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Ins�tuto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

COORDENAÇÃO-GERAL DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE EMPREENDIMENTOS LINEARES TERRESTRES 
COORDENAÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE TRANSPORTES

 

Parecer Técnico referente a acompanhamento de LI nº 10458306/2021-COTRA/CGLIN/DILIC

 

Número do Processo: 02001.005221/2008-55

Interessado: RUMO MALHA CENTRAL S.A

 

Brasília, 23 de julho de 2021

 

1. Introdução

 

Este Parecer obje�va avaliar a gestão ambiental da Ferrovia Norte-Sul - Malha Central, entre os municípios
Ouro Verde de Goiás/GO até Estrela D´Oeste/SP, na intersecção com a Malha Paulista, Licença de Instalação
1152/2007 - 3ª Re�ficação (SEI 8822979).  Trata-se do pedido de emissão de Licença de Operação para os
Trecho 1 e 2 do empreendimento, entre os municípios de Estrela D´Oeste/SP até o Sta. Helena/GO, feito por
meio das Carta 373/GMA/2020 (SEI 8724084), e Carta 320/GMA/2021 (SEI 10448100), e por meio do
sistema SISGLAF, protocolo 0001812.0004445/2021, conforme Solicitação de Licença Ambiental - LO
(SEI 8933092). Desta forma, avalia-se a possibilidade da LI 1152/2017 manter-se vigente para o atual Trecho
3, com possível inclusão dos Trechos 1 e 2 à Licença de Operação 1240/2014 da FNS.

O empreendimento esteve sob responsabilidade da Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. até a
realização da Concorrência Internacional 2/2018, sagrando-se vencedora a empresa Rumo Malha Central
S.A., responsável atualmente pelo empreendimento entre os municípios de Porto Nacional/TO a Estrela
D`Oeste/SP.

Do ponto de vista da gestão das obras, vinculadas à LI 1152/2017, o trecho está dividido em três trechos: a
saber:

Trecho 1: Compreende os lotes 04 e 05, entre os km 672,+482 ao km 501+130 (municípios de São
Simão/GO a Estrela D´Oeste/SP);

Trecho 2: Compreende os lotes 03 e 04, entre os km 501+130 ao km 285+000 (municípios de São
Simão/GO a Santa Helena de Goiás/GO);

Trecho 3: Compreende os lotes 1, 2 e 3, entre os m 285+000 ao 0+000 (municípios de Santa Helena de
Goiás/GO a Ouro Verde de Goiás/GO).

 

2. Histórico Simplificado
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11.09.2009: Termo de Referência para elaboração do EIA/RIMA da extensão da Ferrovia Norte-Sul (SEI
0498538, fls. 295 a 319);

05.01.2010: O�cio 003/2010 - DILIC/IBAMA - Aceite do EIA/RIMA do empreendimento (SEI 0498555,
fl. 327);

05.01.2010: O�cio 003/2010 - DILIC/IBAMA - Aceite do EIA/RIMA do empreendimento (SEI 0498555,
fl. 327);

23.02 e 25.02.2010: Realização de audiências públicas nos municípios de Santa Helena de Goiás/GO e
Estrela D´Oeste/SP (SEI 0498580, fls. 91 a 93 e 153 a 155);

06.04.2010: Licença Prévia 350/2010 (SEI 0498580, fls. 358 a 361); 16.12.2010 - Licença de Instalação
759/2010 (SEI 0498612, fls. 137 a 140);

23.05.2011: Licença de Instalação 759/2010 - 1ª Re�ficação (SEI 0498612, fls. 137 a 140);

29.04.2014: Licença de Operação 1240/2014 (SEI 1405355, fls. 7294 a 7295);

08.05.2014: Licença de Operação 1240/2014 - 1ª Re�ficação (SEI 1405409, fls. fls. 7353 a 7354);

25.02.2015: Licença de Instalação 759/2010 - 1ª Renovação (SEI 0498788, fls. 275 a 277);

06.04.2017: Licença de Instalação 1.152/2017 (SEI 0498948, fls. 391 a 393);

22.12.2017: Parecer Técnico 93/2017-COTRA/CGLIN/DILIC - Análise técnica das condicionantes e dos
programas socioambientais que compõem a Licença de Instalação 1152/2017 (SEI 1167872);

02.03.2018: O�cio 1480/2018/SUAMB (SEI 2025145 e anexos) - Encaminhamento do 14º Relatório
Semestral;

23.02.2018: Licença de Instalação 1.152/2017 - 1ª Re�ficação (SEI 1783997);

12.07.2018: Parecer Técnico 76/2018-COTRA/CGLIN/DILIC - avaliação condicionantes e programas
socioambientais relacionados à LO 1240/2014 (SEI 2488920);

30.07 a 02.08.2018: Relatório de Vistoria 12/2018-COTRA/CGLIN/DILIC - no tramo central da Ferrovia
Norte-Sul (SEI 2998284);

09.11.2018: O�cio 5100/2018/SUAMB (SEI 3768761 e anexos) - Encaminhamento do 15º Relatório
Semestral;

01.02.2019: Parecer Técnico 23/2019-COTRA/CGLIN/DILIC - avaliação condicionantes e programas
socioambientais relacionados à LO 1240/2014 (SEI 4283793);

13.02.2019: Licença de Operação 1240/2014 - 1 ª Renovação (SEI 4344257);

14.05.2019: Licença de Operação 1240/2014 - 2ª Re�ficação (SEI 5029121);

15.04.2019: O�cio 1480/2019/SUAMB - Solicita transferência de �tularidade do empreendimento (LO
1240/2014 e LI 1152/2017) da Valec para o Consórcio Rumo S.A., tendo em vista a ocorrência da
Concorrência Internacional 02/2018 (SEI 4836503);

15.05.2019: O�cio 1881/2019/SUAMB/DIPLAN/VALEC (SEI 5082776 e anexos) - Encaminhamento do
16º Relatório Semestral;

27.05 a 31.05.2019: Relatório de Vistoria 7/2019-COTRA/CGLIN/DILIC, na extensão sul da Ferrovia
Norte-Sul (SEI 5211842 e SEI 5271274);

31.05.2019: Relatório de Vistoria 8/2019-COTRA/CGLIN/DILIC no tramo central da Ferrovia Norte-Sul
(SEI 5249106 e SEI 5271183);
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01.08.2019: Carta 0289/2019/SUMAD/DIREN/VALEC - Solicita transferência de �tularidade do
empreendimento (LO 1240/2014 e LI 1152/2017) da Valec para o Consórcio Rumo S.A., tendo em vista
a ocorrência da Concorrência Internacional 02/2018 (SEI 5629765);

15.08.2019: Carta 232/GMA/2019 - Rumo solicita do Ibama a transferência do licenciamento
ambiental da Ferrovia Norte Sul no trecho entre Porto Nacional para a Rumo e separação do tramo
central do processo que está sob responsabilidade da VLI (SEI 5733307; SEI 5752304 e SEI 5752334);

24.09.2019: Carta 271/GMA/2019 - Informa sobre o início de obras, em atendimento a condicionante
2.5 da LI 1152/2017 (SEI 6033238);

25.09.2019: Carta 0341/2019/SUMAD/DlREN/VALEC (SEI 6049211 e anexos) - Encaminhamento do
17º Relatório Semestral;

30.09.2019: Carta 0348/2019-SUMAD/DIREN/VALEC - informa sobre início das obras na extensão sul
da FNS (SEI 6115032);

21.11.2019: Parecer Técnico 206/2019-COTRA/CGLIN/DILIC - avaliação da mudança de �tularidade da
LO 1240, LI 1152 e alterações nos processos administra�vos SEI 02001.005221/2008-55 e SEI
02001.004695/1998-10 (SEI 6081740);

04.12.2019: Licença de Instalação 1152/2017 - 2ª Re�ficação (SEI 6516802);

04.12.2019: Licença de Operação 1240/2014 - 2ª Renovação - 1ª Re�ficação (SEI 6516840).

02.03.2020: Parecer Técnico nº 24/2020-COTRA/CGLIN/DILIC (SEI 6979843) - Análise dos programas
de flora, das Licenças de Instalação 1152/2017 e de Operação 1240/2014 - Ferrovia Norte-Sul.

13.10.2020: Parecer Técnico nº 205/2020-COTRA/CGLIN/DILIC (SEI 8545430) - Análise Técnica do
Relatório Semestral de execução do PBA - Plan�o Compensatório - da Ferrovia Norte Sul - FNS,
referente ao período de janeiro a junho de 2020.

30.04.2020: Carta 128/GMA/2020 (SEI 7511075 e anexos): Encaminhamento do 18º Relatório
Semestral.

30.09.2020: Carta 317/GMA/2020 (SEI 8476477 e anexos): Encaminhamento do 19º Relatório
Semestral.

06.05.2021: Carta 188/GMA/2021 (SEI 9886076; SEI 9886124 e SEI 9886161): Encaminhamento do
20º Relatório Semestral.

09.05.2021: Autorização Especial (SEI 10376734): Autorização emi�da pelo Ins�tuto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária, dando anuência para a emissão da Licença de Operação.

14.05.2021: Carta 203/GMA/2021 (SEI 9959901): Encaminhamento do Plano Básico Ambiental
Unificado – Operação Malha Central.

28.06.2021: Parecer 10/2021/CGEMA/DIPRO (SEI 10264707): Avaliação do Programa de
Gerenciamento de Riscos e do Plano de Ação de Emergência.

22.07.2021: Carta 320/GMA/2021 (SEI 10448100):  Complementação do pedido de LO Trecho 2 da
FNS - Malha Central.

 

3. Análise

 

Para a análise do cumprimento das condicionantes e execução dos programas socioambientais, serão
u�lizados os critérios abaixo:
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Critério Definição
Condicionante/Programa
atendido ou executado

Após análise, o item foi considerado integralmente
cumprido e/ou aprovado.

Condicionante/Programa
em atendimento ou em

execução

Condição ou Programa de caráter con�nuo, sendo
que, no momento da análise, não existe

pendência/desconformidade iden�ficada; tratam-se
de ações que estão em curso e que terão conclusão

no futuro, ou de ações con�nuas.
Condicionante/Programa

não atendido ou não
executado.

Após análise, o item foi considerado descumprido em
sua integralidade, ou em partes que comprometem o

alcance dos resultados pretendidos.

Condicionante
informa�va/orienta�va

Não há informação a ser apresentada (ex: instruções
a serem observadas no cumprimento das exigências),
porém a informação/orientação deve ser observada.

Condicionante/Programa
não exigível

Condição ou Programa não mais aplicável ao
licenciamento, devido a alterações legais e/ou de

procedimentos. Pode, inclusive, ser re�rada da
licença em uma eventual renovação.

 

3.1. Análise do atendimento às condicionantes da LI 1152/2017

 

1.1. Esta Licença deverá ser publicada em conformidade com a Resolução
CONAMA nº 06/86, sendo que cópias das publicações deverão ser
encaminhadas ao IBAMA.

 

Situação: Condicionante Parcialmente Atendida.

 

No período de validade da LI 1152/2017, a LI foi re�ficada 3 vezes. Em consulta ao processo administra�vo
de licenciamento, verifica-se as seguintes informações:

Licença de Instalação 1152/2017 (SEI 0498948, fls. 2685 a 2686): Comunicação e comprovação da
publicação por meio do O�cio 165/2017/SUAMB (SEI 0148265).

Licença de Instalação 1152/2017 - 1ª Re�ficação (SEI 1783997): Não foi localizada a documentação
per�nente.

Licença de Instalação 1152/2017 - 2ª Re�ficação (SEI 6516802): Não foi localizada a documentação
per�nente.

Licença de Instalação 1152/2017 - 3ª Re�ficação (SEI 8822979): Comunicação e comprovação da
publicação por meio do Carta 004/GMA/2021 (SEI 9087282 e 9087283).

 

Recomendações:
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Em face da não localização do encaminhamento das publicações referente à 1ª e 2ª re�ficação, recomenda-
se oficiar o empreendedor a apresentar as comprovação das publicações. Caso tenham sido apresentadas,
solicita-se apresentar o protocolo.

 

1.2. O IBAMA, mediante decisão mo�vada, poderá modificar as
condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou
cancelar esta Licença, caso ocorra:

 Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas
legais;

 Omissão ou falsa descrição de informações relevantes, que
subsidiaram a expedição da licença;

 Superveniência de graves riscos ambientais e à saúde.

 

Situação: Condicionante Atendida.

 

A LI 1152/2017 foi re�ficada 3 vezes, em face de ajustes nas condicionantes e nos programas que compõe o
PBA; bem como na alteração da dominialidade do empreendimento, conforme pode ser verificada no
histórico processual constante no item 2. desse Parecer Técnico.

 

1.3. Qualquer alteração das especificações do Projeto Execu�vo ou da
finalidade do empreendimento deverá ser precedida de anuência do
IBAMA.

 

Situação: Condicionante em atendimento.

 

No decorrer da validade da LI 1152/2017, foram apresentadas ao Ibama pedidos de alteração de projeto,
relacionadas aos pá�os de São Simão e para reconfiguração dos pá�os de outros pá�os de manobra, tendo
em vista as caracterís�cas de operação ferroviária da Rumo, necessitando ampliação dessas estruturas.

As solicitações foram realizadas por meio do Parecer Técnico 93/2017-COTRA/CGLIN/DILIC (SEI 1167872) e
do Parecer Técnico 62/2020-COTRA/CGLIN/DILIC (SEI 7423493), que concluiu pela ausência de óbices
técnicos à proposta apresentada pela proposta.

 

1.4. No caso de ocorrência de qualquer acidente que venha a causar
dano ambiental, a con�nuação da a�vidade estará condicionada à
anuência expressa do IBAMA.

 

Situação: Condicionante em atendimento.
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Segundo relatório de atendimento às condicionantes, durante o período de vigência da LI 1152/2017, não
houve acidente com dano ambiental. Observa-se que, conforme registros processuais (SEI 2998051), em
29/06/2018, ocorreu acidente com rompimento de adutora de vinhaça, e consequente vazamento,
decorrente de escavações na altura do km 663+71 no empreendimento. Destaca-se que a comunicação do
acidente consta no documento SEI 2732725.

Os encaminhamentos relacionados ocorreram em processo próprio, autuado sob número
SEI 02001.019218/2018-91.

 

Recomendações:

Em caso de emissão de LO, é per�nente que a licença emi�da contemple condicionante relacionada ao tema,
à semelhança do proposto a seguir:

O IBAMA deverá ser comunicado, imediatamente, em caso de ocorrência de qualquer acidente que
venha a causar dano ambiental, por meio do Sistema Nacional de Emergências Ambientais (Siema), em
consonância com a Instrução Norma�va nº15/2014; sem prejuízo da comunicação aos Órgãos Estaduais
de Meio Ambiente. A comunicação deverá ser realizada a par�r do preenchimento do formulário
disponível no sí�o do IBAMA, que deverá ser enviado imediatamente por correio eletrônico para
emergenciasambientais.sede@ibama.gov.br.

 

1.5. O empreendedor deverá portar cópia desta Licença Ambiental e do
projeto execu�vo aprovado pelo IBAMA junto ao local de implantação do
empreendimento.

 

Situação: Condicionante Informa�va/orienta�va.

 

De acordo com as informações prestadas pelo empreendedor, cópia da LI são disponibilizadas nos canteiro e
frentes de obras.

 

1.6. A renovação desta licença deverá ser requerida com antecedência
mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração do seu prazo de
validade.

 

Situação: Condicionante em atendimento.

 

A LI em vigor tem validade até o dia 06 de abril de 2022. Caberá ao empreendedor requerer sua renovação
até o dia 07/12/2021.

 

1.7. Fica proibida a instalação de canteiros de obras e jazidas e/ou a
deposição e armazenamento de material excedente ou contaminante,
ainda que provisoriamente, em Áreas de Preservação Permanente -
APPs, áreas úmidas ou áreas ecologicamente sensíveis; e devem ser
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intensificadas as medidas de controle nessas áreas durante o período de
maior índice pluviométrico.

 

Situação: Condicionante em atendimento.

 

Nas vistorias realizadas pelo Ibama, não constatou-se a presença das estruturas especificadas na
condicionantes em APPs, áreas úmidas ou ecologicamente sensíveis, à exceção de estruturas que dão
suporte a construção de pontes.

Ressalta-se que as estruturas assessórias, localizadas fora da faixa de domínio, cabe ao empreendedor
requerer as autorizações e licenças junto aos órgãos ambientais municipais, se existentes, ou estaduais.

 

1.8. Comunicar com antecedência ao Ibama a paralisação das frentes de
obras; indicando as medidas e ações de controle que se manterão no
decorrer do tempo em que a obra es�ver paralisada, bem como
comunicar ao Ibama com antecedência o reinicio dos trabalhos.

 

Situação: Condicionante em atendimento.

 

Conforme as informações apresentadas pelo empreendedor, houveram paralisações pontuais relacionadas
com os cuidados relacionados ao controle da pandemia de coronavírus, mas de curta duração, que não
geraram transtornos ou impactos ambientais às frentes de obras.

 

2.1. Executar os seguintes planos e programas ambientais que compõem
o Plano Básico Ambiental, atendendo as considerações e determinações
do Parecer Técnico nº 93/2017-COTRA/CGLIN/DILIC (SEI 1167872):

2.1.1. Plano Ambiental de Construção

2.1.2. Programa de Supervisão Ambiental

2.1.3. Programa de Redução de Impactos na Instalação e Operação de
Canteiros

2.1.3.1. Subprograma de Controle da Instalação e Operação de Canteiros

2.1.4. Programa de Recuperação de Passivos Ambientais

2.1.5. Programa de Respostas a Emergências

2.1.6. Programa de Proteção à Fauna

2.1.6.1. Subprograma Monitoramento de Passagens de Fauna

2.1.6.2. Subprograma de Salvamento de Fauna

2.1.6.3. Subprograma de Monitoramento de Fauna

2.1.7. Programa de Proteção a Flora

2.1.7.1. Subprograma de Minimização de Desmatamentos
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2.1.7.2. Subprograma de Resgate, Monitoramento de Flora e Produção
de Mudas em Viveiros

2.1.7.3. Subprograma de Plan�os Compensatórios e Paisagís�cos

2.1.8. Programa de Apoio a Unidades de Conservação

2.1.9. Programa de Controle e Monitoramento da Qualidade Ambiental

2.1.9.1. Subprograma de Controle e Monitoramento da Qualidade da
Água

2.1.9.2. Subprograma de Controle e Monitoramento de Processos
Erosivos

2.1.9.3. Subprograma de Controle e Monitoramento de Emissões
Emissões Atmosféricas

2.1.9.4. Subprograma de Controle e Monitoramento de Resíduos e
Efluentes

2.1.9.5. Subprograma de Controle e Monitoramento de Ruídos e
Vibrações

2.1.10. Programa de Educação Ambiental

2.1.11. Programa de Comunicação Social

2.1.12. Programa de Assistência à População A�ngida

2.1.13. Programa de Gestão Ambiental da Faixa de Domínio

 

Situação: Em atendimento.

 

A avaliação de cada um dos programas está descrito no item 3.2 deste Parecer Técnico.

 

2.2. Apresentar semestralmente, para posterior avaliação deste Ins�tuto,
os relatórios de execução do Plano Básico Ambiental, atendendo à Nota
Técnica nº 2/2019/COTRA/CGLIN/DILIC (SEI 4193429).

 

Situação: Condicionante Atendida.

 

No decorrer da validade da LI 1152/2017, os relatórios semestrais foram apresentados nos seguintes
documentos:

02.03.2018: O�cio 1480/2018/SUAMB (SEI 2025145 e anexos), contendo o 14º Relatório Semestral;

09.11.2018: O�cio 5100/2018/SUAMB (SEI 3768761 e anexos), contendo o 15º Relatório Semestral;

15.05.2019: O�cio 1881/2019/SUAMB/DIPLAN/VALEC (SEI 5082776 e anexos), contendo o 16º
Relatório Semestral;

25.09.2019: Carta 0341/2019/SUMAD/DlREN/VALEC (SEI 6049211 e anexos), contendo o 17º
Relatório Semestral.
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30.04.2020: Carta 128/GMA/2020 (SEI 7511075 e anexos), contendo o 18º Relatório Semestral.

30.09.2020: Carta 317/GMA/2020 (SEI 8476477 e anexos), contendo o 19º Relatório Semestral.

06.05.2021: Carta 188/GMA/2021 (SEI 9886076 e anexos), contendo o 20º Relatório Semestral.

A avaliação referente à execução do Programa será avaliado no item 3.2 deste Parecer Técnico.

 

2.3. Com relação ao Subprograma de Monitoramento e Qualidade de
Água, as campanhas de coleta e análise da qualidade da água devem ter
freqüência trimestral durante o período de obras, e os relatórios devem
ser encaminhados ao IBAMA semestralmente; as análises de água devem
ser realizadas a montante e a jusante de cada ponto amostrai; o
programa deve ser estendido para a fase de operação da ferrovia,
devendo ser avaliado quando da emissão da Licença de Operação.

