
ATA DE AUDIÊNCIA COM EXPEDIÇÃO DE RECOMENDAÇÃO À SEMOV
 
Aos 22 dias do mês de fevereiro de 2018, por volta das 9h na sala de audiências das Promotorias de
Justiça de Defesa do Meio Ambiente de Natal, localizada na Avenida Marechal Floriano Peixoto,
550. Tirol. Natal, RN, reuniram-se a 45ª Promotora de Justiça GILKA DA MATA, a Procuradora do
Estado MARJORIE MADRUGA, os representantes da SEMURB DANIEL NICOLAU (Secretário
Adjunto), a representante da SEMOV, NATÁLIA QUEIROZ TRINDADE COSTA (Chefe do Setor
de  Projetos),  as  representantes  do  IDEMA  ANA  MARCELINO,  LARISSA  F.  SANTOS  e
LIZILANNE  LINS.  A audiência  teve  como  objetivo  acompanhar  a  situação  do  licenciamento
ambiental  do engordamento da  Praia  de Ponta  Negra.  Iniciada a  audiência,  foi  informado pela
representante da SEMOV, NATALIA COSTA, que a SEMOV deu início ao processo de licitação
para o sistema de drenagem do bairro de Ponta Negra e que no dia 23/02/2018, o edital de licitação
para contratação da projeto básico e  das obras de drenagem do sistema de drenagem de Ponta
Negra, com base no Termo de Referência - TR já elaborado pela SEMOV, seria encaminhado para
publicação do Diário Oficial do Município. Questionado qual foi a concepção básica desse projeto,
a representante da SEMOV explicou que a licitação foi iniciada com base no sistema tradicional já
existente no Plano Diretor de Drenagem de Natal; ou seja, com o  deságue direto na Praia de Ponta
Negra.  Foi  solicitado  da  representante  da  SEMOV  que  entrasse  em  contato  com  a  referida
Secretaria para que fosse encaminhado, ainda para a audiência, cópia do TR relativo ao processo de
licitação, para que fosse analisado pelos presentes a concepção do projeto lançada para a licitação.
Em  continuação  à  audiência,  foi  questionado  ao  IDEMA e  à  SEMURB  a  situação  atual  do
licenciamento do engordamento, da continuação do enrocamento (2km) e do sistema de drenagem
no IDEMA. Com a palavra,  o Dr. Daniel da SEMURB informou que na SEMURB não consta
processo  de  licenciamento  ambiental  sobre  a  drenagem  de  Ponta  Negra.  Com  a  palavra,  a
representante do IDEMA, Ana Marcelino,  mencionou que o Termo de Referência  -  TR para o
EIA/RIMA, a ser realizado pelo IDEMA, destinado ao engordamento da praia  de Ponta Negra
abrangerá a área desde do Morro do Careca até a ponta de Mãe Luiza, na altura do farol de Mãe
Luiza, em razão da conformação da praia, uma vez que essa área (que inclui toda a via costeira)
corresponde,  fisicamente  a  uma  denominada  “enseada”.  Informou  que  foi  criado  uma  equipe
multidisciplinar  no  IDEMA  para  a  elaboração  do  Termo  de  Referência;  que,  em  razão  da
complexidade desse TR, com vistas a capacitar os representantes do IDEMA para realização do
documento, o IDEMA realizou um SEMINÁRIO DE EROSÃO COSTEIRA, que foi realizado no
dia 20 de fevereiro de 2018. Informou ainda que o IDEMA não possui oceanógrafo, mas que a
UFRN subsidiará o IDEMA nessa esfera.  Explicou que não pode afirmar exatamente a data de
conclusão desse TR, mas que espera que seja concluído dentro de um prazo de 30 (trinta) dias.
