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O EIA e o RIMA são dois instrumentos previstos
na Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA)
instituída pela Lei nº 6.938/1981 e
regulamentada pela Resolução CONAMA nº
001/1986. O EIA é aplicado a atividades
potencialmente poluidoras e, geralmente, de
grande porte. Nele, devem estar contidos os
estudos de diagnóstico dos meios físico, biótico e
antrópico, a análise de alternativas locacionais e
tecnológicas, a identificação e avaliação dos
impactos ambientais do empreendimento e as
medidas mitigadoras e mitigatórias previstas para
prevenir e/ou reduzir o dano associado a esses
impactos. Já o RIMA, deve trazer as conclusões
alcançadas no EIA, porém, de forma menos
complexa e mais acessível ao público, trazendo
elementos de comunicação visual como mapas,
quadros e figuras.

APRESENTAÇÃO

O que é o EIA/RIMA?
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O presente documento apresenta de forma
resumida as principais informações coletadas e
análises realizadas no contexto do Estudo de
Impacto Ambiental (EIA) para a emissão da
Licença Prévia (LP) do empreendimento
intitulado Terminal Portuário Tabulog. Tanto o
EIA quanto o RIMA foram elaborados pela
empresa Hidrotopo Consultoria e Projetos
LTDA, especializada na condução de projetos de
engenharia e consultoria na área portuária.

O estudo integra o Processo nº 2020-
001949/TEC/LP-3330 aberto junto à
Superintendência de Administração do Meio
Ambiente (SUDEMA), órgão ambiental
licenciador do Estado da Paraíba e tem como
base o Termo de Referência emitido pelo órgão
em dezembro de 2020.

No decorrer de seus capítulos, se buscará
apresentar a caracterização ambiental do
empreendimento e a sua inserção nas suas
áreas de influência, chegando-se ao final, à
identificação de impactos ambientais e às
respectivas medidas mitigadoras e
compensatórias responsáveis pela manutenção
da qualidade ambiental nas fases de instalação
e operação.

O EIA/RIMA é o estudo necessário para 
obtenção da Licença Prévia (LP) do 

empreendimento, a primeira etapa do 
licenciamento ambiental

Licença 
Prévia

Licença de 
Instalação

Licença de 
Operação
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O Terminal Portuário Tabulog é um
empreendimento portuário de iniciativa privada
a ser implantado no município de Pitimbu/PB,
no litoral sul da Paraíba, para movimentar,
armazenar e distribuir cargas de granéis líquidos
combustíveis (gasolina e diesel), além de
permitir o embarque de etanol para exportação
ou cabotagem.

A infraestrutura concebida conta com dois
porções, uma em terra e uma em água. A
porção em terra localiza-se na Fazenda Taquara
e é destinada à construção de parque de
tancagem para armazenamento de combustível
com área de 123.000 m² e dutovia terrestre. Ao
todo, prevê-se a construção de 25 tanques,

totalizando 245.000 m³ de capacidade de
armazenagem.

Na porção em água, o embarque e
desembarque de produtos será realizado por
uma monoboia, estrutura flutuante distante 16
km da costa que fará a transferência por
bombeamento, e transporte por dutos
submarinos. O escoamento dos produtos se
dará por rodovia, através do uso de caminhões
que utilizarão principalmente as rodovias PB-
044 e BR-101.

Ao todo, os investimentos previstos nas três
fases do empreendimento totalizam R$867
milhões.

EMPREENDIMENTO
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Figura 1. Localização do empreendimento.



ESPECIFICAÇÕES GERAIS
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Característica Especificação
Modais utilizados Rodoviário: BR-101, PB-044 e PB-008.
Operação Modalidade: importação, exportação e cabotagem.

Tancagem

Terreno: 123 mil m².
Gates: dois para entrada e dois para saída, com balança rodoviária.
Estacionamento de veículos pesados: 26 vagas
Pontes de carga/descarga: 22.
Produtos armazenados: Gasolina, Biocombustível, Diesel.
Armazenagem Fase 1: 10 tanques – 80.000 m³.
Armazenagem Fase 2: 7 tanques – 75.000 m³.
Armazenagem Fase 3: 8 tanques – 90.000 m³.
TOTAL: 25 tanques – 245.000 m³.

Dutos subterrâneos
Material: aço padrão API 5L Gr. B.
Dutovia: três linhas de 16” (produtos) e duas de 12” (incêndio e resíduos)
Tecnologia de escavação: furo direcional.

Dutos submarinos

Material: aço padrão API 5L Gr. B.
Revestimento: concreto com 2” de espessura.
Tomadas: três tomadas de 16” (produtos).
Alternativas de traçado: desvio dos corais ou furo direcional.
Tecnologia de escavação: furo direcional.

Monoboia

Tipo: Catenary Anchor Leg Mooring (CALM).
Local de origem: China.
Diâmetro: 12 m.
Raio de manobra: 350 m.
Profundidade: 22 m.
Vazão máxima de transferência: 50.000 m³/dia/duto.
Embarcação-tipo: Panamax, Aframax e Suezmax
Rebocador de projeto: função de pullback com capacidade de ao menos 40 toneladas de bollard
pull.
Linhas de ancoragem: oito linhas com 300 m de comprimento.

Capacidade prevista
Fase 1: 1.641.632,23 ton/ano.
Fase 2: 1.539.030,21 ton/ano.
Fase 3: 1.846.836,26 ton/ano.

Investimento estimado 
global

Onshore Fase 1: R$ 176.624.002,97.
Onshore Fase 2: R$ 146.423.791,68.
Onshore Fase 3: R$ 173.114.714,05.
Offshore: R$ 371.479.521,66.
Projetos complementares e Compensação ambiental: R$ 12.000.000,00.
TOTAL: R$ 867.642.030,36.

Estimativa de geração de 
empregos diretos –
Implantação

Lado Terra - Fase 1: 912
Lado Terra - Fase 2: 756
Lado Terra - Fase 3: 894
Lado Mar: 1918
TOTAL: 4480

Estimativa de geração de 
empregos diretos –
Operação

Operacionais: 179
Administrativos: 45
TOTAL: 224
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HISTÓRICO

RIMA – TERMINAL PORTUÁRIO TABULOG

O empreendimento teve sua concepção iniciada
no ano de 2019, segundo apresentado na linha
do tempo abaixo, através do estudo de
alternativas locacionais para a implantação de
estrutura de dutovias partindo da sede atual da
Agroindustrial Tabu, em Caaporã/PB até o litoral
de Pitimbu/PB, onde seria instalada uma
estrutura de acostagem para o
embarque/desembarque de combustíveis, com
ênfase no etanol, principal produto produzido

pela empresa. Os primeiros levantamentos
topográficos foram realizados em maio de 2019
e as primeiras análises de viabilidade no mês
seguinte, junho de 2019, já com participação da
Hidrotopo Consultoria e Projetos, empresa
especializada na execução de projetos de
engenharia, batimetria, geoprocessamento e
meio ambiente aplicados à infraestrutura
portuária.

Levantamento planialtimétrico 
inicial da primeira proposta de 

implantação do terminal

Análise preliminar de 
viabilidade da primeira 
proposta locacional e 

tecnológica

Dezembro/2019

Realização de levantamento 
batimétrico no traçado 

proposto de dutos e exploração 
de pontos de fixação da 

monoboia

Constituição da empresa 
denominada “TABULOG TABU 

LOGÍSTICA LTDA”

Sondagem a percussão do tipo 
SPT na área em terra 

pretendida para a implantação 
da tancagem

Março/2020

Estudo de Viabilidade Técnica, 
Econômica e Ambiental (EVTEA)

Abertura do processo de 
licenciamento nº 2020-
001949/TEC/LP-3330 na 

SUDEMA

Entrada com pedido de 
avaliação de competência de 
licenciamento junto ao IBAMA

Conclusão do Masterplan do 
empreendimento, 

compreendendo três fases de 
implementação

Estudo de estabilidade da 
monoboia em condições 
ambientais extremas e 

diferentes embarcações tipo.

Conclusão do layout final da 
porção offshore e onshore do 

terminal.

Novembro/2020

Elaboração do Plano de 
Negócios do terminal.

Conclusão da análise de 
competência do licenciamento 
ambiental por parte do IBAMA.

Emissão do Termo de 
Referência (TR) para 
elaboração do EIA do 

empreendimento junto à 
SUDEMA

Jun
2019

Nov
2019

Jan
2020

Mai
2020

Jul
2020

Ago
2020

Dez
2020

Figura 2. Linha do tempo das ações realizadas até a emissão do termo de referência.
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- 10 tanques de armazenagem (80.000,00 m³).
- 2 tanques de contenção (16.710 m²).
- 3 praças de bombas.
- 10 pontes de carga/descarga.
- Tanques de tratamento de Slop Oil.
- Tanque de Água com sistema de
combate a incêndio (2.500,00 m³).
- Edificação com Laboratório de Amostras e Oficina.
- 1 gate de acesso com balança.
- 1 gate de saída com balança.
- Subestação de energia;
- Portaria de acesso com saída e entrada.
- Edificação com infraestrutura administrativa e órgãos de
controle.
- Pátio de triagem.
- Estacionamento.
- Área total construída: 23.906.55 m².
- Área total do terreno: 57.172.91 m².

Fase 1 - 2022

- 17 tanques de armazenagem (155.000,00 m³).
- 4 tanques de contenção (34.606 m²).
- 4 praças de bombas.
- 16 pontes de carga e descarga.
- Ampliação tanques de resíduos e sistema de tratamento
(Slop Oil 02).
- Ampliação do sistema de combate a incêndio.
- 2 gates de acesso com balança.
- 2 gates de saída com balança.
- Área total construída: 23.234.70 m².
- Área total do terreno: 31.229,94 m².

Fase 2 - 2025

Fase 3 - 2030
- 24 tanques de armazenagem (245.000,00 m³).
- 6 tanques de contenção (60.378m²).
- 6 praças de bombas.
- 12 pontes de carga e descarga.
- Ampliação do sistema de combate a incêndio.
- Área total construída: 31.325.44 m².
- Área total do terreno: 69.040,56 m².



PROJETO – LADO TERRA

RIMA – TERMINAL PORTUÁRIO TABULOG

11

O projeto em terra do Terminal Tabulog prevê a
instalação de parque de tancagem, instalações de
apoio, dutos subterrâneos e casa de máquinas.

• Parque de tancagem: todos os tanques serão
constituídos de estruturas cilíndricas de aço
carbono de diferentes diâmetros. No entorno dos
tanques serão implementadas estruturas para
retenção de possíveis vazamentos. Para
importação e exportação de combustível dos
tanques estão previstos o funcionamento de
cinco praças de bombeamento.

• Edificações de apoio: haverá laboratório,

oficina, gates de entrada/saída, balanças
rodoviárias, e estrutura de
recebimento/expedição de combustíveis
contando com área de abastecimento de veículos
pesados, casas de bombas e estacionamento de
apoio (Figura 3). Esta área abrigará uma Estação
de Tratamento de Esgoto (ETE) Compacta, além
de um sistema de tratamentos de resíduos
oleosos, o slop oil.

• Dutos subterrâneos: o parque de tancagem se
conectará com casa de máquina localizada na
orla de Pitimbu através de uma dutovia (Figura
4).

Figura 3. Layout geral das principais edificações/áreas de apoio.

Figura 4. Área destinada à instalação dos dutos subterrâneos.
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Para instalação dos dutos, espera-se a utilização
de furo direcional (Figura 5 e Figura 6) em
trechos de vegetação, corpos d’água e estradas,
minimizando assim impactos sobre estes
ambientes; e

• Casa de Máquinas: alocação de casa de
máquinas e de edificação de apoio, a qual
contará com torre de monitoramento,
equipamentos de comunicação para controle das
operações no lado mar e espaço para
estacionamento de embarcações de apoio.

Figura 5. Corte esquemático do traçado de dutos subterrâneos, locação da tubulação (A) e presença de corpo 
d’água (B).

Figura 6. Corte esquemático do traçado entre o corpo d´água e a orla de Pitimbu.
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O furo direcional ou perfuração direcional é
previsto na implantação dos dutos subterrâneos
e, em determinados trechos dos dutos
submarinos, conforme será apresentado em
discussão posterior, por ser uma tecnologia de
perfuração que diminui drasticamente o volume
de abertura de valas para passagem de dutos
pois pressupõe a execução de um furo guia pelo
qual a tubulação é “puxada” até chegar o ponto
de destino, sem causar alterações à superfície
(WILLOUGHBY, 2005). A Figura 7 resume a
implementação de furo direcional.

A tecnologia é bastante utilizada na passagem de
dutos, tubulações e cabos onde há presença de
obstáculos físicos como corpos d’água, rodovias,
edifícios, entre outros, e é prática adotada nos
setores de telecomunicações, petróleo, gás,
água, esgoto e energia elétrica (WILLOUGHBY,
2005).

O traçado segue abaixo da linha de vegetação até
atravessar o corpo d´água, minimizando-se
assim, a necessidade de corte de vegetação para
a instalação da infraestrutura e a perda de
qualidade da água decorrente de movimentação
de terra e perfuração de dutos. Logo após
transpassar o corpo d’água, o duto passa a ficar
apoiado na superfície do terreno por 124 m até
aproximar-se das margens da Estrada de Acaú
onde, novamente via furo direcional, voltar a
ficar enterrado para evitar maiores transtornos à
população.

Figura 7. Esquema de implementação da tecnologia de perfuração direcional.

O Furo Direcional ou Perfuração Direcional 
é uma técnica que permite a perfuração 

de dutos sem abertura de valas

Fonte: Grupo Mafe ([201?]).
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A estrutura do empreendimento em mar
engloba a instalação de dutos submarinos e
monoboia para ancoragem de navios. Os dutos
desta estrutura serão revestidos de concreto e
após passarem pela casa de máquinas/apoio,
seguirão em direção a monoboia, instalada a
16km da costa.

A monoboia será ancorada no fundo do leito
marinho através de amarras elásticas (Figura 8)
e sua operação acontecerá com a ancoragem
de navios e interligação de tubulações para
posterior transporte do produto para o parque
de tancagem ou em sentido inverso através da
dos dutos submarinos. Todo o procedimento
de ancoragem de navios na monoboia contará
com auxílio de embarcações de apoio e sua
alimentação se dará por painéis solares.

Conforme identificado, há ocorrência de zona
de corais cerca de 2km da costa e para que os
dutos transpassem tal zona sem alterá-la de
forma significativa, o projeto prevê dois
cenários: utilização de furo direcional com os
dutos sendo enterrados ou desvio de 3,4km,
contornando as formações recifais (Figura 9).

Figura 8. Principais componentes da estrutura proposta 
para a monoboia.

Figura 9. Esquema das alternativas de traçado consideradas em projeto.

Fonte: Adaptado de SBM Offshore (2013).
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A medida em que a infraestrutura do parque de
tancagem seja ampliado através das três fases
para o projeto em terra, espera-se que ocorram
otimizações operacionais e financeiras. A Tabela
1 resume os principais parâmetros operacionais
do Terminal em relação ao desembarque de
combustíveis e embarque de etanol.

No modal rodoviário são estimados 32.700
caminhões-tanque/ano para escoamento dos
produtos desembarcados e 10.100 caminhões-
tanque/ano para o embarque de etanol. Em
termos e volume diário, espera-se a
movimentação de 90 caminhões/dia para
desembarque de combustíveis e 28
caminhões/dia para embarque de etanol.

Projeto Embarcações Lote médio Atracação Tempo de 
operação Fluxo viário

Desembarque - Combustíveis

Lado Terra - Fase 1 Panamax, Aframax e 
Suezmax 54.000 m³ Uma vez a cada 

15 dias 24 horas

90 caminhões/dia
32.700 caminhões/anoLado Terra - Fase 2 Aframax e Suezmax 72.000 m³ Uma vez a cada 

20 dias 30 horas

Lado Terra - Fase 3 Aframax e Suezmax 107.000m³ Uma vez a cada 
30 dias 36 horas

Embarque - Etanol

Lado Terra - Fase 1 Handysize 11.000 m³ Uma vez a cada 
10 dias 24 horas 28 caminhões/dia

10.100 caminhões/anoLado Terra - Fase 2 
e 3 Handysize e Handymax 33.000m³ Uma vez a cada 

30 dias 24 horas

Tabela 1. Parâmetros operacionais relativos a monoboia, fases do empreendimento e categoria da movimentação 
(desembarque ou embarque).

OPERAÇÃO

Tabela 2. Geração de empregos na implantação do 
empreendimento.

Acerca da geração de empregos, durante a
fase de implantação do empreendimento são
esperadas a abertura de 4.480 postos de
trabalho diretos e 5.831 postos de trabalho
indiretos, conforme mostra Tabela 2.

Já na operação, são previstas a abertura de
vagas em áreas administrativas e
operacionais do empreendimento, nos níveis
médio, técnico e superior, totalizando 224
vagas, segundo mostra a Tabela 3.

Projeto
Geração de empregos

Diretos Indiretos
Lado Terra - Fase 1 912 1187
Lado Terra - Fase 2 756 984
Lado Terra - Fase 3 894 1163

Lado Mar 1918 2497
TOTAL 4480 5831

Tabela 3. Geração de empregos na operação do 
empreendimento.

Área Geração de empregos
Administrativa 179

Operacional 49
TOTAL 224
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O mercado nacional de combustíveis é
impulsionado principalmente pelo comércio de
óleo diesel, gasolina e etanol hidratado, que
juntos representaram mais de 85% do total de
vendas de combustíveis em 2020 no Brasil.
Dentre as regiões de maior consumo, tem-se a
região o sudeste como maior consumidor
(43,6%), enquanto as regiões Sul (18,6%) e
Nordeste (17,4%) apresentam consumos bem
similares, tornando a última competitiva em
âmbito nacional.

A região Nordeste possui cinco parques de refino,
portando-se como a segunda região com maior
número de refinarias no país. Apesar do cenário
favorável, a produção no Nordeste e Brasil se
mostram insuficientes quando se comparada
com as vendas, conforme mostra Tabela 4. Além
disso, observa-se tendência de crescimento no
consumo de combustíveis, enquanto a produção
nacional se mantém estagnada (Figura 10),
implicando em necessidades de importação.

Dentre os Portos e Terminais Portuários já
inseridos na região Nordeste e que movimentam
granéis líquidos, pode-se destacar o Porto de
Suape, por possuir boa localização geográfica e
diversas empresas instaladas próximas e o Porto
de Itaqui, o qual possui boa penetração em
outros estados por ferrovia e permissão para
atracação de navios de grande porte. No entanto,
desvantagens são observadas como a falta de
acesso ferroviário para o Porto de Suape e
economia estadual não tão bem desenvolvida
para o Porto de Itaqui.