 

Situação: Condicionante em atendimento.

 

O relatório de atendimento a condicionantes, menciona que, dos pontos de coleta do Subprograma, apenas
os pontos QA3 (por não haver interceptação pela ferrovia), QA5 (na campanha 20) e QA40 (na campanha 21)
não foram contemplados por coletas à montante e jusante. Ocorre que, dos pontos mencionados, somente o
ponto QA40 pertence ao trecho 1, objeto desta análise. Os pontos do trecho 1 são apresentados na Tabela
51 e Figura 136 do 13º ao 19º Relatórios,

Em apreciação à Tabela 52 (13º ao 19º Relatórios) que apresenta as campanhas de monitoramento de
qualidade de água de abril de 2017 a julho de 2020, e informações con�das no 20º Relatório, observa-se a
trimestralidade requerida para o monitoramento não foi plenamente respeitada, sendo iden�ficados
períodos superiores a três meses entre a 21ª e 22ª campanhas, entre 28ª e 29ª campanhas, entre 30ª e 31ª
campanhas e 31ª e 32ª campanhas. Entende-se que as inconsistências iden�ficadas não representam
prejuízos significa�vos ao monitoramento realizado.

A análise completa do subprograma é apresentada em item específico deste parecer (2.1.9.1).

 

 

2.4. Apresentar outorga ou dispensa para o direito de uso dos recursos
hídricos junto aos órgãos ambientais competentes.

 

Situação: Condicionante em atendimento.

 

As outorgas, e dispensas, são elencadas junto à Tabela 7 do 13º ao 19º Relatórios. Também são
mencionadas em tabela de mesmo número no 20º Relatório, denominada Licenças aplicáveis às a�vidades
de obras, não integrantes da LI nº 1152/2017. Dentre os documentos elencados, constam Declarações de
Regularidade de usos da água que independem de outorga da ANA; Cer�dões de Registro de Uso
Insignificante de Recurso Hídrico; Outorga; e Cer�ficado de captação de água.
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Adicionalmente, no Relatório de atendimento a condicionantes (SEI 8724086), são mencionados o O�cio
0211/2011 – SUAMB/DIREN/VALEC, que apresentou a outorga concedida pelo órgão gestor dos recursos
hídricos do estado de São Paulo; a Portaria 394/2011-GAB para uso dos recursos hídricos interceptados pela
ferrovia dentro do estado de Goiás (SEI 0498678, fl. 1359.); o O�cio nº 1620/2010 VALEC/DIPLAN, que
apresentou a outorga concedida pelo órgão gestor de recursos hídricos do estado de Minas Gerais, por meio
da Portaria 03332/2010 (Anexo 01 do relatório); Outorga de captação superficial do Córrego Santa Rita no
município de Fernandópolis/SP – processo DAEE 9208603 – extrato de Portaria 5595/19; o processo de
solicitação nº 67910/2019 da outorga que trata do direito de captação superficial do Rio Arantes em Santa
Vitória/MG; Termos de autorização temporária - SEMAD – processos de outorgas nº PRE0000164/2019 e nº
PRE0000165/2019 para captação na sub-bacia do Preto, e outorgas nº PRE0000166/2019 e
PRE0000163/2019 para captação em nas sub-bacias do Turvo e dos Bois; Declarações de Regularidade de
usos da água que independem de outorga da ANA nº 2157/2019/SRE e nº2156/2019/SER, referentes à
captação de água no Rio Parnaíba em São Simão/GO e Rio Grande em Ouroeste/SP; Cer�dões de registro de
uso insignificante de recurso hidríco - SEMAD - IGAM nº 0000188341 referente ao Córrego Degrêdo, nº
0000188334/2020 referente ao Córrego Imbaúba e nº 000013944/2020 referente ao Córrego Sabiá;
Protocolos de solicitação de declaração de uso de recursos hídricos - SEMAD: nº DURH009770, referente ao
Córrego Cachoerinha e nº DURH009772 referente ao Córrego Douradinho, ambos em Quirinópolis/GO, e nº
DURH009773 referente ao Rio Preto em Rio Verde/GO, de abril de 2020.

Apesar das diversas outorgas apresentadas, é per�nente observar que na planilha de ocorrências ambientais
apresentada junto aos 13º ao 19º Relatórios, para o Programa de Supervisão Ambiental constam três
ocorrências relacionadas a captações de água:

- Captação irregular Km 531+300.

- Providenciar outorga do ponto de captação Km 584 + 810.

- Captação irregular na faixa de domínio Km 584+800.

Considerando que não houve correlação das outorgas apresentadas com as ocorrências recém mencionadas,
entende-se que é necessária a apresentação da situação (emissão de outorga, dispensa ou irregularidade) a
elas relacionadas.

Excetuando a necessidade de esclarecimentos mencionados nesta análise, que poderá resultar em
entendimento divergente, entende-se que a condicionante foi atendida.

 

Recomendações:

Sugere-se que seja solicitado esclarecimento sobre resolução das três ocorrências relacionadas à outorga,
constantes na planilha de ocorrências ambientais apresentada junto aos 13º ao 19º Relatórios, referentes ao
Km 531+300,  Km 584 + 810 e Km 584+800.

 

2.5. Comunicar em trinta (30) dias anteriores, a DILIC (IBAMA Sede) e as
Superintendências de Goiás, Minas Gerais e São Paulo o início e o fim das
obras.

 

Situação: Em atendimento.

 

No decorrer da validade da LI 1152/2017, após a Rumo assumir o empreendimento depois da realização da
Concorrência Internacional , a empresa  comunicou ao Ibama o reinício das obras, conforme Carta
271/GMA/2019 (SEI 6033238).
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2.6. Atender às condicionantes do Ins�tuto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária - INCRA relacionadas no O�cio INCRA/DT/N° 072/2020.

 

Situação: Em atendimento.

 

Em consulta ao processo administra�vo, verifica-se que o empreendedor juntou a Carta 14/GMA/2021
(SEI 10376733), contendo como anexo a Autorização Provisória (SEI 10376734) emi�da pelo Incra e dando
autorização para emissão da Licença de Operação, mas condicionada a assinatura de Termo de Compromisso
entre a empresa e o Incra.

Considerando que os assentamentos interceptados estão no lote 1, e entendendo-se pela re�ficação da LI
somente para o trecho 3, entende-se como per�nente a exclusão da condicionante.

 

2.7. Elaborar e apresentar, antes do requerimento da Licença de
Operação, Estudo de Análise de Riscos - EAR para a fase operacional do
empreendimento.

 

Situação: Condicionante atendida.

 

Em atendimento à condicionante, foi protocolada a Carta 236/GMA/2019 (SEI 8043878) e respec�vos anexos
(SEI 8043879, 8043960, 8043965, 8043967 e 8044067), analisados pelo Parecer Técnico nº 1/2020-NUPAEM-
GO/DITEC-GO/SUPES-GO (8344767), que elencou pendências a serem corrigidas para aprovação do Estudo.

Em outubro de 2020, foi protocolada a Carta 322/GMA/2020 (SEI  8043878) que encaminhou o Estudo de
Análise de Risco – EAR (SEI 8043879, 8043960, 8043965, 8043967 e 8044067), em atendimento ao Parecer
Técnico nº 1/2020-NUPAEM-GO/DITEC-GO/SUPES-GO.

Em apreciação à documentação apresentada, o Parecer Técnico nº 2/2020-NUPAEM-GO/DITEC-GO/SUPES-
GO (SEI 8643692) foi favorável à aprovação do Estudo de Análise de Risco.

 

2.8. Apresentar instrumento legal que viabilize a interligação das malhas
ferroviárias de dominialidade de operação dis�ntas, quando couber.

 

Situação: Condicionante atendida.

 

Conforme informado no relatório de atendimento a condicionantes, foi protocolado junto ao IBAMA o O�cio
1989/2015/SUAMB, contendo a Portaria 78 da Superintendência de Infraestrutura e Serviços de Transportes
Terrestres da Agência Nacional de Transportes Terrestres, de 24/06/2015, que autoriza a ligação da FNS no
km 669+470.75 com a malha paulista (até então administrada pela América La�na Logís�ca, atual Rumo
Malha Paulista S.A.). Adicionalmente é informado que a Rumo informou na ligação entre as Malhas Central e
Paulista será u�lizado pá�o da Malha Paulista, já em operação e, portanto, não há necessidade de
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instrumento legal que viabilize a interligação das malhas, pois ambas estão sob responsabilidade da Rumo.
As correspondências mencionadas constam respec�vamente nos documentos SEI 0498788, fl. 383 a 385
(O�cio 1989/2015/SUAMB) e anexo SEI 8724179 (Carta 168/GMA/2019).

 

Recomendações:

 

Considerando que o a interligação entre malhas diferentes está localizado no trecho 1 do empreendimento,
entende-se como cabível a exclusão da condicionante, no caso de re�ficação da LI 1152/2017.

 

2.9. Apresentar as permissões de travessia de empreendimentos lineares
interceptados pela Ferrovia, as quais deverão ser ob�das junto às
ins�tuições que são detentoras da dominialidade das suas respec�vas
faixas de domínio

 

Situação: Condicionante Atendida.

 

Recomendações: exclusão da condicionante, considerando o atendimento à NOTA n.
00047/2021/COJUD/PFE-IBAMASEDE/PGF/AGU e o Termo de Compromisso SEI 8531982).

 

A condicionante foi incluída pelo Ibama na renovação da LI 759/2010 (condicionante 2.9) e se manteve na LI
1252/2017. Em função das par�cularidades de empreendimentos licenciados pela COTRA, a passagem pela
faixa de domínio de outros empreendimentos lineares acaba sendo inevitável, cabendo a execução de obras
des�nadas a permi�r o traçado.

No processo de licenciamento da Extensão Sul da FNS, foi reportada a problemá�ca de passagem por sobre
dutos de vinhaça, u�lizada para fer�lização de cana-de-açúcar nos arredores de sua unidade fabril no
município de Fernandópolis, de responsabilidade da empresa Alcoeste Des�laria Fernandópolis S.A.

Conforme correspondência (S/N, protocolo n° 02001.015618/2015-84) encaminhada pela Alcoeste ao Ibama,
consta que:

“o projeto de alteração da adutora que nos foi apresentado pela TIISA e pela VALEC não estava de
acordo com as exigências ambientais, inclusive não sendo esse aprovado pelo consultor especialista em
vinhaça contratado pela ALCOESTE”.

(...)

Por volta de 15/03/2015, a Valec providenciou o religamento das adutoras que haviam sido cortadas,
deixando a mesma somente apta para o uso, ams em moldes fora do padrão exigido; ou seja, não houve
a execução de nenhum projeto de prevenção ambiental.

(...)

Mesmo diante da Recomendação do Ministério Público, que exigia a suspensão sobre as adutoras de
vinhaça, para que os aspectos ambientais fossem revistos, em 20/07/2015, as obras foram retomadas,
incluindo os dois trechos de interesse, em um ritmo jamais visto na região, uma espécie de “força-
tarefa”, foi aplicada no local, em um curto espaço de tempo a mão de obra mais que triplicou, a
velocidade dos caminhões de apoio ao local, era assustadora, estava ní�do o interesse em finalizar a
obra de imediato, ignorando quaisquer irregularidades con�das nos trechos.

(...)
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Do ponto de vista ambiental, a obra não atende à requisitos mínimos de segurança. O que foi solicitado
pela Alcoeste, simplesmente não foi executado.

A tubulação encontra-se totalmente vulnerável, a mesma foi soterrada, não há nenhum disposi�vo de
segurança (tubulação para encamisamento e válvulas detectoras de ruptura).

O assunto em questão foi alvo de Inquérito Civil conduzido pela Procuradoria da República em Jales (ICP
1.34.030.000184/2012-69), em função de suposta alegação por parte da empresa de que o projeto de
alteração do traçado e o material u�lizado pela VALEC não encontrava consonância com os aspectos
técnicos, gerando riscos de rompimento dos dutos e geração de danos ambientais.

O Inquérito em questão gerou a Recomendação 07/2015 (SEI 0498871, fls. 11 a 15) por parte do Ministério
Público, contendo basicamente argumentos quanto a revisão dos estudos e projetos para a relocação da
adutora da empresa Alcoeste. O Inquérito gerou a Ação Civil Pública 0000997-94.2015.403.6124, na Vara
Federal Mista com JEF Adjunto de Jales.

Em resposta a esta Recomendação, o Ibama emi�u a Nota Técnica 02001.001295/2015-41
COTRA/IBAMA (SEI 0498871, fls. 5 a 8), com considerações quanto: (i) a competência local para o
licenciamento da adutora de vinhaça; (ii) no�ficação à VALEC para prestar esclarecimentos quanto a temá�ca
(O�cio 02001.009426/2015-39 CGTMO/IBAMA -SEI 0498871, fl. 91) e (iii) resposta ao MP de que o Ibama
estudará a questão (O�cio 02001.008705/2015-85 DILIC/IBAMA - SEI 0498871, fl. 81).

Este Parecer teceu as seguintes considerações:
O licenciamento ambiental do Ibama, ao menos na �pologia de rodovias e ferrovias, não adentra o
mérito das medidas de desapropriação/relocação das áreas a�ngidas por um empreendimento, mas
verifica apenas o status de cada desapropriação/relocação, e se há pendências em algum ponto de
interseção com o traçado do empreendimento, para prosseguimento das obras naquele ponto;

- Se a VALEC acordou com a Alcoeste Des�laria Fernandópolis S/A a relocação do traçado da adutora de
vinhaça, esse acordo é de natureza cível, não sendo objeto de análise de mérito por esta Autarquia.
Nesse caso, o Ibama apenas verifica se há pendência na imissão de posse nesse trecho de obra - acordos
realizados entre o empreendedor e terceiros para viabilizar uma relocação amigável, não-judicializada,
devem ser exigidos pela parte acordante (terceiro) junto ao empreendedor, ou eventualmente desfeito
o acordo extrajudicial original (situação esta que implicaria em paralisação das obras naquele ponto,
mas não anularia os atos do licenciamento de modo retroa�vo, por impossibilidade técnica de se
"revogar" um parecer anterior que concluiu, com os dados de então, pela viabilidade de uma licença
ambiental);

- Como o Ibama não adentra no mérito de acordos cíveis extrajudiciais realizados pelo empreendedor
para viabilizar a desapropriação/relocação de um trecho do empreendimento, também não exige desse
mesmo empreendedor que o comunique dos detalhes de cada etapa dessa negociação, exceto do seu
status (se pendente a desapropriação/relocação ou não);

- Havendo acordo cível extrajudicial entre empreendedor e terceiro acordante para relocação de uma
determinada estrutura produ�va, essa nova estrutura produ�va será de competência para o
licenciamento ambiental pelos critérios da Lei Complementar nº 140/2011, em seus ar�gos 72 a 99 - no
caso concreto da adutora de vinhaça, do ente local ou estadual, não do Ibama.

A VALEC prestou esclarecimentos por meio do O�cio 3345/2015/SUAMB (SEI 0498871 em 02/10/2015, fls.
153 a 155), informando ao Ibama que (i) as áreas que interceptam as adutoras foram desapropriadas da
Agropecuária Arakaki S.A. por meio dos processos judiciais nº 000179-84.2011.4.03.6124, nº 0001723-
39.2013.4.03.6124 e nº 0001724-24.2013.4.03.6124, no qual foram emi�dos, até aquela data, a imissão
provisória de posse; (ii) que os projetos de adequação das adutoras estavam, naquela data, para avaliação de
especialista da Alcoeste e (iii) que quanto ao status das obras naquela localidade, haviam sido realizados
serviços parciais de terraplanagem, com recobrimento de solo natural de 1,80m com finalidade de
prevenção de rompimento das adutoras.

Em 24/11/15, foi realizada uma reunião para tratar do assunto, contando com par�cipação da VALEC,
Alcoeste, Ibama e Cetesb (Ata de reunião, SEI 0498871, fl. 375).
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Em março de 2017, a Diretoria de Licenciamento Ambiental prestou informações sobre o tema à
Procuradoria Federal Especializada quanto ao agravo de instrumento interposto pelo MPF,
conforme Memorando 02001.003403/2017-82 DILIC/IBAMA (SEI 0498948, fls. 245-246)

A questão  foi tratada também em reunião realizada no mês de novembro de 2017 entre a equipe técnica do
Ibama e da VALEC (Registro de Reunião COTRA - SEI 1305666), no qual o Ibama se manifestou que a questão
não é impedi�vo para a renovação da LI, mas deve estar sanada para a emissão o início da operação do
empreendimento.

Em 03/07/2018, foi comunicado ao Ibama o rompimento da adutora de vinhaça, conforme email
SEI 2904042.

No mês de julho de 2019, foi aberto o processo administra�vo 02001.019686/2019-46, com vistas a juntada
da documentação referente ao cumprimento da decisão judicial no âmbito da Ação Civil Pública 0000997-
94.2015.4.03.6124, nos seguintes termos:

1. CONDENAR o IBAMA na obrigação de fazer a revisão do licenciamento ambiental que culminou na
expedição da Licença de Instalação nº 759/2010 à VALEC para operar obras de ampliação da Ferrovia
Norte Sul - Extensão sul, a fim de decidir sobre a expedição de licença para realização de obras que
impliquem intervenção em adutoras de vinhaça.

2 - CONDENAR o IBAMA na obrigação de fazer, consistente em exigir da VALEC, no bojo do
licenciamento ambiental descrito no item anterior, a confecção de estudos, documentos e projetos
ambientais per�nentes, e a fim de que ele mesmo realize estudos próprios e vistorias, a fim de
determinar, em sendo o caso de expedição de licença, a observância das condicionantes e orientações
per�nentes, especialmente as concernentes ao material a ser empregado na construção das adutoras
de vinhaça e as referentes ao local apropriado para instalação delas, considerando os riscos ao meio
ambiente, destacando as áreas de preservação permanente.

3 - CONDENAR o IBAMA a fiscalizar periodicamente a obra a fim de garan�r o cumprimento integral
desta decisão, devendo apresentar relatório detalhado a este juízo a cada 60 dias;

No âmbito deste processo, foram realizadas as seguintes vistorias técnicas:

18/07/2019 - Relatório de Vistoria 11/2019-UT-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP/SUPES-SP, de
24/03/2019 (SEI 5573045);

13/09/2019 - Relatório de Vistoria 15/2019-UT-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP/SUPES-SP, de
16/09/2019 (SEI 5958540);

08/11/2019 - Relatório de Vistoria 21/2019-UT-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP/SUPES-SP, de
13/11/2019 (SEI 6400384);

20/01/2020 - Relatório de Vistoria 1/2020-UT-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP/SUPES-SP, de 22/01/2020
(SEI 6831174);

17/03/2020 - Relatório de Vistoria 5/2020-UT-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP/SUPES-SP, de 20/03/2020
(SEI 7225783).

A revisão do processo de licenciamento foi realizado mediante a análise dos seguintes documentos: Parecer
Técnico 29/2020-COTRA/CGLIN/DILIC (SEI 7138143); Parecer Técnico 162/2020-
COTRA/CGLIN/DILIC (SEI 8257488); Parecer Técnico 2/2020-NUPAEM-GO/DITEC-GO/SUPES-GO (SEI
8643692) e Parecer Técnico 232/2020-COTRA/CGLIN/DILIC (SEI 8751439).

A LI foi re�ficada em 25/11/2020 (SEI 8822979), contemplando a condicionante 2.15, a saber:
Atender as recomendações constantes do Parecer Técnico nº 162/2020 - COTRA/CGLIN/DILIC (SEI
8257488) e Parecer Técnico nº 232/2020-COTRA/CGLIN/DILI(CSEI 8751439), quando houver
interferências do traçado do empreendimento com adutores de vinhaça.
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Nesses termos, entende-se também que não há impedimentos técnicos quanto a questão vinculada à
interceptação dos dutos de vinhaça. Entendimento jurídico também foi exarado pela Procuradoria Federal
Especializada junto ao Ibama, conforme NOTA n. 00047/2021/COJUD/PFE-IBAMASEDE/PGF/AGU, a saber:

Nesse cenário, em decorrência dos efeitos da sentença proferida na Ação Civil Pública nº 0000997-
94.2015.4.03.6124, não se vislumbra óbice jurídico à con�nuidade das análises técnicas necessárias à
avaliação do pedido de emissão da licença de operação do empreendimento em tela, uma vez que a
determinação judicial para a não expedição de LO ao empreendedor estava condicionada à revisão do
licenciamento ambiental que culminou na concessão da primi�va licença de instalação, mediante a
exigência da confecção de estudos ambientais per�nentes, a fim de que o órgão licenciador pudesse
realizar uma nova avaliação a respeito da intersecção do empreendimento nas adutoras de vinhaça e, se
for o caso, emi�r uma nova licença, com a observância das condicionantes e orientações per�nentes,
providências que foram devidamente ul�madas pelo IBAMA, conforme o histórico acima narrado.

