação,  afigura-se 

equivocada  e  desapegada  de  substrato  técnico  e  jurídico  satisfatório, 

estando em confronto com as políticas ambientais conduzidas pelo MMMA, com 

a Lei da Mata Atlântica e demais atos normativos explicitados, e com os 

estudos  produzidos  por  especialistas  e  outros  documentos  que  atestam 

categoricamente o valor ambiental da área. 

Assim,  por  violar  as  Leis,  Decretos  e  Tratados 

Internacionais  ora  referidos  -  e  a  própria  Constituição  Federal  -,  em 

patente atestado da inviabilidade ambiental do empreendimento nessa área, 

forçoso concluir pela necessidade de tornar sem efeito a Licença Prévia.

Destarte,  a  ilegalidade  do  ato  administrativo  de 

concessão da Licença Prévia é evidente, pois em total desacordo com o 

arcabouço jurídico-legal vigente, a revelar vício insuplantável, que enseja 

imediata providência – a anulação da Licença Prévia e a não concessão da 

Licença de Instalação do empreendimento na localidade em voga. 

11. DA TUTELA DE URGÊNCIA. DO PEDIDO LIMINAR

A Lei nº 7.347/85, uma vez demonstrados o  fumus boni 

juris  e de  periculum in mora, previu o deferimento de pedido liminar em 

ação civil pública, nos termos dos artigos 11 e 12 daquela Lei:

Art.  11.  Na  ação  que  tenha  por  objeto  o  cumprimento  de 
obrigação  de  fazer  ou  não  fazer,  o  juiz  determinará  o 
cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da 
atividade  nociva,  sob  pena  de  execução  específica,  ou  de 
cominação  de  multa  diária,  se  esta  for  suficiente  ou 
compatível, independentemente de requerimento do autor.
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Art. 12.  Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem 
justificação prévia, em decisão sujeita a agravo.

Nessa linha, o Código de Processo Civil também prevê a 

concessão de tutela de urgência (liminar) em ações que tenham por objeto 

obrigação de fazer, nos termos do art. 461, §§ 3º e 4º, do CPC:

Art.  461.  Na  ação  que  tenha  por  objeto  o  cumprimento  de 
obrigação de fazer ou não fazer,  o juiz concederá a tutela 
específica  da  obrigação ou,  se  procedente  o  pedido, 
determinará  providências  que  assegurem  o  resultado  prático 
equivalente ao do adimplemento. (...)
§  3º  Sendo  relevante  o  fundamento  da  demanda e  havendo 
justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito 
ao  juiz  conceder  a  tutela  liminarmente ou  mediante 
justificação prévia, citado o réu. A medida liminar poderá ser 
revogada  ou  modificada,  a  qualquer  tempo,  em  decisão 
fundamentada.
§ 4º  O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na 
sentença,  impor  multa  diária  ao  réu,  independentemente  de 
pedido  do  autor,  se  for  suficiente  ou  compatível  com  a 
obrigação, fixando-lhe prazo razoável para o cumprimento do 
preceito.

Em termos mais gerais, o art. 273 do CPC, como é cediço, 

também permite, inclusive, a antecipação dos efeitos da tutela em caso de 

demonstração da verossimilhança das alegações e do perigo de dano grave e 

irreparável ou de difícil reparação.

A  razão  da  existência  da  medida  liminar  presta-se  a 

garantir a efetividade da própria decisão final, assegurando o resultado 

útil da ação de conhecimento, que, em face da complexidade da presente lide 

e  do  tempo  do  processo,  pode  restar  comprometida  em  sua  inteireza  e 

efetividade, tornando inócua a decisão definitiva, de maneira a prejudicar 

o direito material sob tutela.

A  suspensão  liminar  é,  portanto,  medida  que  visa 

assegurar  o  resultado  profícuo  do  processo  e  a  utilidade  da  sentença 

meritória, permitindo que a mesma - após o regular transcurso temporal 

necessário para a sua prolação -, preserve sua efetividade. Este é o seu 

desiderato fundamental.