Portanto, verifica-se pelas informações
mencionadas, que há uma tendência de curto e
médio prazo em se manter as importações de
derivados de petróleo para suprir o mercado
interno. O Terminal Portuário Tabulog pode
auxiliar no atendimento da demanda de
derivados de petróleo no Nordeste,
principalmente em relação a Paraíba,
Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí,
com maior enfoque na Gasolina.

Região

Gasolina

Vendas 
(milhões de m³)

Produção 
(milhões de m³)

Norte 2.251.397 490.203

Nordeste 5.825.148 2.612.274

Centro-Oeste 2.392.921 0

Sudeste 9.618.169 13.781.808

Sul 6.063.603 4.821.038

TOTAL 26.151.238 21.705.323

Figura 10. Evolução da produção de derivados e do consumo.

Fonte: ANP (2021).

Tabela 4. Vendas e produção de gasolina.
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A Alternativa 1 foi concebida para possuir
estrutura de tancagem junto à fábrica da
Agroindustrial TABU em Caaporã/PB (Figura 11).
O terminal TABULOG se localizaria na orla da
Praia dos Mariscos em Pitimbu/PB e contaria
com estrutura convencional de acostagem, com
cais, berços, píer e armazenagem.

A ligação entre as duas estruturas se daria por
linhas de dutos terrestres que atravessariam as
fazendas Fugida, Taquara e Silva de forma
subterrânea, até chegar no terminal. Ao todo,
foram consideradas quatro alternativas de
traçado. Nessa alternativa seria prevista a

desapropriação de terrenos na orla e
descaracterização da faixa de praia. Além disso,
seriam necessárias dragagens para a instalação
de estrutura, bem como de dragagens de
manutenção para manter a profundidade para
atendimento aos navios.

ALTERNATIVA 1 – FAZENDA FUGIDA

Figura 11. Localização e disposição da Alternativa 1 – Fazenda Fugida.

Essa alternativa pressupõe a realização 
de dragagem para implantação de 
infraestrutura de acostagem e de 

dragagens de manutenção ao longo da 
operação do empreendimento
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A Alternativa 2 foi planejada para localizar-se na
Fazenda Taquara, tendo como infraestrutura
física, dutos submarinos e monoboia. Para esta
alternativa considerou-se a instalação de um
parque de tancagem independente da planta da
Agroindustrial Tabu.

Essa solução diminui drasticamente a metragem
de dutos subterrâneos necessários para interligar
a armazenagem e o ponto de atracação, no
entanto, transfere-se a maior parte de
infraestrutura de dutos para o meio aquático.

Nessa alternativa, ainda, dispensa-se a
necessidade de realização de dragagens tanto de
instalação quanto de manutenção. Além disso, a
transferência do ponto de atracação para águas
mais profundas permite a atracação de navios de

maior capacidade e também diminui as
interferências em atividades praticadas na orla
do município, como: pesca, extrativismo, turismo
e lazer.

Devido à presença de corais, consideraram-se
duas alternativas de traçado: uma desviando dos
corais e outra em furo direcional, passando sob
eles (Figura 12).

ALTERNATIVA 2 – FAZENDA TAQUARA

Figura 12. Localização e disposição da Alternativa 2 – Fazenda Taquara.

Nessa alternativa é prevista  a 
transferência do traçado de dutos para o 
meio aquático, o que pode gerar impactos 

na biota aquática
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AVALIAÇÃO DAS ALTERNATIVAS
A avaliação das alternativas foi realizada com
base na metodologia do Analytic Hierarchy
Process (AHP), método de ponderações que
permite considerar diferentes aspectos para
tomada de decisão entre duas ou mais
alternativas. Aqueles que são mais próximos de
1,00, indicam maior importância.

No caso do presente EIA/RIMA, foram
ponderados os aspectos relevantes ao meio
socioeconômico e ambiental, considerando-se os
meios terrestre e aquático. O resultado da
avaliação das alternativas locacionais e
tecnológicas pode ser visto na Tabela 5.
Conforme pode ser visto, em termos de custos e
aspectos fundiários, nesse caso representado por
necessidade de desapropriações, a Alternativa 1
perde vantagem competitiva em relação à
Alternativa 2.

Ainda percebe-se que, na Alternativa 2, os
aspectos mais preocupantes são aqueles que
dizem respeito à biota aquática e fauna marinha
devido ao maior traçado de dutos em meio
aquático. No entanto, a transferência da maior
sessão de dutos para este meio, alivia possíveis
impactos e perturbações em terra, como pode-se
observar nas questões de supressão vegetal,
águas superficiais e águas subterrâneas.

A dispensa de atividades de dragagem também é
fator relevante na ponderação entre as
alternativas. Portanto, como pode ser visto, a
Alternativa 2 foi a mais vantajosa
preliminarmente, com diversos aspectos
apresentando menores graus de importância e
portanto, minimizando possíveis impactos
relacionados a cada um destes aspectos.

Categoria Aspecto Alternativa 1 (Fazenda 
Fugida + Acostagem)

Alternativa 2 (Fazenda 
Taquara + Monoboia)

Socioeconômico

Custos de implantação 0,875 0,125
Aspectos fundiários 0,750 0,250

Aspectos regulatórios 0,833 0,167
Acessos terrestres 0,200 0,800

Áreas urbanas 0,833 0,167
Comunidades tradicionais 0,500 0,500

Patrimônio artístico, 
cultural e arqueológico 0,750 0,250

Paisagem e turismo 0,875 0,125

Ambiental

Águas superficiais 0,875 0,125
Águas subterrâneas 0,875 0,125

Qualidade do ar 0,500 0,500
Biota aquática 0,167 0,833
Fauna marinha 0,125 0,875
Fauna terrestre 0,857 0,143

Supressão vegetal 0,833 0,167

Áreas protegidas 0,500 0,500

Sensibilidade ao óleo 0,750 0,250
Sedimentos/dragagem 0,889 0,111

TOTAL
Categoria Alternativa 1 (Fazenda 

Fugida + Acostagem)
Alternativa 2 (Fazenda 
Taquara + Monoboia)

Socioeconômico 5,62 2,38
Ambiental 6,37 3,63

Tabela 5. Resultado da aplicação do método AHP para as alternativas.
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Neste EIA/RIMA as áreas de influência
consideram: os principais aspectos dos meios
físico, biótico e antrópico; a tipologia do
empreendimento e suas fases de implementação
e; municípios e atividades possivelmente afetadas
pela possibilidade de implantação do
empreendimento.

Nesse sentido, no âmbito da metodologia
empregada na definição das áreas de influência
do Terminal Portuário Tabulog, optou-se pela
segmentação da AID e AII para os meios
físico/biótico e antrópico.

Área Diretamente Afetada (ADA)
A Área Diretamente Afetada (ADA) compõe-se de toda a área designada para implantação do
empreendimento, tanto no lado terra quanto mar. Além da infraestrutura física, a ADA
compreende uma área de 15 metros em torno de todo o empreendimento, buscando abranger as
áreas próximas aos dutos no lado mar e terra e a monoboia (Figura 13).

Figura 13. Área Diretamente Afetada do empreendimento.
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Área de Influência Direta (AID) – Meio Biótico e Físico
Para o meio físico e biótico aplicou-se uma área de 3 km em todo o entorno do empreendimento
(Figura 14), conforme especifica a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA)
nº 428/2010, de forma a avaliar-se a sobreposição da área de influência com zonas de
amortecimento de unidades de conservação.

Figura 14. Área de Influência Direta (AID) para o meio físico e biótico do empreendimento.
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Área de Influência Direta (AID) – Meio Antrópico
A AID do meio socioeconômico abrange a área do município de Pitimbu (Figura 15), o qual tende a
ser o município mais afetado pela movimentação prevista no terminal em termos de impactos
positivos e negativos.

Figura 15. Área de Influência Direta para o meio antrópico do empreendimento.
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Área de Influência Indireta (AII) – Meio Biótico e Físico
A Figura 16 mostra a AII do empreendimento para o meio físico e biótico, a qual determinou-se
como sendo a bacia do rio Abiaí, com 449,5 km².

Figura 16. Área de Influência Indireta para o meio físico e biótico do empreendimento.
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Área de Influência Indireta (AII) – Meio Antrópico
A AII do empreendimento para o meio socioeconômico pode ser visto na Figura 17, tal área
compreende municípios que possuem dependência socioeconômica em atividades como
pesqueira, extrativista ou turística na região, como: Pitimbu, Conde, Alhandra e Caaporã,
localizados no Estado da Paraíba e Ilha de Itamaracá e Goiana, localizados no Estado de
Pernambuco.

Figura 17. Área de Influência Indireta para o meio antrópico do empreendimento.
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O diagnóstico do meio físico compreende a
análise dos tópicos referentes a:

• Níveis de ruído.
• Clima e condições meteorológicas.
• Qualidade do ar.
• Geologia.
• Pedologia.
• Recursos minerais.
• Geomorfologia.
• Recursos hídricos.
• Oceanografia e Hidrodinâmica Costeira.
• Qualidade dos sedimentos.

As análises aqui realizadas têm por referência a
pesquisa de dados secundários em literatura
acadêmica, bases de dados geoespaciais,
notícias, informativos jornalísticos e
levantamentos de dados primários realizados
conforme solicitado via Termo de Referência,
emitido em 21 de dezembro de 2020.

Consideraram-se como unidades espaciais
limites, as áreas de influência do meio
físico/biótico.

NÍVEIS DE RUÍDO
O diagnóstico de níveis de
ruído compreendeu a
medição de níveis de pressão
sonora em nove pontos
distribuídos pela AID do
empreendimento (Figura 18),
incluindo: área de tancagem,
vias de acesso, zonas
residenciais, áreas comerciais
e locais com potencial de
geração de ruídos.

Os pontos foram percorridos
em duas campanhas, em
setembro/2021 e
janeiro/2022. Nas duas
campanhas realizaram-se
medições nos períodos
matutino e vespertino.

Figura 18. Pontos de medição de níveis de pressão sonora.

Os dados coletados em campo na AID e ADA dos
meios físico e biótico apontaram que, nas duas
campanhas de monitoramento, quatro dos nove
pontos avaliados (44%) encontravam-se dentro
dos níveis de ruídos previstos na NBR
10.151/2019 para os períodos matutino e

vespertino. Esse resultado se deve
principalmente ao trânsito frequente de veículos
de passeio, caminhões de pequeno e médio
porte e de ônibus nos períodos de
monitoramento.
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Precipitação: o empreendimento encontra-se na
região litorânea sul da Paraíba em área de
precipitação média que pode alcançar 2000
mm/ano, possuindo períodos de deficiência
hídrica entre os meses de setembro a março e de
excedência entre março e agosto.

Temperatura: médias entre 25 e 27°C, com
mínimas que podem cair a 24°C na estação
chuvosa.

Ventos: a direção predominante do vento é a
Sudeste (SE) com poucos períodos de variação. A
velocidade média anual varia na casa dos 2,0 m/s.
Os picos de velocidade tendem a ocorrer entre
junho e novembro. A discussão se deu com base
em estação meteorológica de João Pessoa/PB
(Figura 19).

CLIMA E CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS
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Figura 19. Direção predominante do vento, na 
estação A320 – João Pessoa.

QUALIDADE DO AR
Mapeou-se, através de análise qualitativa de
qualidade do ar, as potenciais fontes geradoras de
emissões atmosféricas, sendo elas: Agroindustrial
TABU, as cimenteiras Lafarge Holcim e Brennand e
o lixão municipal de Pitimbu, localizado à 1km da
área do empreendimento.

Destaca-se que a possibilidade de grande
movimentação de caminhões na área do terminal
e vias de acesso poderá causar alterações na
qualidade do ar nos limites do empreendimento e
nas proximidades, uma vez que os veículos que
acessarão o terminal utilizarão vias que
atualmente comportam veículos de passeio e que
dão acesso aos municípios de Pitimbu e Caaporã.

Análises in loco da qualidade do ar em estudos
conduzidos ao licenciamento de lavra da Brennand
Cimentos indicaram que a qualidade do ar na
região pode ser classificada como boa (Tabela 6 e
Tabela 7.

Período de coleta Concentração 
(mg/m³) IQA Qual. 

ar
14/07/2018 a 15/07/2018 5,5 05 Boa
15/07/2018 a 16/07/2018 8,9 09 Boa
16/07/2018 a 17/07/2018 11,8 12 Boa
17/07/2018 a 18/07/2018 8,1 08 Boa
18/07/2018 a 19/07/2018 17,2 17 Boa
19/07/2018 a 20/07/2018 5,9 06 Boa
20/07/2018 a 21/07/2018 11,6 12 Boa

Período de coleta Concentração 
(mg/m³) Conama Qual.

ar
21/11/2018 a 
22/11/2018 22,1 Atende Boa

22/11/2018 a 
23/11/2018 17,9 Atende Boa

23/11/2018 a 
24/11/2018 25,1 Atende Boa

24/11/2018 a 
25/11/2018 10,9 Atende Boa

25/11/2018 a 
26/11/2018 15,6 Atende Boa

Tabela 6. Coletas de PM10 realizadas em julho/2018.

Tabela 7. Coletas de PM10 realizadas em nov/2018.

Fonte: Florest (2019).
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GEOLOGIA/PEDOLOGIA
As áreas de influência do empreendimento
localizam-se em substratos da era cenozoica, na
porção litorânea de Paraíba com pequenas áreas
datadas da era mesozoica. A realização de ensaio
geotécnico identificou solos de coloração entre
cinza claro, nas primeiras camadas, e vermelho
em camadas próximas ao fim da sondagem.

O material foi classificado como tipo areia
(compacidade variando entre pouco a

medianamente compactos) e após 2 metros de
sondagem, torna-se argiloso (consistência
variando entre média a dura). Na área de
implementação do empreendimento e da via de
acesso ao terminal, tem-se dois processos
minerários em aberto: um para exploração de
calcário para produção de cimente e outro para
exploração de argila.

GEOMORFOLOGIA
O empreendimento localiza-se em área de
transição entre os tabuleiros costeiros (Figura
20), no qual se situa a estrutura de tancagem,
administrativa e de apoio, e a planície litorânea
onde tem-se a dutovia terrestre (Figura 21).

A alta declividade no decorrer do traçado dos
dutos faz com que trechos da ADA sejam

considerados moderadamente instáveis. Na
primeira porção do traçado observa-se que a
suscetibilidade à erosão é caracterizada como
muito alta, tanto pela declividade quanto pelo
tipo de solo predominante na área, de
característica arenosa, segundo classificação da
EMBRAPA.

Figura 20. Aspectos geomorfológicos do entorno 
do empreendimento.

Figura 21. Localização do terreno e representação 
da planície litorânea.

Regiões onde há maior concentração de solo
ocupado por cultivo agrícola, como é o caso do
entorno do Terminal Portuário Tabulog,
apresentam vulnerabilidade à erosão alta e
muito alta nas proximidades dos corpos hídricos.
A estrutura de tancagem permanece em área
com vulnerabilidade de muito baixa e média.

A partir dos mapas e análises de vulnerabilidade
à erosão, pode-se concluir que traçado enterrado
da tubulação no lado terra do empreendimento é
aquele que merecerá maior atenção na fase de
implantação por conta da classificação de
erodibilidade encontrada em seu traçado.
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RECURSOS HÍDRICOS
A área de implantação do empreendimento
insere-se na bacia do Rio Abiaí, no litoral sul da
Paraíba, na qual destacam-se os usos da água
para fins agropecuários, principalmente para
cultivo de cana-de-açúcar.

Em nível local, dá-se destaque à bacia do Riacho
Engenho Velho, a qual engloba o centro do
município de Pitimbu (Figura 22), área afetada
pela falta de saneamento adequado e ocupação
de suas margens.

No período de estiagem, geralmente na
temporada de verão, o riacho não possui vazão
suficiente para chegar ao mar, represando-se
próximo a praia e causando mau cheiro, o que
afasta turistas e os próprios moradores da
localidade (Figura 23).

Outros trechos percorridos mostram as
diferenças de seção e vazão ao longo de seu
percurso e a falta de conservação nas Áreas de
Preservação Permanente (APP) as quais suas
margens, quando não povoadas por residências,
possuem pouca ou quase nenhuma vegetação
nativa preservada.

No traçado dos dutos terrestres há passagem
por área alagável, possivelmente de corpo
hídrico intermitente, decorrente do afloramento
de lençol freático e do regime de chuvas da
região (Figura 24 e 25).

Quando às águas subterrâneas, A AID do
empreendimento encontra-se em área dos
sistemas aquíferos Barreiras e Litorâneo
Nordeste-Sudeste. Ambos os sistemas possuem
aproveitamento por meio de poços de captação
de água subterrânea. No município de Pitimbu,
inclusive, a captação de água subterrânea para
consumo é uma realidade presente em boa
parte dos bairros e distritos.

Figura 22. Seção canalizada do Riacho Velho.

Figura 25. Rio do Boi, localizado na AID.

Figura 24. Área alagada na ADA.

Figura 23. Foz do Riacho Velho.
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RECURSOS HÍDRICOS

O diagnóstico de qualidade da água foi realizado
a partir da coleta e análise de amostras de
qualidade da água superficial nos meios terrestre
e aquático. A coleta de amostras ocorreu em
novembro de 2021 e incluiu 11 pontos, sendo
seis em terra e cinco em mar (Figura 26). No
pontos em mar coletaram-se amostras em três
níveis (superfície, meio e fundo).

Os pontos em terra foram testados para os
parâmetros da Resolução CONAMA nº 357/2005
para rios de Classe II e Portaria do Ministério da
Saúde nº 5 de 2017. Já os pontos de água salina
foram comparados à Resolução CONAMA nº
357/2005 para águas salinas de classe I. Ênfase
foi dada à análise de padrões de caracterização
de poluição das águas como pH, oxigênio
dissolvido, coliformes termotolerantes e metais.

Por conta da vocação da região para a atividade
agrícola, também foram avaliados os níveis de
agrotóxicos. Ainda, devido ao fato de o
empreendimento pretender movimentar granéis
líquidos combustíveis, avaliou-se a presença de
hidrocarbonetos como benzeno, tolueno,
etilbenzeno e os xilenos (orto, meta e para),
chamados de BTEX.

