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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Unidade Setorial da Diretoria de Licenciamento Ambiental

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos 16 dias do mês de junho de 2014, procedemos a abertura deste volume ns II
do processo de nQ 02001.005246/2013-16, que se inicia com a página ne 211. Para constar
subscrevo e assino.

Técnico Administrativo do(a) /IBAMA
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Coordenação de Energia Hidrelétrica

DESP. ABERT. VOL. 000787/2014 COHID/IBAMA

Brasília, 13 de junho de 2014

Ao Arquivo Setorial do SETORIAL DILIC

Solicitamos a abertura de volume no processo nQ 02001.005246/2013-16. Após
abertura tramite o processo à Coordenação de Energia Hidrelétrica.

IBAMA

MONICA CRISTfi)ÍA CARDOSO DA FONSECA
Coordenadora da COHID/IBAMA

pag. 1/1 13/06/2014 - 16:46
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Rio de Janeiro, 27 de Fevereiro de 2014.

Centra

DG

Av.Presid

20071-

Telefone: (21)

Ao Senhor

THOMAZ MIAZAKI DE TOLEDO

Diretor de Licenciamento Ambiental Substituto

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
SCEN Trecho 02, Edifício Sede, Io andar
Brasília - DF

2514'-6421

13°

- RJ

Assunto: Processo de Licenciamento Ambiental dos AHEs Garabi e Panambi - Plano de Trabalho do
Meio Biótico.

Senhor Diretor,

Tendo em vista a justificativa, em anexo, encaminhada pela EBISA - empresa argentina
responsável pelos estudos dos referidos AHEs - solicitamos a manutenção dos pontos de
amostragem de ecosssitemas terrestres G3A para o AHE Garabi e P3A para o AHE Panambi.

Atenciosamente,

VALTER LUIZ CARDEAL DE SOUZA

Diretor de Geração

Anexos mencionados (original e traduzido)
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Em sua resposta favor citar nossa referência.
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TzModificación de los Puntos de Muestreo AHE Garabi y Panambi

En Ia reunión acontecida entre IBAMA, Ia UTE y ELETROBRÁS, ei 17 y 18 de febrero,
sobre ei Plan de Trabajo dei Médio Biótico, acordaron Ia modificación de algunos
[JUI IlAJO VJO IIIUCO

AHE Margem
Regiões

Amostrais

Coordenadas

geográficas
(UTM)

Ponto de

referência
Metodologia

Garabi Argentina
Região

realocada

(antigo G3A)

21J 628806

6899070

Entre arroyos
Chimirray e

Tunas, próximo a
Azara

Conforme

descrita no

Plano de

Trabalho, exceto
armadilhamento

Panambi Argentina
Região

realocada

(antigo P3A)

21J 748290

6964549

Ruta 2, entre o
acesso à Colônia

Aurora e a

localidade de

Puerto Londero

Completa,
conforme

descrita no

Plano de

Trabalho

Panambi Argentina
Região
incluída

21J 776370

6975488

Ao sul da cidade

de El Soberbio

Conforme

descrita no

Plano de

Trabalho, exceto

armadilhamento

Región Muestral G3A:

La región muestral G3A original (Figura 1), representa un remanente continuo de
vegetación, ei cual funciona como corredor natural dei rio, ubicado dentro de Ia zona a
inundar. El objetivo dei muestreo en esta zona, es ei de poder predecir ei impacto
sobre ei médio natural (Ia vegetación riparia y Ia fauna asociada) en ei área de mayor
impacto de Ia presa.

La translocación de esta región hacia Ia nueva propuesta, representa un detrimento en
el diagnóstico dei médio biótico, debido a que:

• Se cambia el objetivo dei análisis, ya que se deja de evaluar el impacto directo de Ia
presa sobre un remanente de vegetación natural, para evaluar el impacto en zonas
antropizadas.

• Se pasa de una zona de sumo interés desde el punto de vista natural a un área
antropizada.

• Se reduce el nivel de análisis y Ia calidad de Ia información, ya que se pasa de una
zona de alta diversidad biológica a una muy pobre, y se reduce Ia profundidad dei
muestreo.

Respecto a Ia observación de que Ia Región G5A representa un continuo dei mismo
fragmento, es errôneo debido a que este último está ubicado dentro de Ia Reserva
Privada Santa Rosa, área productiva con plantaciones de yerba y té, entre otros.
Debido a su categorización dentro dei sistema de Áreas Protegidas Naturales de Ia
Província de Misiones, y por estar dentro dei ADA, consideramos Ia importância de
realizar muestreo dentro de Ia misma. ,Á
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Región Muestral P3A:

fl___2Z-í--
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La Región Muestral P3A original, representa un remanente continuo de vegetación, el
cual funciona como corredor natural dei rio (Figura 2). Esta es una región
complementaria a Ia P2A (Figura 3), en donde se muestrea un fragmento muy
pequeno, delimitado por Ia Ruta 2, pero que va a ser afectado directamente, en
cambio Ia región P3A pertenece ai mismo fragmento, pero es de mayor superfície, por
Io cual es capaz de sostener todos los tipos de muestreo, y se ubica en un área que
puede ser utilizada como compensación o buffer dei APP, apta para futuros
monitoreos.

El objetivo dei muestreo en esta zona, es el de poder predecir el impacto sobre el
médio biótico (Ia vegetación riparia y fauna asociada) en un área directamente
impactada por Ia presa.

La nueva localización propuesta (Figura 4), representa un fragmento menos
relacionado a Ia dinâmica dei rio y de menor tamano, por Io que generaría una perdida
en Ia información obtenida respecto a Ia propuesta original.

Región Incluída: No hay objeciones a Ia misma.

Por último cabe aclarar que los câmbios en el muestreo, requerirán de una nueva
presentación suficientemente justificada, ante Ias autoridades argentinas, para Ia
obtención dei permiso de colecta, Io cual puede representar retrasos en el inicio de los
trabajos de campo. (/&.
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t^IConsideração da EBISA sobre a modificação dos pontos amostrais dos Al

e Panambi

3 Garabi

Na reunião entre IBAMA, Eletrobras e consultores, nos dias 17 e 18 de fevereiro, sobre os

Planos de Trabalho do Meio Biótico dos AHEs Garabi e Panambi, foi acordada a modificação de
alguns pontos amostrais, resultando para a margem argentina nas seguintes alterações:

AHE Margem
Regiões

Amostrais

Coordenadas

geográficas
(UTM)

Ponto de

referência
Metodologia

Garabi

)

Argentina

Região

realocada

(antigo G3A)

21J 628806

6899070

Entre arroyos

Chimirray e

Tunas, próximo
a Azara

Conforme descrita

no Plano de

Trabalho, exceto

armadilhamento

Panambi Argentina

Região
realocada

(antigo P3A)

21J 748290

6964549

Ruta 2, entre o

acesso à

Colônia Aurora

e a localidade

de Puerto

Londero

Completa,

conforme descrita

no Plano de

Trabalho

Panambi Argentina
Região

incluída

21J 776370

6975488

Ao sul da

cidade de El

Soberbio

Conforme descrita

no Plano de

Trabalho, exceto

armadilhamento

Região Amostrai G3A:

A região amostrai G3A original (figura 1), representa um remanescente contínuo de
Vegetação, que funciona como corredor natural do rio, localizado dentro de uma área que

será inundada. A amostragem nesta região tem como objetivo identificar o impacto sobre o
meio natural (vegetação riparia e fauna associada) na área de maior impacto da barragem.

O deslocamento desta região para o novo ponto proposto representa uma perda no

diagnóstico do meio biótico, devido a:

• Mudança no objetivo da análise, já que deixa de avaliar o impacto direto da barragem
sobre um remanescente de vegetação natural, para avaliar o impacto em regiões
antropizadas.