Informou que o TR está sendo realizado com a cooperação da SEMURB. Informou que a SEMURB
está trabalhando em um termo de cooperação com o IDEMA para ser assinado. Foi explicado que o
processo que está no IDEMA inclui o pedido de licença ambiental do Município (SEMOV) tanto
para a engorda, para a instalação dos dois quilômetros de continuação do enrocamento pretendido,
para o sistema de drenagem da praia e para a exploração da jazida.  Explicou que o pedido de
urgência para a instalação do enrocamento, consoante o pedido de fl.  48 dos autos  do presente
inquérito civil, foi juntado ao processo de licenciamento que tramita no IDEMA protocolado sob o
número LP 2017-114769-TEC/LP0141. Explicou, ainda, que há consenso na equipe técnica que o
pedido de urgência não pode ser atendido, uma vez que a alteração do sistema de drenagem da praia
precisa  ser  realizada  de  forma  preliminar  para  não  agravar  a  situação  da  área  e  dificultar  o
engordamento pretendido.  A representante do IDEMA apresentou um fluxograma com as  fases
necessárias  à  implantação  do  engordamento  (DO  PONTO  DE VISTA TÉCNICO).  No  quadro
apresentado, explicou que após o atendimento do Termo de Referência - TR, o município pode
apresentar o Projeto Básico da drenagem e do enrocamento de dois quilômetros. Para a engorda
pretendida,  o  Município  terá  que  apresentar  o  EIA/RIMA, que  se  possibilitará  a  expedição da
Licença Prévia – LP. O passo seguinte seria o pedido pelo Município da Licença de Instalação – LI
para execução da obra de engordamento e dos programas ambientais correspondentes. Por volta das



10h 22min, a representante da SEMOV recebeu o “Termo de Referência - TR para elaboração do
projeto básico de drenagem de águas pluviais da área do enrocamento e engorda da praia de Ponta
Negra correspondente a 14 (quatorze) pontos de descida de água paa a Praia Bairro Ponta Negra –
Natal – RN”. O documento foi exposto em powerpoint e lido por todos os presentes. Houve um
consenso  no  sentido  de  que  o  Termo  de  Referência  precisaria  ser  adequado,  para  ficar  mais
específico, objetivo e focado para os laudos periciais já realizados sobre os problemas de drenagem
constatados na praia de Ponta Negra. Consta no TR que “a elaboração do referido projeto tem por
finalidade propor para a Prefeitura a adequação de 14 (quatorze) descidas de água do sistema de
drenagem  existente  que  deságua  na  área  onde  está  prevista  a  instalação  do  enrocamento
complementar e a engorda de todo trecho de 4,0 km da Praia de Negra”. O texto não dá a entender
que  o  projeto  básico  deve  atender  ao  sistema  de  drenagem  como  um  todo  e  possibilita  a
interpretação de que a única providência cabível é a adequação da saída da tubulação da praia. O
TR não contempla a possibilidade de apresentação de um projeto básico que permite a avaliação de
uma  nova  concepção  do  sistema  como  um todo,  por  exemplo.  O  documento  deve  ficar  mais
objetivo para evitar  que a  empresa contratada apresente soluções de projeto que possam trazer
riscos  semelhantes  aos  que  já  foram  verificados  no  sistema  implantado  hoje  no  trecho  do
enrocamento. Diante do entendimento dos presentes, foi mencionada a necessidade de se consultar
o coordenador técnico do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e  Ambiental do projeto de
engorda da Praia de Ponta Negra, o Dr. Moysés Tessler. A Dra. Ana Marcelino, do IDEMA realizou
uma ligação para o mencionado especialista e deixou o aparelho em viva-voz. Foi questionado ao
especialista se ele tinha conhecimento do TR para a elaboração do projeto básico de drenagem das
águas pluviais de Ponta Negra. Ele falou que não tinha conhecimento do documento e que havia
mencionado aos representantes da SEMOV que gostaria de participar desse documento, para que
