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CÂMARA ESTADUAL DE

COMPENSAÇÃO

AMBIENTAL - CECA - DÉCIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2014,
REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2014.
Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, às quinze horas, no edifício
sede da SEMA, localizado à Avenida cios Holandeses, nº 04, quadra 06, bairro cio Calhau, nesta cidade
de São Luis, Maranhão, reuniu-se a Câmara Estadual de Compensação Ambiental em sua 15ª Reunião
ordinária <lo ano de 2014. Após constatar a existência de quórum regulamentar a senhora Genilde
Campagnaro, declarou aberta a 15º reunião ordirníria da Câmara Estadual de Compensação Ambiental
de 2014, com a presença cios seguintes membros: Benedito Oliveira de Castro filho; Genilcle
Campagnaro, t-.faria Dalva Pinheiro Gomes, Cláudia Cristina Cardoso Silva e Marcos Carlos de
Mesquita Neto. Em seguida, a senhora Genilde Campagnaro determinou à Secretaria Executiva que
procedesse à leitura da pauta do d.ia, o que foi feito, estando à mesma assim construída: A secretária
Executiva informou aos presentes que a pauta de hoje é composta exclusivamente sobre o projeto <la
Lagoa <la Jansen. Em seguida a Secretária Genilde, solicitou a palavra explanando: "está em pauta uma
proposta para aditivo e renovação do projeto de despoluição da Lagoa da Jansen, sendo que este
projeto iniciou-se ainda no ano de 2011, quando foi aprovada a Lei do Sistema Estadual de Unidades
de Conservação, e ainda na gestão anterior iniciou-se um grande projeto de revitalização da Lagoa, com
ações de limpeza externa, mudança de equipamentos, segurança patrimonial (através de convênio com
o BPA); e reforma de um posto policial (em convênio com a Polícia Militar). No final de 20 13,
começou-se a estudar um projeto para despoluição da Lagoa, sendo que todas estas ações estão dentro
de um projeto maior denominado "Lagoa Viva". Em 2014 se concebeu o "Projeto de .r\çõcs Integradas
para despoluição da Lagoa", que tem subprojetos, sendo o primeiro projeto o de despoluição pela
bioremediação, o segundo é o projeto retirada de resíduos internos e externos, que está sendo realizada
por meio de parceria com associação de pescadores, na parte externa esta sendo realizada por uma
empresa contratada. O terceiro subprojeto trata-se de educação ambiental e está sendo feita com a
comunidade local e escolas do entorno e também empresários de bares locais. O quarto subprojeto
seria a automatização das comportas, que já está pronto, mais aguarda liberação de recursos <lo
Governo do Estado. O quinto subprojeto seria solucionar a emissão de esgoto que vai para a Lagoa,
neste caso foi feita parceria com a Secretária <le Saúde, por meio da Vigilância Sanitária e Caema, junto
com a Sema, nu senti<lu de intensificar a fiscalização, o que esta sendo realizado por etapas, mas já está
em plena execução. Finalizando afirmou que hoje se pleiteia adici,·ar e renovar o contrato com a
F1\PEAD que tem como objeto continuar o serviço de despoluição por biorremediacão. Em seguida a