• Transferência do ponto de uma área de sumo interesse do ponto de vista natural para
uma área antropizada.

• Redução do nível de análise e a qualidade da informação, já que transfere o ponto de
uma área de alta diversidade biológica para uma mais pobre do ponto de vista
biológico, além de reduzir a profundidade da amostragem.
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A região G3A não representa o mesmo fragmento da região G5A, pois este
localizada dentro da Reserva Privada Santa Rosa, área produtiva com plantações^-de-erva e
chá, entre outros. Devido à categorizaçao do ponto G3A dentro do sistema de "Áreas
Protegidas Naturales de La Província de Misiones", e por estar dentro da ADA, consideramos a
importância de realizar a amostragem dentro da mesma.

Região Amostrai P3A:

A região amostrai P3A original (figura 2), representa um remanescente contínuo de
vegetação, que funciona como corredor natural do rio. Esta é uma região complementar a
P2A (figura 3), onde se amostrará um fragmento muito pequeno, delimitado pela Ruta 2, mas
que será afetado diretamente. A região P3A pertence ao mesmo fragmento, mas possui uma
área maior, sendo capaz de suportar todos os tipos de amostragem. Localiza-se em uma área
que poderia ser utilizada para futura compensação ou como APP, além de ser apta para
futuros monitoramentos.

^,. amostragem nesta região tem como objetivo identificar o impacto sobre o meio natural
(vegetação riparia e fauna associada) na área diretamente afetada pela barragem.

A nova localização proposta (figura 4) representa um fragmento menos relacionado à
dinâmica do rio e de menor tamanho, o que geraria uma perda em relação à informação que
seria obtida na proposta original.

Região Incluída:

Não há objeções quanto à mesma.

Por último cabe esclarecer que as modificações na amostragem requerem uma nova
apresentação, suficientemente justificada, às autoridades argentinas, para a obtenção da
autorização de coleta, o que pode representar atraso no inicio das atividades de campo.
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Figura 1. Pontos amostrais AHE Garabi
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JP3A Original
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Figura 2. Pontos amostrais AHE Panambi
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Figura 3. Ponto Original P3A
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Figura 4. Ponto P3A proposto.
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Ministério Público Federal

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO
DE SANTA ROSA-RS

?Rrt-£RO- Rõ~ _.€>^|2oí4

OF/PDC/PRM/SR/RS n° Vílzotf Santa Rosa, 10 de março de 2014.

Ref.: ICPn" 1.29.015.000082/2005-72

Senhor Diretor,

Visando a instruir o Inquérito Civil Público em epígrafe, que
tem por objeto "acompanhar junto aos órgãos governamentais e do meio
ambiente, no trecho compartido entre Brasil e Argentina, mais
especificamente no que diz respeito ao aproveitamento de Panambi, a ser
implantado no Município de Alecrim/RS", o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,
pelo Procurador da República signatário, ao tempo em que encaminha a
documentação anexa, vem solicitar que informe sobre o atual estágio dos
trabalhos de elaboração dos Termos de Referência dos Estudos de Impacto
Ambiental, relativamente aos empreendimentos energéticos de GARABI e
PANAMBI, a serem desenvolvidos no Rio Uruguai em conjunto com a República
Argentina, uma vez que, conforme previsto na "Cláusula Oitava - Das
Diretrizes para Avaliação Ambiental Integrada dos Aproveitamentos
Hidrelétricos do Rio Uruguai", estabelecida no Termo de Compromisso
firmado entre o Ministério do Meio Ambiente - MMA, Ministério de Minas e
Energia - MME, IBAMA, AGU, Ministério Público Federal e BAESA, o IBAMA se
comprometeu a, antes de emitir licença para construção de empreendimentos
energéticos no rio Uruguai, verificar o cumprimento do previsto no documento
"Termo de Referência para a Avaliação Ambiental Integrada dos
aproveitamentos Hidrelétricos da Bacia do Rio Uruguai".

Solicita-se, ainda, em caso de ainda não ter sido concluído o
Projeto referente à Avaliação Ambiental Integrada da Bacia do Rio Uruguai,
que indique a data provável de início das atividades para emissão dos Termos
de Referência dos Estudos de Impacto Ambiental relativos aos
empreendimentos UHE GARABI e PANAMBI, declarando expressamente se este
órgão fiscalizador ambiental está cumprindo as determinações previstas no
documento "Termo de Referência para a Avaliação Ambiental Integrada dos
aproveitamentos Hidrelétricos da Bacia do Rio Uruguai" (cláusula 8a do Termo
de Compromisso).

Ao Senhor

Thomaz Miazak de Toledo
Diretor de Licenciamento Ambiental Substituto
Diretoria de Licenciamento Ambiental - DILIC
SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama
70818-900 Brasília- DF

Procuradoria da República no Município de Santa Rosa
Av. Expedicionário Weber, n° 550 - 4o Andar -Centro - Santa Rosa /RS- CEP 98900-000 - Fone/Fax (55) 3511-3106
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Êkãk n c 'procuradoria DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO
f Yl I DE SANTA ROSA - RS
Ministério Público Federal

Sendo essenciais tais informações para a regular instrução do
expediente, fixo-lhe, com fulcro no artigo 8o, inciso II, c/c o § 5o, da Lei
Complementar n° 75/93, o prazo de 10 (dez) dias úteis para atender à presente
solicitação, bem como para o envio de outras informações, que entender
pertinentes.

Atenciosamente,

HEL FRÂftÇOlS DRIZUL HAVRENNE
Procurador da República

Procuradoria da República no Município de Santa Rosa
Av. Expedicionário Weber, n° 550 - 4o Andar -Centro - Santa Rosa /RS- CEP 98900-000 - Fone/Fax (55) 3511-3106





PRM-CAX-RS-00001185/2014
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DAREPÚBLICA NO RIO GRANDE DO SUL

Procuradoria da República no Município de Caxias do Sul V \[So/
Rua Sinimbu, n.° 691 - B. N. Sra. de Lourdes -CEP 95020-001 - Fone (54) 3218-9500 \$tpf I

/

Ofício n. 296/2014-PRM/CS
Caxias do Sul, 19 de fevereiro de 2014.

A Sua Excelência o Senhor
Dr. Michel François Drizul Havrenne
Procurador da República
Procuradoria da República noMunicípio de Santa Rosa
Av. Expedicionário Weber n. 550, 4o andar, salas 402/404
98900-000 Santa Rosa- RS

„

Encaminha documentos para conhecimento.

Senhor Procurador:

Ao cumprimentá-lo, encaminho a Vossa Excelência, para
conhecimento e providências julgadas cabíveis, e-mail e ofício do Instituto Gaúcho de
Estudos Ambientais - Ingá os quais solicitam a tomada de medidas para interrupção dos
processos de licenciamento dos Aproveitamentos Hidrelétricos Garabi e Panambi, ate a
conclusão da Avaliação Ambiental Integrada - AAI da bacia do rio Uruguai, prevista no
Termo de Compromisso firmado entre oMinistério do Meio Ambiente - MMA, Ministério
de Minas eEnergia -MME, IBAMA, AGU, Ministério Público Federal eBAESA quando
da instalação da UHE Barra Grande.

Cumpre referir que os reservatórios dos AHEs Garabi e
Panambi, cuja realização é de responsabilidade da Eletrobras em parceria com a empresa
argentina Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. - Ebisa, inundarão, no lado
brasileiro, terras nos Municípios de Garruchos, Santo Antônio das Missões, Sao Nicolau,
Pirapó Roque Gonzales, Porto Vera Cruz, Porto Lucena e Porto Xavier, Alecrim, Dr.
Maurício Cardoso, Novo Machado, Porto Mauá, Santo Cristo, Tucunduva, Tuparendi,
Crissiumal, Derrubadas, Esperança do Sul e Tiradentes do Sul/RS.