Qualidade da Água

Água doce superficial: todos os pontos analisados apresentaram algum parâmetro em desacordo com 
legislação. Na região central de Pitimbu, foram alcançados níveis de coliformes fecais 35 vezes acima 

do aceitável. Não foram encontrados níveis significativos de metais e/ou agrotóxicos.

Figura 26. Localização dos pontos de monitoramento de qualidade da água.

Ambiente marinho: em nenhum dos cinco pontos 
avaliados foi identificada a presença de 

parâmetros fora dos limites estipulados na 
Resolução CONAMA nº 357/2005. Não foram 
identificados níveis significativos de BTEX e 

metais. 
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OCEANOGRAFIA E HIDRODINÂMICA COSTEIRA
Ventos: 69,8% sudeste, 21,8% leste e 5,4% sul, com
velocidades variando entre 4,0 e 7,0 m/s.
Sazonalidade pode ser observada na intensidade do
vento sudeste entre junho e setembro.

Maré: as amplitudes mais significativas giram em
torno de 0,5 m, com baixa-mar de 1,37 m, preamar
de 1,45 e amplitude máxima de 2,82 m.

Correntes: 77% norte com magnitudes entre 0,2 e
0,5 m/s. Outras direções foram identificadas no
período, sendo elas Sudoeste e Noroeste,
representando 8% e 7%, respectivamente (Figura 27).
A variação sazonal indica padrões distintos de
magnitude entre abril e setembro,
predominantemente do quadrante norte.

Ondas: 60% sudeste, seguida das direções leste e
norte com 12% e 11%, respectivamente (Figura 28).
Quanto a sua magnitude, a ondulação situa-se na
casa do 1,0 m e alturas máximas que ficam entre
1,75 m e 2,0 m.

Linha de costa: a avaliação do histórico da linha de
costa, entre os anos de 1985 e 2020, ilustra pontos
de provável progradação e erosão costeira na AID do
empreendimento, com destaque para a foz do rio
Goiana e na região central de Pitimbu (Figura 29).

Figura 27. Rosa direcional de correntes para a 
região do empreendimento.

Figura 28. Rosa direcional de ondas para a 
região do empreendimento.

Figura 29. Locais de erosão e progradação costeira na AID.



34

RIMA – TERMINAL PORTUÁRIO TABULOG

QUALIDADE DOS SEDIMENTOS
O levantamento da qualidade de sedimentos foi
realizado a partir da coleta e análise de amostras
advindas do ambiente aquático. A coleta de
amostras ocorreu em novembro de 2021 e incluiu
5 pontos, conforme exibe Figura 30. A análise
englobou a avaliação de parâmetros físicos,
químicos e toxicológicos.

Para a caracterização física, considerou-se as
recomendações contidas na CONAMA 454/2012
relativas ao ensaio granulométrico. Já para
caracterização química foram analisados todos os
compostos contidos tanto na normativa
454/2012 (Tabela III) como os compostos listados
no Anexo II da resolução CONAMA 420/2009.
Referente as análises toxicológicas, realizou-se
análises com organismos testes (Hyalella azteca)
para quantificação dos efeitos crônicos.

Caracterização física: todos os pontos 
apresentaram predominância de material 

arenoso (areia).

Caracterização química: não foram encontrados 
valores em desconformidade para carbono 
orgânico, nutrientes (fósforo e nitrogênio), 

compostos presentes em combustíveis derivados 
de petróleo (BTEX e HPA) e pesticidas 

organoclorados. O grupo de metais pesados 
também apresentaram concentrações 

adequadas, a exceção do Alumínio, Ferro e 
Manganês. 

Avaliação Ecotoxicológica: todas as amostras apresentaram algum nível de toxicidade, significando que 
a amostra ensaiada causa efeito deletério (morte ou redução do crescimento em peso). 

Figura 30. Localização dos pontos de monitoramento de qualidade dos sedimentos.
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O diagnóstico do meio biótico compreende a
análise dos tópicos referentes a:

• Flora.
• Avifauna terrestre.
• Mastofauna terrestre.
• Herpetofauna.
• Entomofauna.
• Comunidades aquáticas.
• Avifauna aquática.
• Formações recifais.
• Mastofauna aquática.
• Ictiofauna.

As análises aqui realizadas têm por referência a
pesquisa de dados secundários em literatura
acadêmica, bases de dados geoespaciais,
notícias, informativos jornalísticos e
levantamentos de dados primários realizados
conforme solicitado via Termo de Referência,
emitido em 21 de dezembro de 2020.

Consideraram-se como unidades espaciais
limites, as áreas de influência do meio
físico/biótico. As coletas de campo respeitaram a
sazonalidade do clima da região (estação seca e
chuvosa), quando cabível.

FLORA
A vegetação da área de estudo tem histórico de
intenso uso antrópico, que reflete na atual
composição florística e estrutural das vegetações
existentes. O inventário florístico-florestal
realizado na ADA do empreendimento apontou a
presença de 19 espécies de vegetação arbórea nas
quatro parcelas amostradas, com presença de
espécies nativas e exóticas.

Dentre as formações antrópicas presentes na ADA,
a restinga arbórea possui o melhor estágio de
conservação geral dentre as formações
observadas e apresenta estratificação bem
definida (Figura 31). A vegetação paludosa (Figura
32) é composta por diferentes espécies nativas e
exóticas, como Syzygium cumini (jambolão),
Terminalia catappa (amendoeira-da-praia, entre
outras.

O corte da vegetação, quando necessário, fica
condicionado à concessão, pelo órgão ambiental,
de Autorização de Corte (AuC) e deverá ser
devidamente compensado no próprio imóvel ou
em outra propriedade, desde que esteja na
mesma bacia hidrográfica e que as condições
ecológicas sejam semelhantes.

Figura 31. Restinga arbórea observada na ADA,
visão interna do remanescente florestal.

Figura 32. Área de vegetação arbórea paludosa com 
característica mista nativa-exótica.
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Os levantamentos ocorreram nos meses de julho
e outubro de 2021, na ADA e AID do
empreendimento. As coletas de dados
aconteceram nos períodos diurno e noturno,
através das técnicas de caminhamento,
vocalização e registros visuais.

Mediante realização de coleta de dados de campo
e levantamentos secundários foi possível mapear
um total de 155 espécies de aves, distribuídas em
22 ordens e 24 famílias, nas áreas de influência do
empreendimento.

Nenhuma das espécies registradas se encontra
em listas de conservação como ameaçada.
Apenas uma espécie endêmica da Mata Atlântica
foi registrada, o Ortalis araucuan (aracuã-de-
barriga-branca). Essa espécie sofre principalmente
a perda e fragmentação de habitats.

AVIFAUNA TERRESTRE

MASTOFAUNA TERRESTRE
Os levantamentos ocorreram nos meses de julho e
outubro de 2021 e contemplaram a ADA e AID do
empreendimento. Armadilhas fotográficas, busca
por vestígios e armadilhas de contenção viva
foram as metodologias utilizadas em transectos
pré-definidos.

No decorrer dos levantamentos de campo foram
registrados 31 indivíduos pertencentes a nove
espécies de mamíferos terrestres. Destaca-se a
importância dos herbívoros na área do
empreendimento, como é o caso de Mazama
gouazoubira (veado-catingueiro) e Dasyprocta sp
(cutia) (Figura 35 e 36). Estes animais, através da
dispersão de sementes são capazes de contribuir
para distribuição e persistência de populações de
plantas. Nenhuma das espécies encontradas é
listada como ameaçada e uma é considerada
endêmica da região, o Callithrix jacchus (saguí-de-
tufo-branco).

Figura 33. Aramides cajaneus (saracura-três-potes). 

Figura 34. Butorides striata (socozinho) 

Figura 35. Registro de pegada de cutia.

Figura 36. Registro de pegada de veado-catingueiro.
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Os levantamentos ocorreram nos meses de julho
e outubro de 2021, na ADA e AID do
empreendimento. As coletas de dados
aconteceram nos períodos diurno e noturno,
através das técnicas de procura ativa, registros
visuais e auditivos e instalação de armadilhas.

Répteis: registraram-se 14 espécies de répteis na
ADA e AID do empreendimento (Figura 37 e 38).
Não foram registradas espécies endêmicas, raras
ou ameaçadas. Dá-se destaque às espécies de
cobra-cega Amphisbaena lumbricaris, apontada
como Quase Ameaçada, e Amerotyphlops

paucisquamus, apontada como Vulnerável.

Anfíbios: foram registradas 30 espécies de
anfíbios nas áreas de influência do
empreendimento, sendo que nenhuma delas
consta como ameaçada. No entanto, a Frostius
pernambucensis (rã) (Figura 39), devido ao grau
de endemismo e reduzido tamanho populacional
em algumas regiões, é apontada como
possivelmente ameaçada por especialistas. Outra
espécie que merece atenção é a Pithecopus
gonzagai (perereca-macaco) (Figura 40) tida
como “não listada”.

HERPETOFAUNA TERRESTRE

Figura 39. Frostius pernambucensis (rã). 

Figura 40. Pithecopus gonzagai (perereca-macaco).Figura 38. Tropidurus hispidus (calangão).

Figura 37. Chironius flavolineatus (cobra-cipó).
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HERPETOFAUNA AQUÁTICA
Os levantamentos ocorreram nos meses de julho
e outubro de 2021, na ADA e AID do
empreendimento. As coletas de dados
aconteceram nos períodos diurno e noturno,
através das técnicas de procura ativa, registros
visuais e auditivos e entrevistas com a
comunidade. As campanhas foram realizadas em
corpos hídricos da AID (Riacho Velho, Foz do Abiaí
e Rio Goiana) e no ambiente marinho com o
auxílio de embarcação.

Quelônios: através de métodos diretos de
levantamento de espécies de quelônios foi
possível registrar três espécies nas áreas de
influência do empreendimento, sendo elas
Chelonia mydas (tartaruga-verde), Eretmochelys
imbricata (tartaruga-de-pente) e Dermochelys
coriacea (tartaruga-de-couro). Todas as espécies
foram visualizadas utilizando as áreas do
empreendimento na parte marinha. Também
foram obtidos registros de animais
mortos/encalhados e fotos de filhote recém-
nascido, o que indica a região pode ser um
importante local para alimentação, reprodução e
desenvolvimento das tartarugas marinhas.

Crocodilianos: duas espécies de crocodilianos
foram encontradas no decorrer das duas
campanhas de levantamentos de dados, Caiman
latirostris (jacaré-de-papo-amarelo) e
Paleosuchus palpebrosus (jacaré-anão) em 32 e
três ocorrências, respectivamente. C. latirostris é
relativamente abundante para a área em estudo
e é frequentemente vítima de caça ilegal, sendo
encontrada na área urbana de Pitimbu.

Figura 41. Registro de Chelonia mydas (tartaruga-verde) 
na AID.

Figura 42. Registro de filhote de Eretmochelys imbricata 
(tartaruga-de-pente).  

Figura 43. Indivíduo de C. latirostris (jacaré-de-papo-
amarelo). 
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Os levantamentos ocorreram nos meses de julho
e outubro de 2021, na ADA e AID do
empreendimento. Armadilhas atrativas com isca
foram posicionadas em transectos pré-definidos
para captura de captura de borboletas frugívoras
e insetos vetores (Figura 44 e 45).

Os estudos de campo apontaram baixa
diversidade nas áreas amostradas. Nenhuma
espécie de borboleta frugívora (Nymphalidae) e
mosquitos vetores (Culicidae) coletados se
encontram em categoria de ameaça de extinção
global, nacional ou local. A espécie de borboleta
mais abundante foi Taygetis laches sendo o
recurso principal das lagartas desta espécie a
plantas da família Poaceae, como cana-de-açúcar.
Mosquitos pertencentes ao gênero Coquillettidia
também foram encontrados junto à áreas
alagadas.

ENTOMOFAUNA

COMUNIDADES AQUÁTICAS

Os levantamentos de campo ocorreram nos
meses de junho e outubro de 2021 e
compreenderam a coleta embarcada de
indivíduos de garrafa de Van Dorn e draga tipo
pegador. As coletas obedeceram as condições de
maré e ocorreram nos períodos matutino e
vespertino.

Plâncton: observou-se comunidades equilibradas
e diversas, tanto na estação cheia quanto na
seca. Este é um sinal de ambiente favorável aos
organismos, e sem evidentes consequências de
perturbações ambientais severas.

Zooplâncton: os copépodes foram os mais
abundantes na área de estudo, e tem potencial
para tornarem-se indicadores de alterações
ambientais em escala espacial e temporal. Os
taxa registrados são comuns no litoral da Região

Nordeste. Ao todo foram levantados 47 taxa no
decorrer das campanhas.

Fitoplâncton: a composição das espécies e
índices ecológicos indicaram produção primária
ideal para manutenção deste grupo. Gêneros
oportunistas e produtores de toxinas foram
identificados os quais, em condições de
desequilíbrio podem apresentar elevada
proliferação e acarretar em problemas
ambientais. Ao todo foram levantados 65 taxa no
decorrer das campanhas.

Zoobentos: mostraram-se diversos e
equilibrados, apresentando espécies
amplamente encontradas no litoral brasileiro e
conhecidas pela associação com macroalgas e
fundos consolidados. Ao todo foram levantados
135 taxa no decorrer das campanhas.

Figura 44. Registro de coleta de borboleta frugívora.

Figura 45. Registro de coleta de mosquitos vetores

Plâncton, fitoplâncton e bentos
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COMUNIDADES AQUÁTICAS

Além da coleta de microrganismos, no mesmo
período, realizou-se busca ativa nas praias da
ADA e AID e arrastos embarcados para coleta
de espécies de carcinofauna e malacofauna.

Os resultados encontrados apontam variedade
de espécies coletadas pode ser considerada
comum. No entanto, a ocorrência de espécies
de siris e caranguejos (U. cordatus, P.
laevicauda, A. cribrarius, C. ornatus e C.
sapidus) e do Xiphopenaeus kroyeri (Camarão-
de-sete-Barbas) (Figura 46 e 47) deve ser
avaliada por estarem listadas no Livro
vermelho ou na lista de fauna ameaçada para
outras regiões do Nordeste nas categorias de
baixo ou eminente risco de ameaça. Ao todo
foram levantados 36 taxa no decorrer das
campanhas.

Carcinofauna e malacofauna

Figura 47. A) Penaeus subtilis B) Xiphopenaeus kroyeri C) 
Callinectes ornatus D) Arenaeus cribrarius.

Figura 46. A) Panulirus laevicauda B) Ucides cordatus (ambas 
categorizadas como NT – quase ameaçadas); C) Goniopsis

cruentata D) Calappa ocellata.

AVIFAUNA AQUÁTICA

Os levantamentos de dados de avifauna aquática
ocorreu nos meses de agosto e outubro de 2021
através de observações diretas em campanha
embarcada na ADA e AID do empreendimento.

A diversidade de aves marinhas na área de estudo
foi considerada baixa, com poucas espécies
registradas e em baixa abundância em ambas as
campanhas. Nenhuma espécie considerada rara foi
registrada. Ao todo obtiveram-se 44 registros de
aves marinhas (Figura 48 e 49), com destaque para
Sterna hirundo (trinta-réis-boreal), Calonectris
borealis (cagarra-grande), Thalasseus acuflavidus
(trinta-réis-de-bando), Fregata magnificens
(fragata fêmea) e Puffinus puffinus (pardela-
sombria).

Figura 48. Registro de Fregata magnificens
(fragata fêmea).

Figura 49. Registro de Sterna hirundo
(trinta-réis-boreal).
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FORMAÇÕES RECIFAIS
Os levantamentos ocorreram nos meses de junho
e setembro de 2021, na ADA e AID do
empreendimento. As coletas de dados
aconteceram no período diurno, através das
técnicas de registros visuais e condução de
mergulhos nas áreas de corais localizadas na orla
de Pitimbu conhecidas como “Barreta Norte” e
“Barreta Sul”.

Ictiofauna recifal: a ictiofauna recifal na área
estuda é rica e abundante, destacando-se a
presença da espécie ameaçada Scarus trispinosus
(budião azul) e outras espécies de importância

comercial como a Lutjanus analis (cioba) e
Myctroperca bonaci (sirigado). Ao todo foram
registrados 5.925 indivíduos e 58 espécies.

Fauna coralínea: mesmo com a abundância da
presença de macroalgas, a fauna coralínea
apresentou boa representatividade. Foi registrada
a presença da espécie endêmica e ameaçada
Mussismilia harttii. Ao todo foram mapeadas
nove espécies de corais.

Figura 50. Espécies de peixes endêmicas e/ou ameaçadas registradas durante os levantamentos realizados nos recifes 
costeiros de Pitimbu: (a) Scarus trispinosus; (b) Scarus trispinosus (azul à esquerda), Scarus zelindae (meio) e Sparisoma

axillare (superior); (c) Elacatinus figaro; (d) Lutjanus analis; (e) Ocyurus chrysurus; (f) Lutjanus jocu.

Figura 51. Coral da espécie Montastraea cavernosa de grande diâmetro (maior que 50 cm) (esq.), e coral da espécie 
Mussismilia harttii, endêmica do Brasil (dir.). 
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MASTOFAUNA AQUÁTICA
Os levantamentos de dados de mastofauna
aquática ocorreu nos meses de agosto e
outubro de 2021 através de observações
diretas em campanha embarcada na ADA e AID
do empreendimento.

Durante a realização das campanhas de
estação seca e chuva registrou-se, por
avistamento, a ocorrência de indivíduos de S.
guianensis (botos-cinza) em abundância na AID
(Figura 52 e 53), os quais se enquadram como
vulneráveis sob o ponto de vista de
conservação. Os indivíduos foram identificados
habitando o mesmo local nas duas campanhas,
o que indica a possibilidade de esses serem
residentes da área. Indiretamente, foi
levantada a possibilidade ocorrência de
baleias-jubartes e de peixes-boi-marinhos na
região, segundo relatos coletados junto à
população.

ICTIOFAUNA
Levantamentos de campo mapearam um total de
3693 indivíduos, distribuídos em 127 espécies de
peixes. 104 espécies foram registradas na área
costeira (0 a 2km), 50 na área intermediária (2 a
8km) e 18 em área mais afastadas (8 a 16km).
Dentre as espécies encontradas destacam-se:
Sparisoma axillare (bobó), Sparisoma frondosum
(budião batata), Scarus zelindae (budião palhaço) e
Ginglymostoma cirratum (cação lixa) tidas como
vulneráveis (VU).