Por fim, o empreendedor apresentou a Carta 337/GMA/2020 (SEI 8531981), contendo Termo de
Compromisso (SEI 8531982) de outubro de 2020, cujo obje�vo, nos termos do documento, é "disciplinar a
transposição de duas adutoras de vinhaça, de propriedade da Alcoeste, pela faixa de domínio operada pela
Rumo (...)".

 

2.10. No âmbito da gestão dos bens culturais acautelados, comprovar a
execução do Projeto de Levantamento, Prospecção, Salvamento e
Monitoramento Arqueológico publicado no Diário Oficial de 17 de agosto
de 2010, ou outro documento que o subs�tua, bem como manifestação
do IPHAN atestando o atendimento dessa condicionante.

 

Situação: Condicionante Atendida.

 

Em consulta ao processo administra�vo, verifica-se que o IPHAN se manifestou favoravelmente a emissão da
Licença de Operação para o trecho 1, conforme O�cio 389/2021/CNA/DEPAM-IPHAN (SEI 9352995),
devendo o empreendedor seguir as seguintes condicionantes:

a) Transferência do acervo arqueológico ao Museu Histórico de Jataí Francisco Honório de Campos, nos
termos da Portaria Iphan nº. 195/2016;

b) Está prevista a realização da fiscalização a ser realizada nos sí�os arqueológicos "Quirinópolis XI" e
"Quirinópolis XII", que podem já estar impactados por obras rela�vas ao empreendimento e também
nos sí�os Brazabrantes I, Trindade V, Trindade VI, Turvelândia II, Quirinópolis XIII e Ouroeste X, que não
foram "totalmente" resgatados. Nesse sen�do, caso seja constatado dano ao patrimônio arqueológico,
deverá ser celebrado Termo de Ajuste de Conduta entre a empresa Rumo e o Iphan, visando a sua
mi�gação.

 

Recomendações:

Caso seja entendimento pela emissão da Licença de Instalação para o trecho 3, condicionar o atendimento
ao O�cio 389/2021/CNA/DEPAM-IPHAN (SEI 9352995).

 

2.11. Cumprir as obrigações rela�vas à Compensação Ambiental,
previstas no art. 36 da Lei 9985/2000, a par�r da deliberação do Comitê
de Compensação Ambiental. O Grau de Impacto do empreendimento é
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de 0,5 %, e o valor da Compensação Ambiental foi es�pulado em R$
25.623.000,00.

 

Situação: Condicionante em Atendimento.

 

No decorrer da validade da LI 1152/2017,  o cumprimento das obrigações rela�vas à Compensação
Ambiental tem sido tratado no processo 02001.001440/2017-56.

 

2.12. Esta Licença de Instalação não permite a interferência em áreas de
par�culares e/ou de terceiros sem a devida autorização ou instrumento
legal que o habilite, e as obras só poderão iniciar nos locais onde o
processo de desapropriação e/ou qualquer outro �po de negociação
es�verem concluídos.

 

Situação: Condicionante Atendida.

 

No decorrer da validade da LI 1152/2017, em consulta ao histórico processual, bem como das informações
ob�das por meio das vistorias técnicas, não foi observado indícios de descumprimento da condicionante.
Cabe registrar a existência do Programa de Assistência à População A�ngida, que trata dos procedimentos de
desapropriação junto aos proprietários impactados pelo traçado.

 

2.13. No âmbito das intervenções a serem realizadas no Pá�o de São
Simão:

2.13.1. Apresentar projeto das a�vidades a serem realizadas no Pá�o de
São Simão para aprovação deste IBAMA previamente à sua instalação.

2.13.2. Apresentar comprovante de desapropriação da área situada fora
da faixa de domínio do Pá�o de São Simão referente à área de projeto
onde pretende-se instalar o colchão reno até o limite com o Córrego
Rondinha.

2.13.3. Apresentar outorga ou dispensa de outorga referente ao
lançamento de efluente no Córrego Rondinha, ob�do juntamente ao
órgão licenciador competente.

 

Situação: Condicionante atendida.

 

Em atendimento à condicionante, foi apresentado o O�cio Nº 0911/2018/SUAMB (SEI 1813157),
encaminhando o projeto de drenagem do Pá�o São Simão.

Em apreciação ao projeto apresentado, sob o ponto de vista do meio �sico, não contemplando
peculiaridades técnicas de responsabilidade do proje�sta, não se iden�ficam óbices para sua aprovação.
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A escritura pública de desapropriação, contemplando a área situada fora da faixa de domínio do Pá�o de São
Simão referente à área de instalação do colchão reno até o limite com o Córrego Rondinha, e documentos
relacionados, foram encaminhados em anexo (SEI 1814208) ao O�cio Nº 0911/2018/SUAMB.

Também em anexo (SEI 1814225) ao referido O�cio, foi apresentada declaração da Gerência de Outorga da
Superintendência de Recursos Hídricos, vinculada à Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos,
Infraestruturas, Cidades e Assuntos Metropolitados de Goiás informando que, até o momento da emissão da
declaração, não é exigida outorga para lançamentos em corpos d`água de líquidos ou gasosos com o fim de
diluição, transporte ou des�nação final.

 

Recomendações:

Sugere-se que a área de instalação do colchão reno, sobretudo em sua ligação com o Córrego Rondinha, seja
objeto de futura vistoria pelo IBAMA.

 

2.14. No âmbito das intervenções a serem realizadas no Pá�o de Santa
Helena:

2.14.1. Apresentar projeto de enclausuramento da tulha de
carregamento de vagões do Pá�o de Santa Helena para aprovação do
Ibama, anteriormente à fase de operação da ferrovia.

2.14.2. Realizar a coleta e a análise da qualidade da água, conforme
Resolução CONAMA n° 357/2005, a montante e 25m a jusante do km
2+200 (Córrego dos Coqueiros), cujos resultados deverão ser incluídos no
Subprograma de Monitoramento e Controle da Qualidade da Água.

 

Situação: Condicionante em atendimento.

 

O relatório de atendimento a condicionantes (SEI 8724086) menciona que “O projeto será entregue ao
Ibama anteriormente à fase de operação da ferrovia, conforme solicita a condicionante”. No entanto, até o
momento, não consta informação no processo de que o projeto tenha sido apresentado.

O Córrego dos Coqueiros foi incluído no monitoramento de qualidade de água, no ponto QA19 (coordenadas
712808, 8619851, Datum Sirgas 2000), conforme relatórios apresentados junto ao programa respec�vo.

 

Recomendações:

Sugere-se que a operação da tulha de carregamento de vagões do Pá�o de Santa Helena esteja condicionada
à execução de seu enclausuramento, após aprovação de projeto a ser subme�do ao IBAMA.

 

2.15. Atender as recomendações constantes do Parecer Técnico nº
162/2020-COTRA/CGLIN/DILIC (SEI 8257488) e Parecer Técnico
nº 232/2020-COTRA/CGLIN/DILIC (SEI 8751439), quando houver
interferências do traçado do empreendimento com adutores de vinhaça.
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Situação: Condicionante atendida.

 

O histórico quanto à inclusão da presente condicionante está descrito na avaliação da condicionante 2.9
nesse Parecer.

A Rumo Malha Central S.A apresentou a Carta 374/GMA/2020 (SEI 8725823 e 8725824), em atendimento ao
Parecer Técnico 162/2020-COTRA/CGLIN/DILIC (SEI 8257488), que tratou da proposta de revisão do Plano
Básico Ambiental da Ferrovia Norte-Sul - Malha Central para atendimento a decisão judicial exarada no
âmbito da Ação Civil Pública 0000997-94.2015.4.03.6124.

A documentação apresentada foi avaliada no Parecer Técnico nº 232/2020-COTRA/CGLIN/DILIC, que
concluiu pelo atendimento das pendências iden�ficadas no Parecer Técnico 162/2020-COTRA/CGLIN/DILIC,
restando somente a recomendação de que o Plano Básico Ambiental fosse reapresentado com as
adequações avaliadas nos mencionados pareceres.

A Carta 070/GMA/2021 (SEI 9346103) encaminhou o Plano Básico Ambiental consolidado referente à Licença
de Instalação nº 1152/2017 - 3ª Re�ficação.

 

3.2. Análise da execução do Plano Básico Ambiental.

 

2.1.1. Plano Ambiental de Construção

 

Situação: Em atendimento.

 

Conforme proposto no PBA, o Plano Ambiental de Construção foi estruturado com os seguintes programas:

- Programa de supervisão ambiental.

- Programa de redução de impactos na instalação de canteiros.

- Subprograma de controle da instalação de canteiros.

- Programa de recuperação de passivos ambientais.

- Programa de respostas a emergência.

A análise dos programas e subprogramas em compõem o PAC é apresentada a seguir.

 

2.1.2. Programa de Supervisão Ambiental

 

Situação: Em atendimento.

 

Esta análise contemplou a compilação dos 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º e 19º relatórios semestrais,
encaminhada pela Carta Carta 373/GMA/2020, e o 20º relatório semestral da LI 1152/17, encaminhado pela
Carta 188/GMA/2021. Em consonância com o previsto no programa, foi relatada a execução de supervisão
diária em campo com monitoramento de ocorrências ambientais e acompanhamento das condicionantes da
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LI; elaboração de relatórios mensais; e consolidação em relatórios semestrais. Sungo informado, a par�r de
fevereiro de 2020 houve u�lização de sistema automa�zado de coleta e tratamento de dados.

Há indicação de registro de 1.102 ocorrências ambientais no Trecho, desde a emissão da LI 1152/17, sendo
mencionada a não realização de vistorias no período de junho a outubro de 2019, durante ocasião
de finalização da concessão anterior.

Foram apresentados dados compilados dos relatórios semestrais a par�r da emissão da LI 1152/17,
contemplando o 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º e 19º relatórios semestrais. Com o obje�vo de refinar os
resultados, foram realizadas novas vistorias, a par�r de agosto de 2020, para atualização das informações. É
apresentada tabela e gráfico contemplando ocorrências novas, pendentes e ocorrências solucionadas por
relatório semestral. Em mapa (Figura 7) é apresentada distribuição espacial das ocorrências registradas. O
relatório destaca as ocorrências pendentes relacionadas à erosão e assoreamento (n=573), faixa de domínio
(n=121) e sistema de drenagem (n=120), mas também são apresentadas demais ocorrências e apontadas
como pendentes (até a apresentação do 19º relatório) as relacionadas aos seguintes temas: Gestão de
registros (22); Contaminação e poluição (19); Erosão e assoreamento (15); Sistema de drenagem
(10); Desmobilização (7); Plan�os e reves�mento vegetal (6); Licenças e outorgas (5); Faixa de domínio
(4); Área degrada (4); Passivo ambiental (2); Impacto à fauna (1).

É observado que “a categoria `gestão de registros’ foi incluída no processo de avaliação para denotar ações
de cunho ambiental que, enquadradas em outras classes de registros, poderiam gerar uma interpretação
equivocada quanto a registros de problemas ambientais em campo”.

Oportunidades de melhoria iden�ficadas pela nova equipe de gestão ambiental foram formalizadas em
planos de ação aplicáveis nas frentes de obra. Os planos compilados somaram 169 ações (até o 19º
relatório), com 129 dessas já concluídas. A figura 10 indicou o número de ações com o programa de ação a
que se relaciona. As Não Conformidades (NCA) também integram os planos de ação. A figura 11 apresenta as
NCAs por �po de ocorrência

Quanto às licenças aplicáveis, não contempladas pela LI 1152/2017, são indicadas na Tabela 7, que
contempla o �po de licença, órgão emissor, nº da licença, favorecido, local (iden�ficando o trecho), data de
emissão, validade e a a�vidade licenciada.

É apresentada avaliação de resultados em relação aos indicadores propostos para o programa no item 2.2.5,
com discussão de resultados no item 2.2.6. Também são apresentados cronograma de a�vidades planejadas
(item 2.2.7) e planilha de ocorrências (Anexo II).

No 20º Relatório de atendimento à LI 1152/2017, é reapresentada metodologia u�lizada no programa, sendo
atualizados os dados ob�dos. Destacam-se as seguintes informações:

- Das 541 ocorrências monitoradas no trecho 1, 91 % foram conformadas (n=490) e 9% se encontram
abertas (n=51).

- As informações sobre ocorrência por programa ambiental (figura 7) e por �po (figura 8), o status das
ações do plano de ação (figura 9), a quan�dade de oportunidades de melhoria e NCAs (figura 10), a
distribuição das NCAs por programa ambiental e status de finalização (figura 11), a distribuição das
NCAs por �po e status de finalização (figura 12), foram apresentadas contemplando os três trechos do
empreendimento.

- É apresentada relação atualizada de licenças (tabela 7) não integrantes da LI nº 1152/2017,
contemplando o �po de licença, órgão emissor, nº da licença, favorecido, local (iden�ficando o trecho),
data de emissão, validade e a a�vidade licenciada. Observa-se que algumas das licenças possuem
validade anterior à data de apresentação do relatório, cabendo a apresentação de jus�fica�vas para
tanto.

- É apresentado cronograma atualizado do programa onde se observa que ainda não foi concluída a
vistoria (no âmbito deste programa) completa do trecho 1. Assim sendo, entende-se que os valores
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ob�dos nos indicadores poderão ser alterados.

É possível imaginar, sobretudo em a�vidades temporárias, que algumas licenças, autorizações ou outorgas
(dentre outros instrumentos) apresentem data de validade anterior ao término do período a que se refere o
relatório. No entanto, considerando que não foram apresentadas informações relacionadas, pede-se que
sejam apresentadas esclarecimentos para os casos em que o 20º relatório de atendimento a condicionantes
apresentou (Tabela 7) licença (ou outro instrumento de autorização) com data de validade expirada.

Entende-se que o programa foi executado, restando algumas pendências assinaladas. A análise de não
conformidades específicas, são apreciadas junto aos programas a que se referem.

 

Recomendações:

Sugere-se que sejam solicitadas informações sobre o status das Não Conformidades pendentes do Trecho
1; sejam apresentados os esclarecimentos (ou renovação) sobre as licenças com validade expirada
constantes no 20º Relatório, referentes ao Trecho 1 (Tabela 7); que sejam atualizadas as informações do
programa após a conclusão da vistoria completa do Trecho.

 

2.1.3. Programa de Redução de Impactos na Instalação e Operação de
Canteiros

 

Situação: Em atendimento.

 

As ações do programa figuram no Subprograma de Controle da Instalação e Operação de Canteiros, cuja
análise é apresentada a seguir.

 

2.1.3.1. Subprograma de Controle da Instalação e Operação de Canteiros

 

Situação: Em atendimento.

 

Esta análise contemplou a compilação dos 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º e 19º relatórios semestrais,
encaminhada pela Carta Carta 373/GMA/2020, e o 20º relatório semestral da LI 1152/17, encaminhado pela
Carta 188/GMA/2021. Na primeira documentação apresentada foram elencados (tabela 9) os canteiros do
trecho 1, apresentando �po do canteiro (três avançados e dois centrais), nome, um par de coordenadas,
trecho (observando que o canteiro de obras de São Simão/GO atende aos trechos 1 e 2) e quilometragem de
sua localização.

Segundo informado, foram incumbidas às empreiteiras/construtoras contratadas a implantação, operação e
desmobilização dos canteiros de obas, bem como a definição das áreas onde estes canteiros seriam
implantados e a obtenção do licenciamento ambiental destas estruturas junto aos órgãos ambientais
competentes.

É mencionada a emissão de licença (tabela 10) para os dois canteiros centrais e sugerida desnecessidade de
licenciamento para os canteiros avançados. Entende-se que deverão ser apresentadas informações (planta
com poligonal do canteiro, posicionamento em relação às APPs e à faixa de domínio; informação sobre
necessidade de supressão de vegetação, equipamentos instalados e des�nação de efluentes) para os



13/09/2021 16:24 SEI/IBAMA - 10458306 - Parecer Técnico referente a acompanhamento de LI

https://sei.ibama.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=11742456&infra_sist… 21/55

canteiros que não contaram com licença ou dispensa de licenciamento. É per�nente observar que a Figura
21 (denominada Canteiro de Obras do Trecho 1 em relação a localização a APPs, Áreas Úmidas e Áreas
Ecologicamente Sensíveis) não permite a adequada observação dos canteiros em relação às APPs,
considerando que na escala apresentada os canteiros são pouco mais que pontos e não polígonos.
Exemplifica�vamente, na figura, o canteiro localizado na Ponte do Rio Arantes parece estar localizado dentro
do rio.

O relatório indica que os “registros de ocorrências no subprograma de controle de instalação e operação de
canteiros, eles são apresentados no item de resultados do programa de supervisão ambiental”. A descrição
das ocorrências em canteiros (e demais) foram apresentadas em planilha no Anexo I do Relatório (SEI
8724272).

Há indicação de que, no período contemplado pelo 20º relatório, houve desmobilização dos canteiros da PI
Santa Helena e de Estrela d’Oeste, sendo apresentadas fotografias dessas áreas. No período contemplado do
relatório foram realizados 104 registros durante as inspeções em canteiros de obra, sendo 67 registros e
acompanhamento, 25 oportunidades de melhoria, uma não conformidade e onze conformidades.

Em apreciação à planilha que acompanha o relatório semestral, observa-se que há ocorrências relacionadas
a canteiro de obras que estão com status em andamento, que deverão ser concluídas, e que subsidiam o
status definido para o atendimento do programa.

Relevante destacar que, conforme mencionado no atendimento da condicionante 2.7, nas vistorias
realizadas pelo Ibama, não constatou-se a presença das estruturas especificadas na condicionantes em APPs,
áreas úmidas ou ecologicamente sensíveis, à exceção de estruturas que dão suporte a construção de pontes,
enquanto as estruturas assessórias, localizadas fora da faixa de domínio, são autorizadas (ou dispensadas)
junto aos órgãos ambientais municipais ou estaduais, mediante solicitação do empreendedor..

 

Recomendações:

Sugere-se que, para os canteiros que não contaram com licença, autorização ou dispensa de licenciamento,
sejam solicitadas planta com poligonal do canteiro, posicionamento em relação às APPs e à faixa de domínio;
informação sobre realização de supressão de vegetação para o canteiro; equipamentos instalados e
des�nação de efluentes.

 

2.1.4. Programa de Recuperação de Passivos Ambientais

 

Situação: Em atendimento.

 

No relatório que consolida os resultados dos 13º ao 19º Relatórios, foi indicada a metodologia do programa.
Houve indicação de registro de 7 ocorrências de passivos ambientais, dos quais 3 se encontram efe�vamente
recuperados.

A Tabela 12 (denominada Registros efetuados pelo programa no trecho 1) apresenta informações
contemplando local (quanto à inserção na faixa de domínio), km, lado, status da recuperação, descrição do
passivo, registro fotográfico e observações. Os quatro passivos não conformados são os pontos 1 (km
545+440), 3 (km 546+500), 4 (km 546+620), 6 (km 547+360).

Em apreciação ao 20º relatório, observou-se que foi apresentada Tabela 13 onde os pontos 1 (km 545+440) e
4 (km 546+620), do relatório anterior, aparecem com status conformado. No entanto, os pontos 3 (km
546+500) e 6 (km 547+360), que no relatório anterior apareciam com status Não Recuperado, agora não
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figuram no relatório. Pede-se que sejam apresentadas as informações sobre a recuperação dos dois passivos
(pontos 3 e 6).

Entende-se que o programa foi executado, sendo per�nente a apresentação das informações e correções
registradas em nesta análise.

 

Recomendações:

Sugere-se que, sejam apresentadas informações sobre conformação dos passivos referentes aos pontos
3 (km 546+500) e 6 (km 547+360), da Tabela 12, constante na consolidação do 13º ao 19º Relatórios.
Adicionalmente, o levantamento de passivos deverá ser atualizado após a conclusão da vistoria completa do
Trecho realizada no âmbito do Programa de Supervisão Ambiental.

 

2.1.5. Programa de Respostas a Emergências

 

Situação: Em atendimento.

 

Foram previstos como obje�vos do programa: implantar a Equipe de Saúde, Segurança no Trabalho e Meio
Ambiente (ESSTMA) em todos os lotes de construção; Obter avaliação de riscos para cada lote de construção;
Obter Plano de Ações Emergenciais (PAE) para cada lote de construção; Realizar treinamentos - Simulações
de Emergências; Elaborar relatórios de todos os treinamentos; Documentar todas as ocorrências de
acidentes.

Foram apresentados modelos de planilhas para registros de emergências (Tabela 15) e de dados brutos de
treinamentos de emergências (Tabela 16).

Como a�vidades do programa (compilação do 13º ao 19º Relatórios), houve indicação de elaboração e
revisão do Plano de Atendimento a Emergências (objeto de análise específica mencionada neste parecer);
Elaboração e revisão de Estudo de Análise de Riscos – EAR (também objeto de análise específica); Criação da
equipe de saúde, segurança do trabalho e meio ambiente; Manutenção e reforço da equipe de saúde e
segurança do trabalho conforme a evolução das frentes de serviço; Realização de Diálogos Diários de
Segurança – DDS nas frentes de obra, nos quais são incluídos temas associados a prevenção de riscos e
acidentes relacionados a a�vidade constru�va e orientações gerais sobre saúde e segurança do trabalho;
Realização de treinamentos sobre brigada de incêndio junto e resgate em altura e espaços confinados;
Realização de treinamentos e simulados de resposta a emergências junto aos trabalhadores; e Realização de
registros de ocorrências de emergências.

