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Excelentíssimo Senhor  
Ministro do Meio Ambiente do Governo Federal  
Sr. José Sarney Filho  
 
Tema: Revisão e suspensão do Licenciamento do Porto Sul, no âmbito do 
IBAMA  
 
Prezado Senhor Ministro  
 
As instituições e cidadãs(ãos), reunidos no Fórum Social Mundial 2018, 
subscrevem essa moção que solicita a suspensão e análise minuciosa do 
licenciamento, de modo que a empresa apresente reais condições de 
implementar as medidas compensatórias à altura dos impactos que serão 
gerados por este projeto.  
 
Considerando que:  
 
Terá impacto ambiental do Porto Sul e Ferrovia Oeste Leste na região Sul da 
Bahia, em todas as áreas estudadas de modo irreversível e uma perda de 
biodiversidade, como nos mananciais de água da cidade de Ilhéus e Itabuna, na 
flora, fauna, no ambiente costeiro, com alteração de correntes e influência sobre 
linha da costa, manguezais, ambientes estuarinos e de matas ciliares na Bacia 
do Rio Almada e Rio Iguape bem como em pesqueiros de alta relevância para 
comunidades de pescadores de Ilhéus, Uruçuca e Itacaré, 
  
Considerando o impacto social negativo previsto pelo Porto Sul ser 
extremamente grave nas atividades econômicas do cacau, do turismo e da 
pesca, bem como os riscos de ampliação de problemas sociais com a migração 
prevista para a região de Ilhéus, atraídos por propaganda de ofertas de emprego, 
serem muito relevantes, mas com medidas de controle e mitigação não terem 
sido adotadas até o momento presente, como oferta de segurança, saneamento 
básico, educação e mesmo uma estratégia adequada de reassentamento de 
famílias que vivem nesta região em muitas comunidades rurais no norte de 
Ilhéus,  
 
Considerando as dúvidas relacionadas aos benefícios reais do projeto para a 
população regional, bem como imprecisões com relação ao ambiente que 
poderá ser degradado nesta região costeira do Sul da Bahia, que foram motivo 
de muitos questionamentos nas audiências públicas realizadas pelo IBAMA, não 
saneadas pelos empreendedores, a exemplo dos empregos gerados pelo 
projeto, e os postos de trabalho que serão afetados, ou mesmo sobre quais as 
soluções para a realocação de espécies ameaçadas de extinção presentes na 
área diretamente impactada, tanto de flora como da fauna,  



Considerando que esta área possui extraordinária biodiversidade da Mata 
Atlântica, compondo um sistema de áreas protegidas que justificou o desenho 
de um Corredor Ecológico prioritário no Corredor Central da Mata Atlântica, 
fazendo parte da Área de Proteção Ambiental da Lagoa Encantada, e que esta 
não define no seu zoneamento Ecológico Econômico nem em suas diretrizes de 
fundação e ampliação a existência de um ambiente portuário como se pretende 
com a Ferrovia Oeste Leste conectada ao Porto Sul, 
 
Considerando as dúvidas da viabilidade econômica do empreendimento, haja 
visto a redução de preços do minério de ferro no mercado internacional, a ponto 
de afetar a exploração do minério de ferro da Bahia Mineração, em Caetité, 
desde a concepção do projeto em 2007 e já passados quase dez anos e com 
uma clara mudança nas condições internas e externas do mercado de 
commodities do ferro e aço,  
 
Considerando que as condicionantes da Licença Prévia não foram cumpridas, 
 
Resolve: Solicitar a suspensão e análise minuciosa do licenciamento, de 

modo que a empresa apresente reais condições de implementar as 

medidas compensatórias à altura dos impactos que serão gerados por este 

projeto. 