O Scarus trispinosus (budião azul) também merece
destaque, já que é tido como espécie em perigo
(EN). Em entrevistas realizadas com pescadores
locais, percebeu-se maior ênfase na pesca da
lagosta do que na pesca de peixes. A pesca de
arrasto na orla de Pitimbu, na área do traçado de
dutos submarinos, foi identificada como
importante para a subsistência local,
principalmente voltada à pesca do camarão branco.

Figura 52. Observação de S. guianensis (botos-cinza) na AID.

Figura 53. Observação de S. guianensis (botos-cinza) na AID.

Figura 54. Ginglymostoma cirratum (cação lixa).

Figura 55. Lutjanus alexandrei (vermelho).
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O diagnóstico do meio antrópico compreende a
análise dos tópicos referentes a:

• População.
• Atividades produtivas.
• Uso e ocupação do solo e entorno.
• Acessos rodoviários.
• Patrimônio histórico, cultural e arqueológico.

As análises aqui realizadas têm por referência a
pesquisa de dados secundários em literatura
acadêmica, bases de dados geoespaciais,
notícias, informativos jornalísticos e

levantamentos de dados primários realizados
conforme solicitado via Termo de Referência,
emitido em 21 de dezembro de 2020.

Consideraram-se como unidades espaciais
limites, as áreas de influência do meio antrópico.
A coleta de dados primários compreendeu a
realização de reuniões com associações, órgãos
públicos e representantes civis e a aplicação de
questionários e entrevistas junto à população de
Pitimbu, pescadores e extrativistas.

POPULAÇÃO
Dinâmica Populacional
O município de Pitimbu, definido como AID do
meio socioeconômico, localiza-se no litoral sul da
Paraíba numa área de 135,80 km². A população
do município é de 17.024 habitantes (45º
município mais populoso do Estado), onde 61%
distribui-se em área urbana e 39% em área rural
(IBGE, 2010; IDEME, 2011).

Além disso, sua população é composta
principalmente por homens (50,6%) e por faixa
etária variando entre 15 a 64 anos (63,46%)
(IDEME, 2011). O crescimento populacional na
AID diminuiu já que entre 1991 e 2000 a taxa era
de 4,39% ao ano e no período de 2000 a 2010
passou para 2,03% ao ano (IBGE, 1991, 2000,
2010).

Indicadores Sociais
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
(IDHM) de Pitimbu em 2010 era de 0,570,
estando assim, na faixa de desenvolvimento
humano baixo. Apresentou crescimento de
32,87% em relação ao IDHM de 2000 (PNUD,
2013). Relativo ao Índice de Gini, em 2000,
Pitimbu ocupava a 121ª posição dentre os 223
municípios de Paraíba (IBGE, 2000).

Renda

Escolaridade

Pitimbu tem Produto Interno Bruto (PIB) per
capita de R$13.555,07 (22ª posição na Paraíba) e
apenas 9,3% da população total possui ocupação
formal (IBGE, 2018). Dentre a categoria de
pessoas economicamente ativas no município,
tem-se rendimento nominal médio mensal de
R$508,36 (IBGE, 2010).

A maioria da população já frequentou a escola
(50,9%) na AID (IBGE, 2010). Em Pitimbu, 75% da
população acima de 25 anos não completou o
ensino fundamental. Ao todo foram identificadas
41 escolas no município, incluindo escolas de
ensino infantil (18), fundamental (21) e médio (2)
(INEP, 2018).

Saúde
Em 2017, Pitimbu apresentou taxa de
mortalidade infantil de 24,82 óbitos por mil
nascidos vivos, número superior ao avistado para
todo o Estado da Paraíba. Existem em Pitimbu 18
estabelecimentos de saúde ao todo, sendo a
maioria de administração pública (94,4%)
(BRASIL, 2017).
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POPULAÇÃO
Saneamento básico

Abastecimento de água Figura 56. Abastecimento de água potável na AID.

58,8%

35,3%

5,9%

Público Subterrâneo (poço) Outro

Dentre os serviços públicos de saneamento
básico oferecidos na AID, o abastecimento
público de água atinge apenas 22,4% da
população (SNIS, 2019). O baixo índice de
abastecimento é contornado através do
aproveitamento de água subterrânea (29
registros de poços tubulares ao todo em
Pitimbu) (CPRM, 2021) e a compra de água em
galões para consumo humano. Pode-se observar
na Figura 56 as taxas de abastecimento de água,
segundo entrevistados na AID.

Esgotamento Sanitário
Quanto a coleta e tratamento de efluentes, esta
é inexistente no município (SNIS, 2019), com
17,31% da população utilizando fossa séptica
(BRASIL, 2013), a maior parte da população
despeja seus esgotos nos corpos hídricos, tanto
nas localidades rurais como urbanas (PITIMBU,
2015).

Figura 57. Frequência de coleta dos resíduos sólidos 
na AID, segundo entrevistados.

5,9%
5,9%

11,8%

5,9%

64,7%

5,9%

1 vez/semana 2 vezes/semana

3 vezes/semana 4 vezes/semana

5 vezes/semana Não há

Resíduos Sólidos
Os resíduos sólidos gerados no município ainda
são dispostos em lixão municipal, havendo
planos para implementação de Central de
Triagem Regional juntamente com Caaporã e
Alhandra. A frequência de coleta dos resíduos na
AID pode ser observada na Figura 57.
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Foram identificadas em Goiana e Conde, na AII
do empreendimento, 4 comunidades
remanescentes de quilombolas: Povoação,
Mituaçu, Gurugi e Ipiranga (Figura 59)
(FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES, 2021).

A comunidade mais próxima do
empreendimento é a Povoação, localizada em
São Lourenço (Figura 58). No início, a
comunidade tinha como atividade principal a
agricultura, no entanto, com as mudanças no uso
e ocupação do solo da região, iniciou-se a
dependência no extrativismo, de onde a
comunidade retira seu sustento (SILVA, 2013;
OLIVEIRA, 2017).

COMUNIDADES TRADICIONAIS
Comunidades Remanescentes Quilombolas (CRQ)

Figura 59. Localização das Comunidades Remanescentes Quilombolas.

Figura 58. Igreja de São Lourenço.
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Pescadores Artesanais e Extrativistas
A atividade pesqueira demonstra importância
significativa na economia de Pitimbu, tanto pela
produção de pescado artesanal, já que é o
principal produtor na Paraíba (MOURA, 2005),
como pela presença de pescadores, 1.696
pescadores com Registro Geral da Pesca (RGP) ao
todo. A grande parte destes pescadores são
homens (61,2%), com faixa etária entre 36-45
anos (31,8%) e advindos principalmente do
distrito de Acaú (53,2%) (BRASIL, 2021).

Quanto aos extrativistas, a Reserva Extrativista
(RESEX) Acaú- Goiana possui 1.510 famílias e 6
comunidades tradicionais que se beneficiam do
extrativismo: Caaporã, Acaú, Baldo do Rio,
Povoação de São Lourenço, Tejucupapo e Carne
de Vaca (LIMA, 2016).

A principal atividade econômica destes
extrativistas é a pesca de mariscos, moluscos
e/ou crustáceos (44,6%) e pesca de peixe (26,1%)
que propicia uma renda de R$100 a R$300
mensais para 53,5% da comunidade (IBAMA,
2006).

A maioria dos extrativistas possui escolaridade
equivalente ao ensino fundamental incompleto
(53,9%) e alegam problemas ambientais como,
depósitos irregulares de resíduos pela região,
descarte de esgoto a céu aberto (43,4% dos
extrativistas) e falta de acesso a água tratada
(68% dos extrativistas) (IBAMA, 2006).

Entre os extrativistas, menciona-se as
Marisqueiras de Acaú, grupo formado
principalmente por mulheres dedicadas a
extração de marisco no estuário do Rio Goiana,
das quais destaca-se que a maioria possui: faixa
etária de 31 a 40 anos (36,5%), escolaridade
equivalente ao ensino fundamental incompleto
(66,7%) e dependência da mariscagem como
fonte de renda (61,9%) (BARACHO, 2016).

Os principais resultados da aplicação dos
questionários entre os pescadores e extrativistas

podem ser vistos na Figura 60, Figura 61 e Figura
62.

Percebe-se que a maioria depende totalmente
da atividade pesqueira (80%), possui como renda
familiar mensal até um salário mínimo (70%),
apresenta associativismo (63,6%) e obtém de 1 a
10 kg de pescado por dia (44,4%).

Figura 60. Renda familiar composta apenas pela 
pesca. 

80,0%

20,0%

Totalmente

Parcialmente

Figura 61. Renda familiar mensal dos extrativistas e 
pescadores.
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Figura 62. Pescado gerado por dia. 
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PERCEPÇÕES A CERCA DO EMPREENDIMENTO
As percepções da população da AID a respeito do
empreendimento podem ser observadas na
Figura 63, Figura 64 e Figura 65, nas quais
habitantes do município de Pitimbu foram
perguntados sobre suas preocupações e
restrições sobre o empreendimento e suas
expectativas e percepções. A abordagem se deu

de forma aleatória e com a aplicação de
questionários estruturados. Verifica-se que 50%
dos entrevistados tinham conhecimento prévio
sobre o empreendimento e 64,3% possui algum
tipo de preocupação frente ao Terminal. 61,9%
dos entrevistados afirmou ter boas expectativas
sobre o empreendimento.

Figura 64. Preocupação/restrição acerca 
do empreendimento.

Figura 65. Expectativa/percepção 
acerca do empreendimento
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Figura 63. Informações prévias do 
empreendimento
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ATIVIDADES PRODUTIVAS
Atividade Pesqueira e Extrativista
A pesca artesanal é uma importante atividade
econômica desenvolvida em todo o litoral
paraibano, em especial na AII do meio antrópico
do empreendimento. Apenas Pitimbu é
responsável por 26,5% de toda a produção
desembarcada na Paraíba (FUNDAÇÃO PROZEE,
2006).

A atividade de extrativismo também possui
significância na região, visto a existência do
estuário do Rio Goiana e de comunidades
tradicionais que ali habitam. O desenvolvimento
de tais atividades servem como fonte de renda e
trabalho para grande parte da população local,
servindo inclusive para muitos, como atividade de
subsistência.

Referente as embarcações envolvidas na pesca
artesanal, tem-se um total de 448 embarcações
(FUNDAÇÃO PROZEE, 2006), das quais cita-se
barcos motorizados (Figura 66), botes a remo,
canoas, jangadas.

Figura 66. Embarcações presentes na parte central de 
Pitimbu.



A Figura 67 traz o mapeamento da atividade
pesqueira de Pitimbu. Percebe-se que há
ocorrência de pesca camaroeira tanto na parte
central de Pitimbu quanto próximo ao estuário
do Rio Goiana. Além disso, segundo relatos, a
pesca da lagosta ocorre expressivamente no
município, principalmente em profundidades
entre 21 e 24m e em distâncias da costa de até 9
milhas náuticas (16,7km).
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Atividade Pesqueira e Extrativista

Figura 67. Atividade pesqueira na AID e AII.

Em 2005, foi contabilizado em Pitimbu a pesca
de massunim (149,6 toneladas), lagosta (82,5
toneladas), bagre (72,1 toneladas), pescada
(66,6 toneladas) e camarão (38 toneladas), os
quais juntos geraram um valor de produção
equivalente a R$4.004.593,8 (FUNDAÇÃO
PROZEE, 2006).

De acordo com os entrevistados em Pitimbu, a
maioria alega utilizar embarcação motorizada
(Figura 63) (78%). Já em relação aos petrechos
mais utilizados, destaque para a rede de
emalhe/espera (50%) e armadilha do tipo covo
(37,5%), além de pescaria com linhas (25%).

As principais espécies alvo da atividade
pesqueira, em 2010, foram a guarajuba
(Carangoides bartholomaei) (25%), o bonito
(Euthynnus alletteratus) (13,5%), o camurim
(Centropomus undecimalis) (8,9%), a serra
(Scomberomorus brasiliensis) (8,8%) e a cavala
(Scomberomorus cavalla) (7,3%) (MARIANO;
ROSA, 2010).

Informações recentes dos entrevistados indicam
que, além dos peixes, há grande dependência na
pesca da lagosta no município, visto que trata-se
de pescaria muito rentável, alcançando valores
entre R$230,00 e R$240,00/kg de cauda vendida
(Figura 69).

Quanto ao extrativismo realizado no estuário do
rio Goiana, percebe-se que a principal espécie
alvo é o marisco (Anomalocardia brasiliana)
(BARACHO, 2016). Na RESEX Acaú Goiana, o
marisco é extraído dos bancos naturais
manualmente ou com auxílio de instrumentos
como o gadanho ou púça de cabo (atualmente
proibidos na RESEX).

Figura 68. Principais embarcações 
utilizadas.
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Figura 69. Principais produtos pescados.
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Atividade Pesqueira e Extrativista
O deslocamento até as croas englobam desde
embarcações como caícos e bateras ou a pé. A
croa mais utilizada pelas marisqueiras fica
localizada próxima ao distrito de Acaú devido a
suas vantagens relativas a deslocamento
(BARACHO, 2016).

Os mariscos então coletados, são transportados

para as residências e debulhados para que
possam ser comercializados com preços variando
entre R$ 2,50 a R$ 15,00 o kg dependendo do
comprador. Em época de veraneio, a produção
tende a aumentar devido a demanda.

Em 2015, foi estimado uma produção de 300
toneladas de carne de marisco (BARACHO, 2016).

Áreas de Exclusão de Pesca
A definição das áreas de exclusão da pesca
considerou diversos fatores como: artes de
pesca, vivência e informações coletadas junto a
pescadores, conformação dos dutos submarinos
e batimetria. No fim, obteve-se na monoboia um

raio de 500m de restrição à pesca e navegação e
nos dutos submarinos uma faixa de servidão de
20m. A Figura 70 mostra as áreas de exclusão
previstas para cada tipo de petrecho. As
justificativas contam na Tabela 8.

Figura 70. Áreas de restrição de pesca por modalidade. 
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Áreas de Exclusão de Pesca
Tabela 8. Áreas de exclusão para cada cenário de traçado, tipologia de pesca e respectivas justificativas.

Tipo de pesca Justificativa da Área de Exclusão
Área excluída (km²)

Cenário 1 Cenário 2

Redes de 
emalhe 

(superfície) e 
aparelho com 

anzol 
(superfície)

Dutos: as redes de emalhe em superfície não são fundeadas no leito
submarino, ficando à deriva (BRASIL, [201-?]). Sabe-se ainda que, neste tipo
de pescaria, as redes utilizadas no litoral paraibano possuem em média,
2,5m de altura (MARIANO & ROSA, 2010). Portanto, analisando o levantamento
da batimetria, pode-se definir que o uso da rede de emalhe (superfície) antes
de 7km da linha da costa sobre o traçado dos dutos, pode interferir na
estrutura offshore, visto que as profundidades não passam de 10 metros.
Após 7 km da linha da costa, as profundidades superam os 10 metros e
assim, minimiza-se possíveis interferências nos dutos, desde que respeitadas
alturas máximas de rede de emalhe de até 4m.

Monoboia: NORMAM 08/DPC de 2013 (BRASIL, 2013).

0,91 0,92

Redes de 
emalhe (fundo e 
meio), Arrasto 

de praia e 
motorizado, 

aparelho com 
anzol (fundo)

Dutos: para estas artes de pesca, a área de exclusão compreende todo o
traçado dos dutos, até a monoboia, ou seja, cerca de 16km. A justificativa se
dá pelo fato de que na modalidade de pesca com rede de emalhe no fundo ou
meio e no aparelho com anzol (fundo), ocorre a fixação da rede no fundo do
mar através de estacas, pesos de chumbo ou poitas (SILVA, 2017), o que pode
gerar interferências nos dutos e assim implicar em problemas de segurança.
Já nas modalidades de arrasto, percebe-se que são pescarias que causam
impactos físicos no leito submarino (REZENDE, 2016), podendo assim,
comprometer a integridade dos dutos, tanto enterrados quanto apoiados
sobre o leito.

Monoboia: NORMAM 08/DPC de 2013 (BRASIL, 2013).

1,09 1,10

Armadilha 
(covo e afins)

Dutos: propôs-se área de exclusão apenas na faixa onde os dutos possuem
conformação do tipo apoiada, visto que as armadilhas como o covo não
necessitam de serem fundeadas, sendo apenas arriadas sobre o leito
submarino (BRASIL, [201-]). A área de exclusão se limitou então, ao traçado
dos dutos apoiados sobre o leito, de maneira a garantir segurança tanto da
estrutura quanto dos pescadores.

Monoboia: NORMAM 08/DPC de 2013 (BRASIL, 2013).

1,01 1,09
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Atividade Turística
Outra atividade que possui forte influência na
economia de Pitimbu é a turística, sendo o maior
destaque o turismo de veraneio, período em que a
população da AID chega a triplicar.

O interesse de turistas no município se dá pela sua
exuberante beleza cênica, com diversos atrativos
naturais como as praias, lagoas e rios e atrativo
culturais como a pesca artesanal e o extrativismo,
tornando o município referência turística na
Paraíba (PITIMBU, 2016).

Com seu litoral de 26 km, apresenta praias de mar
aberto na região norte (PITIMBU, 2016) como a
praia Bela e Abiaí, onde é possível a realização de
passeios como de catamarã, quadriciclo sob as
falésias, caiaques e pranchas de stand up paddle
ou participar de tirolês, é nesta região ainda que
se encontram falésias vivas e mortas entre os rios
Graú, Macatu e Abiaí.

Na parte central de Pitimbu tem-se uma orla mais
plana e densamente ocupada, onde localizam-se a
foz do rio Maceió e a praia central, área
comumente utilizada por pescadores artesanais do
centro. Além disso, é dali que saem passeios para
visitar as piscinas naturais e o farol de Pitimbu.

Outros atrativos da AII do empreendimento são as
praias de Conde, como a praia de Tambaba e
Coqueirinho, além de naufrágio ocorrido em Ponta
de Pedras – Goiana, que devido ao seu bom
estado de conservação e ocorrência de fauna e
flora nos destroços, chama atenção de turistas que
buscam realizar prática de mergulho na região.

Figura 71. Praia Bela.

Figura 72. Praia Azul.

Figura 73. Praia de Acaú.
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USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Figura 74. Uso e Ocupação do Solo na AID do empreendimento. 