Outrossim,. informo que os estudos da referida AAI,
inicialmente realizados pela Empresa de Pesquisa Energética -, EPE/MME, estão sendo
complementados, com a interveniência do MMA, pelas Universidades Federais de Santa
Maria - UFSM edo Pampa - Unipampa, sob adenominação "Projeto Frag-Rio".

Atenciosamente,

. ti*-——" :
Luciana Guarnieri,
Procuradora da República

Anexos: cópia TAC eOficio n. 18/2014/SECEX/MMA

' ,
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PRRS-SUBJUR Caxias do Sul - Ene: Ofíciodo Ingáao MMA, Ibama e MPF - questionamento da legalidade e

viabilidade dos projetos de AHE Garabi e Panambi ~~P(Lfl\^ CJ\Ír(& —G^úú/í/llli

De:

Para:

Data:

. :..: :V i>v^.:zr. ^ViaO'.r:.:..í:^Js^íHCi=ii;i:

Valerio Maineri Oriandin

PRRS-SUBJUR Caxias do Sul

14/02/201416:52

Assunto: Ene- Ofíciodo Ingáao MMA Ibama e MPF - questionamento da legalidade e viabilidadedos projetos de AHE Garabi e
Panambi , •",,

Anexos: Oficioao MMA - Ibama e MPF- AHE Garabi e Panambi -14 de fevereiro 2014.pdf

_

'.

Antes de :niprmit. pense em seu compromisso com o Meio Ambiente.

ICampanha ce redução doconsumo de papel ca PR/RS.

•

>>> Paulo Brack <paulo.brack@ufrgs.br> 14/02/201416:42 >>>
Porto Alegre, 13 de fevereiro de 2014

• ' ,

•
A Ministra do Meio Ambiente, Exma. Dra. Izabella Teixeira

V

Ao Presidente do Ibama, "Dr. Volney Zanardi Jr.

\

Ao Superintendente do Ibama no Rio Grande do Sul, Dr. João Pessoa
Riograndense Moreira Júnior v

A Promotora da República em Caxias do Sul/RS, Dra. Luciaria Guarnieri

Prezados Senhores e Senhoras:
)

O Ingá, preocupado com a conservação da sociobiodiversidade ,
brasileira, em especial, da região da Bacia Hidrográfica do Rio
Uruguai, tendo em vista a iminência de se levar adiante o projeto de
Aproveitamentos Hidrelétricos de Garabi e Panambi, levado a cabo pela
Eletrobras e Ebisa e empresas associadas, solicita ao Ministério de

- tf Ambiente, aoIbama e ao Ministério Público Federal que
interrompam o processo pró-Aproveitamentos Hidrelétricos dos referidos

empreendimentos e reconheça a necessidade de cumprimento das
obrigaçõesjudiciais do TAC decorrentes das irregularidadesno
Ucenciamento Ambiental dè Barra Grande.

Desta forma faça cumprir o processo de finalização da Avaliação
Ambiental Integrada dos Aproveitamentos Hidrelétricos da Bacia do Rio

Uruguai, em sua integralidade, permitindo assim que se faça um balanço
ambiental necessário mais geral das condições ambientais da bacia já
comprometida, evitando-se o recorrente atropelo de empreendimentos
sobre as garantias dos direitos ambientais da população gaúcha e
brasileira. - . . •

Segue em anexo nosso pleito.

Atenciosamente
. \ -

3iól. Paulo Brack

Coordenador do Ingá- Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais
jaulo.brack@ufrgs.br
il-91423220 . •' '
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Porto Alegre, 13 de fevereiro

ÀMinistra do Meio Ambiente, Exma. Dra. Izabella Teixeira '.j
Ao Presidente do Ibama, Dr. Volney Zanardi Jr.

Ao Superintendente do Ibama no Rio Grande do Sul, Dr. João Pessoa Riograadense MoR
Jantar- , •

APrbmotora da República em Caxias do Sul/RS, Dra. Luciana Guarnieri

Prezados Senhores e Senhoras:

O.ngá, preocupado com aeonservaçáo da «**_*"£bmsileir, em^1 Região da

, Hd.de d, continuidade des,.g^ggffi* ^TlTcritiea a, gg
assinalamos a seguir:

,, »•_, ^.^„ de nondênohymhm-tais^^^^Tgg0^^^

10 anos depois, não foi apresentada.

MNÍMMMMMinistério de Meio Ambiente eMinistério de Minas eEnergia, entre 2006 .e 2007), ™segunda^pHue ontaria com audiências previstas da AAI da bacia^ do^Uruguai^r^ho

3£taesmtos paraós 6gâos ambientais eComitês de Bacia, bem como odesenvolv.menm
rSdos reSonados à análise de sensibilidade das variáveis, utilizadas comparação d
msumdos procientes das análises efetuadas na Etapa l.e na Etapa 2eelaboração******

r coTobie^rL conectados com toda sua bac.a«g^S?^
Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais < ÇEP 90 010-320
fjNPJ 03.535.467/0001-24 • .'- Telefone(51)3019.8402
inga@inga.org.br .• ' . . Porto Alegre, RS - Brasil
www.inga.org.br
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tratada de forma exemplar na bacia do rio Taquari-Antas (RS) pela Fundação Estadual de Proteção
Ambiental (FEPÁM-SEMA), com resultados excepcionais positivos, onde são consideradas as
áreas livres debarramentos, o que corresponde a considerar inviáveis, após estes estudos integrados,

• cerca de 1/3 dos empreendimentos de trechos previstos para barramentos (Rocha et. ai.. 2010,
3) A promoção de empreendimentos sem a necessária existência de estudos que demonstrem a
alegada viabilidade para projetos adicionais no rio Uruguai (pela ausência de continuidade da
AAI),o qual iá vem sofrendo barramentos constantes e os indícios são de que iá apresenta sua
capacidade de suporte ecológico comprometida. Os indícios docomprometimento da capacidade
de suporte do rio se dão pela perda acelerada de flora riparia e de matas ribeirinhas e demais
vegetações, perda de peixes e de outros tipos de organismos da fauna aquática e terrestre que se
utilizavam dos sistemas fluviais para sua migração efluxo gênico, perda da oxigenação do rio pela
destruição de corredeiras, etc. ,

4) A possibilidade muito elevada de que espécies silvestres venham a se extinguir
- absolutamente, como decorrência também dos outros seis grandes barramentos a montante

dos projetos previstos de Panambi e Garabi. afrontando a Constituição Federal. Estes fatos já
bem prováveis e evidências são registrados há cerca de 10 anos, por exemplo, via a perda da
bromeliácèa dos rios Dyckia brevifolia (abaixo das hidrelétricas de Foz de Chapecó, Itá,
Machadinho), constatada pelos Drs. João André Jarenkow e Bruno Irgang, do Departamento de
Botânica da UFRGS, e do desaparecimento na natureza de Dyckia distachya (área do reservatório
hidrelétrica de Barra Grande). O mesmo pode ocorrer com espécies de peixes ameaçados na
legislação estadual, como o peixe dourado (Salminus brasiliensis) e surubim {Pseudoplatystoma
corruscans ePseudoplatystomafasciatum). Caso oComplexo Garabi seja levado.adiantcessa seria

Vuma conseqüência bastante provável de ocorrer. Entretanto, apelamos para a Constituição
Federal em seu Artigo 225, que determina que "Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao poder público eàcoletividade odever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes
efuturas gerações. § Io -Pára assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das
espécies e ecossistemas; [...]; IIJ - definir, em todas as unidades da Federação, espaços
territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a
supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a
integridade dos atributos que justifiquem, sua proteção; [...]; VII - proteger a fauna e a flora,
vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem
a extinção de espécies \...Y (negrito e sublinhado, nossos). Este item da Constituição não está
sendo obedecido, e na prática se cria uma jurisprudência administrativa que releva sua
importância, onde já se considera "normal" ou irrelevante tal aspecto, oque é trágico para
espécies com história evolutiva de milhões de anos que muito provavelmente estarão
condenadas ao desaparecimento absoluto, sem ao menos se avaliar esta situação por meio de
monitoramentos isentos e um balanço geral disso para a Bacia, por parte dos^rgãos públicos.