Com efeito,  in casu, os documentos anexos, aliados à 

argumentação expendida nesta peça inicial, fazem prova da verossimilhança 

das alegações ora aduzidas (fumus boni iuris).

O fundado receio de dano irreparável ou de difícil de 

reparação –  periculum in mora - configura-se na medida em o IBAMA já 

procedeu à republicação da Licença Prévia 447/12 (em 26.03.2014), estando-

se,  pois,  na  iminência  da  concessão  da  Licença  de  Instalação ao 

empreendimento em questão, a partir da qual se dará o início da intervenção 

e das obras na localidade em voga,  consumando-se, assim, graves impactos 
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ambientais em  área  prioritária  para  fins  de  conservação,  dado  seu 

relevantíssimo valor ambiental, como demonstrado na presente inicial.     

Ademais, as obras da Ferrovia Oeste-Leste, prevista para 

desembocar na área objeto da Licença Prévia do Porto Sul - cuja nulidade 

ora se requer em razão da ilegalidade do ato de sua concessão -, brevemente 

estarão se encaminhando para a região de Ilhéus. Até o presente momento, a 

FIOL ainda poderá tomar rumo diverso, a fim de evitar vultoso prejuízo ao 

erário, considerada a inviabilidade locacional do Porto Sul na área em 

voga.  Contudo,  para  tanto,  faz-se  necessário  pronto  provimento 

jurisdicional, em sede de tutela de urgência.

Na espécie, o fumus boni iuris manifesta-se, pois, ante 

a inviabilidade locacional do empreendimento, que está localizado dentro de 

Área  de  Preservação  Ambiental,  de  conservação  prioritária,  formada  por 

vegetação  de  Mata  Atlântica  permeada  por  Unidades  de  Conservação  –  e 

perpassada por Minicorredor Ecológico -, que abriga espécies seriamente 

ameaçadas de extinção e possui notável valor ambiental/paisagístico, casos 

em que a Lei nº 11.428/06 veda totalmente a supressão de vegetação.

Acrescente-se que a concessão de Licença Prévia para o 

empreendimento Porto Sul vai de encontro não só à Lei da Mata Atlântica 

(art. 11), afrontando, ainda, o Decreto de criação da APA, o Plano Diretor 

do Município de Ilhéus. Ademais, vê-se que o EIA/RIMA apresentado pelo 

empreendedor,  especialmente  no  tocante  aos  estudos  locacionais,  possui 

deficiências que o invalidam, mesmo após as complementações.

Tais  argumentos  foram  exaustivamente  explicitados  no 

decorrer da presente ação, notadamente nos tópicos 5, 6, 7, 8 e 10 supra, 

donde depreende-se a verossimilhança das alegações.

O  periculum in mora é de igual forma patente, uma vez 

que a Licença Prévia já foi concedida e republicada, sendo que quanto mais 

tempo tarde a suspendê-la, maiores serão os riscos de se concretizar atos 

tendentes à construção do Porto Sul, gerando inúmeras consequências que, 

caso não seja deferida a medida liminar de suspensão da licença prévia, 

terão, certamente, o condão de interferir na decisão final de mérito.

Desse modo, caso mantida a Licença Prévia e permitida, 

por  conseguinte,  a  emissão  da  Licença  de  Instalação,  concretizar-se-ão 

nesta área graves danos/impactos ambientais.

Outrossim,  registre-se  que  o  princípio  da 

inafastabilidade da Jurisdição (art. 5o, XXXV, da CRFB/88) já não pode ser 
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compreendido apenas como garantia do acesso formal à Jurisdição, mas sim 

como garantia do acesso eficaz/efetivo à Justiça e à tutela dos direitos.51

De  nada  adiantariam  as  garantias  formais  sem  os 

mecanismos  necessários  para  determinar  a  concretude  de  seus  ditames, 

potencializando a efetividade do provimento jurisdicional e redistribuindo 

o ônus do tempo do processo, à luz da verossimilhança do direito e do justo 

receio de lesão ao bem tutelado.