Com relação à realização do DDS, houve indicação de realização de 39 eventos em 2017, contando com a
par�cipação de 395 colaboradores. Em 2020, há menção a realização de 1340 eventos, sendo o
detalhamento das informações apresentadas no âmbito do Programa de contratação, treinamento,
segurança e saúde da mão de obra. O 20º Relatório semestral elenca 23 a�vidades realizadas (DDS) na
vigência do relatório (Tabela 20).

A Tabela 17 (Relatórios 13º ao 19º) apresenta relação de 5 simulados de atendimento a emergência, sendo
dois sem indicação de data, um em 2017, um em 2018 e um em 2020. Os eventos simulados foram
relacionados a incêndios (03), primeiros socorros e resgate (01) e derramamento de óleo (01). Não constam
informações sobre realização de simulados no 20º Relatório.

Nos Relatórios 13º ao 19º são apresentados registros de ocorrências (Tabela 18), contemplando 9
ocorrências, todas relacionadas a vazamento de óleo. No entanto, com exceção da menção à u�lização de kit
de mi�gação ambiental, destaca-se que não constam informações relacionadas às ações adotadas, conforme
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proposto no próprio programa (Tabela 15). No 20º Relatório há registro de dois eventos, um fora do trecho
objeto desta análise, ambos envolvendo vazamento de produtos oleosos. Analogamente aos relatórios
anteriores, com exceção da menção à u�lização de kit de mi�gação ambiental, não foram apresentadas
informações relacionadas às ações adotadas.

Constata-se que foram realizadas ações relacionadas ao programa, mas restaram pendentes a apresentação
de informações sobre ações adotadas nos eventos ocorridos, conforme destaques nesta análise.

Observa-se que não houve menção nos relatórios do programa sobre o acidente ocorrido em 29/06/2018,
com rompimento de adutora de vinhaça, e consequente vazamento, decorrente de escavações na altura do
km 663+71 no empreendimento. Destaca-se que a comunicação do acidente consta no documento SEI
2732725, conforme análise da condicionante 2.4 e os encaminhamentos foram tratados em processo
próprio, autuado sob número SEI 02001.019218/2018-91.

 

Recomendações:

Sugere-se que, em complementação às informações apresentadas em relatório, sejam solicitadas
informações referentes aos procedimentos adotados nos registros de eventos emergenciais relatados nos
13º ao 19º Relatórios (9 ocorrências) e 20º Relatório (1 ocorrência) referentes ao Trecho 1.

Reapresentar o Programa de Gerenciamento de Risco e o Plano de Ação de Emergências – PAE incorporando
as adequações e complementações requeridas no Parecer Nº 10/2021/CGEMA/DIPRO.

 

2.1.6. Programa de Proteção à Fauna

 

Situação: programa em atendimento.

 

Embora o Parecer Técnico nº 50/2021-COTRA/CGLIN/DILIC (SEI 9388819) tenha analisado os Subprograma
Monitoramento de Passagens de Fauna, Subprograma de Salvamento de Fauna e Subprograma de
Monitoramento de Fauna culminando na Renovação da Abio 77/12 no processo acessório 02001.003984/21-
39 (SEI 9393460), foi informado naquele que apresentações inadequadas de relatório sem discussão quanto
a reversibilidade ou magnitude dos impactos não atendiam ao solicitado no Parecer Técnico nº 93/2017-
COTRA/CGLIN/DILIC (SEI 1167872) e deveriam ser revistas. Assim, tendo por base o 18º relatório
semestral, o empreendedor deveria esclarecer e discorrer coerentemente no próximo relatório os resultados
de seu monitoramento, com base nos impactos já registrados e relatados, atendendo ao exposto na Nota
Técnica nº 2/2019/COTRA/CGLIN/DILIC (SEI 4193429). Ainda, diante de todas as afirmações quanto aos
assoreamentos extraídas do 18º RS, dentre outras afirmações apresentadas ao longo daquela
análise, solicitou-se que o empreendedor e consultoria à época apresentassem em até 30 dias
esclarecimento quanto a localização e magnitude dos danos e sobre quais espécies incidiram.

Os esclarecimentos foram apresentados em 22/04/21 por meio da Carta 161/GMA/2021 (SEI 9777101) e,
assim, em 03 /02/21 a Abio 77 foi renovada (SEI 9410816).

Ainda assim, segue análise dos Subprogramas relatados por meio do 19º e 20º RS abaixo:

 

2.1.6.1 Subprograma de Monitoramento de Fauna
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Situação: programa em atendimento.

 

Encaminhamento: acata-se proposta de alteração no PBA, porém recomenda-se a manutenção do
monitoramento original para répteis no Trecho 3 onde ainda restarem obras de instalação do
empreendimento. Considera-se que o desenho amostral do segundo ponto proposto pode ser melhorado
(além de que vários pontos não apresentaram a quarta armadilha fotográfica, apesar de constar no esforço
amostral da Tabela 8), devendo ser apresentada correção da nova tabela de esforço amostral considerando
os métodos dos pontos de instalação de obras.

 

19º RS (15ª campanha, março/2020, chuvoso)

Mastofauna: 29 espécies (215 espécimes), sendo 4 vulneráveis, maior riqueza de carnívoros e em Ouroeste,
maior abundância de canídeos.

Quirópteros: 19 espécies (109 espécimes), maior riqueza em Ouroeste.

20º RS (16ª campanha, de setembro/20 a fevereiro/2021, chuvoso)

Mastofauna: 30 espécies, sendo 5 vulneráveis (T. terrestris, M. gouazoubira e M. americana, P. concolor,  C.
brachyurus). Maior riqueza e diversidade em Palmeiras 1, maior equitabilidade em União de Minas.

Quirópteros: 31 espécies, com maior diversidade e equitabilidade em Quirinópolis.

Considerações IBAMA: apresentaram-se resultados por métodos, sendo as armadilhas de interceptação e
contenção com os menores resultados e com menor tendência a estabilizar na curva do coletor. Não se
apresentaram os resultados por porte da mastofauna conforme instruções originais da Abio 55, apesar disso
da Tabela 26 do 20º RS infere-se apenas o registro de 6 espécies de pequenos mamíferos, sobre as quais não
houve qualquer discussão sobre os impactos da ferrovia.

Mais, na análise entre campanhas do 20º RS não se optou por fazer curva de rarefação para o método de
interceptação e queda, tendo afirmado se tratarem de bons indicadores do programa as armadilhas
fotográficas, de contenção viva e censo por transecção.

Quanto aos índices ecológicos, afirmou-se ter havido “redução nos valores dos parâmetros avaliados
(riqueza, abundância e diversidade) com o passar das campanhas e o avanço da instalação do
empreendimento”. Conforme a Figura 67 essa redução na riqueza ocorre há pelo menos 3anos, e vem de
encontro com a proposta apresentada para o novo monitoramento no PBA, conforme afirmação:

“queda de riqueza de espécies de mamíferos de médio e grande porte ao longo do tempo na unidade
Rio Verde, a qual pode estar relacionada à ferrovia, uma vez que esta cruza o fragmento de forma que
qualquer a�vidade inerente à instalação do empreendimento deve afetar, direta ou indiretamente, este
grupo.”

Herpetofauna

19º RS (15ª campanha, março/2020, chuvoso)

An�bios: 35 espécies (225 espécimes), P. moratoi ameaçada.

Répteis: 16 espécies (25 espécimes), maior riqueza em Rio Verde

20º RS (16ª campanha, de setembro/20 a fevereiro/2021, chuvoso)

An�bios: 42 espécies de anuros, Rio Verde e Palmeiras 2 com os maiores valores de diversidade e
equitabilidade.

Répteis: 28 espécies, Palmeiras 1 com maiores valores de diversidade e equitabilidade.

Considerações IBAMA: quanto aos an�bios, foram apresentados os resultados por métodos, destacando a
suficiência amostral da amostragem em sí�os reprodu�vos, que poderia ser considerada sa�sfatória; bem
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como que as armadilhas de interceptação e contenção apresentaram os menores resultados apenas para -
embora não tenha discorrido sobre coletas.

Quanto aos répteis, destaca-se que não houve discussão para baixos índices de equitabilidade em Palmeiras
2 e possíveis impactos da ferrovia na classe, sobretudo em  quelônios, afirmando apenas que “a manutenção
da riqueza e diversidade entre as campanhas indicam baixo impacto do empreendimento, ou ausência deste,
além de evidenciar que o subprograma vem cumprindo, historicamente, com seu obje�vo”. Como não foi
apresentado nenhum índice ecológico por ponto amostral e por campanha, recomenda-se a manutenção do
monitoramento desta classe em eventual alteração de PBA, no trecho onde ainda restar instalação de obra.

Avifauna

19º RS (15ª campanha, março/2020, chuvoso): 271 espécies (9799 espécimes), 3 ameaçadas, maior
diversidade em União de Minas.

20º RS (16ª campanha, de setembro/20 a fevereiro/2021, chuvoso): 281 espécies, com maiores riqueza e
equitabilidade em União de Minas.

Considerações IBAMA: apesar de não se discorrer a relação dos impactos ao longo das campanhas,
sobretudo das quatro espécies registradas na AID e ameaçadas nacionalmente, a curva de rarefação 
apresentou forte tendência à estabilização (muito embora não tenha sido realizada curva para o método das
redes de neblina). Considerando uma eventual alteração de PBA, é fac�vel a recomendação de suspender o
monitoramento deste grupo.

Ic�ofauna

19º RS (15ª campanha, março/2020, chuvoso): 115 espécies (23 espécimes), amostrados apenas os pontos
20, 21 e 22.

20º RS (16ª campanha, de setembro/20 a fevereiro/2021, chuvoso): 39 espécies, sendo o ponto P15 o que
apresentou a maior diversidade.

Considerações IBAMA: novamente não se discorreu relação das obras com o fato de o ponto amostral P10
ter apresentado o menor valor para diversidade e equitabilidade.

Mais, destacou-se a elevada abundância de Knodus moenkhausii, Piabina argentea e as novas espécies,
como Serrapinus heterodon, porém relatou-se que “não se pode afirmar, que a instalação do
empreendimento apresentou impacto direto na distribuição de riqueza e abundância destas espécies de
peixes uma vez que este aumento ocorreu em diversos pontos avaliados, sem um padrão espacial em relação
ao empreendimento”.

O empreendedor deverá evitar relatos evasivos nos próximos relatórios de LI, pois se considera a
possibilidade de relatar-se alteração na distribuição das comunidades sem a necessidade de que a mesma
ocorra com um padrão espacial fixo em todos os pontos.

Quanto ao item 3.6.1.3 do 19 RS, o empreendedor jus�ficou a baixa amostragem devido a pandemia, muito
embora não tenha indicado as alterações no esforço da Tabela 25 - o mesmo para an�bios.

 

Invertebrados aquá�cos: 29 taxa, maioria de Chironomidae, sendo o ponto P10 com maior diversidade
biológica, enquanto os pontos P22 e P19 apresentaram os menores valores de diversidade.

Considerações IBAMA: não discorreu relação das obras com os resultados, o que deve ser corrigido no
próximo relatório de LI. Destaca-se que esta úl�ma campanha já foi de diversidade e equitabilidade bem
baixas; logo, o relatório já deveria informar cronograma e avanço de obras e relacionas-lo a quais pontos se
deram essas alterações.

Relatou-se aumento de abundância de alguns taxa, como espécies de Chironomidae e Oligochaeta; apesar
disso afirmou-se que “não se pode afirmar, que a instalação do empreendimento apresentou impacto direto
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na distribuição de riqueza e abundância destas espécies de peixes uma vez que este aumento ocorreu em
todos os pontos avaliados, sem um padrão espacial em relação ao empreendimento. Desta forma, são
necessárias novas amostragens para avaliar a dinâmica espaço-temporal destes grupos e então avaliar as
possíveis causas destas discrepâncias” (SIC).

 

Proposta de PBA da LI: após as 15 campanhas de monitoramento (sendo 7 de invertebrados), o
empreendedor destacou o registro de 365 espécies de aves (88440 espécimes), 117 de peixes
(1436espécimes), 64 de mamíferos terrestres e de répteis (3728 e 781 espécimes),  56 de an�bios (4411
espécimes), 49 de mocergos (2795 espécimes) e 77 texas de invertebrados, assim como enfa�zou a
tendência a estabilização das curvas de amostragem de aves e an�bios - projetando faltarem ao menos 230 e
290 dias de amostragem para assíntota de répteis e de mamíferos terrestres. Mais, para todas as classes,
alegou-se não haver impactos do empreendimento, de forma que se propos a alterar a amostragem de fauna
durante a LI. Assim, entre os obje�vos apresentados, constou o monitoramento de bioindicadores terrestres
e a análise entre as áreas, com ênfase no trânsito pela ferrovia.

Na proposta de metodologia, ficou sugerida a suspensão do monitoramento de aves, herpetofauna e biota
aquá�ca; mantendo-se o monitoramento da mastofauna bioindicadora por dois anos, incluindo  campanhas
sazonais. Já que teriam sido registradas ao menos 375 espécies dessas bioindicadoras, ficou proposta a
alteração das áreas amostrais para sete interceptadas pela ferrovia (aproveitando-se as 5 atuais e mantendo
uma controle mais distante da ferrovia), tendo se jus�ficado a escolha das mesmas com base em ecologia da
paisagem. Essas unidades de amostragem foram apresentadas em imagem individualmente, onde se
plotaram os armadilhamentos propostos e denominados métodos não interven�vos. Mais, indicou-se de
forma geral que a ocorrência das espécies é bem distribuída entre as áreas, com pouca alteração entre elas.
A exceção ocorreu em Rio Verde que apresentou composição diferente das demais unidades amostrais. Mais,
a maior parte das espécies ocorrentes na região já teria sido iden�ficada: “com acompanhamento da
dinâmica e flutuação populacional em decorrência das alterações climá�cas, exis�u um compara�vo entre as
comunidades de fauna de cada unidade amostral, bem como uma análise criteriosa acerca das variações de
riqueza, abundância e diversidade de cada grupo faunís�co ao longo do tempo”.

Considerações IBAMA: não acata-se integralmente a proposta de PBA apresentada, devendo-se manter
monitoramento orignal nos pontos onde ainda houver obras. Considera-se que o desenho amostral do ponto
2 proposto ainda precisa ser melhorado (União de Minas que deverá ter todos os transectos dentro de
fragmento vegetal), tendo em vista que vários pontos não apresentaram a quarta armadilha fotográfica,
apesar de constar no esforço amostral da Tabela 8.

Apesar de não haver discussão aprofundada para a flutuação das métricas ao longo dos anos para as
campanhas realizadas (especificamente que não foi destacada a queda de riqueza da quiropterofauna desde
a C11; ou que foi suprimida do 19º Relatório  a palavra "queda" de onde se lia métricas abundância e riqueza
nas campanhas C10 a C15, referente a mamíferos terrestres), cumpre destacar que a proposta de alteração
do PBA é extremamente interessante do ponto de vista ecológico e que trará bene�cios ao Subprograma
para os pontos onde a instalação do empreendimento já foi concluída. Ainda, recomenda-se adequar o PBA
da LI proposto, para que todas as metas sejam quan�ficadas (porcentagem).

Logo, considerando os pedidos desta COTRA para adequação das áreas de amostragem e que uma delas não
está mais acessível à equipe, sugere-se re�ficação da Abio 553 solicitada por meio do protocolo Sisglaf
001812.0002812/21. Entende-se que houve parcial ajuste ao solicitado ao longo de todo acompanhamento e
pareceres desta COTRA, o que garan�rá a observação de eventuais impactos diretos da ferrovia nas
comunidades monitoradas. Verificou-se (em nova análise desta COTRA, vide parecer de acompanhamento da
LO 1240) que, exceto pela unidade amostral controle, nos pontos propostos (e respec�vas imagens
individuais) é possível notar todos interceptados pela ferrovia ou conectados a remanescentes florestais,
sobretudo no trecho 4 que já tem LO, com notável melhoria dos pontos amostrais – ainda que não se tenha
apresentado arquivo digital dos novos pontos, os mesmos foram apresentados em imagem individualmente,
tendo sido usada análise da paisagem. Por todos estes mo�vos recomenda-se a re�ficação da Abio 553 para 
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a a�vidade de monitoramento de fauna nos trechos com LO da Malha Central. (Sugere-se
posteriormente que todos os trechos com LO sejam incluídos aos pontos de monitoramento da Abio 553).

 

Subprograma de Salvamento de fauna

 

Situação: programa em atendimento.

 

19º RS (15ª campanha, jan a agosto/2020, chuvoso, integral para os trechos 1 e 2  - trecho 3 com a�vidades
nos úl�mos dois meses): relatório iniciou com resgate da divisão da malha ferroviária em 12 trechos
apresentados em quatro mapas de uso do solo.

Em seguida, informou terem sido registrados 685 eventos de 166 espécies, entre afugentamentos, resgates e
avistamentos - maioria de resgates. Os registros foram apresentados por trecho e por a�vidade, destacando
a minoria dos resgates no segundo trecho, de um total de: 406 avistamentos, 190 resgates (37%) e 89
afugentamentos.

Destacaram-se a taxa de cerca de 20% de mortalidade (maioria atropelados), os 28 espécimes enviados a
coleções, 6% de animais feridos, e os 17 ninhos iden�ficados.

20º RS (16ª campanha, de setembro/20 a fevereiro/2021, chuvoso,  integral para os trechos 1 e 2  - trecho 3
sem a�vidades em dezembro e janeiro): relatório iniciou com resgate da divisão da malha ferroviária em 12
trechos apresentados em quatro mapas de uso do solo.

Em seguida, informou terem sido registrados 1.590 eventos de 130 espécies, entre afugentamentos, resgates
e avistamentos - maioria de afugentamentos e resgates. Os registros foram apresentados por trecho e por
a�vidade, destacando a minoria dos resgates no terceiro e a maior quan�dade de registros no segundo
trecho: 221 avistamentos, 426 resgates (37%) e 560 afugentamentos (38%) – maiores registros em outubro.

Destacou que a maioria dos resgates se deu para a classe de an�bios, e maioria dos afugentamentos para
répteis. Mais, 457 indivíduos resgatados foram soltos e cerca de 20 feridos evoluíram a óbito com onze
enviados a coleção cien�fica, de um total de 35 encaminhamentos (foram apontadas possíveis causas para
os óbitos, entre contusão pela movimentação de dormentes e atropelamentos por máquinas) - apenas 1%
de afugentados e resgatados teria sido encaminhado à clínica veterinária parceira e não sobrevivido. Outros
11 casos foram recuperados, com posterior soltura. Por fim, afirmou que de 18 filhotes de aves resgatadas,
11 foram realocados, entre Brotogeris chiriri, Vola�nia jacarina, Eupsi�ula áurea e Tangara sayaca.
Igualmente, relatou-se que dos 43 ninhos avistados, 41 foram isolados com monitoramento da equipe de
fauna.

Por fim, apresentou-se discussão dos indicadores do subprograma, afirmando que o número de
afugentamentos foi superior ao de resgates e jus�ficando a ocorrência dos resgates de soltura imediata.

Considerações IBAMA: relatório extremamente sa�sfatório, sobretudo ao discu�r a porcentagem de óbitos e
suas causas, demonstrando o empreendedor seu interesse em melhorar con�nuamente o programa.

O programa foi bem descrito nas a�vidades, destacando e comprovando cuidados com ninhos e ovos.
Ressalva-se apenas, quanto ao episódio dos ninhos de T. furcata mencionado no 19º RS, que deve haver
espera pelo abandono e/ou eclosão dos ovos. Em relação ao registro de duas raposas e para possíveis novos
relatos semelhantes, devera ser dada maior discussão quanto ao registro se encontrar dentro da faixa de
domínio ou em vias de maquinários, detalhando mais a informação.

Ainda, apresentou tabela de cada a�vidade por espécie e status de conservação, bem como figuras e
registros de cada a�vidade por famílias.
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Quanto às Carta 344/GMA/2021 (10506923) e Carta 311/GMA/2020 (8449074), tendo em vista a
apresentação de relatório demonstra�vo do atendimento das condicionantes daquela autorização ,
recomenda-se nova re�ficação da Abio 870/2017 – 2º Re�ficação (SEI - 7670206) para inclusão/adição de
mais quatro clínicas parceiras na Abio 870/17 para encaminhamento dos animais feridos durante as
a�vidades de supressão vegetal na Malha Central - protocolo SISGLAF 001812.0005122/2021.

(Após, sugere-se que o empreendedor apresente proposta de inclusão de todo trecho de LO da Malha
Central da ferrovia na referida autorização, a fim de o�mizar os pedidos de re�ficação a cada nova a�vidade
de supressão e obras emergenciais, dentre outras.)