5) O potencial comprometimento absoluto da piracema nos trechos Médio e Alto do rio
Uruguai, fato destacado pelo trabalho FRAG-RIO (Unipampa, 2009) que mostrou a importância
dos dados relacionados às espécies de piracema na bacia. "Essas mostraram sua importância como
descritores de fragilidade do sistema. As fontes de dados consultadas viabilizaram^ confecção de
mapa de distribuição de 19^espécies de peixes. Dentre elas, as características da história de vida
da bracanjuva (Brycon orbignyanus) a tornam uma espécie extremamente frágil as alterações

Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais Rua Fernando Machado 464 -B-Centoo
CNPJ 03.535.467/0001-24 _5fi5So_S
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%dariam uma malha de <ransfc=fe nos em ^^^^^em uma reg,aoja

S«25ffi^|g3£-3sS_Sòmbamentos massivos eperda d"^^e^agirização dos ecossistemas *«*«£*
brevifolia). Além disso, écrase^.^^"SempreendimentOs. No mesmo senudo poder*
Parque, situação esta que podenapiorar eomestes p remanescentó que ccorre »mente neste
ia destacar asituação da onça (Pmlhem .«rt^* fat0 de que junto aUHEPafquTno Estado. Situação de alerta de '̂̂ rsw=l de . ^ ^^
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8) A desconsideração de que a malha do rio Uruguai e rio Ijuí, no trecho médio previsto para
os AHEs de Garabi e de Panambi está inserida nas Áreas Prioritárias para a Conservação da
Biodiversidade- (Port. MMA, n. 9, de 23 de janeiro de 2007), nas categorias de Alta e Muito ,
Alta Importância. Neste sentido as políticas públicas de proteção da biodiversidade ficam
eclipsadas pelo interesse imediatista de setores econômicos privados^e governamentais, sepultando
na prática o que se denomina de desenvolvimento sustentável, já que não são considerados os
necessários limites ambientais, a estes empreendimentos. Até agora, o Ministério do Meio Ambiente
não apresentou nenhum plano para efetividade'das APCBio (MMA, 2007), podendo sen
responsabilizado por omissão, em decorrência disso no presente ou nó futuro. Cabe destacar que .
mais de 60% das hidrelétricas em construção ou em planejamento estão sobre estas áreas, sendo
25% na categoria de Extrema Importância, demonstrando que o governo .não está cumprindo sua •
função protetiva prevista na legislação brasileira e nos acordos internacionais que o Brasilassinou

. em relação à Convenção da Diversidade Biológica. , '

.•>
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•
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9) Ausência de esclarecimentos por parte dos órgãos públicos de meio ambiente e de saúde
quanto à situação crítica da qualidade da água do rio Uruguai, que apresenta características
evidentes dejá ter perdida sua oxigenação natural e os processos ecossistêmicos de depuração, com
o .agravante do acúmulo de poluentes de todo tipo, principalmente em decorrência da
transformação de rios em lagos das represas hidrelétricas. Isso estáocorrendo, de forma quase que
indiscriminada, na porção do Alto Rio Uruguai, devido a falta das corredeiras, fato denunciado
inclusive no vídeo "Barragens do rio Uruguai" (Catarse, 2013), realizado pela cooperativa de
jornalistas Catarse com depoimentos e denúncias gravíssimas quanto às responsabilidades e
necessidade de se enfrentar situações que merecem ser apuradas (SOS Rios do Brasil, 2012)

r.

•
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10) A questão da flagrante ausência da idoneidade da empresa Engevix. que encabeça os
estudos do Complexo Garabi - Panambi, já que foi a principal responsável pelas profundas
irregularidades no licenciamento da UHE Barra Grande. O Termo de Compromisso de Barra
Grande admitiu as irregularidades de forma explícita nó Considerando 15 que "nãofoi devidamente
contemplada, no Estudo de Impacto Ambiental disponibilizado à época dalicitação para concessão
do AHE Barra Grande, nem observados nas vistorias realizadas pelos órgãos ambientais
responsáveis péb licenciamento, a existência de remanescentes de floresta ombrófila mista
primária e em avançado estágio de regeneração naárea de inundação do reservatório da usina'.
A empresa apresentou, quando do EIA-RIMA (2001) a.informação de que somente 9%, dos 9.200
hectares da área do então futuro lago da barragem,, seriam áreas cobertas por florestas. Afirmou no
estudo de que a área era "predominantemente desmatada" e que as araucárias eram "poucas e
esparsas", o que ficou comprovado posteriormente que eram inverdades. Posteriormente, os.estudos
exigidos pelo.próprio Ibama (2003-2004) ao consórcio Baesa deram resultados profundamente
discrepantes, ou seja, ficou comprovado de que eram, na realidade, cerca de 70% de florestas a
serem suprimidas, e não 9% como afirmava o estudo da. Engevix, Estes e outros fatos implicaram
em uma multa de 10milhões de reais imputada à empresa, por partedo Ibama, fato que nunca ficou
esclarecido à população quanto ao desfecho, bem como por que a empresa não teve, cassado seu
cadastro junto ao governo federal. Cabe destacar que, para a emissão da Licença de Operação da
referida UHE, nem as rígidas exigências de monitoramento surtiram resultados efetivos de manejo e
proteção das espécies do ri Pelotas, pois o Ibama, até hoje, não possui estrutura e pessoal suficiente
para acompanhar minimamente estes processos e propor programas necessários de conservação da
biodiversidade remanescente. Ou seja, inexistefn projetos consistentes e de continuidade visando a

Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais Rua Fernando Machado, 464 - B. Centro
CNPJ 03.535.467/0001-24 •• ." '-'..'. CEP: 90.010-320
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preservação das espécies ameaçadas após os planos ambientais dos empreendimentos previstos. Se
não olharmos para opassado, iremos cometer os mesmos erros no futuro, porém, ja nao temos mais
tempo para estes erros, pois. oestoque de biodiversidade da bacia do rio Uruguai esta em
declínio e exaustão.