O mero decurso do tempo, ausente resposta ao direito 

evidente que reclama tutela de urgência, representa nova lesão ao direito 

reclamado, o que se revela injusto e ilegítimo.

No contexto de um processo civil de resultados, a tutela 

emergencial está encartada na garantia constitucional do acesso à justiça 

mediante tutela adequada e processo devido. Trata-se do dever de o juiz 

prestar uma rápida solução aos litígios, à luz da efetividade, toda vez que 

verificar que o direito reclama provimento imediato.

Assim,  a  garantia  da  tutela  adequada  é  regra  in 

procedendo para o aplicador do direito, que não está atrelado meramente à 

lógica  formal,  mas  sim  à  percepção  dos  fatores  axiológicos  e  éticos 

inerentes à concretização jurisdicional do direito, levando-se em conta 

suas peculiaridades e a forma como ele se apresenta.

Destarte,  em face  da presença  da verossimilhança  das 

alegações (fumus boni iuris) e do fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação (periculum in mora), o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer, 

ex limine e inaudita altera pars, até final julgamento da lide:

1. seja determinada a suspensão da  Licença Prévia nº 

447/2012, concedida ao empreendimento denominado Porto Sul (Terminais de 

Uso  Privado  do  DERBA  e  da  BAMIN),  empreendido  junto  ao  IBAMA  pelo 

Departamento de Infraestrutura de Transportes da Bahia;

2. seja determinado que o IBAMA se abstenha de conceder 

a  Licença  de  Instalação,  na  localidade  em  voga  (Aritaguá),  ao 

empreendimento “Porto Sul”.

12. DO PEDIDO DEFINITIVO

Ao final, requer o Ministério Público Federal:

51 Nas palavras de Marinoni, “não há dúvida de que o direito de acesso à justiça, assegurado pela nossa 
Constituição Federal, garante o direito à adequada tutela jurisdicional e, por consequência, o direito à  
tutela preventiva. (...) Admitida a existência de um direito constitucional à tutela preventiva, fica o 
legislador infraconstitucional obrigado a estabelecer os instrumentos adequados para garanti-la, sob pena 
de descumprir o preceito constitucional consagrador do direito de acesso à justiça” (Tutela Inibitória, RT, 
1998, p. 66/67).
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1 - Seja definitivamente declarada NULA A LICENÇA PRÉVIA 

Nº 447/2012, emitida no bojo do processo de licenciamento ambiental do 

“Porto Sul”, bem como  insubsistente eventual Licença de Instalação 

porventura  concedida  pelo  IBAMA,  ante  a  ilegalidade  do  ato  de 

concessão da Licença Prévia à luz do ordenamento jurídico pátrio, e 

tendo  em  vista  a  inviabilidade  ambiental  da  implantação  do 

empreendimento na localidade – indevidamente – escolhida (Aritaguá);

2  -  A  CITAÇÃO  dos  RÉUS,  nas  pessoas  de  seus 

representantes legais, na forma da Lei n° 7.347/85, para, querendo, 

contestar a ação;

3 - A produção de todos os meios de prova em direito 

legalmente admitidos.

Pede deferimento.

Dá-se à presente causa, o valor de R$ 15.000,00, para 

fins  meramente  fiscais,  ressaltando-se  a  isenção  de  custas,  consoante 

artigo 18 da Lei nº 7.347/85.

Ilhéus/BA, 29 de julho de 2014. 

TIAGO MODESTO RABELO                        GABRIEL PIMENTA ALVES
Procurador da República                      Procurador da República

EDUARDO DA SILVA VILLAS-BÔAS               OVÍDIO AUGUSTO AMOEDO MACHADO
Procurador da República                      Procurador da República 

CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Procuradora da República
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