Pitimbu formou-se a partir de uma vila localizada
no litoral sul da Paraíba. Após algum tempo,
começou a ser utilizada como ancoradouro de
navios franceses para obtenção de Pau-Brasil em
escambo realizado com os indígenas Tabajaras e
Potiguaras (SILVA, 2017). Nesta época existiam na
região, apenas barracões que serviam de local de
armazenamento de madeira e açúcar produzido
nos engenhos. Em meados de 1534 o território
de Pitimbu estava anexado a Capitania
Hereditária de Itamaracá e apenas em 1867
houve o desmembramento, passando então a
fazer parte da Província da Paraíba (SILVA, 2017).

Ao longo do tempo, Pitimbu passou por
diferentes configurações políticas e
administrativas, culminando em sua

emancipação no ano de 1961 (SILVA, 2017). O
uso e ocupação do solo de Pitimbu (Figura 74) foi
moldado a partir da expansão da monocultura da
cana de açúcar após incentivos federais através
do programa Pró-Álcool (SANTOS, 2011).

Até os dias de hoje avista-se na região extensas
áreas destinadas a indústria canavieira, chegando
a ocupar 32,48% do território municipal. Outros
usos avistados são de vegetação (46,73%),
predominantes na região norte de Pitimbu e
áreas de ocupação urbana (8,36%), concentradas
pelo litoral do município.
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ACESSOS TERRESTRES

O acesso e a movimentação de cargas do Terminal
Portuário Tabulog se darão exclusivamente através
do modal rodoviário. Dentre as alternativas
analisadas de vias para uso operacional do
Terminal Tabulog, a única capaz de receber tráfego
de veículos pesados é a PB-044 e, portanto, deverá
ser a via de maior uso durante etapa de operação.

Estimativas indicam que transitam na rodovia PB-
044 3.700 veículos diariamente, atendendo cerca
de 40 mil habitantes (PARAÍBA, 2018), dentre os
principais veículos que geram volume de trafego
no trecho que liga a BR-101 a Caaporã, tem-se os
automóveis (57,4%), reboques (12,5%) e
caminhões duplos (11,8%). Já no trecho de
Caaporã em direção a Pitimbu, tem-se automóveis
(64,7%), seguido de camionetas (11,1%) e ônibus
(9,3%) (PARAÍBA, 2002).

Apesar das boas condições de pavimentação, a via
apresenta acostamentos estreitos em alguns
trechos e atravessa locais urbanizados, como o
centro de Caaporã. Além disso, devido a atividade
industrial já existente na região, apresenta tráfego
intenso (Figura 75), piorando em época de
veraneio visto o aumento no movimento de
veranistas acessando o litoral.

Durante levantamento de campo, foi possível
observar pontos de congestionamento no centro
da cidade de Caaporã, motociclistas transitando
sem equipamento de segurança (capacetes)
(Figura 76), intensa movimentação de pedestres
próximos a margem da via e falta de sinalização
em locais próximos a escolas e unidades de saúde.

A Figura 77 exemplifica as condições asfálticas
favoráveis da PB-044 em trecho próximo a área
urbana de Caaporã.

Figura 75. Tráfego de caminhões na PB-044.

Rodovia Estadual PB-044

Figura 76. Motociclista sem capacete no Centro de 
Caaporã.

Figura 77. Trecho próximo ao centro urbano de 
Caaporã.
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Relativo as ruas que fazem parte da malha
urbana de Pitimbu, estas não serão utilizadas
pela frota pesada durante a operação do
Terminal, evitando assim, conflitos com a
comunidade local. Durante a etapa de
implantação, espera-se o uso das vias do entorno
para construção da casa de bombas/apoio e para
realização das obras dos dutos enterrados no
trecho que atravessa a Estrada de Acaú, devido a
necessidade de circulação de trabalhadores e
insumos.

Outras vias que podem ser utilizadas nesta etapa
são a PB-008 e PB-044, no entanto, espera-se
que a maior parte dos equipamentos e materiais
chegará por meio de transporte marítimo (Porto
de Recife ou Cabedelo), visto a necessidade do
emprego de estruturas específicas, como a
monoboia, limitando a disponibilidade de locais
de origem próximos.

Malha Urbana de Pitimbu

Para acesso ao Terminal, espera-se ainda a
melhoria e readequação de trecho de 3,5 km de
extensão em leito natural, o qual atravessa
plantação de cana de açúcar (Figura 79).

A via tem início em conexão na PB-044, no
contorno de Taquara e prevê projeto geométrico,
drenagem e sinalização. A via pode ser
observada na Figura 78.

Via Projetada

Figura 79. Rodovia projetada para acesso ao Terminal Tabulog.

Figura 78. Via de Acesso ao Terminal atualmente. 



57

RIMA – TERMINAL PORTUÁRIO TABULOG

PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E ARQUEOLÓGICO
Patrimônio Material
Em Pitimbu, o patrimônio material é composto,
sobretudo, por edificações de cunho religioso e
imóveis representativos para a pesca local.
Destaca-se que no município não existem bens
tombados, mas que há intenções de realizar o
tombamento do Casarão do Abiaí.

No distrito de Taquara, localizado a 3,20 km do
empreendimento, destacam-se a Igreja de Nossa
Senhora do Rosário, Igreja de Nossa Senhora da
Penha de França (Figura 80) e as ruínas de outra
igreja onde hoje localiza-se o cemitério público
de Taquara.

No distrito de Acaú encontra-se patrimônio
material como a Igreja de Santa Rita, de onde
parte a procissão marítima dedicada ao
padroeiro dos pescadores, São Pedro.

Outros imóveis são o Posto Policial de Acaú, que
segundo relatos, é a estrutura mais antiga na
comunidade, a Colônia de Pescadores Z10 e a
Associação das Marisqueiras de Acaú.

No Centro de Pitimbu encontra-se edificação de
importância para o núcleo pesqueiro, como a
Colônia de Pescadores Z4. Outros imóveis nesta
área são a Igreja do Nosso Senhor do Bonfim
(Figura 81) e o Sobrado dos Gonçalves (Figura
82).

Por fim, na zona rural do município tem-se o
casarão do Abiaí, antiga propriedade do Barão de
Abiaí, a qual almeja-se realizar tombamento.

Figura 81. Igreja do Nosso Senhor do Bonfim.

Figura 82. Sobrado dos Gonçalves. 

Figura 80. Igreja Nossa Senhora da Penha França.
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Patrimônio Imaterial
Pesca Artesanal
O município de Pitimbu apresenta diversos
atrativos culturais, principalmente no que diz
respeito a pesca artesanal. A importância cultural
desta atividade foi reconhecida inclusive pelo
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (IPHAN), através do projeto Barcos do
Brasil, no qual o município de Pitimbu foi
selecionado para receber a Chancela da Paisagem
Cultural Brasileira, por tratar-se de ser o único
lugar no Brasil onde se encontram hoje navegando
e aportando jangadas com dois mastros de velas
(Figura 83) (BRASIL, 2010).

As localidades em que se pode avistar tais
embarcações são na praia de Pitimbu e Guarita e
portanto, desempenham grande importância
cultural para o município (BRASIL, 2010).

Ainda relacionado a atividade de pesca artesanal,
pode-se mencionar a diversidade naval de Pitimbu
e as caiçaras, estruturas emblemáticas na
paisagem do município. A caiçaras são edificações
tradicionais utilizadas para guardar equipamentos
de pesca artesanal (BRASIL, 2010), porém
atualmente, são utilizadas como locais de moradia
(Figura 84).

Figura 83. A jangada de dois mastros posicionada na 
costa de Pitimbu.

Figura 84. Caiçaras atualmente utilizadas como locais de 
moradia. 

Figura 85. Apresentação da Aruenda da Saudade.

Fonte: Silva e Filho (2020).

Aruenda da Saudade
A manifestação cultural Aruenda da Saudade
(Figura 85) teve início com os negros africanos
escravizados nos engenhos de cana de açúcar e
contabiliza 200 anos de existência em Pitimbu
(SILVA; FILHO, 2020).

Fonte: Brasil (2010).
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Artesanato
O artesanato de Pitimbu é impulsionado pela
intensa atividade turística desenvolvida no
município e serve como forma de complementar
a renda de parte da população. Os maiores
destaques neste segmento são os artesanatos
das marisqueiras de Acaú, com as conchas dos
mariscos e o artesanato de trançado (Figura 86),
feito com a fibra de coco que possui como
referência local e regional, a mestre Zefinha. A
mestre Zefinha possui inclusive um memorial em
sua homenagem no município de Pitimbu (Figura
87). Figura 87. Memorial dedicado a mestre Zefinha.

Figura 86. Artesanato feito com fibra de coco, o 
trançado. 

Patrimônio Subaquático
Localizado a 10,16 km do empreendimento, tem-
se o naufrágio do navio Vapor Bahia. Relata-se
que o navio vapor Bahia colidiu contra outro
navio, o vapor Pirapama, cerca de 12 a 18 milhas
da costa (NAUFRÁGIOS DO BRASIL, 2002). O
Vapor Bahia tinha capacidade para transportar
500 pessoas ao todo e no momento da colisão
transportava 200 pessoas. Atualmente é um local
de interesse para a prática de mergulho, como já
comentado anteriormente (NAUFRÁGIOS DO
BRASIL, 2002).

De acordo com Termo de Referência Específico, o
patrimônio subaquático do naufrágio citado
deverá passar por levantamento arqueológico e
sua avaliação será feita pelo IPHAN, por tratar-se
de sua competência. Ao fim, espera-se obter um
Relatório de Avaliação do Impacto ao Patrimônio
Arqueológico que passará por análise, devendo
este atender ao Termo Nº 31 do IPHAN.

Patrimônio Arqueológico
Em relação a Pitimbu, existem 7 sítios
arqueológicos cadastrados (BRASIL, 2021), no
geral, os sítios sofreram interferências por conta
da atividade agrícola e hoje possuem como uso
atual do solo, o plantio. Além disso, possuem
baixa relevância e apresentam menos de 25% de
grau de integridade (BRASIL, 2021).

Há um museu dedicado ao assunto junto a Igreja
Nossa Senhora do Rosário, no distrito de Taquara
(Figura 88). A iniciativa ocorreu a partir de acordo
realizado entre a Brennand Cimentos e o IPHAN.
Diversos artefatos estão a exposição no local, os
quais comprovam a intensa ocupação indígena e
dos colonizadores na região através da
implantação de engenhos de cana de açúcar.

Figura 88. Artefatos em exposição no museu 
arqueológico de Taquara. 
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O Terminal Portuário Tabulog e suas áreas de
influência não se sobrepõem à demarcação de
unidades de conservação, no entanto, localizam-
se próximas de duas Ucs, a APA de Tambaba e
RESEX Acaú-Goiana (Figura 89). Em uma delas, a
Reserva Extrativista Acaú-Goiana, as áreas de
influência se sobrepõem à zona de
amortecimento de acordo com a delimitação
prevista na Resolução Conama nº 428/2010.

A APA de Tambaba foi
ocupa área de 11.500
hectares e abrange as
localidades de Lagoa
Preta, Praia de Tabatinga,
Fazenda Bucatu, Praia de
Coqueirinho, Praia de
Tambaba e Praia de
Garaú, nos municípios de
Conde, Alhandra e
Pitimbu. A administração
da área, cabe à SUDEMA.

Além do turismo, as
práticas agrícolas
também exercem
influência nos usos do
solo da UC, com
propriedades de
subsistência e grandes
latifúndios e destaque
para plantações de
bambu, cana-de-açúcar e
abacaxi, as quais ocupam
grande parte da área da
APA.

Já a RESEX Acaú-Goiana é
uma UC federal
administrada pelo
ICMBio.

A área da RESEX é de 6.676,69 hectares,
englobando comunidades dos estados da Paraíba
e Pernambuco, que vivem prioritariamente da
pesca e do extrativismo. Atualmente, a UC sobre
pressão territorial das monoculturas de cana-de-
açúcar, industrias cimenteiras e carcinicultura,
Além disso, falta de saneamento básico e
gerenciamento de resíduos sólidos nas
comunidades é fator preocupante para a
manutenção da qualidade ambiental da RESEX.

Figura 89. Unidades de Conservação no entorno do empreendimento. 
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Após o levantamento de dados primários e
secundários para diagnóstico dos meios
físico, biótico e antrópico nas áreas de
influência do empreendimento, tem-se os
subsídios necessários para a identificação
dos impactos ambientais, positivos e
negativos, causados direta ou indiretamente
pelas atividades Terminal Portuário Tabulog.

Sendo assim, os impactos ambientais
devem ser identificados e avaliados tendo-
se como princípios a Política Nacional do
Meio Ambiente (PNMA) e Resolução
Conama nº 001, de 23 de janeiro de 198 e a
aplicação de metodologias para sua
classificação e ponderação.

A identificação dos impactos partiu da
identificação das atividades do
empreendimento a serem conduzidas nas
fases de instalação e operação passíveis de
causarem impactos ambientais e seus
respectivos aspectos ambientais associados.
Devido às características do
empreendimento, determinados aspectos e
impactos ambientais podem se repetir a
depender do meio em que podem
acontecer.

Meio Código Impacto Ambiental

Físico I1 Aumento de níveis de pressão sonora subaquática

Físico I2 Aumento de níveis de pressão sonora terrestre

Físico I3 Contaminação das águas subterrâneas

Físico I4 Contaminação das águas superficiais (água doce)

Físico I5 Contaminação das águas superficiais (água salina)

Físico I6 Diminuição da qualidade do ar

Físico I7 Diminuição da qualidade do solo

Físico I8 Diminuição da qualidade dos sedimentos

Físico I9 Esgotamento de recursos hídricos

Físico I10 Início e/ou potencialização de processos erosivos

Biótico I11 Perturbação e/ou Afugentamento de biota aquática

Biótico I12 Perturbação e/ou Afugentamento de biota terrestre

Biótico I13 Introdução de espécies invasoras

Biótico I14 Redução de abundância e biodiversidade (biota aquática)

Biótico I15 Redução de abundância e biodiversidade (biota terrestre)

Biótico I16 Perda de habitats marinhos

Biótico I17 Perda de habitats terrestres

Antrópico I18 Início e/ou potencialização de processos de alteração da 
paisagem

Antrópico I19 Aceleração da expansão urbana

Antrópico I20 Aumento da expectativa da população sobre o 
empreendimento

Antrópico I21 Aumento do risco de acidentes rodoviários/navais

Antrópico I22 Aumento de restrições da população sobre o 
empreendimento

Antrópico I23 Aumento da especulação imobiliária

Antrópico I24 Aumento na geração de receitas tributárias

Antrópico I25 Redução de índices de desemprego

Antrópico I26 Aumento da pressão sobre o sistema viário

Antrópico I27 Aumento da pressão sobre serviços públicos

Antrópico I28 Diminuição de área de aproveitamento turístico

Antrópico I29 Diminuição de área para prática de pesca artesanal

Antrópico I30 Diminuição de área para prática de pesca industrial

Antrópico I31 Diminuição de área para prática do extrativismo

Antrópico I32 Redução de recursos pesqueiros

Antrópico I33 Redução de recursos extrativistas

Tabela 9. Impactos ambientais aplicáveis ao empreendimento.

Ao todo, chegou-se à 33 impactos 
passíveis de serem gerados pelo 

empreendimento (Tabela 9), sendo 10 
aplicáveis ao meio físico, sete ao meio 

biótico e 16 ao meio antrópico.
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METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO
A metodologia de avaliação dos impactos seguiu
o que estabelece o Termo de Referência emitido
pela SUDEMA no âmbito do processo nº 2020-
001949/TEC-LP-3330, com os devidos ajustes
metodológicos, correspondendo a um total de
nove requisitos avaliados, ilustrados abaixo.

Desses, cinco foram selecionados para fazer
parte da análise de significância, na qual chega-
se à um número que determina o quão mais
significativo é um impacto frente aos outros
considerando-se a atividade geradora do impacto
e o aspecto ambiental que o causam.

Natureza
Positivo

Negativo

Abrangência

Direta

Indireta

Mitigação

Mitigável

Não mitigável

Reversibilidade

Reversível

Não reversível

Duração

Temporária

Permanente

Extensão

Local

Regional

Estratégico

Intensidade

Alta

Média

Baixa

Importância

Alta

Média

Baixa

Probabilidade

Certa

Alta

Baixa

Muito baixa
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DESCRIÇÃO DOS ATRIBUTOS

Natureza
Qualificação dos efeitos dos impactos
ambientais, podendo ser positivo ou negativo.
O impacto será positivo quando seus efeitos
resultam em ganho ou melhoria da qualidade
socioambiental. A natureza será negativa
quando do impacto resultar perda ou dano de
qualidade socioambiental

Abrangência

Mitigação

Extensão

Intensidade

Reflete a forma de incidência do impacto,
podendo ser direta ou indireta. O impacto será
direto quanto ele decorrer de relação direta
de causa-efeito. A abrangência será indireta
quando o impacto decorrer de ação
secundária.

Indica se o impacto é passível de mitigação ou
não, podendo ser mitigável ou não mitigável.

Reflete o potencial de abrangência do impacto
em termos espaciais, podendo ser local,
regional ou estratégico. O impacto será local
quando este se limitar à ADA e AID do
empreendimento. A extensão regional se
aplica à impactos com potencial de ultrapassar
a ADA e AID do empreendimento, chegando à
AII. Já o estratégico aplica-se a impactos que
extrapolam a AII.

Fornece o grau de alteração potencial e a
severidade do impacto, podendo ser alta,
média ou baixa.

Importância
Determina o grau de relevância do impacto
frente à atividade do empreendimento e ao
aspecto ambiental a ele associado, podendo
ser alta, média ou baixa.

Duração

Reversibilidade

Probabilidade de ocorrência

Representa, em escala temporal, a
permanência dos efeitos do impacto no
ambiente, a partir de sua manifestação,
podendo ser classificada como temporária ou
permanente. A duração será temporária
quando o impacto e seus efeitos perdurarem
por um determinado limite temporal,
condicionado às fases do empreendimento e
às atividades que os causam. O impacto
permanente é aquele que se estende durante
toda a vida útil do empreendimento e, em
determinados casos, após esse período.

Representa o potencial de retorno às
condições prévias à ocorrência do impacto,
podendo ser reversível ou irreversível. O
impacto reversível é aquele que tem potencial
de retorno às condições ambientais prévias à
sua ocorrência. Já o impacto irreversível é
aquele que não há potencial de retorno às
condições ambientais originais sem que haja a
adoção de medidas mitigadoras e/ou
corretivas.

Indica possibilidade de ocorrência do impacto,
podendo ser muito baixa, baixa, alta e certa.