f. •

U) _ flaaraate^alidadè do Decreto Estadual n° 50.017. de 9de janeiro de 2013, assinado
pelo Governador do Estado do Rio Grande do Sul, oue promove empreendimentos que nao
tem licença ambiental. Causa estranheza à sociedade gaúcha que, apesar de não ser apresentada a ,
seqüência do processo de AAI, oGpverno'do Estado teriha publicado este Decreto que.depoe contra
a necessária forma'republicana de gestão pública, pois o atropelo da medida, acabou por
expectativas políticas quando da criação do Grupo de Trabalho e Fórum, com setores econômicos,
políticos eoutros setores potenciais apoiadores do empreendimento, ademais com uso de recursos
públicos. Também existe uma-visível distorção do papel dos órgãos, já que oGTmclui também a ,
presença da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, qúe tem como atribuição, justamente, participar
junto com oIbama dos licenciamentos dos empreendimentos. Qualquer processo de licenciamento
deve prever também apossibilidade de indeferimento pelos órgãos ambientais, oque acreditamos
que, do ponto de vista técnico, isso ocorreria muito provavelmente, devido asituação jaxrrUca do
rio Uruguai. ODecreto declara; ademais, que "a construção das hidrelétricas Garabi e Panambi
promoverá o desenvolvimento social e econômico da região"* afirmação peremptória, que não
apresenta nenhum embasamento técnico-científico para isso. Mesmo que oDecreto admita também
que a "construção das hidrelétricas provocará impacto social e ambiental na região",
basicamente, fica evidente a intenção de tratar o assuato como "fato consumado", forçando
politicamente a aprovação dás licenças e a, efetividade das questionáveis vantagens destes
megaempreendimentos hidrelétricos. Outrossim, cabe assinalar que oGoverno do Estado alem de

' desconsiderar anecessidade de término da Avaliação Ambiental Integrada está passando por cima
do Art. 9o da Política Nacional de Meio Ambiente. (Lei n° 6.938, de 31 de agosto, de 1981) que
institui o Zoneamento Ecológico-Econômico, instrumento público fundamental no planejamento
não só de empreendimentos' e atividades, mas na gestão econômica e ambiental, garantindo
diretrizes claras de proteção da biodiversidade e dos direitos da sociedade como um todo, visando
as vocações econômicas locais e sustentáveis dos elementos de suporte z. vida. O Decreto

-desconsidera; que muitos outros empreendimentos, como dos mais recentes casos da UHE Barra
Grande e UHE Foz do Chapecó, deixaram centenas de-famílias forçadas a se deslocar de suas terras
sem adevida indenização, o que se confronta com o do Art. 162 da Constituição do Estado do Rio
Grande do Sul, què destaca que não é permitida a inundação da bacia de acumulação das obras de .
hidreletricidade até que seja assegurado oreassentamento ea indenização para todos os atingidos.

\7\ Ausência de informações isentas e idôneas dos órgãos públicos, aos potenciais atingidos,
não somente por parte de empresas e governos interessados nos empreendimentos, o que vem
ocorrendo, já que as áreas previstas para inundação, por exemplo, nos dois empreendimentos.-'
dados que não foram ainda esclarecidos por parte da Eletrobras - podem chegar a mais de 70 mil
hectares, afetando diretamente ou indiretamente dezenas de milhares de pessoas. Tal fato
ultrapassa, por exemplo, a superfície de alagamento prevista para a polêmica UHE"Belo Monte.
Neste sentido, principalmente, não é mais .possível que as empresas privadas, com passivos
ambientais e com o inerente interesse na lucratividade crescente, sejam as principais responsáveis,
por levar as informações à população e aopovo gaúcho. Neste item, é mister a responsabilidade
pelas informações dos riscos socioambientais serem repassadas oficialmente pelos órgãos de.
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atribuição no tocante ã área ambiental, no caso o Ibama,- para esclarecer quanto aos riscosIbSs desL megaobras àpopulação potencialmente atingida, especialmente as milhares de .
•SS éagricultores familiares. Ecabe àSecretaria Estadual de Meio Ambiente o

esclarecimento às prefeituras, àcomunidade local eàpopulação do Rio Grande do Sul quanto aos• 3STeto aXque Estadual do Turvo, no caso da UHE Panambi, equanto aquestão de comogerencitTquestão das espécies ameaçadas na região, protegidas^pelos^Decretos Estaduais
f2!oSo2 (Flora Ameaçada) eDecreto 41.672, de 11 junho de 2002 (Fauna Ameaçada). v
Àk^,»^» nnanto às õ™<™* alternativas enerrétiras existentes no Brasil eafalta
^jgde^ciU» *U "cional de energia, AANEEL está sendo quêsüonad^a peIo
Triounal dé Contas da União epelo Ministério Público Federal por .rregulandades efalta del^^ot:Per^e por não levar adiante programas de efi«e.rgq.
contariam com mais de 5bilhõeá de reais. Segundo International Rivers (2012) OBrasil joga
Zo um enTmTe quantidade de energia elétrica que poderia ser aproveitada para o seu

SS,a^o"Tu"me?mrcoma consto da hidre,é.ricas exis.en.es no rio Lrugua,, a
SàWtóGrande, por exemplo, nâo promove sequer frança energeta tal que
S os apagôes ftequen.es para os próprios municfp.os sede das ^"S cc™ PmhaUia
Sra (RS) eAnita Garibaldi (SC), conforme queixas por parte dos propnos prefertos (Catarse,
2013; Correio dos Lagos, 2014). ' . , ' •• \ .

Sm-,«=s-5S_S:R_H
_5SSâ=sS__í:s=r-ss:• •,
população gaúcha ebrasileira. . .
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Atenciosamente,

Biól. Dr. Paulo Brack - »
Conrdènador-aeral-(51)38087550; 91423220 ••« K >COOraenaaor gemi w , Rua Fernando Machado, 464 - B. Centro
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TERMO DE COMPROMISSO
-

* Termo de Compromisso que^enb^ £•*» £*£ £
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos wann»

• •••_&jí*SjbSíS£S*í«hrm como o estabelecimento de diretrizes gerais para a

- localizados na Bacia do Rio Uruguai-

Renováveis, neste ato designado>_*W«*_g m^tod* por seu Presidentevmculado.ao Minist^ ^rrA GRANDE
MARCUS -^Sf^^^^^^^éS^ BAESA,

.... S.A., neste ato ^«f^.^SS^AIbato Bezerra de Miranda e
representada por seu DiretorS^^^^j^téRIO DE MINAS Ep£ sua Procuradora Alacir Borges Schmi*,o *^^ doravante
ENERGIA, neste ato fit^J^tJS^£^^ Tiomno
denominado MME, ^^^fl^^^^Tonçài.cs Guerreiro, oTolmasquim epelo^^^^^^ como segundo
MINISTÉRIO DO MEIO AW^^JZ^ pelo seu Secretário-

^~H__sE£s_sK-a
ssssss£Kí2;-—«q—a-™» •,*"•-
SSSB^tt__3S8s$SíLu^Guarnier^todosemconjuntoomdenoxnm^

• ' -'• • '

.

-

CONSIDERANDO:
; . • '• ,.: *, - . •. - ' ^

... ..... • i .

1) ser objetivo de todos manter omeio ^^^T^Te-^ """"y "} s^cieSde com intuito de se obter uma vida saudável ede qualidade,

! . fc
•

v
.

.

.



. - •.: '•> ' • '

, ..,'. .'•".' • Termo de Compromisso - fls. 2 *
•<" . . ' v ' , j>«A^;?

-

• "O
C

2) que compete ào Poder Público defender epreservar oMeio Ambiente, nos termos 'y „
do art. 225 da Constituição Federal; vÇ^&N

••'• ,- •• '• *' /$r ' ^
3) que OMME tem aresponsabilidade de zelar pelo adequado equilíbrio entre aoferta/g^^

' ;> ea demanda por energia elétrica no País, observados os princípos gerais mj6fó> i
modiddáde tarifária e do desenvolvimento dos, recursos energéticos de formaV,
ambientalniente sustentável;

4) 'que compete ao MMA propor políticas enormas, bem como definir estratégias,
visando nustentabilidade ambiental do desenvolvimento econômico e social do

V

visando a suitoiuu/iuuuuv .—*—

• -. País- % ' " !

<\ —/^«.tv** ao MPF promoveratos iudiciais e extrajuu
_

• :
-

i!