 

Proposta de PBA: foram apresentadas metas quan�ficadas, indicadores válidos, assim como se incluiram
himenópteros as a�vidades, bem como apresentou uma proposta de inclusão de Diretriz para minimização
de possíveis impactos em caso de derramamento de vinhaça, em atenção a condicionante 2.15 da LI.

Considerações IBAMA: extremamente sa�sfatória, acata-se a proposta na íntegra, que previu, dentre
outras, a relação deste programa com os de monitoramento da qualidade da água e demais relacionados à
movimentação de material em meio aquá�co. Recomenda-se que o empreendedor apresente proposta
para re�ficar a Abio 870 posteriormente, para inclusão de todas futuras a�vidades de Salvamento da Malha
Central, tendo em vista aprovação integral do PBA.

 

Subprograma de Monitoramento de passagens de fauna

Situação: programa em atendimento.

Encaminhamento: não foi apresentada até a data de fechamento desta análise, a comprovação final da
conclusão das cercas citadas,  sugere-se a inclusão do subprograma aos trechos da LO.

19 e 20 RS (período de 09/2020 a 08/2021): relatório tabelas com localização (coordenadas) e mapeamento
das 18 passagens, destacando que o monitoramento do uso das mesmas ainda não teve início (ferrovia ainda
sem operação), de forma que se verificou seu estado de conservação e se classificou a prioridade de reparos.
Concluiu-se por não haver comprome�mento das estruturas, apenas avaria no cercamento, o qual ainda não
teria sido concluído (previsto para junho 2021.

Considerações IBAMA: relatórios apresentaram ficha técnica das 18 passagens, havendo apenas uma com
cercamento sa�sfatório no km 172+040, além da passagem aérea no km 505+660.

 Deverá haver comprovação da instalação de cerca nas passagens dos seguintes pontos: 52 +570, 62+057,
66+330, 66+990, 69+340, 69+735,  70+200, 82+540,  90+640,  96+600; bem como do reparo na cerca dos
seguintes pontos: 131+920, 158+500, 203+126, 304+880, 370+564, 377+840 (e desassorear ambas).

Mais, conforme se depreende da Carta 320/GMA/2021 (SEI 10448100), a instalação das cercas
direcionadoras de fauna está em andamento, muito embora não tenha sido apresentada, até a data de
fechamento desta análise, a comprovação da conclusão das cercas citadas, mo�vo pelo qual se sugere a
inclusão do subprograma à LO.

Proposta de PBA: sem alterações, sem novas proposições.

Considerações IBAMA: o PBA apresentou, na verdade os resultados do monitoramento que já vinha sendo
realizado, como a avaliação dos �pos de passagem, uma vez que sua u�lização ainda não teve início (sem
LO). Assim, por meio da Tab 1 e de imagens de fitofisionomias e do uso do solo (ao longo dos quatro trechos
incluindo o pá�o de Anápolis), o empreendedor demonstrou as 18 passagens, destacando km de origem e de
construção, coordenadas, �po, formato, extensão, dimensão, entorno imediato, dentre outras informações.
Concluiu pela necessidade de instalarem-se cercas direcionadoras em todas as passagens.
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2.1.7. Programa de Proteção a Flora

Situação: Meio Bió�co - Em atendimento. 
O Parecer Técnico nº 24/2020-COTRA/CGLIN/DILIC (SEI 6979843), de 02/03/2020 procedeu a avaliação das
ações desenvolvidas nos programas da área de flora, informadas por meio dos 14º, 15º, 16º e 17º Relatórios
Semestrais de execução do PBA, vinculados às Licenças de Instalação 1152/2017 - 2ª Re�ficação (SEI
6516802) e de Operação 1240/2014 - 1ª Re�ficação da 2ª Renovação (SEI 6516840). O Parecer Técnico nº
205/2020-COTRA/CGLIN/DILIC (SEI 8545430), de 13/10/2020 efetuou a análise técnica do Subprograma de
Plan�os Compensatórios e Paisagís�cos, por meio da avaliação do Relatório Semestral de execução do PBA
da Ferrovia Norte Sul - FNS, referente ao período de janeiro a junho de 2020. O presente parecer, quanto as
ações desenvolvidas nos programas da área de flora, completa a avaliação, com as análises dos 18º e 19º
Relatórios Semestrais de execução do PBA (SEI 7511075 e 8476477 e anexos) e do 20º Relatório,
encaminhado por meio da Carta 188/GMA/2021 (SEI 9886076, 9886124 e 9886161). O 20º Relatório abrange
o período de 01 de setembro de 2020 a 28 de fevereiro de 2021.

 

2.1.7.1. Subprograma de Minimização de Desmatamentos

Situação: Meio Bió�co - Em atendimento. 
Conforme o Parecer Técnico nº 24/2020-COTRA/CGLIN/DILIC (SEI 6979843), as a�vidades de supressão
vegetal estavam, pra�camente, encerradas, em toda a extensão Sul da FNS, não havendo operações rela�vas
a esse programa, desde o período do 15º Relatório Semestral - 1º Semestre de 2018. 
Os 18º e 19º Relatórios Semestrais reiteram que as a�vidades de supressão de vegetação estão pra�camente
finalizadas. Contudo, acrescentam que, esporadicamente torna-se necessária a remoção de indivíduos
arbóreos isolados na faixa de domínio, como relatado no 20º relatório. 
O 20º Relatório informa que a maior parte das a�vidades realizadas no período refere-se ao
acompanhamento de a�vidades de limpeza de área, que contempla roçadas, raspagem e remoção de
gramíneas, arbustos e, ou árvores. No período de abrangência desse Relatório foram realizadas a�vidades de
supressão de indivíduos arbóreos e arbus�vos isolados, como ilustrado na Foto 141, do 20º Relatório. A
a�vidade ocorreu em cinco pontos no trecho 1 (Km 534+100, Km 535+440, Km 537+400, Km 627+270 e Km
667+500) e três pontos no trecho 2 (Km 329+500, Km 370+500 e Km 332+820). A supressão de indivíduos no
trecho 1 teve como obje�vo a manutenção da via férrea, visto que todos os indivíduos se encontravam no
talude ou na plataforma da ferrovia, oferecendo risco de queda, de obstrução de canaletas e de
comprome�mento de taludes. Isso ocorreu para todos os locais, com exceção do Km 667+500, em que o
obje�vo da supressão foi a desobstrução de um bueiro. No trecho 2, a supressão ocorrida no Km 329+500
teve como o obje�vo a ampliação de corte; no Km 370+500, a confecção de saia do aterro; e no Km 332+820,
a implantação de acesso da passagem em nível e sistema de drenagem. Ao total foram suprimidos
aproximadamente 31 indivíduos, todos espécimes da flora na�va da região, com exceção dos suprimidos no
Km 332+820, que eram indivíduos de eucalipto (Eucalyptus sp.). Todo o material lenhoso gerado foi
empilhado e a cubagem das pilhas foi realizada (Tabela 53 e Foto 142, do 20º Relatório). Ao total foram
gerados 87,7 st ou 35,1 m³ de material lenhoso na Extensão Sul. O material oriundo da a�vidade realizada no
período permanece empilhado na faixa de domínio aguardando definição de des�nação (doação a
proprietários lindeiros, deposição em área de deposição de material excedente ou a permanência na faixa de
domínio, longe da faixa de operação, para a degradação natural). 
No período do 20ª relatório foi realizada uma doação de madeira suprimida e enleirada. A lenha foi
suprimida anteriormente a setembro de 2020. Os 165,60 st ou 107,64 m³ de lenha suprimidos no trecho 3,
para execução de uma passagem em nível localizada no km 109+500, foram doados para proprietário rural
lindeiro através de um Instrumento Par�cular de Doação, apresentado anexo ao 20º Relatório.
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As Figuras 142, 143 144, do 20º Relatório apresentam as localizações dos pontos de supressão e das pilhas
de toras. 
Os relatórios atestam que são seguidas todas as instruções e norma�vas vigentes para que esta a�vidade
ocorra sempre acompanhada e controlada por equipe especializada, para que haja a medição do volume de
madeira suprimida, o correto armazenamento e des�nação do material lenhoso, o afugentamento e regate
da fauna silvestre, e cause o menor impacto ambiental possível.

 

2.1.7.2. Subprograma de Resgate, Monitoramento de Flora e Produção
de Mudas em Viveiros

Situação: Meio Bió�co - Em atendimento. 
Conforme o Parecer Técnico nº 24/2020-COTRA/CGLIN/DILIC (SEI 6979843), foi informada a instalação de
dois viveiros, um em Rio Verde, GO e outro em Fernandópolis, SP, com a expecta�va de produção de mudas
necessárias para os plan�os, contando com a u�lização de sementes oriundas de árvores matrizes ao longo
da ferrovia. Até aquele momento, a produção semestral era de 198.516 mudas no viveiro de Rio Verde e de
230.133 mudas no de Fernandópolis. 
A Valec informa que encontra-se em elaboração um catálogo fotográfico com a iden�ficação de todas as
matrizes, com informações tais como, nome popular, nº da matriz, localização e data da marcação. 
O 19º Relatório Semestral reitera as informações apresentadas nos relatórios anteriores avaliadas por meio
do Parecer Técnico nº 24/2020-COTRA/CGLIN/DILIC (SEI 6979843).

O 20º Relatório acrescenta que, foram executadas várias a�vidades de marcação de matrizes, resgate de
sementes e produção de mudas, sendo que estas úl�mas foram produzidas em grande quan�dade para o
período considerado.

 

2.1.7.3. Subprograma de Plan�os Compensatórios e Paisagís�cos

Situação: Meio Bió�co - Em atendimento. 
O Parecer Técnico nº 205/2020-COTRA/CGLIN/DILIC (SEI 8545430) efetuou a análise técnica do Subprograma
de Plan�os Compensatórios e Paisagís�cos, por meio da avaliação do Relatório Semestral de execução do
PBA da Ferrovia Norte Sul - FNS, referente ao período de janeiro a junho de 2020, encaminhado por meio do
O�cio nº 60/2020/GEAMB-VALEC/SUGAT-VALEC/DIREN-VALEC, de 29 de setembro de 2020 (SEI 8485943). 
Conforme o Parecer Técnico nº 205/2020-COTRA/CGLIN/DILIC (SEI 8545430):

“Diante do apresentado pelo Relatório Semestral de Gestão Ambiental, período de janeiro a junho de
2020, analisado por esse parecer, observa-se que foram indicadas as a�vidades realizadas no período,
por meio de tabelas, fotografias e implementação do sistema de monitoramento o da plataforma VALEC
Ambiental e de um WebMap, acessíveis através de links eletrônicos, indicando que o Subprograma
Ambiental de Plan�o Compensatório encontra-se em implantação e já apresenta áreas com mudas em
estágio de desenvolvimento com início de formação de dossel. 
Em decorrência da constatação de ocorrências de processos erosivos em determinadas áreas de plan�o,
solicita-se que os mesmos sejam monitorados e para os próximos relatórios semestrais sejam
apresentadas evidências dos efeitos das medidas de contenção adotadas. 
Solicita-se a confirmação da quan�dade de sementes coletadas das matrizes informada no relatório,
que foi de 1.250,23 toneladas” [Grifos nossos].

 

O 20º Relatório não apresenta informações a respeito do Subprograma de Plan�os Compensatórios e
Paisagís�cos. Apenas observa, “Relatório a ser disponibilizado ao Ibama pela Valec”. Faz-se necessário que o
empreendedor apresente informação a respeito do Subprograma de Plan�os Compensatórios e Paisagís�cos,
nos próximos relatórios.
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2.1.8. Programa de Apoio a Unidades de Conservação

Situação: Meio Bió�co - Não exigível.

O Parecer Técnico nº 24/2020-COTRA/CGLIN/DILIC (SEI 6979843), entre outras coisas, recomendou que na
re�ficação da condicionante 2.1, da Licença de Instalação 1152/2017 - 2ª Re�ficação (SEI 6516802) fosse
re�rado o “2.1.9 - Programa de Áreas para Conversão em Unidades de Conservação”, o que foi acatado na
emissão da LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 1152/2017 - 3ª RETIFICAÇÃO (SEI 8822979). 
No entanto, o 20º Relatório, de maneira equivocada apresenta informações para esse Programa,
confundindo com a obrigação do instrumento da Compensação Ambiental. Faz-se necessário destacar que o
cumprimento das obrigações rela�vas à Compensação Ambiental deve ser relatado em relação à
Condicionante Específica, da LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 1152/2017. 
 

2.1.9. Programa de Controle e Monitoramento da Qualidade Ambiental

 

Situação: Atendido.

 

A situação do programa foi definida com base na análise da execução dos subprogramas que integram o
programa, conforme apresentado a seguir.

 

2.1.9.1. Subprograma de Controle e Monitoramento da Qualidade da
Água

 

Situação: Atendido.

 

Nos relatórios apresentados (compilação do 13º ao 19º e 20º) são elencados os seguintes parâmetros de
qualidade d`água doce provenientes da Resolução CONAMA nº 357/2005: oxigênio dissolvido, temperatura,
sólidos totais dissolvidos, condu�vidade elétrica, pH, salinidade, clorofila-a, demanda química de oxigênio,
demanda bioquímica de oxigênio, fósforo Total, óleos e graxas, nitrogênio amoniacal, nitrito, nitrato, e
sólidos suspensos totais, sólidos suspensos fixos, matéria orgânica, sólidos totais, coliformes totais,
coliformes fecais (atualmente denominados termotolerantes.

São apresentados 10 pontos nas intersecções do traçado da ferrovia com cursos d`água ou proximidades,
conforme disposto na Tabela 51 e Figura 136 (compilação do 13º ao 19º Relatórios). As coletas foram
realizadas à montante e à jusante dos pontos, sendo que as coordenadas se referem ao ponto central. No
20º Relatório, os pontos são apresentados (Tabela 57) em conjunto com os demais pontos de
monitoramento de qualidade de água referentes a outros trechos do empreendimento. Observa-se que
foram elencadas na condicionante 2.3 exceções quanto à realização de coleta à jusante e montante (ponto
QA40).

No período entre o 13º e 19º relatórios foram executadas 12 campanhas de monitoramento de qualidade
d`água. O 20º relatório contempla 2 campanhas, realizadas em novembro de 2020 e fevereiro de 2021.
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Em apreciação à Tabela 52 (13º ao 19º Relatórios), que apresenta as campanhas de monitoramento de
qualidade de água de abril de 2017 a julho de 2020, e informações con�das no 20º Relatório, observa-se a
trimestralidade requerida para o monitoramento não foi plenamente respeitada, sendo iden�ficados
períodos superiores a três meses entre a 21ª e 22ª campanhas, entre 28ª e 29ª campanhas, entre 30ª e 31ª
campanhas e 31ª e 32ª campanhas.

Foram apresentados, para cada ponto, os resultados ob�dos para os parâmetros em desacordo com os
resultados previstos na Resolução CONAMA 357/2005, sendo aplicados os valores previstos para classe 2,
além de gráficos propiciando a comparação entre de valores ob�dos em coletas à montante e jusante.

U�lizando metodologia proposta pela Agência Nacional de Águas, que u�liza diferentes pesos para os
parâmetros monitorados, foram calculados os Índices de Qualidade de Água (IQA) com os dados ob�dos nos
diferentes pontos e campanhas. Os resultados foram consolidados na Tabela 67 do 13º ao 19º Relatório e
Tabela 64 do 20º Relatório, essa abrangendo das campanhas 26 a 33. Para melhor visualização foram
atribuídas cores de acordo com os níveis de IQA (péssimo ao ó�mo). Preponderam os valores que
enquadram o IQA como de qualidade boa.

Per�nente a verificação retratada no relatório (13º ao 19º) de que foram pontuais as ocorrências de
ocorrência de parâmetros em desacordo nas coletas somente à jusante, situação não repe�da nas
campanhas posteriores.

Entende-se que as inconsistências relatadas nesta análise não implicaram prejuízos significa�vos ao
monitoramento realizado.

 

2.1.9.2. Subprograma de Controle e Monitoramento de Processos
Erosivos

 

Situação: Atendido

 

Nos relatórios apreciados há menção de que a iden�ficação e acompanhamento de focos erosivos, ou locais
potencialmente crí�cos à deflagração de processos erosivos, ocorreu com a realização de vistorias quinzenais
e troca de informações com a equipe de gestão ambiental. Segundo informado, nas vistorias
foram percorridas as vias de acesso implantadas para as obras, jazidas, áreas de emprés�mos, canteiros de
obras e quaisquer outros lugares em que houver a�vidade correlata à obra.

Foram apresentados registros fotográficos amostrais das ocorrências iden�ficadas. Os dados são tabulados
em planilha mantendo um acervo desde o ano de 2017. É apresentada relação (Tabela 69 do 13º ao 19º
Relatório), com registros de ocorrências (iden�ficação de focos erosivos) por período. Há indicação de
registros em duplicidade, conforme observado em planinha. É mencionado o acompanhamento de 729
ocorrências no subprograma, sendo apresentada localização na figura 161. As ocorrências com medidas em
andamento foram apontadas na tabela 12 (13º ao 19º Relatório).

O registro em duplicidade, sem indicação de quantos estariam nessa situação, não propiciam a avaliação da
evolução do quan�ta�vo de ocorrências ou a iden�ficação do total de ocorrências registradas.

A Tabela 70 (13º ao 19º Relatório) apresenta a relação de ocorrências relacionadas a processos erosivos com
medidas em andamento, totalizando 29 ocorrências. Na forma apresentada, não é possível iden�ficar
processos que, porventura, estejam pendentes de intervenção. No entanto, o gráfico apresentado na figura
162 indica que, das 729 ocorrências, 29 estão em conformação e 700 estão o status em conformação. Das 29
ocorrências em conformação, 16 são relacionadas a erosão ou assoreamento, 9 ao sistema de drenagem e 4
a plan�o e reves�mento vegetal.
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O 20º Relatório, apesar de ser para um período específico, segue o padrão de apresentar fotografias
exemplifica�vas (Figura 175 se refere a vistorias; 176 com exemplos de erosões; Figura 177 com exemplos de
áreas de plan�o; Figura 178 com exemplos de ocorrências com sistema de drenagem; Figura 179 com
registro de medidas implantadas, com parte das fotografias indicando a localização). A Tabela 67 apresenta o
compara�vo de ocorrências (pendente, solucionada e em andamento) entre o 19º e 20º Relatórios. No
entanto, não há separação por trechos, o que não favorece a presenta análise que contempla um dos trechos
do empreendimento.

O gráfico de pizza apresentado (Figura 184 do 20º Relatório) apresenta o número de ocorrências
conformadas por trecho, mas, aparentemente, equivoca-se ao apresentar percentuais em vez de valores
absolutos, ao contrário do mostrado no texto do relatório. Para o Trecho 1, há indicação de 191 ocorrências
conformadas no período de setembro de 2020 a fevereiro de 2021. Destaca-se da Tabela 68 que para o
Trecho 1 inexistem ocorrências em aberto e estão em andamento 13 ocorrências.

As planilhas apresentadas anexas a ambos os relatórios apresentam informações mais completas, sanando
algumas dúvidas na leitura dos relatórios. Nelas são iden�ficadas cada ocorrência, trecho em que se
encontra, km da ferrovia, coordenada, lado, data de registro, data de monitoramento, data de conformação,
�po da ocorrência, descrição recomendação e status. Tais informações podem subsidiar também vistorias
futuras, onde o órgão licenciador poderá verificar in loco a situação das ocorrências, ainda que
amostralmente. Observa-se a lacuna de algumas informações nas planilhas e, conforme anteriormente
mencionado, ocorrências com registro em duplicidade. Apesar disso, entende-se que o programa foi
sa�sfatoriamente executado, com base nas informações apresentadas.

 

Recomendações:

Sugere-se que o Programa de Iden�ficação, Controle e Correção de Processos Erosivos e Pontos Crí�cos de
Drenagem seja executado na fase de operação. O programa deverá incorporar meta mensurável relacionada
à execução de medidas de controle a serem implantadas no âmbito do programa.

 

2.1.9.3. Subprograma de Controle e Monitoramento de Emissões
Emissões Atmosféricas

 

Situação: Atendido.

 

Conforme informações apresentadas nos relatórios (19º ao 20º), foram realizadas campanhas de
monitoramento de emissões de fumaça preta em veículos, máquinas e equipamentos movidos a diesel,
realizando medições em conformidade com a Norma Técnica ABNT NBR 6016:2015.

Adicionalmente, é mencionada a realização de inspeções diárias nas frentes de obra para controle de
emissões de material par�culado, com umidificação das vias de tráfego não pavimentadas quando
evidenciadas situações de ressuspensão de poeira ou registradas reclamações por parte de lindeiros.
Segundo relatado, foi registrada apenas uma reclamação de proprietário lindeiro, relacionada ao programa,
ocorrida em 13/05/2020 e referente a emissão de poeira por passagem de veículos nas imediações do
canteiro km 604+500, em Arabá/SP (o 20º relatório apresenta outro registro, no entanto referente ao Trecho
2).