ficasse  em  consonância  com  os  direcionamentos  realizados  no  EVTEA.  Na  oportunidade  da
ligação, o especialista esclareceu que em razão da geomorfologia da Praia de Ponta Negra, o ideal é
não ser realizado qualquer lançamento de água na praia, por ser incompatível com o engordamento
pretendido; que TR deveria possibilitar a apresentação de um projeto básico de alteração completa
do sistema de drenagem já existente e que, em caso de impossibilidade de alteração completa desse
sistema, o projeto básico deveria apresentar outras possibilidades sempre considerando o menor
fluxo possível de água, como um ladrão da caixa d’água” Por tudo o que foi exposto, o Ministério
Público avaliou que o caso exige a expedição de uma RECOMENDAÇÃO específica e em regime
de  urgência,  direcionada  à  SEMOV,  uma  vez  que  a  SEMOV pretende  publicar  no  dia  23  de
fevereiro de 2018 o Termo de Referência analisado na presente audiência, considerado por todos os
presentes como inadequado e para o Ministério Público como danoso ao meio ambiente porque
pode impedir as correções dos problemas já identificados na Praia de Ponta Negra, em decorrência
do lançamento indevido das águas pluviais na areia. DESSA FORMA, com fundamento no artigo
27, inciso IV da lei federal 8.625/93 e no artigo 69, inciso IV da Lei complementar Estadual 141/96,
o Ministério Público RECOMENDA que a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
E INFRAESTRUTURA – SEMOV, antes de qualquer publicação do edital de licitação pretendido,
reavalie o conteúdo do Termo de Referência - TR para elaboração do projeto básico de drenagem de
águas  pluviais  do  Bairro  de  Ponta  Negra,  incluindo  como objetivo  do  Termo a  elaboração  da
readequação do sistema de drenagem de Ponta Negra de forma que o lançamento final das águas
coletadas não seja na Praia de Ponta Negra. Recomenda, ainda, que a minuta do TR, após revisado,
seja repassado ao coordenador do EVTEA, Dr. Moysés Tessler, para que possa contribuir com o
aprimoramento do documento. Adverte que o não atendimento da presente Recomendação poderá
ocasionar  a  tomada  de  medidas  judiciais  contra  o  Município  de  Natal.  A Recomendação  foi
entregue em mão para NATÁLIA QUEIROZ TRINDADE COSTA, que foi a pessoa indicada pela
SEMOV para comparecer a presente audiência, representando a SEMOV. A Recomendação deverá
ser repassada ao Secretário da SEMOV, TOMAZ ARAÚJO NETO, e deverá ser respondida no
prazo de 5 (cinco) dias. Diante de tudo o que foi discutido, ficou evidente a necessidade, também,
de se garantir o restante dos recursos já aventados pelo Ministério da Integração, que ao todo foi da
ordem de 59 milhões,  mas que foi  empenhado apenas 17 milhões de reais.  Foi  avaliado pelos



presentes sobre a essencialidade de se buscar uma audiência com os Ministros da Integração e do
Planejamento,  com  o  fito  de  explicar  a  situação  emergencial  da  Praia  de  Ponta  Negra  e  a
necessidade  do  repasse  dos  recursos  já  avaliados  e  aprovados  pelo  Ministério  da  Integração.;
todavia não incluidos no orçamento da União. A 45ª Promotoria ficou de entrar em contato com a
Chefia da Instituição (PGJ), para avaliar a possibilidade de uma audiência com os Ministros. Da
mesma forma, os presentes ficaram de buscar agendar o contato. A Secretaria desta Promotoria
deverá  providenciar  o  Registro  da  presente  RECOMENDAÇÃO  MINISTERIAL,  que  deverá
receber  o  número  01/2018,  bem  como  providenciar  as  formalidades  correspondentes  ao
instrumento. Deverá, ainda, mandar cópia da presente ata ao Secretário da SEMOV, para entrega
pessoal.  Nada mais  havendo a  tratar,  foi  dada  por  encerrada  a  presente  audiência  que  foi  lida
oralmente pela representante do Ministério Público e assinada por todos os presentes, que já ficaram
convidados para o ato.
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