5) quecompete ao MPF promover atos judiciais eextrajudiciais destinados aproteção
aVdireitos difusos e coletivos indisponíveis do cidadão e do consumidor, nos

', termosda Constituição Federal elegislação ordinária;

6) que a legislação ambiental brasileira determina que a construção, instalação,
ampliação e funcionamento de atividades utilizadoras de recursos ambientais,
efetivou potencialmente poluidoras, bem como qualquer outra que causar
degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão competente;

'Aque é da competência do IBAMA proceder ao ücenciameuto ambiental de
i Lpreendimentos eatividades com ^^^^^f^ m"&

nacional eregional, nos termos da Resolução CONAMA n2 237/97;

8) que as Resoluções CONAMA n* 01/86, 06/87 e237/97^1ecem as diretrizes
' Sra a' concessão do ücenciamento ambiental de obras de grande impacto

ambiental;

9) que ditos empreendimentos deverão atender às exigências do IBAMA para fins de
licenciamento ambiental;

K»aue aLd n° 9.985, de 18 de julho de 2000, estabeleceu, para empreendimentos de
significativo impacto ambiental, a exigência de o empreendedor apoiar a
inxplantação e manutenção de unidade de conservação do grupo de proteção
integral, cuja forma de cumprimento foi regulamentada pelo Decreto n 4.340, de
22 de agosto de 2002, arts. 31 a34;f

11) que aBacia do Rio Uruguai dispõe de Estudo de inventário ffidrelétrico elaborado
entre 1978 e 1981, aprovado pelo extinto Departamento Nacional de Águas e
Energia Elétrica (DNÁEE), e que tal estudo encontra-se atuaüzado para fins de
definição dos aspectos de viabüidade técnica dos aproveitamentos para exploração

- do potencial energético da bacia;

12)a importância de se identificar e avaliar os efeitos sinérgicos e cumulativos
resultantes dos impactos ocasionados pelo conjunto dos aproveitamentos em
planejamento, construção eoperação situados em uma mesma bacia hidrográfica;

.

13)ser do interesse público a conclusão do aproveitamento hidrelétrico denominado
Barra Grande, quinto maior aproveitamento do conjunto de empreendimentos cuja ^

vVA ,- '
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Compromisso-fls^^-
o

o
cr-

oRioPelotaj^a^do^* A,
concessão já foi outorgada, com 690 ^"JKgftp Sul ed^ta^atoa, "m

necessário para cx.pa»»*»' ^ . íu-jarv / as z,-"^reQuisitos de cunho ambiental, V^âfo

i * nn Estudo de Impacto Ambientaln3n foi devidamente contemplada, no fcsruuu nem

'. . ... i___ TOAivAA n° 02001
• de construção, cuja pai<u^^ —

rids fl0 Processo Administrativo IBAMA tf 02001.000201.98- ,, 17) os elementos contidos no Processo A ^

RESOLVEM: ,

jantesdk cláusulas econaçõas asepur;
- '•• • '• . ..•• ;

CLÁUSULA PRIMEIRA
DOOBJETO

'Co^o^do^T^-^^^-^X^^
para execução de ações «tí&«SSS5* em especial asupressão *
^^iS^S-^au^X^^aTs

<

CLÁUSULA SEGUNDA _
DOS COMPROMISSOS DA BAESA

_rf_s=aB^ttsíStsa-á£- i
BAESAseobrigaa: ',| V. ,• Jf; jfe*

^

••'••;
• • . . - • - - . • •

. • . • .
:•

-. .. Tim* —' -

[os naBacia do Rio Uruguai.

•:/.••• > .••. :; i •/'

p
V
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Termo de Compromisso - fls. 4 á*

-i
"\1

v

a" '

. ' •

3\I - Implantar banco de germoplasma ex-situ para as espécies ameaçadas de extinção,
•abrangendo amostras de diferentes populações na área natural de ocorrência, bem como
amostras de populações ameaçadas, sendo, no mínimo, as. 13 espécies referidas no
levantamento executado pela Bourcheid Engenharia, incluído no Processo fg.
Administrativo IBAMA n° 02001.000201.98-46. : ; W*lSt&
*'• ' - ' ' . ' '' .''•'.'."' \oJj^^
II- Formalizar convênio com entidade de pesquisa gabaritada para a execução das ações
descritas nas alíneas "a" a/T a seguir, preferencialmente localizada na área sob
influência do aproveitamento, num prazo máximo de 90 (noventa) dias, como medida de
mitigação &compensação ambiental, tendo como objeto a conservação dos recursos
genéticos, consistindo basicamente nos seguintes itens:

a Resgate do germoplasma de forma aamostrar avariabilidade genética das
populações das espécies - alvo; ,
b. Conservação do germoplasma ex situ ein bancos de germoplasma
(conservação genética), para garantir réplicas em diferentes locais (câmaras de
conservação de sementes, bancos .ativos <le germoplasma {*;*??

.'

.• •

*

•

"j

criopreseryaçãp ecultura de tecidos para espécies com sementes recalatrantes);
variabilid.

r

c. Formação de mudas em viveiros com representantes da variabilidade
genética resgatada, para recomposição de áreas degradadas;.
d. Consideração do componente genético para subsidiar planos de manejo das
espécies-alvo;
c. Realização de estudos de variabiHdade. genética visando descrever os níveis
„ „ Aic+riu.,insn Ac vnríahitiHarle«enátíba entree dentro de populações naturais;eadistribuição da variabilidade genética entree dentro de populações naturais;
f. Realização de estudos de estrutura de populações eregeneração de espécies-
alvo para subsidiar aindicação de áreas prioritárias para instalação de unidades
de conservação. ,

m - Encaminhar, trimestralmente, às Unidades do MPF e da AGU signatárias,
relatórios acerca dos trabalhos realizados e dos valores despendidos pelas ações
descritas-nos incisosI e II destaCláusula

'

' •

•

. • -

IV - Cumprir com as demais condicionantes previstas na autorização de supressão de
vegetação que será parte integrante deste termo.

- - ."''..,•••- ' . . •'
, k V- Adquirir e transferir ao IBAMA área de terras num total aproximado de 5.740 ha

com características próprias de fitofisionomia de floresta ombrófila mista (floresta de
_ araucária), necessariamente constituída por vegetação primária e secundária em estágio

médio e avançado de regeneração. Essa aquisição está limitada a R$ 21.000.000,00
(vinte e um milhões dereais). h. ,. )x

VI - Fazer constiuir, no Município de Lages, sede do Quinto Pelotão de polícia Militar
de PrOtéção Ambiental do Estado de Santa Catarina, no valor máximo de R$ 150.000,00
(cento e cinqüenta mil reais).-

-

•

•

•

• » r /

'•'•Wg% • / ••••..'1 t v / ... .

Â ^

•'
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W- Investir R$ 100.000,00 (cem "^~*|g^S?ii!^^«
ÍeeXento,previSBnaUin-9.985/2000. ..

vm -investir KS í^^tó£t«Sadaptação do prédio do escntóno ealojamento do ^e^UCumacaminhonett

SSass_sugs_3_í«-tt
empreendimento, prevista na Lei n° 9.985/2000.

e^cendmtento, previstanaLei tf 9.985/2000.
X-Elaborar oPlano Ambiemal de Conservação eUsodb *g^***£%£ •

TERMO. ' -.'••;

XI -Procederá supressão de vegetação -^^fl^^^ta^ 'Barra Grande nos exatos termos previstos no Incjsole Parágrafos 1,2 e3 dauausui
i

i

"

•

Quarta.
,

..