palavra foi passada aos membros da CECA que tem direito a voto para fazer considerações sobre o
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projeto em debate, o senhor Benedito usando da palavra, assim explanou "sobre o projeto realizamos
encontros com donos de bares, restaurantes e quiosques, sendo que nestes contatos foram feitos relatos
sobre as abordagens de fiscalização da. SEMA e sobre as imediatas medidas adotadas por eles no
sentido de cumprir de imediato os fatos geradores das autuações, alguns afirmaram que desconheciam
o fato de que estavam poluindo a lagoa. Não final desta reunião os donos de quiosques relataram que
momentos como estes devem ser constantes e que os resultados alcançados são totalmente positivos.
Sobre a percepção acerca de odores provenientes da lagoa a partir da biorremediação estava surtindo
resultados benéficos, com a sensível diminuição de odores principalmente nas horas mais quentes do
dia, o que permite até os funcionários dos bares e restaurantes almoçar do lado de fora, fato que não
era possível anteriormente". Outro relato dos mesmos diz respeito ao aumento da segurança, com
reflexo direto no aum.ento das vendas. Considerando todas as atividades que compõem o projeto,
principalmente aquelas de limpeza externa, não tivemos ocorrência de encontro inesperado com a
fauna, que gerasse danos em. decorrência do projeto, não houve também ocorrência de supressão de
yegetal, e tam.bém não houve reclamação da população com relação a incômodos decorrentes do
projeto. Sobre a educação ambiental estão sendo realizadas ações, juntamente com empresas parceiras e
escolas do entorno da Lagoa. Finalizot1 dizendo que as ações do projeto, até agora, estão sendo
positivas contribuindo para que a Sema e a Superintendência de Biodiversidade e Áreas Protegidas
alcance seus resultados estratégicos no que se refere à gestão das unidades de conservação. Em seguida
foi apresentado um relatório elaborado pela FAPEAD, com todas as análises químicas feitas na Lagoa e
que tiveram resultados positivos no sentido da diminuição da poluição e que devem ser encaminhadas
ao MP, a pedido. O Marcos leu e interpretou os resultados finais do relatório, "segundo este relatório,
após a aplicação do produto houve uma redução de aproximadamente 60 % nos níveis médios de
sufeto, apesar da concentração da carga orgânica (esgoto) aumentar a demanda por oxigênio, conforme
pagina 12, e nas demais análises indicaram que foi reduzido o nível de sufeto. Os demais parâmetros
não tiveram resultados tão eficientes por conta da redução das chuvas e por conta da carga de esgoto
que ainda é lançado diariamente na lagoa e pela falta troca de agua entre a lagoa e o mar (renovação),
pelo fato de não ter sido ainda implantado o projeto de mudança das comportas". Em seguida Claudia
iniciou a sua fala afirmando "que a educação ambiental reahnente está ocorrendo foi feito oficinas pela
Sema e ainda ocorreram outras, especiahnente nas escolas, onde inclusive serão utilizados objetos
recolhidos da própria lagoa, e ainda rnais palestras serão realizadas". Em seguida Genilde ressaltou que
existe uma Ação Civil Pública de nº 14057-93.2012.4.01.3700 em tramite na 8ª Vara Federal de São
Ltús, · cuja decisão a titulo de tutela antecipada foi que o Estado realize ações de manutenção que
assegurem o funcionamento do sistema de comportas da Lagoa da Jansen, e ainda realização
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monitoramento do volume de vazão positiva e negativa e de parâmetros ambientais, no prazo de 180
dias, sob pena de multa de 15 mil reais e ainda que a Caema se comprometeu de no decorrer do ano
regularizar o rede de esgotamento no entorno da lagoa para reduzir os lançamentos, inclusive
apresentaram um relatório no dia 09 de setembro do corrente, informando que já tinham dado ordern
de serviço para recuperação de elevatórias que não estavam funcionando, construção de uma rede
auxiliar, além de contribuir com a sema para identificar os pontos de lançamento clandestinos existentes
no entorno da Lagoa. Por este ser um serviço muito demorado não surtiu 100% dos efeitos esperados
com a biorremmediação. Aberto o processo de votação, Genilde votou favorável ressaltando que há
necessidade de se manter a aplicação dos produtos e ainda as demais ações, para que daqtú há alguns
anos possa se ter uma Lagoa ao nível eiigido na resolução Conama 357. O valor do aditivo é de 25%
para o próximo mês, e a renovação para o próximo ano. O aditivo totaliza um milhão, setecentos e dez
núl, condicionado a apresentação da planilha com detalhamento dos custos pela empresa. E renovação
para o próximo ano é de seis milhões e oitocentos e quarenta núl reais. Afirmou por fim que o recurso
para o aditivo deste ano já estão assegurados no fundo, mas a renovação fica condicionada a
arrecadação do FEUC no próximo exercício. Benedito questionou qual foi a metodologia de coleta,
transporte e análise de dados que formain o relatório e quem homologa essas análises, sendo que no
que se refere a biorremediação estamos tomando decisões orientados por análises de qualidade físico
química da água que são muito variáveis ao longo do dia e do ano, e por percepções de usuários da
Lagoa da Jansen, sendo respondido por Genilde que a metodologia utilizada foi exposta na primeira
apresentação e o relatório que homologa os resultados é o

GAIA e que considerando-se o

questionamento de Benedito sobre a metodologia é necessário que se convide a FAPEAD e a en,presa
independente através da professora Giov:anda para fazer uma apresentação dos resultados mais formal
e técnica, onde todos poderão inclusive fazer perguntas. Benedito acrescentou ainda que "nós temos
enquanto sem a, órgão gestor das Unidades de Conservação, a obrigação de fazer, ou seja, preservar e
conservar a biodiversidade, as características, as funções e os serviços ambientais realizados pelas
U nidàdes de Conservação e também em função da decisão judicial, deste modo opino que se deva
continuar o projeto, em razão dos recursos já investidos, os resultados positivos apontados por este
relatório apresentado pela FAPEAD,. e o processo físico-quimico-biológico em curso. Mas,
considerando o fato que a Biorremediação produz resultados no campo das percepções e análises
físico-químicas, que por sua vez são dinâmicas e variáveis, recomendo portanto que seja fortalecida e
ampliada as atividades d e acornpanhamento, monitoramento e avaliações deste projeto, inclusive
apresentado e debatido no CONSEJv1A, ao m.esmo tempo que seja ampliando o número de instituições
participantes e elevar o nível do quadro técnico que realiza esse acompanhamento, de preferência
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solicitando parcerias com universidades e laboratórios públicos, principalrnente considerando que a
Sema não possui laboratório próprio. No que se refere à renovação, tenho posicionamento semelhante
ao do aditivo, sendo que a nova gestão da Sema futuramente tendo en1 mãos 1nais relatórios e
resultados, julgará com mais precisão es.se tema." Marcos votou favoravelmente ressaltando que no
relatório na página 11, a empresa afirma a redução de aproximadamente 60% nos 1úveis de sufeto apos
a aplicação do produto e na página 14 após a quarta campanha "foram encontrados níveis de 0

2

nos

pontos de maior aporte de esgotos-PS e p6, com 5,7 e 7,5 mg/L respectivamente-típicos de ambientes
livres de poluição, ou seja, h á provas que o projeto é positivo e dá resultados favoráveis. Genildc
ressaltou seu voto favorável "pois o projeto é de grande importância e que deve ter continuidade nos
próximos anos, não somente da biorreniediaçao, mas de todas ações para que realmente se efetive a
despoluição da Lagoa a níveis aceitáveis e que inclusive se torne uma grande Unidade de Conservação
com grandes atrativos turísticos para o Estado." As senhoras Cláudia e Dalva acompanharam o

voto favorável da Genilde. Por fim, Genilde, Marcos, Benedito, Claudia e Dalva entraram em
consenso que a questão do aditivo fica aprovada em até 25% do valor, todavia condicionada a
apresentação da planilha de custos pela empresa, assim como os demais tramites legais necessários.
Deste modo, com a aprovação do projeto, a senhora Genilde Campagnaro declarou encerrada a
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