66

RIMA – TERMINAL PORTUÁRIO TABULOG

CÁLCULO DE SIGNIFICÂNCIA
Tal qual realizado na avaliação de alternativas
locacionais, o método de atribuição dos pesos se
deu pela utilização do Analytical Hierarchy
Process (AHP), através de comparações par a par
entre cada um dos atributos selecionados.

O AHP é um método aplicável nesse cenário por
diminuir a aleatoriedade da atribuição das
pontuações, já que inclui no processo o cálculo
de um índice de consistência para assegurar que
a qualidade do julgamento não seja
comprometida. Segundo o método, quando a
consistência é maior que 0,10 as atribuições
devem ser refeitas. Os atributos selecionados
para a determinação da significância, bem como
as escalas de pontuação correspondentes e os
pesos de cada atributo encontram-se resumidos
na Tabela 10.

O resultado do cálculo é um número que varia
entre 4 e 10 que, divididos em intervalos iguais
permite a classificação da significância em cinco
níveis, de muito baixa a muito alta, tal qual ilustra
a Tabela 11.

Índice (n) Atributo Escala Peso 
AHP

1 Importância
Alta = 3
Média = 2
Baixa = 1

0,363

2 Reversibilidade Irreversível = 2
Reversível = 1 0,298

3 Duração Permanente = 2
Temporária = 1 0,187

4 Probabilidade 
de ocorrência

Certa = 4
Alta = 3
Baixa = 2
Muito baixa = 1

0,099

5 Importância
Alta = 3
Média = 2
Baixa 1

0,054

Intervalos Significância
4,00 5,20 Muito Baixa
5,20 6,40 Baixa
6,40 7,60 Média
7,60 8,80 Alta
8,80 10,00 Muito Alta

Tabela 10. Atributos, escala de pontuação e 
pesos calculados.

Tabela 11. Intervalos de significância e 
Classificação.

DESCRIÇÃO DOS IMPACTOS
A descrição e classificação dos impactos traz o
resultado do cálculo de significância do impacto
para cada atividade do empreendimento e
aspecto ambiental associado a ele. Portanto,
pode-se atribuir diferentes significância para o
mesmo impacto, já que este pode se manifestar
de diferentes formas e diferentes importância
dependendo da fase do empreendimento, do
meio e demais características relevantes.

A título de ilustração, os atributos utilizados para
o cálculo de significância foram abreviados
segundo a legenda ao lado. Destaca-se ainda,
que serão apresentados a seguir apenas os
impactos que obtiveram significância Alta ou

Muito Alta, já que estes possuem peso maior e
darão base para a proposição dos planos e
programas ambientais. A descrição dos impactos
de categoria média, baixa e muito baixa pode ser
consultada no Volume V do EIA.

Natureza: N = negativo; P = positivo
Abrangência: D = direto; IN = indireto
Mitigação: M = mitigável; NM = não mitigável
Extensão: L = local; R = regional; E = estratégico
Significância: MB = muito baixa; B = baixa; M = 
média; A = alta; MA = muito alta.
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Atividades associadas Aspectos ambientais

Na
tur

ez
a

Ab
ra

ng
ên

cia

Mi
tig

aç
ão

Ex
ten

sã
o

Sig
nif

icâ
nc

ia

Contratação de serviços, aquisição de 
materiais/equipamentos e mão de obra

Abertura de postos de trabalho P D NM R MA
Geração de impostos P D NM E MA
Abertura de demanda de bens e serviços P D NM E A
Abertura de demanda para aquisição de materiais e 
equipamentos P D NM E A

Aumento na geração de receitas tributárias

Fase de Instalação

Atividades associadas Aspectos ambientais

Na
tur

ez
a

Ab
ra

ng
ên

cia

Mi
tig

aç
ão

Ex
ten

sã
o

Sig
nif

icâ
nc

ia

Instalação de dutos terrestres Geração de conflitos com a comunidade (meio 
terrestre) N D NM L MA

Instalação da monoboia Geração de conflitos com a comunidade (meio 
aquático)

N D NM R MA
Instalação de dutos submarinos N D NM R MA
Instalação do canteiro de obras

Geração de conflitos com a comunidade (meio 
terrestre)

N D NM L A
Execução de pavimentação na área do terminal e 
via de acesso N D NM L A

Construção de edificações de apoio/administrativas, 
gates e parque de abastecimento N D NM L A

Instalação de praças de bombas e tubulações 
internas ao terminal N D NM L A

Construção de casa de máquinas e monitoramento N D NM L A
Limpeza mecânica de terreno, regularização 
topográfica e cercamento da área N D NM L A

Início e/ou potencialização de processos de alteração da paisagem

Diminuição de área de aproveitamento turístico

Atividades associadas Aspectos ambientais

Na
tur

ez
a

Ab
ra

ng
ên

cia

Mi
tig

aç
ão

Ex
ten

sã
o

Sig
nif

icâ
nc

ia

Instalação da monoboia Geração de conflitos com a comunidade (meio 
aquático)

N D NM L MA
Instalação de dutos submarinos N D NM L MA
Instalação da monoboia Vazamento de produtos perigosos (meio aquático) N D NM R A
Instalação de dutos submarinos N D NM R A
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Atividades associadas Aspectos ambientais

Na
tur

ez
a

Ab
ra

ng
ên

cia

Mi
tig

aç
ão

Ex
ten

sã
o

Sig
nif

icâ
nc

ia

Instalação da monoboia Geração de conflitos com a comunidade (meio 
aquático)

N D NM R MA
Instalação de dutos submarinos N D NM R MA
Instalação da monoboia Vazamento de produtos perigosos (meio aquático) N D NM R A
Instalação de dutos submarinos N D NM R A

Diminuição de área para prática de pesca artesanal

Atividades associadas Aspectos ambientais

Na
tur

ez
a

Ab
ra

ng
ên

cia

Mi
tig

aç
ão

Ex
ten

sã
o

Sig
nif

icâ
nc

ia

Instalação da monoboia Vazamento de produtos perigosos (meio aquático) N D NM R A
Instalação de dutos submarinos N D NM R A

Redução de abundância e biodiversidade (biota aquática)

Atividades associadas Aspectos ambientais

Na
tur

ez
a

Ab
ra

ng
ên

cia

Mi
tig

aç
ão

Ex
ten

sã
o

Sig
nif

icâ
nc

ia

Instalação da monoboia Vazamento de produtos perigosos (meio aquático) N D NM R A
Instalação de dutos submarinos N D NM R A

Perda de habitats marinhos

Atividades associadas Aspectos ambientais

Na
tur

ez
a

Ab
ra

ng
ên

cia

Mi
tig

aç
ão

Ex
ten

sã
o

Sig
nif

icâ
nc

ia

Instalação da monoboia Vazamento de produtos perigosos (meio aquático) N D NM R A
Instalação de dutos submarinos N D NM R A

Redução de recursos pesqueiros

Atividades associadas Aspectos ambientais

Na
tur

ez
a

Ab
ra

ng
ên

cia

Mi
tig

aç
ão

Ex
ten

sã
o

Sig
nif

icâ
nc

ia

Instalação da monoboia Geração de conflitos com a comunidade 
(meio aquático)

N D M R A
Instalação de dutos submarinos N D M R A

Aumento do risco de acidentes rodoviários/navais



69

RIMA – TERMINAL PORTUÁRIO TABULOG

Atividades associadas Aspectos ambientais

Na
tur

ez
a

Ab
ra

ng
ên

cia

Mi
tig

aç
ão

Ex
ten

sã
o

Sig
nif

icâ
nc

ia

Contratação de serviços, aquisição de 
materiais/equipamentos e mão de obra Abertura de postos de trabalho P D NM R A

Aumento da expectativa da população sobre o empreendimento

Atividades associadas Aspectos ambientais

Na
tur

ez
a

Ab
ra

ng
ên

cia

Mi
tig

aç
ão

Ex
ten

sã
o

Sig
nif

icâ
nc

ia

Contratação de serviços, aquisição de 
materiais/equipamentos e mão de obra Abertura de postos de trabalho P D NM R A

Redução de índices de desemprego

Atividades associadas Aspectos ambientais

Na
tur

ez
a

Ab
ra

ng
ên

cia

Mi
tig

aç
ão

Ex
ten

sã
o

Sig
nif

icâ
nc

ia

Instalação de dutos terrestres
Geração de conflitos com a comunidade (meio 
terrestre) N D M L A

Geração de ruídos (meio terrestre) N D M L A
Instalação da monoboia Vazamento de produtos perigosos (meio aquático) N D M R A
Instalação de dutos submarinos N D M R A

Aumento de restrições da população sobre o empreendimento

Atividades associadas Aspectos ambientais

Na
tur

ez
a

Ab
ra

ng
ên

cia

Mi
tig

aç
ão

Ex
ten

sã
o

Sig
nif

icâ
nc

ia

Instalação da monoboia Geração de ruídos (meio aquático) N D M R A
Instalação de dutos submarinos N D M R A

Perturbação e/ou Afugentamento de biota aquática

Atividades associadas Aspectos ambientais

Na
tur

ez
a

Ab
ra

ng
ên

cia

Mi
tig

aç
ão

Ex
ten

sã
o

Sig
nif

icâ
nc

ia

Instalação da monoboia Geração de ruídos (meio aquático) N D M R A
Instalação de dutos submarinos N D M R A

Aumento de níveis de pressão sonora subaquática
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Atividades associadas Aspectos ambientais

Na
tur

ez
a

Ab
ra

ng
ên

cia

Mi
tig

aç
ão

Ex
ten

sã
o

Sig
nif

icâ
nc

ia

Contratação de serviços, aquisição de 
materiais/equipamentos 
e mão de obra

Abertura de postos de trabalho P D NM R MA

Geração de impostos P D NM E MA

Operação do Parque de Abastecimento

Exportação/importação de produtos

P D NM E MA
Operação dos dutos terrestres P D NM E MA
Operação dos dutos submarinos P D NM E MA
Operação da monoboia P D NM E MA
Operação do Parque de Tancagem P D NM E A
Contratação de serviços, aquisição de 
materiais/equipamentos 
e mão de obra

Abertura de demanda de bens e serviços P D NM E A

Contratação de serviços, aquisição de 
materiais/equipamentos 
e mão de obra

Abertura de demanda para aquisição de materiais e 
equipamentos P D NM E A

Aumento na geração de receitas tributárias

Fase de Operação

Atividades associadas Aspectos ambientais
Na

tur
ez

a

Ab
ra

ng
ên

cia

Mi
tig

aç
ão

Ex
ten

sã
o

Sig
nif

icâ
nc

ia

Contratação de serviços, aquisição de 
materiais/equipamentos 
e mão de obra

Abertura de postos de trabalho P I NM E MA
Abertura de demanda de bens e serviços P I NM E A
Abertura de demanda para aquisição de materiais e 
equipamentos P I NM E A

Redução de Índices de Desemprego

Atividades associadas Aspectos ambientais

Na
tur

ez
a

Ab
ra

ng
ên

cia

Mi
tig

aç
ão

Ex
ten

sã
o

Sig
nif

icâ
nc

ia

Operação dos dutos submarinos Geração de conflitos com a comunidade (meio 
aquático)

N D NM R MA
Operação da monoboia N D NM R MA
Operação dos dutos submarinos Vazamento de produtos perigosos (meio aquático) N D NM R A
Operação da monoboia N D NM R A

Diminuição de área para prática de pesca artesanal
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Atividades associadas Aspectos ambientais

Na
tur

ez
a

Ab
ra

ng
ên

cia

Mi
tig

aç
ão

Ex
ten

sã
o

Sig
nif

icâ
nc

ia

Contratação de serviços, aquisição de 
materiais/equipamentos 
e mão de obra

Abertura de postos de trabalho P D NM R MA

Aumento da expectativa da população sobre o empreendimento

Atividades associadas Aspectos ambientais

Na
tur

ez
a

Ab
ra

ng
ên

cia

Mi
tig

aç
ão

Ex
ten

sã
o

Sig
nif

icâ
nc

ia

Operação dos dutos terrestres Geração de conflitos com a comunidade (meio 
terrestre) N D NM L MA

Operação dos dutos submarinos Geração de conflitos com a comunidade (meio 
aquático)

N D NM R MA
Operação da monoboia N D NM R MA

Operação do Parque de Abastecimento Geração de conflitos com a comunidade (meio 
terrestre) N D NM L A

Operação dos dutos terrestres Geração de processos erosivos N D NM L A

Início e/ou potencialização de processos de alteração da paisagem

Atividades associadas Aspectos ambientais
Na

tur
ez

a

Ab
ra

ng
ên

cia

Mi
tig

aç
ão

Ex
ten

sã
o

Sig
nif

icâ
nc

ia

Operação dos dutos submarinos Geração de conflitos com a comunidade (meio 
aquático)

N D NM R MA
Operação da monoboia N D NM R MA

Diminuição de área para prática de pesca industrial

Atividades associadas Aspectos ambientais

Na
tur

ez
a

Ab
ra

ng
ên

cia

Mi
tig

aç
ão

Ex
ten

sã
o

Sig
nif

icâ
nc

ia

Operação da área administrativa Geração de resíduos sólidos urbanos N D M L A

Aumento da pressão sobre serviços públicos

Atividades associadas Aspectos ambientais

Na
tur

ez
a

Ab
ra

ng
ên

cia

Mi
tig

aç
ão

Ex
ten

sã
o

Sig
nif

icâ
nc

ia

Operação do Parque de Abastecimento
Geração de conflitos com a comunidade (meio 
terrestre)

N D M R A
Operação da monoboia N D M R A
Transporte de mão de obra, materiais e 
equipamentos N D M R A

Aumento do risco de acidentes rodoviários/navais
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Atividades associadas Aspectos ambientais

Na
tur

ez
a

Ab
ra

ng
ên

cia

Mi
tig

aç
ão

Ex
ten

sã
o

Sig
nif

icâ
nc

ia

Operação do Parque de Abastecimento Geração de conflitos com a comunidade (meio 
terrestre) N D M R A

Aumento da pressão sobre o sistema viário

Atividades associadas Aspectos ambientais

Na
tur

ez
a

Ab
ra

ng
ên

cia

Mi
tig

aç
ão

Ex
ten

sã
o

Sig
nif

icâ
nc

ia

Operação dos dutos terrestres Vazamento de produtos perigosos (meio terrestre) N D NM L A

Redução de abundância e biodiversidade (biota terrestre)

Atividades associadas Aspectos ambientais

Na
tur

ez
a

Ab
ra

ng
ên

cia

Mi
tig

aç
ão

Ex
ten

sã
o

Sig
nif

icâ
nc

ia

Operação dos dutos submarinos Vazamento de produtos perigosos (meio aquático) N D NM R A
Operação da monoboia N D NM R A

Redução de abundância e biodiversidade (biota aquática)

Atividades associadas Aspectos ambientais

Na
tur

ez
a

Ab
ra

ng
ên

cia

Mi
tig

aç
ão

Ex
ten

sã
o

Sig
nif

icâ
nc

ia

Operação dos dutos submarinos Vazamento de produtos perigosos (meio aquático) N D NM R A
Operação da monoboia N D NM R A

Perda de habitats marinhos

Atividades associadas Aspectos ambientais

Na
tur

ez
a

Ab
ra

ng
ên

cia

Mi
tig

aç
ão

Ex
ten

sã
o

Sig
nif

icâ
nc

ia

Operação dos dutos submarinos Vazamento de produtos perigosos (meio aquático) N D NM L A
Operação da monoboia N D NM L A

Diminuição de área de aproveitamento turístico
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Atividades associadas Aspectos ambientais

Na
tur

ez
a

Ab
ra

ng
ên

cia

Mi
tig

aç
ão

Ex
ten

sã
o

Sig
nif

icâ
nc

ia

Operação dos dutos submarinos Vazamento de produtos perigosos (meio aquático) N D NM R A
Operação da monoboia N D NM R A

Redução de recursos pesqueiros

Atividades associadas Aspectos ambientais

Na
tur

ez
a

Ab
ra

ng
ên

cia

Mi
tig

aç
ão

Ex
ten

sã
o

Sig
nif

icâ
nc

ia

Operação da monoboia Lançamento de água de lastro N I NM E A

Introdução de espécies invasoras

Atividades associadas Aspectos ambientais

Na
tur

ez
a

Ab
ra

ng
ên

cia

Mi
tig

aç
ão

Ex
ten

sã
o

Sig
nif

icâ
nc

ia

Contratação de serviços, aquisição de 
materiais/equipamentos e mão de obra

Abertura de postos de trabalho N I NM L A
Geração de impostos P I NM L A

Aceleração da expansão urbana

Atividades associadas Aspectos ambientais

Na
tur

ez
a

Ab
ra

ng
ên

cia

Mi
tig

aç
ão

Ex
ten

sã
o

Sig
nif

icâ
nc

ia

Operação da monoboia Geração de conflitos com a comunidade (meio 
aquático) N D M R A

Operação do Parque de Tancagem
Vazamento de produtos perigosos (meio terrestre)

N D M L A
Operação do Parque de Abastecimento N D M L A
Operação dos dutos terrestres N D M L A
Operação dos dutos submarinos Vazamento de produtos perigosos (meio aquático) N D M R A
Operação da monoboia N D M R A

Aumento de restrições da população sobre o empreendimento

Atividades associadas Aspectos ambientais

Na
tur

ez
a

Ab
ra

ng
ên

cia

Mi
tig

aç
ão

Ex
ten

sã
o

Sig
nif

icâ
nc

ia

Operação da monoboia Geração de ruídos (meio aquático) N D M R A

Perturbação e/ou Afugentamento de biota aquática



ANÁLISE DAS 
ALTERNATIVAS DE TRAÇADO
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Dada a identificação e avaliação dos impactos
realizada no decorrer deste volume e o
diagnóstico das áreas de influência do
empreendimento, tem-se os subsídios
necessários para indicar-se quais das alternativas
de traçado tem maior potencial de perturbação
ao meio ambiente local, seja o desvio de traçado
ou a passagem dos dutos sob a área de corais
por furo direcional. Assim, para a análise das
alternativas de traçado, consideraram-se as
premissas a seguir:

• A aplicação da técnica de furo direcional em
meio aquático de outros empreendimentos de
tipologia semelhante.

• O nível de intrusão e perturbação das técnicas
construtivas a serem empregadas nos dois
cenários estudados, no meio aquático.

• A presença de corais e espécies ameaçadas na
área de passagem dos dutos, independente do
cenário, conforme descrito no diagnóstico
ambiental.