' PARÁGRAFO PRIMEIRO. Oconvênio referido no incisou desta ^uk (teverá ser

após oqual será oconvênio considerado aprovado.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Aaquisição da área referida no inciso Vdesta Cláusula,
deverâ *r procedida, preferendalmentedentieRuelas conside^ preteri* para *
criação de unidades de conservação federais, descritas na Portaria n 508, *£M>SbrodeTo02, do Ministério do Meio Ambiente, com aredação alterada pela Portana
n° 178/04.

i .

V

PARÁGRAFO TERCEmO. ABAESA adquirirá, preferencialmente amigavelmente, a
área de terra mencionada no inciso Vdesta cláusula, no prazo de até 12 meses apartir da
emissão da ücença de operação para oempreendimento hidrelétrico eaaprovação, pelo
SA,láreaaseraSirida Na hipótese de a:*p*úç«or&>.se <?«W*"_g»
ameias à vontade da BAESA, como por exemplo, discordância a respeito do preço,
pendências documentais dos imóveis, dentre outros motivos que deverão ser devidamente
justificados, aBAESA solicitará ao IBAMA que envide esforços para a expedicaojto
Decreto de Utilidade PúbUca visando à desapropriação: da referida área, ficando este
reSsavel pordar os devidos encammhamentos normativos, devendo oaporte financeiro
até o limite antes mencionado ser suportado integralmente pela BAESA, nos termos do
inciso Vda Cláusula Segunda, '/l MA \R

: 'i,: ti.*- Wp )?
.

s
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: > Termo de Compromisso - fls. 6•jr

PARÁGRAFO. QUARTO. O prazo para execução das medidas mitigadoras
- compensatórias de qiie trata esta Cláusula será estabelecido de comum acordo entre a

BAESA e oIBAMA, devendo ser formalmente informado às demais PARTES que firmam
o presente TERMO.

-

• • •• . .

PARÁGRAFO QUINTO- O disposto nos incisos V é VI desta Cláusula consti
obrigação do empreendedor, independentemente da compensação ambiental já definida nos
termos do art. 36 da Lei n° 9.985/00.

PARÁGRAFO'SEXTO. Os custos decorrentes das obrigações pactuadas nesta Cláusula
correrão exclusivamente à contada BAESA.

PARÁGRAFO SÉTIMO. A empresa a ser contratada pela BAESA para a supressão da
vegetação mencionada na Cláusula Quarta, inciso I, deverá estar devidamente regularizada

. nos órgãos ambientais, ea destinação da madeira deverá ser comprovada; obedecidas as
vedações constantes na legislação pertinente.

PARÁGRAFO. OITAVO. As obrigações da BAESA constantes deste TERMO
^ . *__f_t_aá a„i, mitinirnao <» í>nTnrw*ni5flr;n«; ítfribuíveis à Emüresa emrepresentam a totalidade das mitigações e compensações atribuíveis à Empresa em

decorrência da existência de remanescentes de floresta ombrófila mista primária e em
avançado estágio de regeneração ria área de inundação do reservatório da usina, que nao
foram identificados nos estudos ambientais que subsidiaram o licenciamento ambientai do
AHE Barra Grande. \ - *

•: .'- • . •-',...-•-'•••.. . ' • • > ,-'...

• . .' ; .• -:.. '- •• • • • • - ..

gi-r ÁITCITI A TTTRÍ*KIRA

DAS DntÉTRIZES PARA AIMPLANTAÇÃO DO BANCO DE GERMOPLASMA:

- Para implantação do banco de germoplasma mencionado na Cláusula Segunda, inciso I,
deverá ser obedecido o seguinte: .

• ' . . . ' • : •
I-Dn-etnzes gerais; ., ( .

._ (' . •^
a) Implantação com base no padrão de distribuição da variabilidade do gcnoma do

•,•

.

:

:•

' •

núcleo e dogenoma do cloroplasto;
b) Etapas ediretrizes'de manejo,- conforme projeto técnico constante do convênio

, referido nâ Cláusula Segunda, Inciso II desteinstrumento;
,' ; '; ,.. 5•',:• ;,-•...• .< . . • . .'"..

n - Perfil da instituição:

a) experiência comprovada em pesquisas de genética, plantios experimentais emanejo
deflorestas nativas; ,, / , ' „>_ .

b) conhecimento das áreas geográficas objeto do trabalho eno contexto do bioma;

ç) comprovação de trabalhos científicos e técnicos com espécies nativas, em
fenologia da reprodução, demarcação de populações nativas, coleta e
Ijeneficiamentp de sementes, formação de mudas e plantios experimentais,
delineamentos e instalação deBanco Ativo de Germoplasma (BAG). >n i

' •• • <•'•" T mA rT Cfi»-,. i A . - /r l/l I f/t . \ar

•

•
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de Compromisso - fls. 7

CLÁSULA QUARTA
DOS COMPROMISSOS DO D3AMA

• \

I Conceder autorização de supressío de vegetação para a implantação^o
USSS»ÕSSS. de fiLa Grande, no £ * «~^»p*?7r-SLento, condicionada sua implementaçSo ao d*posto nos Parágrafos 1, 2
desta Cláusula

.

n Analisar eaprovar os termos do convênio referido na Cláusula Segunda, mcisan,
_S_ftSSffiS!ffiM==K-í^

•

IV - Aprovar aaquisição da área aser adquirida pela empresa referida na Cláusula
Segunda, inciso y, '

l*XS proteção inte^, cuja categoria *^***«**>t **
estudos necessários de acordo com odisposto nart. 22 da Lei n 9.985/00.

VI - Iíestinar parte dos recursos da compensação ambiental do Aproveitamento
mdreléuS^ 55 Grande de que trata oart. 36 da Lei W nos termos
especificados nos incisos VH, VDI eK.da Cláusula Segunda deste TERMO.

os documentos sokcitados na reunião realizada com técnicos do MPF em 26/08/2004,
no prazo de trinta dias após aassinatura deste TERMO.

Vffl - Priorizar a continuidade do processo de ficenciamento ambiental do
l Aproveitamento Hidrelétrico de Barra Grande, observado oinício do cumprimento das

condições constantes da Cláusula Segunda, deste TERMO, comprometendotse a
encaminhar ao MPF cópia do relatório da vistoria previa aser realizada para aemissão
da licença deoperação do empreendimento. - ,

IX - Dar osuporte técnico necessário ao MMA para a elaboração do ^RMO DE
REFERÊNCIA da Avaliação Ambiental Integrada dos Aproveitamentos Hidrelétricos
da Bacia do Rio Uruguai, a que se refere a Cláusula Oitava, bem como para o
acompanhamento eapreciação final dos estudos.

X- Apresentar, num prazo de 10 (dez) dias acontar do ato da assinatura deste TERMO,
documento contendo a localização georeferenciada das áreas referidas no parágrafo
terceiro desta Cláusula s% - • 'Jfíí. • À ^Z

A•/•''•:
•vXVi/v ; v

. <'
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•: • *s ' • V.

<_?
-

i^ílrio Público Federal, no prazo de 90 (noventa) dias, plano def^ com o respectivo

ambiental.-. .' {8VJSÜ-

S^n^^r^S^ado^PB»*~
de licenciamento.

Termo de Compromisso - fls. 8^
, t_ "' ~

^ .*

'

d^a lopalizam-se «« " ^££72* c^terizadas no Inventario
reservatório logo aÇW^^^^J^j^áatói**^^-• ' . reservatório logo aMSW!_5ii!itetodetomüMP-

- Andrade «t-aneiií».

lermoplasma vegeal gfeSüStófflSSSS* desteTORMO, iniciando a

manifestação em contrário do IBAMA. ./

quando concluídas *:«^_S^^STS em futuros processos de •Uação ambiental ££%£££*££&* na Bacia do Rio Uruguai,

-

.