Em relatório é mencionado que a exposição de lindeiros a material em suspensão ocorre em curtos períodos
e baixas doses, em razão de umectações frequentes. São apresentadas fotografias exemplifica�vas (Figura
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168) de ocorrências em que foi realizada aspersão de água para mi�gação de impactos por material em
suspensão.

Quanto ao monitoramento de fumaça preta, é mencionado que não houve execução do subprograma entre
abril e junho de 2007, em razão de ausência de frota operante. Também não foi executado de janeiro a junho
de 2019, em razão de encerramento de contratos com construtoras. São apresentados formulários de
inspeção de veículos e indicação de realização de monitoramento em 251 veículos, máquinas e
equipamentos no Trecho 1 (181 inspeções no 13º ao 19º Relatórios e 70 no 20º Relatório).

São apresentadas fotografias da realização do monitoramento de fumaça preta (Figura 171 do 13º ao 19º
Relatórios e Figura 191 do 20º Relatório), resultados das avaliações (Tabela 75 do 13º ao 19º Relatórios e
Tabela 72 do 20º Relatório) e gráficos do percentual de veículos, máquinas e equipamentos e respec�va
classificação na escala Ringelmann, sendo per�nente observar que o 20º Relatório contempla informações
dos três trechos do empreendimento. Segundo informado no 13º ao 19º Relatórios, os casos pontuais em
que ocorreu extrapolamento do limite na escala Ringelmann, os equipamentos (um rolo compactador, um
ônibus e uma motoniveladora) foram re�rados de operação e os responsáveis pelos veículos foram alertados
da necessidade de realização de manutenção. O 20º Relatório também apresenta ocorrências de não
conformidades relacionadas, mencionando procedimentos análogos, mas sem indicação dos trechos onde
ocorreram.

Com base na leitura do relatório, entende-se que o programa foi executado de forma adequada, exceto pelo
fato de sua não execução em período de janeiro a junho de 2019 em que foi descrito encerramento de
contratos com construtoras. No entanto, apreciando as planilhas apresentadas anexas aos relatórios,
observa-se que os registros de monitoramento, em grande maioria se referem aos anos de 2020 e 2021. A
planilha referente ao ano de 2017 contempla apenas 5 veículos ou equipamentos, a planilha de 2018
apresenta apenas 6 e não foi apresentado registro de 2019, relembrando que o Trecho 1 contou com
monitoramento em 251 veículos, máquinas e equipamentos. Não é apresentado registro de percentual de
equipamentos, máquinas e veículos que foram aferidos no programa, aspecto per�nente para melhoria em
relatórios do programa para o trecho ainda em obras.

 

Recomendações:

Sugere-se que em futuros relatórios do Subprograma de Controle e Monitoramento de Emissões Emissões
Atmosféricas para o trecho em obras, seja apresentada informação sobre o percentual de veículos
monitorados.

 

2.1.9.4. Subprograma de Controle e Monitoramento de Resíduos e
Efluentes

 

Situação: Atendido.

 

Com relação ao controle e monitoramento de resíduos sólidos, foram apresentadas fotografias (Figuras 175 e
176 do 13º ao 19º Relatórios e Figura 195 do 20º Relatório) amostrais, sem indicação dos locais a que se
referem, de coletores e caçambas de resíduos.

Foram apresentadas quan�dades de resíduos por período, com discriminação de �pos de resíduos e
des�nação. No entanto, algumas inconsistências iden�ficadas são:

- No período de janeiro a junho de 2017, para o lote 4S (atualmente inserido no Trecho 1), só há
indicação de des�no final dos resíduos Classe I, não sendo iden�ficada des�nação dos demais resíduos
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recicláveis e não recicláveis.

- No período de janeiro a junho de 2017, para o lote 5S (parcialmente inserido no Trecho 1)
aparentemente somente foram levantados resíduos recicláveis e contaminados, considerando que
totalidade dos resíduos mencionados foi des�nado a unidades de reciclagem (87.090 kg) ou incineração
(60kg).

- No período de janeiro a junho de 2018, para o lote 5S aparentemente somente foram levantados
resíduos recicláveis, considerando que totalidade dos resíduos mencionados foi des�nado a unidades
de reciclagem, com a ressalva de que houve indicação de que não foram gerados resíduos
contaminados.

- No período de julho a dezembro de 2018, para o lote 5S há menção de des�nação de grande parte dos
resíduos (92,9%) para reciclagem, no entanto, não há informações sobre caracterização ou des�nação
dos demais resíduos produzidos.

- No período de 2019 há informação de que o subprograma não foi executado, em razão do
enceramento dos contratos com as construtoras.

- No período de janeiro a fevereiro de 2020, para o Trecho 1, não foi apresentada discriminação dos
�pos de resíduos gerados, apenas quan�ta�vo de 34.000 kg que teria sido integralmente des�nado à
Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Industriais – CETRIC.

Foram avaliados os percentuais de reaproveitamento de resíduos, no entanto, pelas inconsistências
anteriormente mencionadas, entende-se que há distorções em tais percentuais calculados.

Os períodos de março a agosto de 2020 (19º Relatório) e setembro/2020 a fevereiro 2021 (20º Relatório)
foram mais bem contemplados por informações sobre quan�ta�vos, classificação e des�nação dos resíduos
sólidos gerados.

Quanto ao controle de efluentes, foram apresentadas fotografias (Figuras 177 e 178 do 13º ao 19º Relatórios
e Figura 202 do 20º Relatório) de estruturas relacionadas, sem indicação dos locais específicos a que se
referem.

Nos relatórios, são apresentados volumes de efluentes oleosos e sanitários gerados, por período e respec�va
des�nação. Há menção de realização de análise de efluentes da estação de tratamento de esgotos (ETE) do
canteiro localizado no Lote 4S, indicando remoção de DBO de 92,8%.

Nos anexos dos relatórios são apresentadas licenças de empresas subcontratadas, relatórios fotográficos
mais detalhados, manifestos de transportes, cer�ficados de coleta, declarações de recolhimento e
documentos relacionados.

Entende-se que o programa foi executado, exis�ndo lacunas nas informações apresentadas nos relatórios,
conforme tratado no corpo da análise.

 

2.1.9.5. Subprograma de Controle e Monitoramento de Ruídos e
Vibrações

 

Situação: Em atendimento.

 

Em atendimento ao programa, há descrição da metodologia u�lizada nas campanhas, tendo como base a
norma ABNT NBR 10.151, sendo apresentados os pontos de medição com localização (coordenadas e km
ferroviário) na Tabela 77 e figura 183 (13º ao 19º Relatórios) e Tabela 76 (20º Relatório).
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Como medidas de mi�gação adotadas, foram indicadas manutenções nos equipamentos e máquinas
u�lizadas. Mas é relevante destacar a informação de ausência de reclamações relacionadas a ruídos por
parte de usuários do entorno.

O 20º Relatório não contempla somente o Trecho 1, mas indica os pontos monitorados por trecho. No
entanto, observou-se que os pontos do Trecho 1 não foram apresentados em mapa (Figura 207) e foram
adicionados dois novos pontos de monitoramento no trecho, denominados COLRENO – P01 e COLRENO –
P02, tendo sido apresentadas suas coordenadas.

O programa previa a realização de campanhas bimestrais. Há indicação de que desde a emissão da LI foram
realizadas 16 campanhas, sendo treze contempladas no 13º ao 19º Relatórios e três (consideradas as do
Trecho 1) contempladas no 20º Relatório. No entanto, destaca-se que, apesar de a Tabela 78 (13º ao 19º
Relatórios) listar campanhas bimestrais, há a observação (confirmada no anexo com dados brutos de
monitoramento) de que no Trecho 1, no período de abril de 2017 a abril de 2019, não foram realizados
monitoramentos por ausência de receptores no entorno das frentes de obra durante esse período. Entende-
se que deverão ser apresentadas informações sobre a inexistência de receptores no entorno das frentes de
obra e canteiros no período de abril de 2017 a abril de 2019, em par�cular, com relação aos pontos de
monitoramento CTEO-P01, CTSIMAO – P01 e CTSIMAO – P02.

Considerando as campanhas realizadas e resultados apresentados, observa-se que em várias ocasiões foram
excedidos os limites estabelecidos em norma. O relatório menciona que contribuem nesse sen�do o �po de
local onde estão inseridos os receptores (áreas rurais com limites baixos pela NBR1051), além das obras, em
par�cular escoramento, concretagem, lastreamento de brita e movimentação de máquinas e veículos. Uso
do entorno, rajadas de vento, animais e transeuntes também contribuem no incremento de ruídos. Entende-
se como relevante a menção à caracterís�ca linear da obra, em que não há permanência das fontes
geradoras de ruídos.

Pelas peculiaridades da obra e do local onde é inserida, entende-se a possível extrapolação de valores
previstos em norma, sendo par�cularmente relevante a informação de ausência de reclamações
relacionadas ao programa e a temporariedade do impacto. Ressalvada a necessidade de apresentação das
informações em destaque nesta análise, que faz com que seja adotado o status para o programa, entende-se
que o programa foi executado adequadamente.

 

Recomendações:

Com relação ao resultado apresentado para o programa, sugere-se que sejam solicitadas informações sobre
a inexistência de receptores no entorno das frentes de obra e canteiros no período de abril de 2017 a abril de
2019, em par�cular, com relação aos pontos de monitoramento CTEO-P01, CTSIMAO – P01 e CTSIMAO –
P02, que jus�fiquem a não execução do programa no período.

 

2.1.10. Programa de Educação Ambiental

 

Situação: Em atendimento.

 

A úl�ma análise da execução do Programa de Educação Ambiental foi realizada por meio do Parecer
Técnico 8/2020-COTRA/CGLIN/DILIC (SEI 6806878), sendo avaliado as ações descritas no 14º, 15º, 16º e 17º
relatórios semestrais.  

 

Informações do 18º Relatório Semestral
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O relatório foi apresentado por meio da Carta 128/GMA/2020 (SEI 7511075), de 30/04/2020, e refere-se às
ações desenvolvidas pelo empreendedor no período de julho de 2019 a fevereiro de 2020.

A primeira ação desenvolvida pelo empreendedor foi a revisão ou atualização do Diagnós�co Socioambiental
Par�cipa�vo, com "Estruturação preliminar dos impactos da implantação, manutenção e operação da
ferrovia, bem como das medidas de mi�gação necessárias"; "Indicação preliminar de ações e temas a serem
desenvolvidos nos Programas, bem como dos públicos-alvo com vistas a orientar a elaboração do
Diagnós�co Par�cipa�vo" e "Iden�ficação dos seguintes públicos-alvo" e "Elaboração da Atualização do
Diagnós�co Par�cipa�vo".

O relatório informa sobre a realização de 52 entrevistas com o poder público e comunidade lindeira,
a�vidades estas realizadas no mês de dezembro de 2019.

Informado também sobre a confecção de folders e cartazes, distribuídos entre o público interno e externo do
Programa.

Por fim, apresentado quadro à fl. 67/68, indicando que as 5 metas foram cumpridas.

 

Informações do 19º Relatório Semestral

 

O relatório foi apresentado por meio da 317/GMA/2020 (SEI 8476477), de 30/09/2020, e refere-se às ações
desenvolvidas pelo empreendedor no período de março a agosto de 2020.

Informado que, devido à pandemia mundial, foram realizadas, para o público interno, a�vidades atreladas
aos DDS, com os cuidados devidos.

Quanto ao público externo, as ações foram prejudicadas em função da pandemia. Conforme tabela às fls.
472/473, das 9 metas para o período, quatro delas não foram alcançadas.

 

Informações do 20º Relatório Semestral

O relatório foi apresentado por meio da Carta 188/GMA/2021 (SEI 9886076 e anexos), de 06/05/2021. O
relatório pontua as ações desenvolvidas entre os meses de setembro de 2020 e fevereiro de 2021.

As a�vidades internas desenvolvidas no período foram realizadas no âmbito dos diálogos diários de
segurança, conforme tabela 83 (fls. 434 a 437) e registros fotográficos dos encontros, bem como dos
materiais gráficos u�lizados.

Quanto às a�vidades desenvolvidas externamente, o relatório pontua a con�nuidade do processo de
tabulação de dados referente ao diagnós�co par�cipa�vo realizado no entorno da ferrovia, realizada em
anos anteriores. Informado também sobre trata�vas para desenvolvimento de projeto de hor�cultura com
internas da unidade prisional de Paranaiguara.

Por fim, o empreendedor apresenta sua avaliação quanto ao cumprimento dos indicadores, indicando o
cumprimento de um deles; o cumprimento parcial também de um indicador e o não cumprimento também
de um indicador.

 

Análise do PBA atualizado

O Programa foi apresentado por meio da Carta 070/GMA/2021 (SEI 9346103 e anexos), de 19/02/2021. Será
u�lizada como base metodológica, em parte, a proposta de diretrizes e procedimentos de comunicação
social para o licenciamento ambiental federal, presente na Nota
Técnica 9/2020/COTRA/CGLIN/DILIC (SEI 7693770) e a estruturação do Programa considerará a proposta
da Nota Técnica 2/2019/COTRA/CGLIN/DILIC (SEI 4193429).
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5.2.1. Jus�fica�va - descrever a necessidade de execução do programa para a manutenção e funcionamento
do empreendimento, especialmente quanto ao aspecto da gestão ambiental;

Jus�fica�va para desenvolvimento do Programa apresentada nas fls. 205/206.

 

5.2.2 Obje�vos do Programa – explicitar o obje�vo geral e específicos do programa em relação às obras do
empreendimento. Os obje�vos específicos devem demonstrar a maneira pela qual será alcançado o obje�vo
geral e devem ser definidos para cada etapa do projeto, quando couber;

Obje�vos apresentados à fl. 206 a 208. Foram apresentadas 8 obje�vos específicos, que se mostram
adequados e aderentes ao obje�vo geral proposto.

 

5.2.3. Metas – apresentar metas, que devem estar vinculadas aos obje�vos específicos e serem mensuráveis
em prazos determinados;

Foram apresentadas 12 metas, às fls. 208/209. Recomenda-se tão somente adequação, em termos de
mensuração, das metas "formar agentes ambientais mul�plicadores" e "distribuição de informa�vos em
consonância com o programa de comunicação social com conteúdos relacionando meio ambiente e
ferrovia".

 

5.2.4. Indicadores – apresentá-los, relacionando-os aos obje�vos e metas, considerando a sua
representa�vidade e sensibilidade às mudanças, de modo a determinar as condições do meio ambiente e a
eficiência da gestão ambiental durante o desenvolvimento da a�vidade;

Apresentado um total de 6 indicadores à fl. 209. De sua leitura, pontuamos a necessidade de melhor
adequação com relação a alguns dos obje�vos específicos, como por exemplo número de agentes ambientais
mul�plicadores formados; número de projetos desenvolvidos, entre outros. Recomenda-se que cada meta
indicado se reflita em um indicador.

 

5.2.5. Público-alvo – iden�ficar o público-alvo das ações previstas nos programas ambientais;

Público-alvo apresentado na fl. 209.

 

5.2.6. Metodologia e Descrição do Programa – descrever o modo como será desenvolvido o projeto, o
programa de amostragem detalhado, explicitando claramente seus métodos e técnicas específicas;

Apresentada entre as fls. 210 e 223. A abordagem metodológica passa pelas fases de Diagnós�co
Socioambiental Par�cipa�vo, ações com o público externo e interno, pela formação de agentes
mul�plicadores, pela u�lização de educomunicação e com a interrelação com os dutos de vinhaça.

Entende-se que a abordagem metodológica está consistente com os resultados esperados para o Programa.

 

5.2.7. Inter-relação com outros Programas – quando houver interação entre programas, definir claramente a
inter-relação entre eles e o grau de dependência envolvido para se alcançar os obje�vos determinados nos
dois programas;

Apresentado entre as fls. 223.
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5.2.8. Atendimento a Requisitos Legais e Norma�vos – todos os projetos devem considerar os requisitos
legais, bem como normas e diretrizes aplicáveis. O atendimento aos requisitos deve fazer parte dos obje�vos
do projeto;

Apresentado entre as fls. 223/224.

 

5.2.9. Etapas de Execução – descrever as etapas de execução do projeto;

As etapas foram apresentadas no item referente à abordagem metodológica, mas sem prejudicar a estrutura
do Programa.

 

5.2.10. Recursos Necessários – descrever os recursos �sicos e humanos necessários, indicando suas fontes
quando previstas parcerias e ações conjuntas com outros intervenientes;

Informação apresentada na fl. 226/226.

 

5.2.11. Cronograma Físico – detalhar os períodos de execução de cada etapa, para o desenvolvimento do
Projeto. Recomenda-se sua apresentação na forma de diagrama;

Cronograma apresentado nas fls. 226.

 

5.2.12. Acompanhamento e Avaliação - estabelecer ferramentas e procedimentos para o acompanhamento
e avaliação de desempenho no cumprimento do programa;

Apresentada entre as fls. 227 a 234. Os instrumentos de avaliação se mostram adequados à proposta e a
oportunidade de avaliação das ações desenvolvidas.

 

5.2.13. Responsáveis pela Implementação do Programa – especificar os responsáveis pela implementação
de cada ação do programa, incluindo eventuais parceiros e ins�tuições envolvidas, detalhando obrigações e
respec�vas responsabilidades durante todo o processo de implementação. Incluir informações e caracterizar
cada ins�tuição ou parceiro, incluindo: personalidade jurídica, endereço, responsável, entre outras
informações. Incluir documentação que comprove a intenção ou a parceria já firmada;

Informação apresentada entre na fl. 235.

 

5.2.14. Responsáveis Técnicos – Indicar o responsável técnico de cada um dos programas e a equipe técnica
envolvida, detalhando a área profissional de atuação, o número de registro no respec�vo conselho de classe,
quando couber, e no Cadastro Técnico Federal de A�vidades e Instrumentos de Defesa Ambiental, anexando
cópias comprobatórias da documentação;

Não apresentado.

 

5.2.15. Bibliografia – relacionar a bibliografia u�lizada na elaboração do programa, seguindo o padrão da
ABNT.

Bibliografia não apresentada.

 

Considerações gerais e recomendações

 



13/09/2021 16:24 SEI/IBAMA - 10458306 - Parecer Técnico referente a acompanhamento de LI

https://sei.ibama.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=11742456&infra_sist… 40/55

Entende-se que o Programa de Educação Ambiental deve ser con�nuo, na medida que os impactos
ambientais não cessam com a implantação, estando presente em toda a fase de operação.

Das informações apresentadas, considerando as recomendações que foram pontuadas no Parecer
Técnico 8/2020-COTRA/CGLIN/DILIC (SEI 6806878) e a proposta de atualização do Programa, contata-se
que:

Há sensível melhoria na apresentação das informações e das ações desenvolvidas.

Houve atendimento da recomendação de diversificação do público-alvo do programa.

Mantém-se a recomendação de que as ações desenvolvidas em ambientes escolares pode ser
desenvolvida, mas não deve ser a única e nem o principal espaço das ações do programa.

A recomendação quanto à linha de ação de formação de agentes mul�plicadores está melhor
detalhado no PBA apresentado.

As medidas de distanciamento social a�ngiram de forma direta as ações que vinham sendo
desenvolvidas no âmbito dos programas de educação ambiental e de comunicação social.

Quanto ao escopo geral do PBA apresentado, recomenda-se apresentar as adequações pontuadas
acima.

 

2.1.11. Programa de Comunicação Social

 

Situação: Em atendimento.

 

A úl�ma análise da execução do Programa de Comunicação Social foi realizada por meio do Parecer
Técnico 8/2020-COTRA/CGLIN/DILIC (SEI 6806878), sendo avaliado as ações descritas no 14º, 15º, 16º e 17º
relatórios semestrais.

As conclusões a que esse Parecer chegaram foram as abaixo pontuadas:
Considerando os parâmetros u�lizados no Parecer Técnico 93/2017-COTRA/CGLIN/DILIC (SEI 1167872)
para avaliação do Programa, pontua-se as seguintes considerações:

Divulgação e visibilidade dos contados adequados: Verifica-se que os materiais u�lizados dispõe de
informações dos contatos com a empresa. Em consulta ao site da Valec relacionado à FNS, verifica-se
que a disponibilidade dos principais documentos relacionados ao empreendimento. Recomenda-se que
a Rumo crie página específica do empreendimento, contemplando as informações relacionadas ao
processo de licenciamento.

Locais escolhidos para as campanhas e periodicidade das ações: Verifica-se que grande parte das ações
é realizada junto a escolas, sendo este um público-alvo prioritário do Programa. Recomenda-se, porém,
que haja uma diversificação.

Conteúdo abordado: Não há crí�cas a serem realizadas em relação ao conteúdo abordado.

Adequação da linguagem: Não há crí�cas a serem realizadas em relação à linguagem u�lizada.