Sabe-se que a opção por furo direcional, embora
consolidada no meio terrestre para a passagem
de tubulação de água e esgoto, telefonia e gás de
forma não destrutiva (WILLOUGHBY, 2005), não é
tão conhecida por sua aplicação em meio
aquático em áreas com presença de corais.
Mesmo que amplamente utilizada no setor de
exploração de petróleo e gás, não foram
identificados outros projetos que usaram dessa
técnica para transpor áreas de corais, optando-se
costumeiramente pela análise de outros traçados
desviando-se dessas áreas (PETROBRAS, 2011,
2012, 2014, 2019), conforme exemplo ilustrado
na Figura 2, por conta de sua relevância
ecológica e sensibilidade a variações de
qualidade ambiental.
Figura 2. Avaliação de traçados de gasodutos por
mapeamento do fundo marinho em busca de
recifes de corais.

Sabe-se ainda que a aplicação técnica de furo
direcional envolve a utilização de fluido
lubrificante, como a mistura de água e bentonita.
Bentonita é uma argila natural composta por
silicatos hidratados de alumínio e é empregada
devido à sua capacidade de expansão e fixação, a
qual permite a estabilização das paredes do furo
enquanto ele é realizado, inibindo a entrada de
outros fluidos (NOAA, 2008).

O uso da bentonita em meio aquático, no
entanto, pode impor riscos à qualidade da água
uma vez que os íons presentes no composto
podem reagir com a água salgada, alterando-se
as características físico-químicas do meio,
causando a precipitação de sólidos e aumento da
turbidez (NOAA, 2008). Essas alterações nas
dinâmicas naturais do meio e o aumento da
turbidez podem causar perturbações em
indicadores de saúde na fauna coralínea (JONES
et al., 2020; POLLOCK et al., 2014) e impedir a
chegada de luz à organismos fotossintetizantes,
interferindo na cadeira trófica.

Sendo assim, diante das informações aqui
apresentadas e valendo-se do princípio da
precaução (UNCED, 1992), recomenda-se a
desconsideração do traçado de Cenário 1, o qual
implica a implementação da faixa de dutos
submarinos através da utilização de tecnologia
de furo direcional, passando sob bancos de coral.
Assim, sugere-se a continuidade e detalhamento
do Cenário 2 em nível de projeto executivo,
desviando-se da área de corais, realizando-se
estudos mais aprofundados sobre o leito
marinho nas áreas de influência para determinar
o melhor ponto de passagem dos dutos, como a
utilização de técnicas de imageamento e
levantamentos geofísicos por exemplo, sem que
haja interferência direta da infraestrutura nos
habitats coralíneos.

ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS DE TRAÇADO
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A avaliação de impactos ambientais possibilitou,
com seu resultado, a proposição de 19
programas de controle e monitoramento que
abrangem uma vasta gama de aspectos
ambientais e seus impactos negativos vinculados,
nos meios físico, biótico e antrópico, buscando-
se mitigá-los e compensá-los quando aplicável.

A seguir são apresentados, suscintamente, os
planos e programas propostos pensando-se na

implantação e operação do Terminal Portuário
Tabulog.

Destaca-se que as medidas que compõem os
planos e programas deverão ser detalhadas nas
etapas de Licença de Instalação e Licença de
Operação após passarem por audiência pública e
pela análise do órgão ambiental competente.

MEDIDAS MITIGADORAS E 
COMPENSATÓRIAS

Índice Plano/Programa Impactos Objetivo Ações

1. Programa de gestão 
ambiental I1 a I33

Criação de diretrizes e 
procedimentos internos para 
gerenciamento e 
acompanhamento dos planos e 
programas ambientais a serem 
implementados, de acordo com as 
práticas do ciclo Plan-Do-Check-
Act (PDCA), envolvendo tanto a 
implantação quanto operação do 
empreendimento.

• Criação de objetivos e metas 
socioambientais.

• Elaboração de política socioambiental.
• Criação de manual de procedimentos.
• Plano de Controle Ambiental.
• Plano de Gestão Socioambiental.
• Criação de indicadores de avaliação de 

desempenho socioambiental.
• Elaboração de relatório de sustentabilidade.

2.

Programa de 
monitoramento da 
qualidade das águas 
e sedimentos

I3, I4, I5, 
I7 e I8

Estabelecer parâmetros mínimos 
para o pleno monitoramento da 
qualidade ambiental de águas 
superficiais, subterrâneas e 
sedimentos nas fases de 
implantação e operação do 
empreendimento, atendendo-se as 
Resoluções CONAMA nº 357, 396, 
420 e 454 e Padrões de 
potabilidade da Portaria de 
Consolidação n º5/2017 do 
Ministério da Saúde  e Portaria 
GM/MS nº 888, de 4 de maio de 
2021.

• Determinação de pontos de coleta.
• Realização de amostragem de água 

(superficial e subterrânea) e sedimentos.
• Análise de padrões de qualidade da água e 

sedimentos de acordo as Resoluções 
CONAMA nº 357, 396, 420 e 454 e Padrões 
de potabilidade da Portaria de Consolidação 
n º5/2017 do Ministério da Saúde  e Portaria 
GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021.



78

RIMA – TERMINAL PORTUÁRIO TABULOG

PLANOS E PROGRAMAS DE MONITORAMENTO
Índice Plano/Programa Impactos Objetivo Ações

3.
Programa de 
monitoramento de biota 
aquática

I1, I11, I12, I13, 
I14, I16, I32 e 

I33

Monitorar espécies de biota 
aquática identificadas como 
ameaçadas, de importância 
ecológica ou de relevância 
comercial para identificar possíveis 
afeitos da instalação e operação do 
empreendimento em seus hábitos 
de vida, riqueza, abundância, 
dentre outros.

• Implementação do Subprograma de 
Herpetofauna Aquática.

• Implementação do Subprograma de 
Mastofauna Aquática.

• Implementação do Subprograma de 
Comunidades Aquáticas.

• Implementação do Subprograma de 
Corais.

• Implementação do Subprograma de 
Ictiofauna.

3.1.
Subprograma de 
monitoramento de 
herpetofauna aquática

Estabelecer critérios mínimos e 
delimitar áreas para a 
implementação do subprograma de 
monitoramento da herpetofauna 
aquática, com foco em espécies 
ameaçadas pela perda de habitats 
causadas pela ação humana e 
atividades oriundas da implantação 
e operação do Terminal Portuário 
Tabulog, de forma direta ou 
indireta.

• Realização de campanhas nas fases 
de pré-instalação, instalação e 
operação do empreendimento na AID 
para monitoramento da 
herpetofauna aquática em água doce 
e marinha, em especial Chelonia 
mydas (tartaruga-verde) e Caiman
latirostris (jacaré-de-papo-amarelo), 
de  acordo com a Instrução 
Normativa n°146/2007 do IBAMA.

3.2.
Subprograma de 
monitoramento de 
mastofauna aquática

Fornecer subsídios e diretrizes 
mínimas para a implementação do 
subprograma de monitoramento da 
mastofauna aquática, avaliando-se 
a presença de espécies ameaçadas 
e de relevância ecológica.

• Realização de campanhas nas fases 
de pré-instalação, instalação e 
operação do empreendimento na AID 
para monitoramento da mastofauna 
aquática, em especial Sotalia
guianensis (boto-cinza), de acordo 
com a Instrução Normativa 
n°146/2007 do IBAMA.

3.3.
Subprograma de 
monitoramento de 
comunidades aquáticas

Estabelecer área de amostragem e 
instruções para o monitoramento 
de Fitoplâncton, Zooplâncton, 
Zoobentos, Carcinofauna e 
Malacofauna em habitats que 
possam ser alterados pela 
implantação e operação do 
empreendimento.

• Realização de campanhas nas fases 
de pré-instalação, instalação e 
operação do empreendimento na AID 
para monitoramento de comunidades 
aquáticas potencialmente 
bioindicadoras, de acordo com a 
Instrução Normativa n°146/2007 do 
IBAMA.

3.4.
Subprograma de 
monitoramento de 
corais

Estabelecer critérios mínimos e 
delimitar áreas para a 
implementação do subprograma de 
monitoramento corais, visando a 
manutenção desses ecossistemas e 
mapeando possíveis impactos 
decorrentes de atividades do 
empreendimento nesses habitats.

• Realização de campanhas nas fases 
de pré-instalação, instalação e 
operação do empreendimento na AID 
para monitoramento de fauna 
coralínea e ictiofauna recifal, de 
acordo com a Instrução Normativa 
n°146/2007 do IBAMA.

• Destaque deve ser dado às espécies 
Mussismilia harttii , Sparisoma
frondosum (budião-batata) e Scarus
trispinosus (budião-azul).
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PLANOS E PROGRAMAS DE MONITORAMENTO
Índice Plano/Programa Impactos Objetivo Ações

3.5.
Subprograma de 
monitoramento de 
ictiofauna

I1, I11, I13, I14, 
I16, I32 e I33

Fornecer critérios mínimos e 
delimitar áreas para a 
implementação do subprograma de 
monitoramento de ictiofauna, com 
foco em espécies ameaçadas pela 
perda de habitats causadas pela 
ação humana e de relevância para 
a pesca artesanal. 

• Realização de campanhas nas fases 
de pré-instalação, instalação e 
operação do empreendimento na AID 
para monitoramento de ictiofauna 
marinha e recifal, de acordo com a 
Instrução Normativa n°146/2007 do 
IBAMA, com destaque para espécies 
comumente pescadas no litoral de 
Pitimbu.

4.
Programa de 
monitoramento de biota 
terrestre

I12, I15 e I17

Monitorar espécies de biota 
terrestre identificadas como 
ameaçadas, de importância 
ecológica ou de relevância 
comercial para identificar possíveis 
afeitos da instalação e operação do 
empreendimento em seus hábitos 
de vida, riqueza, abundância, 
dentre outros.

• Implementação do Subprograma de 
Herpetofauna Terrestre.

• Implementação do Subprograma de 
Entomofauna.

4.1.
Subprograma de 
monitoramento de 
herpetofauna terrestre

Delimitar critérios mínimos e áreas 
para a implementação do 
subprograma de monitoramento da 
herpetofauna terrestre, com foco 
na avaliação de espécies 
ecologicamente relevantes e dos 
seus habitats, de forma a 
acompanhar ao longo do tempo as 
suas interações com as atividades 
de instalação e operação do 
empreendimento.

• Realização de campanhas nas fases 
de pré-instalação, instalação e 
operação do empreendimento na AID 
para monitoramento de herpetofauna 
terrestre, de acordo com a Instrução 
Normativa n°146/2007 do IBAMA, com 
destaque para as espécies Frostius
pernambucensis (rã), Pithecopus
gonzagai (perereca-macaco) e 
Trachycephalus mesophaeus
(perereca-dourada).

4.2.
Subprograma de 
monitoramento de 
entomofauna

Delimitar critérios mínimos e áreas 
para a implementação do 
subprograma de monitoramento de 
entomofauna, com foco na 
avaliação de espécies 
ecologicamente relevantes e dos 
seus habitats, de forma a 
acompanhar ao longo do tempo as 
suas interações com as atividades 
de instalação e operação do 
empreendimento.

• Realização de campanhas nas fases 
de pré-instalação, instalação e 
operação do empreendimento na AID 
para monitoramento de 
entomofauna, de acordo com a 
Instrução Normativa n°146/2007 do 
IBAMA, com destaque para as 
espécies com potencial bioindicador.

5.
Programa de 
gerenciamento de 
resíduos sólidos

I3, I4, I7 e I27

Coordenar e disciplinar o 
gerenciamento dos resíduos sólidos 
nas instalações do 
empreendimento, compreendendo 
as etapas de segregação, 
acondicionamento, 
armazenamento, coleta e 
destinação/disposição final dos 
resíduos sólidos.

• Elaboração de PGRS das obras de 
instalação.

• Elaboração de PGRS na fase de 
Operação.

• Elaboração, acompanhamento e 
revisão de metas e indicadores de 
desempenho em resíduos sólidos.

• Realização de ações de educação 
ambiental.
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PLANOS E PROGRAMAS DE MONITORAMENTO
Índice Plano/Programa Impactos Objetivo Ações

6

Programa de 
gerenciamento dos 
riscos de poluição 
com óleo

I3, I4, I5, I7, 
I8

Prover à empresa responsável pelo 
empreendimento de diretrizes 
mínimas para a elaboração e 
implementação do manual de 
procedimentos para o 
gerenciamento de riscos de 
poluição com óleo do Terminal 
Portuário Tabulog.

• Elaboração de manual de procedimentos 
para o gerenciamento de riscos de 
poluição com óleo, compreendendo os 
cuidados necessários nas fases de 
implantação e operação e segmentado 
entre os meios terrestre e aquático. O 
documento deve ser integrado ao Plano de 
Emergência Individual (PEI) e Programa de 
Gerenciamento de Riscos (PGR).

• No caso dos dutos terrestres, deve-se 
adequar às diretrizes do Regulamento 
Técnico de Dutos Terrestres para 
Movimentação de Petróleo, Derivados e 
Gás Natural (RTDT) da ANP.

7
Programa de 
auditoria 
ambiental

I1 a I33

Estabelecimento de rotinas de 
fiscalização e monitoramento dos 
padrões de gestão ambiental do 
empreendimento, visando a 
conformidade ambiental e a 
garantia da melhoria contínua nos 
processos ligados ao atendimento 
de condicionantes ambientais.

• Elaboração de plano de auditoria, 
processos de fiscalização interna e 
medidas de prevenção de poluição e 
acidentes em consonância com a  
Resolução Conama nº 306/2002  e 
381/2006.

• Realização de auditorias internas, pela 
equipe da gerência de sustentabilidade do 
terminal, com periodicidade definida.

• Realização de auditorias externas 
mediante contratação de empresa 
devidamente certificada, periodicidade 
definida.

8
Programa de 
gerenciamento de 
efluentes

I3, I4, I5, I7 e 
I8

Monitorar e disciplinar o 
gerenciamento dos efluentes 
sanitários e oleosos nas 
instalações do empreendimento, 
compreendendo as etapas de 
coleta, tratamento e disposição 
final, de modo a garantir o 
atendimento dos parâmetros 
legalmente previstos e assim, 
minimizar impactos 
socioambientais relacionados aos 
efluentes no entorno do Terminal.

• Realização de campanhas de 
monitoramento de qualidade dos efluentes 
das unidades de tratamento de efluentes 
sanitários e oleosos instaladas na fase de 
obras e na operação, de acordo com a 
Resolução CONAMA nº 430/2011.

• Estabelecimento de diretrizes para manejo 
de lodo e demais subprodutos provenientes 
das unidades de tratamento de efluentes 
sanitários e oleosos.

9
Programa de 
gerenciamento de 
riscos

I3, I4, I5, I7 e 
I8

Apresentar diretrizes e escopo 
básico para o desenvolvimento do 
PGR do empreendimento 
denominado Terminal Portuário 
Tabulog, visando a identificação e 
minimização de riscos ocupacionais 
associados à atividade portuária

• Elaboração de inventário de riscos  e plano 
de ações , conforme a Norma 
Regulamentadora (NR) nº 1, de 06 de julho 
de 1978.

• Elaboração de Estudo de Análise de Riscos 
(EAR) das faixas de dutos, conforme  
Norma Técnica CETESB P4.261.
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PLANOS E PROGRAMAS DE MONITORAMENTO
Índice Plano/Programa Impactos Objetivo Ações

10
Plano de 
Emergência 
Individual (PEI)

I3, I4, I5, I7, 
I8, I11, I12, 
I14, I15, 16, 
I17, I28, I29, 
I30, I31, I32 

e I33

Prover à empresa responsável pelo 
empreendimento de diretrizes 
mínimas para a elaboração e 
implementação do PEI do Terminal 
Portuário Tabulog de forma a 
garantir-se a prevenção e a 
resposta rápida e eficiente à 
poluição com óleo.

• Elaboração do PEI, conforme a Resolução 
Conama nº 398/2008, considerando-se os 
riscos das atividades de tancagem, 
transferência via dutos e movimentação 
de caminhões e embarcações.

• Mapeamento de áreas sensíveis à poluição 
por óleo.

• Estabelecimento de ações de resposta à 
poluição.

• Definição de responsabilidades e de 
estrutura mínima para combate à poluição 
por óleo e comunicação de incidentes.

11

Programa de 
prevenção e 
controle de 
processos erosivos

I10, I12 e I18

Prevenir e conter processos 
erosivos já existentes ou 
decorrentes das obras de 
implantação do empreendimento 
e/ou de sua operação na área de 
implantação da estrutura de 
tancagem e dutos subterrâneos da 
porção em terra do 
empreendimento.

• Desenvolvimento de rotinas de fiscalização 
e registro fotográfico.

• Criação de fichas de identificação, 
devidamente registradas via planilha 
eletrônica, identificando-se as possíveis 
causas do processo erosivos e a sua 
localização georreferenciada.

• Criação de rotinas e ações de resposta em 
caso de ocorrência de impactos 
decorrentes do avanço de processos 
erosivos.

12
Programa de 
recuperação de 
áreas degradadas

I10, I15, I17  
e I18

Estabelecer critérios mínimos e 
delimitar áreas para a 
implementação do PRAD na ADA e 
AID do Terminal Portuário Tabulog, 
na localidade denominada “Rio do 
Boi”, na qual foi identificada a 
presença de espécies de 
herpetofauna aquática e terrestre 
em ambiente altamente 
antropizado e descaracterizado.

• Identificação de áreas com potencial de 
revegetação com espécies nativas de Mata 
Atlântica, propondo-se: as espécies 
passíveis de plantio, estágios de 
implementação, proposta de 
monitoramento sucessional.

• Determinação dos principais conflitos de 
uso e ocupação do solo.

• Alocação de sinalização indicativa da 
presença de espécies de fauna na área e 
criação de material indicativo para 
informação da população do entorno e 
assim inibir-se a caça desses animais.

• Estabelecimento de parceria com a 
Secretaria de Meio Ambiente de Pitimbu 
para monitoramento da área quanto ao 
seu crescimento de ocupação do entorno.

• Elaboração de ações educativas sobre a 
coleta e destinação adequada de resíduos 
sólidos, bem como da regularização de 
tratamento de efluentes sanitários no lote.
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PLANOS E PROGRAMAS DE MONITORAMENTO
Índice Plano/Programa Impactos Objetivo Ações

13
Programa de 
compensação 
ambiental

I18, I22, I28, 
I29, I30, I31, 

I32 e I33

Além da compensação financeira 
calculada e demonstrada no EIA, 
conforme os critérios do Decreto 
Federal n° 6.848/09 e Decreto 
Federal nº 4.340/02, estabeleceu-
se a necessidade de definição de 
programas de compensação 
específicos para a atividade 
pesqueira/extrativista e turística 
devido aos impactos que podem ser 
gerados nessas atividades em 
decorrência da instalação e 
operação do empreendimento.