Sinalização ostensiva de locais de obras: entende-se que esta não é uma linha de ação estabelecida no
Programa. No período em questão, ocorreu acidente que ocasionou óbitos em frente de obras da FNS.
Em vistoria realizada pelo Ibama, constatou-se que havia sinalização adequada, conforme Relatório de
Vistoria 6/2018-NLA-GO/DITEC-GO/SUPES-GO (SEI 2604709). Recomenda-se que haja a incorporação
desta linha de ação no Programa, com indicação de obje�vo, metas e indicadores adequados,
observando sempre os limites de competência rela�vas ao licenciamento ambiental.
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O Programa de Comunicação Social deve ser desvinculado do Programa de Educação Ambiental,
conforme já orientado no Parecer Técnico 93/2017-COTRA/CGLIN/DILIC (SEI 1167872).

Os relatórios apresentados apresenta metas e indicadores estabelecidos por semestre, sendo que o
Programa deve conter as metas em caráter global, enquanto perdurar a execução do Programa,
podendo sofrer alterações, se assim for necessário. Recomenda-se sua apresentação, em caráter
execu�vo, conforme as definições da Nota Técnica 2/2019/COTRA/CGLIN/DILIC (SEI 4193429).

Verifica-se que os úl�mos materiais de divulgação apresentados contam com informações de contato
com o empreendedor, o que deve ser man�do pela Rumo, enquanto nova responsável pelo
empreendimento.

Quanto aos locais de realização das a�vidades para o público externo, verifica-se que em muitos casos
são escolhidas escolas locais. Trata-se de um público-alvo importante, mas o PCS não deve se ater
somente a alunos que estudam e moram em torno do traçado.

Recomenda-se a con�nuidade da expedição de um informa�vo ins�tucional por parte da Rumo Malha
Central S.A., como uma ferramenta de comunicação importante entre o empreendedor e o público que
mora nas proximidades do empreendimento.

As informações referentes à Ouvidoria foram apresentadas, considerando as recomendações do Parecer
Técnico 93/2017-COTRA/CGLIN/DILIC (SEI 1167872). Recomenda-se a manutenção da estrutura de
Ouvidoria por parte da Rumo.

Recomenda-se a estruturação de ferramentas de comunicação digital (cons�tuição de site ins�tucional e
u�lização de mídias/redes sociais), sendo uma das linhas de ação prioritários do Programa.

Recomenda-se a reestruturação do Programa com a incorporação de metas e indicadores relacionados à
eficácia das ações desenvolvidas no PCS.

 

Informações do 18º Relatório Semestral

O relatório foi apresentado por meio da Carta 128/GMA/2020 (SEI 7511075), de 30/04/2020, e refere-se às
ações desenvolvidas pelo empreendedor no período de julho de 2019 a fevereiro de 2020.

Informado sobre a realização de ação de divulgação porta-a-porta, no mês de janeiro de 2020, com
impressão e distribuição de 2500 panfletos; realização de campanha em passagens em nível e realização de
entrevistas, com vistas à atualização do Diagnós�co Socioambiental Par�cipa�vo.

Ademais, foram confeccionados materiais gráficos, u�lizados nas campanhas de campo.

Por fim, o empreendedor apresentou quadro à fl. 31/32, apontando o cumprimento das cinco metas para o
período.

 

Informações do 19º Relatório Semestral

O relatório foi apresentado por meio da 317/GMA/2020 (SEI 8476477), de 30/09/2020, e refere-se às ações
desenvolvidas pelo empreendedor no período de março a agosto de 2020.

Informado sobre a confecção de materiais informa�vos (folders e cartazes), distribuídos para os moradores
lindeiros rurais e urbanos e trabalhadores. Abordagens com moradores locais foram realizadas antes da
decretação da pandemia mundial de COVID-19.

Informado também sobre o funcionamento da Ouvidoria, mas as ocorrências registradas no período foram
coletadas em campo, devido à troca recente dos canais de comunicação.

Por fim, o empreendedor apresentou tabela à fl. 512/513, informando que as duas metas es�puladas para o
período foram atendidas.

 

Informações do 20º Relatório Semestral
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O relatório foi apresentado por meio da Carta 188/GMA/2021 (SEI 9886076 e anexos), de 06/05/2021. O
relatório pontua as ações desenvolvidas entre os meses de setembro de 2020 e fevereiro de 2021.

O relatório aponta os materiais gráficos desenvolvidos no período, na forma de car�lhas e folderes com
temas diversos, que são u�lizados nas ações internas da empresa e no Programa de Educação Ambiental. A
tabela 86 (fl. 511 e 512) e 87 (fls. 516/519) e apresenta a forma de distribuição desses materiais,
internamente e nas ações com a população lindeira.

Também é apresentado o balanço da Ouvidoria no período. Foram registrados 13 contatos.

Por fim, a tabela 89 traz os indicadores de desempenho que, segundo a empresa, para o período apurado,
foram cumpridos.

 

Avaliação do PBA atualizado

O Programa foi apresentado por meio da Carta 070/GMA/2021 (SEI 9346103 e anexos), de 19/02/2021. Será
u�lizado como parâmetro de análise a proposta de trabalho com a Comunicação Social constante da Nota
Técnica 9/2020/COTRA/CGLIN/DILIC (SEI 7693770) e a estruturação do Programa considerará a proposta
da Nota Técnica 2/2019/COTRA/CGLIN/DILIC (SEI 4193429).

 

5.2.1. Jus�fica�va - descrever a necessidade de execução do programa para a manutenção e funcionamento
do empreendimento, especialmente quanto ao aspecto da gestão ambiental;

Jus�fica�va para desenvolvimento do Programa apresentada à fl. 235.

 

5.2.2 Obje�vos do Programa – explicitar o obje�vo geral e específicos do programa em relação às obras do
empreendimento. Os obje�vos específicos devem demonstrar a maneira pela qual será alcançado o obje�vo
geral e devem ser definidos para cada etapa do projeto, quando couber;

Obje�vos apresentados à fl. 236. Foram apresentadas 4 obje�vos específicos, adequados à proposta do
Programa e aderente ao obje�vo geral proposto.

 

5.2.3. Metas – apresentar metas, que devem estar vinculadas aos obje�vos específicos e serem mensuráveis
em prazos determinados;

Foram apresentadas 5 metas, às fls. 236/237. De sua leitura, recomenda-se a adequação, em termos de
mensuração, das três primeiras, bem como uma avaliação quanto a cada obje�vo estar vinculado a pelo
menos uma meta.

 

5.2.4. Indicadores – apresentá-los, relacionando-os aos obje�vos e metas, considerando a sua
representa�vidade e sensibilidade às mudanças, de modo a determinar as condições do meio ambiente e a
eficiência da gestão ambiental durante o desenvolvimento da a�vidade;

Apresentado um total de 4 indicadores à fl. 237. De sua leitura, verifica-se que a possibilidade de alteração
de algumas das metas, conforme exposto acima, pode gerar a necessidade de mudança também nos
indicadores. Quanto ao úl�mo indicador, também verifica-se a necessidade de ajustes, tal como definir um
prazo para atendimento das demandas recebidas.

 

5.2.5. Público-alvo – iden�ficar o público-alvo das ações previstas nos programas ambientais;

Público-alvo apresentado na fl. 238.
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5.2.6. Metodologia e Descrição do Programa – descrever o modo como será desenvolvido o projeto, o
programa de amostragem detalhado, explicitando claramente seus métodos e técnicas específicas;

Apresentada entre as fls. 238 a 241. Entende-se que a abordagem metodológica está consistente com os
resultados esperados para o Programa.

Como única ressalva, recomenda-se dar conhecimento da Nota Técnica 9/2020/COTRA/CGLIN/DILIC ao
empreendedor, para avaliação da possibilidade de incorporar algumas diretrizes ao Programa, , em especial
as ferramentas referenciadas no item 8 da Nota, em especial as mídias sociais, a saber: " O empreendedor
deverá desenvolver estratégias de comunicação com o público impactado u�lizando-se das mídias sociais,
cabendo uma avaliação do nível de inserção das comunidades impactadas com o uso desse �po de
ferramenta (inclusão digital)."

 

5.2.7. Inter-relação com outros Programas – quando houver interação entre programas, definir claramente a
inter-relação entre eles e o grau de dependência envolvido para se alcançar os obje�vos determinados nos
dois programas;

Apresentado entre as fls. 242/243.

 

5.2.8. Atendimento a Requisitos Legais e Norma�vos – todos os projetos devem considerar os requisitos
legais, bem como normas e diretrizes aplicáveis. O atendimento aos requisitos deve fazer parte dos obje�vos
do projeto;

Apresentado entre as fls. 243/244.

 

5.2.9. Etapas de Execução – descrever as etapas de execução do projeto;

Informação foi apresentada junto à abordagem metodológica, o que não ocasiona em prejuízos à estrutura
do Programa.

 

5.2.10. Recursos Necessários – descrever os recursos �sicos e humanos necessários, indicando suas fontes
quando previstas parcerias e ações conjuntas com outros intervenientes;

Informação apresentada na fl. 244/245.

 

5.2.11. Cronograma Físico – detalhar os períodos de execução de cada etapa, para o desenvolvimento do
Projeto. Recomenda-se sua apresentação na forma de diagrama;

Cronograma apresentado nas fls. 246.

 

5.2.12. Acompanhamento e Avaliação - estabelecer ferramentas e procedimentos para o acompanhamento
e avaliação de desempenho no cumprimento do programa;

Apresentada entre as fls. 247/248.

 

5.2.13. Responsáveis pela Implementação do Programa – especificar os responsáveis pela implementação
de cada ação do programa, incluindo eventuais parceiros e ins�tuições envolvidas, detalhando obrigações e
respec�vas responsabilidades durante todo o processo de implementação. Incluir informações e caracterizar
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cada ins�tuição ou parceiro, incluindo: personalidade jurídica, endereço, responsável, entre outras
informações. Incluir documentação que comprove a intenção ou a parceria já firmada;

Informação apresentada entre na fl. 249.

 

5.2.14. Responsáveis Técnicos – Indicar o responsável técnico de cada um dos programas e a equipe técnica
envolvida, detalhando a área profissional de atuação, o número de registro no respec�vo conselho de classe,
quando couber, e no Cadastro Técnico Federal de A�vidades e Instrumentos de Defesa Ambiental, anexando
cópias comprobatórias da documentação;

Não apresentado.

 

5.2.15. Bibliografia – relacionar a bibliografia u�lizada na elaboração do programa, seguindo o padrão da
ABNT.

Não apresentado.

 

Considerações gerais e recomendações:

Das conclusões do Parecer Técnico 8/2020-COTRA/CGLIN/DILIC (SEI 6806878), das informações
apresentadas nos úl�mos relatórios semestrais e da análise do PBA atualizado, fazemos as seguintes
considerações:

As medidas de distanciamento social, necessárias ao enfrentamento à pandemia de Covid-19, �veram
impactos diretos nas ações desenvolvidas a par�r de março de 2020.

Recomenda-se a criação de página ins�tucional do empreendimento, contemplando as ações
relacionadas ao licenciamento ambiental do empreendimento.

Assim como registrado no Programa de Comunicação Social, verifica-se que os espaços escolares
acabam sendo um espaço central no desenvolvimento das ações relacionadas à área de
socioeconomia. Recomenda-se que haja uma diversificação dos espaços de desenvolvimento das
a�vidades.

No Parecer Técnico 8/2020-COTRA/CGLIN/DILIC (SEI 6806878), foi registrado a necessidade de
sinalização ostensiva em locais de obras. Da leitura do PBA apresentado, verifica-se que essas questões
foram tratadas no Programa de Gestão Ambiental da Faixa de Domínio.

Quanto à proposta de PCS, recomenda-se ao empreendedor apresentar os pequenos pontos de
readequação propostas na análise realizada acima.

 

2.1.12. Programa de Assistência à População A�ngida

 

Situação: Não atendido.

 

A úl�ma análise da execução do Programa de Assistência à População A�ngida foi realizada por meio
do Parecer Técnico 8/2020-COTRA/CGLIN/DILIC (SEI 6806878), sendo avaliado as ações descritas no 14º,
15º, 16º e 17º relatórios semestrais.

Dos pontos elencados neste Parecer, da análise 
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As conclusões a que esse Parecer chegaram foram as abaixo pontuadas:
 

As conclusões a que esse Parecer chegaram foram as abaixo pontuadas:
Recomenda-se a alteração do nome do Programa, de "Programa de Indenização e Relocação da
População" para "Programa de Assistência à População A�ngida", mediante re�ficação da Licença de
Instalação 1152/2017 -  2ª Re�ficação (SEI 6516802), com alteração da condicionante 2.1.15.

Embora no âmbito de implantação, no período compreendido pelos 14º a 17º relatórios semestrais, não
tenha sido aberto novos processos de desapropriação, é previsto por parte do empreendedor a
expansão de pá�os de manobras, que pode gerar novas desapropriações em áreas específicas do
traçado.

 

Informações do 18º Relatório Semestral

O relatório foi apresentado por meio da Carta 128/GMA/2020 (SEI 7511075), de 30/04/2020, e refere-se às
ações desenvolvidas pelo empreendedor no período de julho de 2019 a fevereiro de 2020.

Quanto à execução do Programa, o empreendedor informou que a responsabilidade estava atrelado à an�ga
responsável pelo empreendimento, ou seja, à Valec Engenharia, Construções e Ferrrovias S.A, não sendo
apresentadas nenhuma informações sobre o tema.

 

Informações do 19º Relatório Semestral

O relatório foi apresentado por meio da 317/GMA/2020 (SEI 8476477), de 30/09/2020, e refere-se às ações
desenvolvidas pelo empreendedor no período de março a agosto de 2020.

No relatório em questão, destacado as orientações rela�vas ao Parecer Técnico 93/2017 -
COTRA/CGLIN/DILIC, mas não foram apresentadas informações referentes a a�vidades desenvolvidas no
período.

 

Informações do 20º Relatório Semestral

O relatório foi apresentado por meio da Carta 188/GMA/2021 (SEI 9886076 e anexos), de 06/05/2021. O
relatório pontua as ações desenvolvidas entre os meses de setembro de 2020 e fevereiro de 2021.

No relatório em questão, o empreendedor informa que o Programa encontra-se finalizado.

 

Avaliação do PBA atualizado

O Programa foi apresentado por meio da Carta 070/GMA/2021 (SEI 9346103 e anexos), de 19/02/2021. Será
u�lizado como parâmetro de análise a proposta de trabalho desapropriações e remoções forçadas, constante
da Nota Técnica 20/2019/COMAR/CGMAC/DILIC (SEI 6493099) e a estruturação do Programa considerará a
proposta da Nota Técnica 2/2019/COTRA/CGLIN/DILIC (SEI 4193429).

 

5.2.1. Jus�fica�va - descrever a necessidade de execução do programa para a manutenção e funcionamento
do empreendimento, especialmente quanto ao aspecto da gestão ambiental;

Jus�fica�va para desenvolvimento do Programa apresentada às fls. 249 a 251.

 

5.2.2 Obje�vos do Programa – explicitar o obje�vo geral e específicos do programa em relação às obras do
empreendimento. Os obje�vos específicos devem demonstrar a maneira pela qual será alcançado o obje�vo
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geral e devem ser definidos para cada etapa do projeto, quando couber;

Obje�vos apresentados à fl. 252. Foram apresentadas 4 obje�vos específicos, adequados à proposta do
Programa e aderente ao obje�vo geral proposto.

 

5.2.3. Metas – apresentar metas, que devem estar vinculadas aos obje�vos específicos e serem mensuráveis
em prazos determinados;

Foi apresentada uma única meta, à fl. 252, a saber: "Realizar 100% indenizações , reassentamentos e
compensações. Recomenda-se que para cada obje�vo específico, seja vinculado uma meta.

 

5.2.4. Indicadores – apresentá-los, relacionando-os aos obje�vos e metas, considerando a sua
representa�vidade e sensibilidade às mudanças, de modo a determinar as condições do meio ambiente e a
eficiência da gestão ambiental durante o desenvolvimento da a�vidade;

Apresentado dois indicadores às fls. 252 e 253. De forma geral, esses se mostram adequados, mas cabe
apresentação de indicadores para as metas que forem propostas.

 

5.2.5. Público-alvo – iden�ficar o público-alvo das ações previstas nos programas ambientais;

Público-alvo apresentado na fl. 253.

 

5.2.6. Metodologia e Descrição do Programa – descrever o modo como será desenvolvido o projeto, o
programa de amostragem detalhado, explicitando claramente seus métodos e técnicas específicas;

Apresentada entre as fls. 253 a 257. Entende-se que a abordagem metodológica está consistente com os
resultados esperados para o Programa, e em especial à proposta da Nota
Técnica 20/2019/COMAR/CGMAC/DILIC (SEI 6493099).

 

5.2.7. Inter-relação com outros Programas – quando houver interação entre programas, definir claramente a
inter-relação entre eles e o grau de dependência envolvido para se alcançar os obje�vos determinados nos
dois programas;

Apresentado à fl. 257.

 

5.2.8. Atendimento a Requisitos Legais e Norma�vos – todos os projetos devem considerar os requisitos
legais, bem como normas e diretrizes aplicáveis. O atendimento aos requisitos deve fazer parte dos obje�vos
do projeto;

Apresentado entre as fls. 258.

 

5.2.9. Etapas de Execução – descrever as etapas de execução do projeto;

Informação foi apresentada junto à abordagem metodológica, o que não ocasiona em prejuízos à estrutura
do Programa.

 

5.2.10. Recursos Necessários – descrever os recursos �sicos e humanos necessários, indicando suas fontes
quando previstas parcerias e ações conjuntas com outros intervenientes;

Informação apresentada na fl. 258.
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5.2.11. Cronograma Físico – detalhar os períodos de execução de cada etapa, para o desenvolvimento do
Projeto. Recomenda-se sua apresentação na forma de diagrama;

Não apresentado. Argumentado que não haverá mais necessidade de desapropriações.

 

5.2.12. Acompanhamento e Avaliação - estabelecer ferramentas e procedimentos para o acompanhamento
e avaliação de desempenho no cumprimento do programa;

Não apresentado.

 

5.2.13. Responsáveis pela Implementação do Programa – especificar os responsáveis pela implementação
de cada ação do programa, incluindo eventuais parceiros e ins�tuições envolvidas, detalhando obrigações e
respec�vas responsabilidades durante todo o processo de implementação. Incluir informações e caracterizar
cada ins�tuição ou parceiro, incluindo: personalidade jurídica, endereço, responsável, entre outras
informações. Incluir documentação que comprove a intenção ou a parceria já firmada;

Não apresentado.

 

5.2.14. Responsáveis Técnicos – Indicar o responsável técnico de cada um dos programas e a equipe técnica
envolvida, detalhando a área profissional de atuação, o número de registro no respec�vo conselho de classe,
quando couber, e no Cadastro Técnico Federal de A�vidades e Instrumentos de Defesa Ambiental, anexando
cópias comprobatórias da documentação;

Não apresentado.

 

5.2.15. Bibliografia – relacionar a bibliografia u�lizada na elaboração do programa, seguindo o padrão da
ABNT.

Não apresentado.

 

Considerações gerais e recomendações:

Considerando as informações dos relatórios semestrais avaliados, às conclusões do Parecer Técnico 8/2020-
COTRA/CGLIN/DILIC (SEI 6806878) e à proposta de Programa apresentado, recomenda-se a manutenção do
Programa na LI vigente, para caso de ocorrência de procedimento desapropriatórios não previstos.

Recomenda-se também a reapresentação do Programa, com as adequações solicitadas na avaliação acima.

 

2.1.13. Programa de Gestão Ambiental da Faixa de Domínio

 

Situação: Em atendimento.

 

A úl�ma análise da execução do Programa de Gestão Ambiental da Faixa de Domínio foi realizada por meio
do Parecer Técnico 8/2020-COTRA/CGLIN/DILIC (SEI 6806878), sendo avaliado as ações descritas no 14º,
15º, 16º e 17º relatórios semestrais.
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Até então, a denominação do Programa era "Programa de Diagnós�co, Monitoramento e Regularização da
Ocupação da Faixa de Domínio".

 

Informações do 18º Relatório Semestral

O relatório foi apresentado por meio da Carta 128/GMA/2020 (SEI 7511075), de 30/04/2020, e refere-se às
ações desenvolvidas pelo empreendedor no período de julho de 2019 a fevereiro de 2020.

O empreendedor informou que os principais problemas relacionados à gestão da faixa são: "pequenas
edificações, instalação de cercas perpendiculares à plataforma e danos à cerca de vedação instalada para
delimitação de área da ferrovia, plan�os diversos e animais de criação soltos dentro da faixa de domínio da
ferrovia."

No período a que faz referência o relatório, informado sobre o monitoramento de 173 ocorrências; destes,
36 foram solucionados no próprio período e 137 ficaram pendentes.

 

Informações do 19º Relatório Semestral

O relatório foi apresentado por meio da Carta 317/GMA/2020 (SEI 8476477), de 30/09/2020, e refere-se às
ações desenvolvidas pelo empreendedor no período de março a agosto de 2020.