• Implementação do Subprograma de 
Compensação da Atividade Pesqueira e 
Extrativista.

• Implementação do Subprograma de Apoio 
à Atividade Turística.

13.1

Subprograma de 
compensação da 
atividade 
pesqueira e 
extrativista

Implementar subprograma visando 
compensar pescadores e 
extrativistas da AII do meio 
antrópico do empreendimento pela 
interferência causada durante as 
fases de instalação e operação do 
Terminal, especialmente pela 
exclusão gerada à atividade, 
considerando-se projetos em três 
eixos principais: estruturante, de 
recuperação de frota e de 
capacitação. 

• Elaboração de diagnóstico participativo da 
atividade pesqueira.

• Projetos estruturantes: construção de 
infraestrutura que fortaleça a atividade 
pesqueira e extrativista.

• Projetos de Recuperação de Frota: buscam 
realizar melhorias em embarcações 
através de reformas e adequação de 
materiais de salvatagem e navegação de 
acordo com os padrões exigidos pela 
Capitania dos Portos.

• Projetos de Capacitação: realização de 
cursos profissionalizantes voltados à 
geração de renda e ao oferecimento de 
melhores condições de trabalho aos 
pescadores e famílias. 

13.2
Subprograma de 
apoio à atividade 
turística

Fortalecer a vertente turística da 
região, durante as fases de 
implantação e operação do 
Terminal Tabulog, através de 
medidas de fomento às ações de 
capacitação de mão de obra na 
área turística e criação e apoio à 
projetos de qualificação da 
infraestrutura turística na AID do 
meio antrópico.

• Fortalecimento de atividades voltadas 
para o ecoturismo.

• Fortalecimento de atividades voltadas 
para o turismo sustentável em Unidades 
de Conservação (UC), como a Reserva 
Extrativista (RESEX) Acaú-Goiana e Área de 
Proteção Ambiental (APA) de Tambaba.

• Estimular o turismo náutico voltado para 
pequenas e médias embarcações.

• Estimular o turismo voltado para o 
patrimônio cultural local, como a pesca 
artesanal e extrativismo.

• Estimular o turismo pautado no segmento 
“sol e praia” .
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PLANOS E PROGRAMAS DE MONITORAMENTO
Índice Plano/Programa Impactos Objetivo Ações

14

Programa de 
mitigação das 
interferências no 
sistema viário

I2, I6, I18, 
I21, I26 e I27

Implementar e monitorar Programa 
de Mitigação das Interferências no 
Sistema Viário, mantendo condições 
adequadas das rodovias utilizadas 
durante as fases de implantação e 
operação do Terminal reduzindo-se 
impactos ou transtornos na 
comunidade local, devido ao 
aumento no volume de tráfego na 
região.

• Proposição de restrições em horários de 
pico.

• Conscientização da população que 
circunda as rodovias no centro urbano de 
Caaporã, em relação à segurança visando 
minimizar acidentes.

• Buscar adequar a logística da 
Agroindustrial Tabu e o Terminal Tabulog 
em épocas de safra. 

• Manter acompanhamento quanti-
qualitativo da frota de veículos que fazem 
uso do Terminal Tabulog.

• Criação de práticas de gestão e qualidade 
para empresas terceirizadas, priorizando-
se o uso de frota de veículos renovada, 
visando maior segurança, economia e 
redução na emissão de poluentes e ruídos.

15
Programa de 
capacitação de 
mão de obra local

I19, I20, I22, 
I25, I28, I29, 

I30 e I31

Prover meios de capacitação da 
mão de obra local para que o 
empreendimento possa absorver 
profissionais que residam na AID do 
empreendimento nas fases de 
implantação e operação. Além 
disso, o programa também buscará 
manter a formação continuada dos 
profissionais.

• Firmamento de parcerias com órgãos 
públicos e entidades privadas para o 
oferecimento de cursos técnicos e 
profissionalizantes para admissão de mão 
de obra local.

• Criação de política para inserção de 
candidatos autodeclarados negros e 
indígenas, mulheres e membros da 
comunidade LGBTQIA+ .

• Criação de política para candidatos que 
tenham cursado o ensino básico ou médio 
em escola pública.

16
Programa de 
comunicação 
social

I1 a I33

Estabelecer canal de comunicação 
social para que informações sejam 
disseminadas para a comunidade 
do entorno nas fases de 
implantação e operação. O 
recebimento de informações, 
reclamações ou dúvidas da 
comunidade também deverá ser 
atendido pelo empreendimento no 
formato de ouvidoria.

• Divulgação de informações referentes às 
obras de implementação, vagas de 
emprego, cursos/capacitação, possíveis 
interferências de tráfego viário e naval, 
ocorrência de acidentes etc.

• Criação de canal de comunicação com as 
comunidades pesqueiras/extrativistas da 
AII.

• Participação em fóruns de discussão da 
sociedade civil (associações, conselhos 
etc).

• Divulgação de informativos sobre o 
andamento de programas ambientais.

• Realização de visitas guiadas ao terminal.
• Abertura de programa de patrocínio e 

custeio de atividades culturais, educativas 
e sociais.
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PLANOS E PROGRAMAS DE MONITORAMENTO
Índice Plano/Programa Impactos Objetivo Ações

17
Programa de 
educação 
ambiental

I1 a I33

Implementar e promover um 
Programa de Educação Ambiental 
que gere disseminação de 
conhecimento acerca de assuntos 
relevantes para o contexto 
ambiental da região e do 
empreendimento, com um enfoque 
humanista, holístico, democrático e 
participativo. Os objetivos do 
Programa devem estar alinhados 
com os objetivos da Política 
Nacional de Educação Ambiental 
(PNEA), Lei nº 9.795 de 1999.

• Realizar ações educativas focadas nos 
trabalhadores da fase de implantação do 
Terminal.

• Realizar eventos específicos como 
gincanas, cursos, seminários ou debates 
abrangendo diferentes processos 
educativos que atinjam o maior número 
possível de pessoas e que se adequem a 
vivência destas.

• Realizar ações educativas focadas nos 
extrativistas e pescadores da região.

• Realizar ações educativas de cunho 
ambiental com escolares da região.

• Realizar ações educativas focadas nos 
trabalhadores da fase de operação.

• Realizar articulação com as equipes 
responsáveis pelos Programas Ambientais 
para elaboração de material educativo 
acerca da gestão ambiental do 
empreendimento e posterior difusão deste 
material entre trabalhadores do 
empreendimento e comunidade da AID.

• Realizar ações de mutirão de limpeza de 
praias e mangues da região.

• Realizar ações de conscientização em 
locais turísticos ou de lazer.

18

Programa de 
gestão do 
patrimônio 
cultural e 
arqueológico

I10 e I18

O presente programa visa resgatar 
possíveis artefatos, estimar a 
quantidade, extensão, a 
profundidade, a diversidade 
cultural e o grau de preservação 
dos sítios arqueológicos existentes 
na área a ser afetada diretamente 
pelo Terminal Tabulog durante a 
etapa de implantação do 
empreendimento.

• As ações deste programa serão geradas a 
partir do levantamento arqueológico 
terrestre e subaquático em cumprimento 
ao Termo de Referência Específico (TRE) nº 
31 emitido no âmbito do processo IPHAN nº 
01408.000076/2021-58.

19
Programa de 
monitoramento de 
ruídos

I2 e I12

Estabelecimento de critérios 
mínimos e malha amostral para 
condução de programa de 
monitoramento de ruídos do 
empreendimento, visando a 
minimização de impactos negativos 
decorrentes da emissão de ruídos 
fora dos padrões legais e 
normativos, mantendo-se o 
conforto acústico e qualidade 
ambiental nas adjacências do 
terminal.

• Realização de medições de níveis de 
pressão sonora na AID do empreendimento 
nos pontos previamente alocados no EIA 
e/ou pontos extras, mediante orientações 
da Resolução CONAMA nº 01 de 1990 e NBR 
10.151 de 2019. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A realização do presente estudo possibilitou
a melhor compreensão sobre a influência
que o empreendimento aqui intitulado
Termina Portuário Tabulog poderá ter na
região em que está inserido, em especial no
município de Pitimbu, nas três vertentes
avaliadas: física, antrópica e biótica. Através
da realização de levantamentos primários e
secundários de dados e informações, pode-
se cruzá-los às características do
empreendimento em suas diferentes fases,
planejamento, instalação e conclusão, de
forma a chegar-se nos prováveis impactos
positivos e negativos a serem gerados pela
atividade portuária que será gerada em
termos locais e regionais.

A implantação do Terminal Portuário Tabulog
tem como premissa a abertura de um novo
ponto de comercialização de derivados de
petróleo e combustíveis na região Nordeste
uma vez que o Brasil, ainda que grande
produtor nesse segmento, depende de altos
volumes de importações de combustíveis
para suprir a demanda interna. Além disso, o
estado da Paraíba é notório produtor de
cana-de-açúcar, base para produção de
etanol, o qual também possui demanda para
exportação. Alia-se a isso o fato de que o sul
da Paraíba já é região conhecida por sua
atividade industrial, com destaque para a
produção de cimento, agregando potencial à
instalação de novos empreendimentos de
diferentes segmentos.

A construção do terminal é dividida em três
fases que, quanto completas, permitirão o
armazenamento de biocombustível, diesel e
gasolina em 25 tanques, totalizando 245.000
m³, a serem escoados via modal rodoviário
para postos de combustíveis e distribuidoras.
Em termos de capacidade, o terminal terá
possibilidade de movimentação de até

1.846.836,26 ton/ano ao fim da fase 3, o que
representa posição de destaque frente à
infraestrutura portuária existente na Paraíba
e demais estados vizinhos do Nordeste. Além
disso, a opção por realização de transporte
via monoboia, prevista no projeto, também
posiciona o empreendimento em vantagem
concorrencial, por conta da possibilidade de
atendimento de navios graneleiros de grande
porte, como o Suezmax, de calado de 19,0
m.

No contexto socioeconômico, espera-se que
o empreendimento gere aumento da
arrecadação de impostos e gere receita nos
níveis federal, estadual e municipal.
Ademais, espera-se a abertura de postos
trabalho diretos e indiretos tanto nas fases
de implantação e operação em nível local e
regional, o que pode influenciar
positivamente na economia dos municípios
da AID e AII do meio antrópico através da
criação de novas demandas de mercado por
insumos, serviços e qualificação de mão de
obra. Isso se mostra relevante
principalmente em Pitimbu, onde foi possível
constatar em levantamentos de campo, que
a população carece de oportunidades de
emprego e qualificação. Ainda em termos
socioeconômicos, constatou-se que a área
de implantação do empreendimento localiza-
se em região de potencial pesqueiro e
turístico e que o incremento de embarcações
decorrentes da operação pode influenciar
nessas atividades de forma negativa.

RIMA – TERMINAL PORTUÁRIO TABULOG
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em termos da biota presente na região,
identificou-se através de levantamentos de
campo, a presença de espécies ameaçadas
de ictiofauna, herpetofauna aquática, fauna
coralínea, carcinofauna e mastofauna
aquáticas da AID, as quais podem sofrer
influências das atividades do
empreendimento. No meio terrestre,
espécies de relevância ecológica também
foram encontradas nos grupos de
entomofauna e herpetofauna terrestre.

Além disso, embora a infraestrutura do
terminal não se sobreponha à unidades de
conservação, cabe ressaltar que o
empreendimento encontra-se entre a APA de
Tambaba e RESEX Acaú-Goiana, a última
caracterizada pela presença de associações
de famílias que dependem da pesca para
subsistência áreas que, portanto, merecem
atenção.

Levando-se em considerações esses
aspectos, e as demais avaliações realizadas
ao longo do estudo, realizou-se a
identificação e avaliação dos impactos
ambientais referentes à instalação e
operação do terminal, a qual resultou no
levantamento de 33 impactos, relacionados
a 20 atividades e aspectos ambientais do
empreendimento. Destes, quatro são
positivos, relacionados ao meio antrópico, e
outros 29 negativos aplicáveis
principalmente ao meio biótico. Destaca-se
que dentre os impactos negativos, aqueles
mais significativos são aqueles ligados à
possibilidade de ocorrência de vazamento de
derivados de petróleo no meio ambiente
tidos, no entanto, como temporários.

Para tanto, propôs-se como medidas para
prevenção de ocorrência dos impactos
negativos identificados, bem como da sua
mitigação, 19 planos e programas de

controle e monitoramento ambiental e seus
subprogramas.

Acredita-se que, a partir da implementação
integral e sistemática das diretrizes que
compõem os programas propostos, os
impactos negativos possam ser prevenidos e
significativamente reduzidos de forma a
diminuir os níveis de interferência do
empreendimento no meio a níveis
considerados satisfatórios, garantindo-se a
sua viabilidade ambiental.

Isso só se dará, contudo, a partir do
compromisso do empreendedor em colocar
as medidas elencadas como prioridade em
seu planejamento estratégico e operacional
e do cumprimento à risca da legislação
ambiental e regulatória aplicável à tipologia
da infraestrutura a ser construída. Além
disso, acredita-se que o firmamento de
parcerias e abertura de canais de
comunicação com a comunidade também
exercerá papel fundamental para gerar uma
atmosfera favorável ao diálogo e
transparência nas relações entre o
empreendedor e o seu entorno.

Outro fator relevante a ser considerado é o
traçado que deve ser adotado na fase de
implantação do empreendimento. Segundo
analisado no EIA, a presença de área de
corais na orla de Pitimbu deve ser
considerada no sentido de evitar ao máximo
as interferências diretas e/ou indiretas da
implantação e operação da linha de dutos
submarinos devendo-se, portanto,
considerar um desvio, já preliminarmente
mapeado nos projetos básicos de engenharia
do terminal. A definição exata desse desvio e
do traçado final deverá ser apresentada na
fase de projetos executivos, mediante
mapeamento geofísico do fundo marinho na
ADA.
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Nome Formação Registro CTF/IBAMA Atuação

Augusto Dantas Sampaio Eng. Civil CREA/RJ nº 1991100096 1016190 Coordenação executiva
Ana Beatriz da Rocha 
Sampaio Eng. Civil CREA/RJ nº 2018103614 8025083 Coordenação executiva

Francisco Rodrigues da 
Silva Júnior Geólogo CREA/RJ nº 1999105358 8031047 - Diagnóstico meio físico

- Geoprocessamento

Tiago Buss, M.e. Economista CORECON/SC nº 3374 8025005
- Coordenação executiva
- Diagnóstico meio 
antrópico

Paola Tomé Eng. Civil CREA/SC nº 172.563-1 8025013
- Coordenação técnica
- Diagnóstico meio 
antrópico

Carlos Frederico Alves, M.e. Administrador CRA/SC nº 32748 8022262 - Diagnóstico operacional

Leonardo Steiner Eng. Sanitarista e 
Ambiental CREA/SC nº 173.584-6 7815175

- Coordenação técnica
- Diagnóstico meio físico
- Diagnóstico meio 
antrópico
- Avaliação de Impactos 
Ambientais
- Planos e Programas 
Ambientais
- Geoprocessamento
- Relatório de Impactos 
Ambientais (RIMA)

Tainara Cristina da Silveira Graduanda em Engenharia 
Sanitária e Ambiental - -

- Diagnóstico meio físico
- Diagnóstico meio 
antrópico
- Geoprocessamento
- Relatório de Impactos 
Ambientais (RIMA)

Nilton de Oliveira Santos Auxiliar de campo - - - Diagnóstico meio 
antrópico

Larissa Dalpaz de Azevedo, 
M.e. Bióloga CRBio nº 110854/03-D 7805016 - Diagnóstico de 

Mastofauna Aquática
- Diagnóstico de Avifauna 
aquática

Fernando Bittencourt de 
Farias Biólogo CRBio nº 101291/03-D 5920149

Vanessa Diniz e Silva, M.e. Bióloga CRBio nº 93659/04-D 5375955

Diagnóstico de 
Entomofauna

Tandara de Souza Gomes Bióloga CRBio nº 104845/04-D 5694032
Alex Chavier Silva, M.e. Biólogo CRBio nº 62254/04-D 3855959
Luiz Eduardo Macedo Reis, 
D.r. Biólogo CRBio nº 80294/04-D 5227530

Eloá Calazans, M.e. Auxiliar de campo - -
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Nome Formação Registro CTF/IBAMA Atuação

Luiz Henrique Terhorst Biólogo CRBio nº 110966/03-D 7386993 - Diagnóstico de Flora
- Inventário FlorísticoJulia Justino Sens Auxiliar de campo - -

Marcela Fortes de Oliveira 
Passos, M.e. Bióloga CRBio nº 70939/04-D 2226589 Diagnóstico de Avifauna 

Terrestre
Joyce Ramos Rodrigues Bióloga CRBio nº 123108/04-D 7079329

Diagnóstico de Mastofauna 
Terrestre

Michel Jacoby Pereira 
Alves Biólogo CRBio nº 117746/04-D 6838992

José Ricardo Ferreira 
Alves Auxiliar de campo - -

José Carlos Rocha Júnior, 
M.e. Biólogo CRBio nº 075793/03-D 2951457 Diagnóstico de 

HerpetofaunaLeonardo Leite Ferraz de 
Campos, M.e. Biólogo CRBio nº 101257/03-D 6867731

Bianca de Medeiros 
Vendramini, M.e. Bióloga CRBio nº 113794/01-D 5806060 Diagnóstico de 

Comunidades AquáticasLucas Andrade de Oliveira Biólogo CRBio nº 113143/01-D 5199108
Leonardo Schlogel Bueno Biólogo CRBio nº 095175/03-D 1714003

Diagnóstico de Ictiofauna

Johnatas Adelir-Alves, D.r. Biólogo CRBio nº 053967/03 2378365
Athila Bertoncini Andrade, 
D.r. Oceanógrafo - 58033

Matheus Oliveira Freitas, 
D.r. Biólogo CRBio nº 041508/07-D 2550071

Camila Brasil Louro da 
Silveira, D.r. Oceanógrafa - 5248197

Diagnóstico de corais
Daniel Lino Lippi, D.r. Instrutor de mergulho - -
Ana Lídia Bertoldi Gaspar, 
D.r. Bióloga CRBio nº 125199/05-D 1952433

Erika Flávia Crispim de 
Santana, M.e. Auxiliar de campo - -
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