Informado sobre o registro de 25 novas ocorrências, sendo que de todas as ocorrências registradas
(incluindo as ocorrências registradas em períodos anteriores), restavam pendentes de solução um total de
178 ocorrências.

 

Informações do 20º Relatório Semestral

O relatório foi apresentado por meio da Carta 188/GMA/2021 (SEI 9886076 e anexos), de 06/05/2021. O
relatório pontua as ações desenvolvidas entre os meses de setembro de 2020 e fevereiro de 2021.

O relatório informa sobre a realização de vistorias semanais, que iden�ficaram um total de 294 ocorrências.
Desse total, 14% localizam-se no trecho com pedido de LO, e todas elas foram sanadas.

 

Avaliação do PBA atualizado

O Programa foi apresentado por meio da Carta 070/GMA/2021 (SEI 9346103 e anexos), de 19/02/2021. Será
u�lizado como parâmetro de análise a estruturação proposta na Nota
Técnica 2/2019/COTRA/CGLIN/DILIC (SEI 4193429).

 

5.2.1. Jus�fica�va - descrever a necessidade de execução do programa para a manutenção e funcionamento
do empreendimento, especialmente quanto ao aspecto da gestão ambiental;

Jus�fica�va para desenvolvimento do Programa apresentada às fls. 260.

 

5.2.2 Obje�vos do Programa – explicitar o obje�vo geral e específicos do programa em relação às obras do
empreendimento. Os obje�vos específicos devem demonstrar a maneira pela qual será alcançado o obje�vo
geral e devem ser definidos para cada etapa do projeto, quando couber;

Apresentado um obje�vo geral à fl. 260, mas sem indicação de obje�vos específicos. Recomenda-se fazer
esse detalhamento.
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5.2.3. Metas – apresentar metas, que devem estar vinculadas aos obje�vos específicos e serem mensuráveis
em prazos determinados;

Às fls. 260/261, apresentadas 6 metas. Recomenda-se, em termos de mensuração, adequação das metas
propostas.

 

5.2.4. Indicadores – apresentá-los, relacionando-os aos obje�vos e metas, considerando a sua
representa�vidade e sensibilidade às mudanças, de modo a determinar as condições do meio ambiente e a
eficiência da gestão ambiental durante o desenvolvimento da a�vidade;

Apresentado à fl. 261. Em princípio, estas estão adequadas, mas cabe avaliação em face da apresentação de
novos obje�vos e metas.

 

5.2.5. Público-alvo – iden�ficar o público-alvo das ações previstas nos programas ambientais;

Público-alvo apresentado na fl. 261.

 

5.2.6. Metodologia e Descrição do Programa – descrever o modo como será desenvolvido o projeto, o
programa de amostragem detalhado, explicitando claramente seus métodos e técnicas específicas;

Apresentada entre as fls. 261 a a 262. Entende-se que a abordagem metodológica está consistente com os
resultados esperados para o Programa.

 

5.2.7. Inter-relação com outros Programas – quando houver interação entre programas, definir claramente a
inter-relação entre eles e o grau de dependência envolvido para se alcançar os obje�vos determinados nos
dois programas;

Apresentado à fl. 263/264.

 

5.2.8. Atendimento a Requisitos Legais e Norma�vos – todos os projetos devem considerar os requisitos
legais, bem como normas e diretrizes aplicáveis. O atendimento aos requisitos deve fazer parte dos obje�vos
do projeto;

Apresentado entre as fls. 264.

 

5.2.9. Etapas de Execução – descrever as etapas de execução do projeto;

Apresentado à fl. 264.

 

5.2.10. Recursos Necessários – descrever os recursos �sicos e humanos necessários, indicando suas fontes
quando previstas parcerias e ações conjuntas com outros intervenientes;

Informação apresentada nas fls. 254/265.

 

5.2.11. Cronograma Físico – detalhar os períodos de execução de cada etapa, para o desenvolvimento do
Projeto. Recomenda-se sua apresentação na forma de diagrama;

Apresentado à fl. 266.
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5.2.12. Acompanhamento e Avaliação - estabelecer ferramentas e procedimentos para o acompanhamento
e avaliação de desempenho no cumprimento do programa;

Apresentado à fl. 267.

 

5.2.13. Responsáveis pela Implementação do Programa – especificar os responsáveis pela implementação
de cada ação do programa, incluindo eventuais parceiros e ins�tuições envolvidas, detalhando obrigações e
respec�vas responsabilidades durante todo o processo de implementação. Incluir informações e caracterizar
cada ins�tuição ou parceiro, incluindo: personalidade jurídica, endereço, responsável, entre outras
informações. Incluir documentação que comprove a intenção ou a parceria já firmada;

Apresentado à fl. 267

 

5.2.14. Responsáveis Técnicos – Indicar o responsável técnico de cada um dos programas e a equipe técnica
envolvida, detalhando a área profissional de atuação, o número de registro no respec�vo conselho de classe,
quando couber, e no Cadastro Técnico Federal de A�vidades e Instrumentos de Defesa Ambiental, anexando
cópias comprobatórias da documentação;

Não apresentado.

 

5.2.15. Bibliografia – relacionar a bibliografia u�lizada na elaboração do programa, seguindo o padrão da
ABNT.

Não apresentado.

 

Consideração gerais e recomendações

Em face das informações apresentadas nos relatórios semestrais avaliados, nas conclusões do Parecer
Técnico 8/2020-COTRA/CGLIN/DILIC (SEI 6806878) e na proposta de Programa apresentado na Carta
070/GMA/2021, recomenda-se a con�nuidade do Programa e manutenção da condicionante na LI vigente.

Recomenda-se também a apresentação das adequações ao Programa pontuadas na análise acima.

 

4. Conclusões e Recomendações

 

Consideraram-se as informações apresentadas pelo empreendedor por meio das Carta 373/GMA/2020 (SEI
8724084) e Carta 320/GMA/2021 (SEI 10448100), visando acompanhamento da gestão ambiental da LI
1152.

Exceto pela condicionante 1.1 (publicação de recebimento da 1ª e 2ª re�ficação da LI 1152/2017), das
45 condicionantes es�puladas na Licença de Instalação 1152/2017 - 3ª Re�ficação (SEI 8822979), verificou-se
o cumprimento integral ou parcial de todas condicionantes, destacando haver avaliação específica desta
Diretoria para o cumprimento das obrigações per�nentes à Compensação Ambiental (Condicionante
Específica “2.11”, da Licença de Instalação 1152/2017 - 3ª Re�ficação SEI 8822979) - processo
02001.001440/17-56. Mais, dentre todos os programas previstos no PBA, o empreendedor deixou de
atender integral ou parcialmente apenas ao Programa de Assistência a População A�ngida.

Assim, diante de toda a documentação avaliada, apresenta-se as seguintes considerações:

Para o meio socioeconômico, o empreendedor vem desenvolvendo o Programa de Educação Ambiental, o
Programa de Comunicação Social, o Programa de Assistência à População A�ngida e o Programa de Gestão
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Ambiental da Faixa de Domínio.

Havendo re�ficação da LI vigente, recomenda-se a manutenção dos 4 programas, nos termos apresentados
ao longo deste Parecer Técnico, e com pequenos ajustes em termos de obje�vos, metas e indicadores,
pontuados na análise realizada acima.

Quanto aos intervenientes que fazem parte do processo, verifica-se anuência do Ins�tuto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária e do Ins�tuto do Patrimônio Histórico e Ar�s�co Nacional, ambos com
condicionantes a serem ainda cumpridas pelo empreendedor na fase de operação. Quanto às ações
acompanhadas pelo Incra, estes estão localizados em assentamentos localizados no lote 1 do
empreendimento, podendo a condicionante ser excluída para o trecho 3.

Quanto à análise do meio bió�co Flora, faz-se necessário que o empreendedor apresente as informações
solicitadas pelo Parecer Técnico nº 205/2020-COTRA/CGLIN/DILIC (SEI 8545430), com relação
ao "Subprograma de Plan�os Compensatórios e Paisagís�cos",

Em decorrência da constatação de ocorrências de processos erosivos em determinadas áreas de plan�o,
solicita-se que os mesmos sejam monitorados e para os próximos relatórios semestrais sejam
apresentadas evidências dos efeitos das medidas de contenção adotadas. 
Solicita-se a confirmação da quan�dade de sementes coletadas das matrizes informada no relatório,
que foi de 1.250,23 toneladas. 
 

Ainda em relação ao Subprograma de Plan�os Compensatórios e Paisagís�cos, faz-se necessário que o
empreendedor volte a apresentar informações do seu cumprimento, nos próximos relatórios.

Quanto ao Subprograma de Monitoramento das Passagens de Fauna, como não foi apresentada até a data
de fechamento desta análise a conclusão das cercas direcionadoras das 18 passagens de fauna,  sugere-se
inclusão do programa na LO 1240 e respec�va análise complementar. Além disso, fazem-se necessárias todas
adequações apontadas para no PBA (entre metas e indicadores) do Programa de Monitoramento de
Fauna nos pontos com obra, tendo em vista que as Abios 55 e 870 foram re�ficadas novamente.

Com relação à tulha de carregamento de vagões do Pá�o Santa Helena, considerando que não foi enviado
projeto de seu enclausuramento (objeto da condicionante 2.14.1), entende-se que sua operação deverá
estar condicionada ao envio do projeto, aprovação e execução.

Relacionados à execução de programas e condicionantes do Meio Físico, sugere-se que o empreendedor seja
oficiado a apresentar as seguintes informações e complementações:

- Com relação ao atendimento à condicionante 2.4 e Programa de supervisão Ambiental, deverão ser
apresentadas informações sobre resolução das três ocorrências relacionadas à outorga, constantes na
planilha de ocorrências ambientais apresentada junto à consolidação do 13º ao 19º Relatórios, referentes ao
Km 531+300,  Km 584 + 810 e Km 584+800.

- Referente à execução do Programa de Supervisão Ambiental, deverão ser apresentadas informações sobre
o status das Não Conformidades pendentes do Trecho 1; esclarecimentos (ou renovação) sobre
as licenças com validade expirada constantes no 20º Relatório, referentes ao Trecho 1 (Tabela 7); atualização
de pendências do programa após a conclusão da vistoria completa do Trecho.

- Com relação à execução do Subprograma de Controle da Instalação e Operação de Canteiros, para os
canteiros que não contaram com licença, autorização ou dispensa de licenciamento, deverão ser
apresentados planta com poligonal do canteiro e posicionamento em relação às APPs e à faixa de domínio;
informação sobre realização de supressão de vegetação para o canteiro; equipamentos instalados e
des�nação de efluentes.

- Referente à execução do Programa de Recuperação de Passivos Ambientais, deverão ser apresentadas
informações sobre conformação dos passivos referentes aos pontos 3 (km 546+500) e 6 (km 547+360), da
Tabela 12, constante na consolidação do 13º ao 19º Relatórios. Adicionalmente, o levantamento de passivos
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deverá ser atualizado após a conclusão da vistoria completa do Trecho realizada no âmbito do Programa de
Supervisão Ambiental.

- Com relação ao atendimento ao Programa de Respostas a Emergências, em complementação às
informações constantes em relatório, deverão ser apresentadas informações referentes aos procedimentos
adotados nos eventos emergenciais registrados na compilação do 13º ao 19º Relatórios (9 ocorrências) e 20º
Relatório (1 ocorrência) referentes ao Trecho 1.

- Referente ao atendimento do Subprograma de Controle e Monitoramento de Ruídos e Vibrações, deverão
ser apresentadas informações sobre a inexistência de receptores no entorno das frentes de obra e canteiros
no período de abril de 2017 a abril de 2019, em par�cular, com relação aos pontos de monitoramento CTEO-
P01, CTSIMAO – P01 e CTSIMAO – P02, que jus�fiquem a não execução do programa no período.

 

Finalmente, informa-se que esta equipe entendeu não haver óbices para o IBAMA autorizar a inclusão dos
Trechos 1 e 2 na Licença de Operação 1240/2014 da FNS entre os municípios de Estrela D´Oeste/SP e Santa
Helena de Goiás/GO, já que o empreendedor é o detentor da LO 1240/2014. Assim, faz-se cabível a
incorporação dos Trechos 1 e 2 à esta Licença, mantendo-se a LI 1152/2017 vigente apenas para a
 implantação da Extensão Sul da Ferrovia Norte Sul no atual Trecho 3 entre Santa Helena de Goiás e Ouro
Verde de Goiás (isto é, mantendo-se bloqueio da operação apenas para o Trecho 3). Ademais, recomenda-se
ao empreendedor aguardar análise de Acompanhamento da Licença de Operação 1240/2014 no processo
02001.005221/08-55 para a devida inclusão dos Trechos 1 e 2, com as adequações porventura necessárias
ao PBA da Operação.

Caso seja entendimento ins�tucional do Ibama pela re�ficação da Licença de Instalação 1152/2017 para
manutenção das obras apenas no atual Trecho 3 do empreendimento, apresenta-se abaixo proposta de
condicionantes:

Condicionantes Gerais

1.1. Esta Licença deverá ser publicada em conformidade com a Resolução CONAMA nº 06/86, sendo que
cópias das publicações deverão ser encaminhadas ao IBAMA.

1.2. O IBAMA, mediante decisão mo�vada, poderá modificar as condicionantes e as medidas de controle e
adequação, suspender ou cancelar esta Licença, caso ocorra:

Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;

Omissão ou falsa descrição de informações relevantes, que subsidiaram a expedição da licença;

Superveniência de graves riscos ambientais e à saúde.

1.3. Qualquer alteração das especificações do Projeto Execu�vo ou da finalidade do empreendimento deverá
ser precedida de anuência do IBAMA.

1.4. No caso de ocorrência de qualquer acidente que venha a causar dano ambiental, a con�nuação da
a�vidade estará condicionada à anuência expressa do IBAMA.

1.5. O empreendedor deverá portar cópia desta Licença Ambiental e do projeto execu�vo aprovado pelo
IBAMA junto ao local de implantação do empreendimento.

1.6. A renovação desta licença deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da
expiração do seu prazo de validade.

1.7. Fica proibida a instalação de canteiros de obras e jazidas e/ou a deposição e armazenamento de material
excedente ou contaminante, ainda que provisoriamente, em Áreas de Preservação Permanente - APPs, áreas
úmidas ou áreas ecologicamente sensíveis; e devem ser intensificadas as medidas de controle nessas áreas
durante o período de maior índice pluviométrico.
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1.8. Comunicar com antecedência ao Ibama a paralisação das frentes de obras; indicando as medidas e ações
de controle que se manterão no decorrer do tempo em que a obra es�ver paralisada, bem como comunicar
ao Ibama com antecedência o reinicio dos trabalhos.

Condicionantes Específicas

2.1. Executar os seguintes planos e programas ambientais que compõem o Plano Básico Ambiental,
atendendo as considerações e determinações do Parecer Técnico nº 93/2017-
COTRA/CGLIN/DILIC (SEI 1167872); Parecer Técnico nº 8/2020-COTRA/CGLIN/DILIC (SEI 6806878) e Parecer
Técnico referente a acompanhamento de LI COTRA 10458306:

2.1.1. Plano Ambiental de Construção

2.1.2. Programa de Supervisão Ambiental

2.1.3. Programa de Redução de Impactos na Instalação e Operação de Canteiros

2.1.3.1. Subprograma de Controle da Instalação e Operação de Canteiros

2.1.4. Programa de Recuperação de Passivos Ambientais

2.1.5. Programa de Respostas a Emergências

2.1.6. Programa de Proteção à Fauna

2.1.6.1. Subprograma Monitoramento de Passagens de Fauna

2.1.6.2. Subprograma de Salvamento de Fauna

2.1.6.3. Subprograma de Monitoramento de Fauna

2.1.7. Programa de Proteção a Flora

2.1.7.1. Subprograma de Minimização de Desmatamentos

2.1.7.2. Subprograma de Resgate, Monitoramento de Flora e Produção de Mudas em Viveiros

2.1.7.3. Subprograma de Plan�os Compensatórios e Paisagís�cos

2.1.8. Programa de Apoio a Unidades de Conservação

2.1.9. Programa de Controle e Monitoramento da Qualidade Ambiental

2.1.9.1. Subprograma de Controle e Monitoramento da Qualidade da Água

2.1.9.2. Subprograma de Controle e Monitoramento de Processos Erosivos

2.1.9.3. Subprograma de Controle e Monitoramento de Emissões Emissões Atmosféricas

2.1.9.4. Subprograma de Controle e Monitoramento de Resíduos e Efluentes

2.1.9.5. Subprograma de Controle e Monitoramento de Ruídos e Vibrações

2.1.10. Programa de Educação Ambiental

2.1.11. Programa de Comunicação Social

2.1.12. Programa de Assistência à População A�ngida

2.1.13. Programa de Gestão Ambiental da Faixa de Domínio

2.2. Apresentar semestralmente, para posterior avaliação deste Ins�tuto, os relatórios de execução do Plano
de Gestão Ambiental, atendendo à Nota Técnica nº 2/2019/COTRA/CGLIN/DILIC (SEI 4193429).

2.3. Com relação ao Subprograma de Monitoramento e Qualidade de Água, as campanhas de coleta e análise
da qualidade da água devem ter freqüência trimestral durante o período de obras, e os relatórios devem ser
encaminhados ao IBAMA semestralmente; as análises de água devem ser realizadas a montante e a jusante



13/09/2021 16:24 SEI/IBAMA - 10458306 - Parecer Técnico referente a acompanhamento de LI

https://sei.ibama.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=11742456&infra_sist… 54/55

de cada ponto amostral; o programa deve ser estendido para a fase de operação da ferrovia, devendo ser
avaliado quando da emissão da Licença de Operação.

2.4. Apresentar outorga ou dispensa para o direito de uso dos recursos hídricos junto aos órgãos ambientais
competentes.

2.5. Comunicar em trinta (30) dias anteriores, a DILIC (IBAMA Sede) e as Superintendências de Goiás, Minas
Gerais e São Paulo o início e o fim das obras.

2.6. Revisar e reapresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, antes do requerimento da Licença de Operação, o
Programa de Gerenciamento de Risco e o Plano de Ação de Emergências – PAE incorporando as adequações
e complementações requeridas para  o Estudo de Análise de Riscos - EAR no Parecer Nº
10/2021/CGEMA/DIPRO, seguindo também as orientações do Parecer Técnico nº 2/2018-NUPAEM-
MT/DITEC-MT/SUPES-MT (SEI 1820837).

2.7. No âmbito da gestão dos bens culturais acautelados, atender ao O�cio nº 389/2021/CNA/DEPAM-
IPHAN, ou outro documento que o subs�tua.

2.8. Cumprir as obrigações rela�vas à Compensação Ambiental, previstas no art. 36 da Lei 9985/2000, a
par�r da deliberação do Comitê de Compensação Ambiental. O Grau de Impacto do empreendimento é de
0,5 %, e o valor da Compensação Ambiental foi es�pulado em R$ 25.623.000,00.

2.9. Esta Licença de Instalação não permite a interferência em áreas de par�culares e/ou de terceiros sem a
devida autorização ou instrumento legal que o habilite, e as obras só poderão iniciar nos locais onde o
processo de desapropriação e/ou qualquer outro �po de negociação es�verem concluídos.

2.10. O IBAMA deverá ser comunicado, imediatamente, em caso de ocorrência de qualquer acidente que
venha a causar dano ambiental, por meio do Sistema Nacional de Emergências Ambientais (Siema), em
consonância com a Instrução Norma�va nº 15/2014; sem prejuízo da comunicação aos Órgãos Estaduais de
Meio Ambiente. A comunicação deverá ser realizada a par�r do preenchimento do formulário disponível no
sí�o do IBAMA, que deverá ser enviado imediatamente por correio eletrônico para
emergenciasambientais.sede@ibama.gov.br.

2.11. A operação da tulha de carregamento de vagões do Pá�o de Santa Helena está condicionada à
execução de seu enclausuramento, após aprovação de projeto a ser subme�do ao IBAMA.

2.12. Atender as recomendações constantes do Parecer Técnico nº 162/2020-
COTRA/CGLIN/DILIC (SEI 8257488) e Parecer Técnico nº 232/2020-COTRA/CGLIN/DILIC (SEI 8751439),
quando houver interferências do traçado do empreendimento com adutores de vinhaça.

 

Atenciosamente, 
 

Documento assinado eletronicamente por CARLOS RENATO SCHNEIDER, Analista Ambiental, em
04/08/2021, às 14:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CRISTIANE LOPES COSTA, Analista Ambiental, em
04/08/2021, às 14:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOSE ALEX PORTES, Analista Ambiental, em 04/08/2021, às
14:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por EGAZ RAMIREZ DE ARRUDA, Analista Ambiental, em

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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04/08/2021, às 14:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ibama.gov.br/auten�cidade,
informando o código verificador 10458306 e o código CRC E35B9942.

Referência: Processo nº 02001.005221/2008-55 SEI nº 10458306
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