•' ' t

•- • • . • •
•

•

•.

V
•

.

•

•'

.

CLÁSULAQPJNTA \,
DOS COMPROMISSOS DO MME

,.Promova direta ou pormeio da«Ég £*£gtSS&S

instrumento.

> •« Aa rpp «Mninários ou reuniões técnicas com o

. rs

*.;'•••-'•

•

. . i...:

-

s

• -

^. .^
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CLÁSULA SEXTA
DOS COMPROMISSOS DO MMA

. -• .

i; -Opinar sobre, os tomos do convênio referido na CWa Segunda, inciso D,
obedecendo oprazo estipulado no parágrafo primeiro daquela Cláusula.
n-Promover arealização de dois seminários, um no Munidpio de L^es/SC eoutro no
MuSoZcaSíTsul, iniciando pelo P^.-0'̂ ^M^ mST^F A?Ucontar da assinatura deste instrumento, com aP^^^^^J^^
eIBAMA para colher subsídios na região, necessários àelaboração do TERMUiWRESíClA para os estudos da Avaliação dental M^^prov^^
Hidrelétricos da Bacia do Rio Uruguai, a que se refere a Cláusula Sétima deste
Instrumento. ,

TTI Propor no prazo de 30 (trinta) dias, contado apartir dá realização dos seminários

, estlTda Avaüação Ammentalmteg^
do Rio Uruguai. •_•.'. .

IV -Acompanhar aexecução dos estudos emanifestar-se tecnicamente sobre orelatório
conclusão da Avaliação Ambiental Integrada dos Aleitamentos Hidrelétricos da
Bacia do Rio Uruguai, no prazo máxÍmo'de 2(dois) meses de seu recebimento.

V- Fazer realizar, no prazo de 12 meses após aassinatura deste Termo, estudos para a
criação de um corredor ecológico no Rio Pelotas que garanta ofluxo gemco amontante
da área de inundação da barragem de Barra Grande, interligando aregmo da calha do
Rio Pelotas e seus principais-afluentes, aos Parques Nacionais de São Joaquim e

^ Aparados da Serra.

'

ermo de Compromisso -fls.9 ^

yy • < I /%
^i^Sii^Hidrelétricos da Bacia do Rio /Avaüação Ambiental Integrada dos AFoveit^mWTadrelétricos aa Â

Uruguai.

Uruguai eapós'manifestação do MMA. . &/

pÍT^Podo', em razSo oa complexidade dos estudos.
DaDiruaFO SEGUNDO Prorrogação adicional do prazo referido no item anterior*£^uSfiS^objeto deTHRMO ADrnVO ao inslumeato aser ^
para aexecução desses estudos. /0^^•

. •

•• . -

•

.-

•

• .

V
*

•

a , , n

PARÁGRAFO PRTMFJRO. O MMA se articulará com o B3AMÁ, apoiando-o no
cumprimento dos incisos n, Tfl eIV da Cláusula Quarta. ^1 \

*n<
• V

$
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Termo de Compromisso - As. 1U ^>

— _<*• /

integrada dos Aprev«^^»drelemcos^assea ^^ ^ ^ como
•

-

..

'• ' ', '' •• ..'....'. • ' •• - • ' ' •••< . •' '
CLÁUSULA SÉTIMA . S
DAS ATRIBUIÇÕES DO MPF

rr^n/TD1?nAATSSO.

•Í»**H^ como ^
dispositivos-•PSfiSSáE^^ /^^diretrizes gerais nos WffJgggSgSS «, indicações derivadas dos estudos que /f ^em planejamento/projeto naBaciadoRip Uruguai, asmoicaço feN°#-
compõem aavaliação ambiental integrada %3P*

utaizadá nos eamdos da avahaçao•-*£*££££ Xiaçoes ambientais integradas

; /compromisso. .. :

«** tat£££Z*Z££%*'* ocasionados pelo conjunto

'.ttt /-\U:at4xrr»C' . > JUI-Objetivos:

^^°^eTde^eSeSe^c^io Pa.grefo Segundo desm
• Cláusula; e

•

'

f V.

hidrelétricos dabacia; ^ rM,. ^
1 •

IV-Escopo: U " . •, #. ,« i

* •

• .
1...
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Qftfc.04
,Tenno de Compromisso -fls. 11 ^>

visão de conjunto dos aproveitamentos objeto do estudo,
b aavaliação ambiental integrada não utilizará necessariammte as escalas /
lUiTauoSs em esmdos que contemplam um toco aproveitam»», .«
c os dados einformações1 sobre os meios físico biótico esóaoeco^^V^
serão compatíveis com aescala estratégica do estudo. 0

(°fl

PARÁGRAFO PRIMEIRO. No prazo de trinta dias após arealização dos\

%g%£J£m&M* Bacia doS Uruguai, ,ue observam as deflmçoes e
extensões estabelecidas nesta Cláusula

.. •

PARÁGRAFO SEGUNDO. OTERMO DE REFERÊNCIA para aAvabaçac.AmbienteiS^Hidrelétiicos da Bacia do Rio Uruguai será formalizado
pormeio de TERMO de COMPROMISSO especifico.

i ••

CLÁUSULA NONA
DA FISCALIZAÇÃO

Acelebração do presente TERMO não impede a fiscalização, pelas autoridades

...

- . • : ' "CLÁUSULA DÉCIMA
DA INADIMPLÊNCIA

&

• ;.: • ..
•.

Onão cumprimento, pela COMPROMISSÁRIA, dos prazos eobrigações sob í|ua direta
r-^nsabikdade consternes deste TERMO, importará, sem prejuízo das sanções pena* eSm^vafcabíveis, aobrigação de reparação de eventual dano ambiental decorrente
do descumprimento deste instrumento. . j ,

I - na cominação de pena pecuniária diária, corrigida monetariamente pelos índices
oficiais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observados os §§ 2 e 3 desta
Cláusula. ...

H-na execução judicial das obrigações nele estipuladas: , j
'•'''•'. ' • , '

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Odisposto no presente TERMO não elide a imposição de
sanção administrativa pelo COMPROMTTENTE àCOMPROMISSÁRIA, sempre que se
verificar descumprimento de quaisquer das cláusulas sob responsabilidade da^
COMPROMISSÁRIA, ou infração às normas ambientais. ^^ X i &**&

i

...

....•;.: -': ',-..-

••
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- Termo de Compromisso -rfls. 12 ^

• PARÁGRAFO SEGUNDO. Nã^córrerão contra aCOMPRONflSSÁWA eventuais^
2*§ ou cmiissões atribuídos únicaeexclusivamente às demais partes signatárias. " Hjfktl •-'

PARÁGRAFO TERCEIRO. Nao constituirá descumprimento do P"8^1™^/^Sm^seSapelaCOMPROMISSÁRIA,^^^|,
d^e^
Lei n° 10,406, de 10 de janeiro de 2002.

A
CLÁUSULADÉCIMAíggS^^tx^ái^'"DA ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES PACTUADAS

, .Este TERMO poderá ser alterado aexclusivo critério eaprovação das partes, mediante
TERMO ADITIVO.''

©
— p

• • '' ' ' ' ' ' ;'•' ' • .,' . •'•.•-! ' ;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -#
DAVIGÊNCIA

nnresente Termo com eficácia de título executivo extrajudicial, na formados art. 5o, §6°SS3!1A Foduzirá efeitos legais apartir de sua assinatura eterá vigência ate a
efetiva conclusão, das ações previstas neste instrumento.

dÃpublictdade

1

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

CompeteaoMME fazer publicaro extrato do presente TERMO MCOMPROMISSO, no

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

I ABAESA se compromete aPrenunciar, neste ato, aquaisquer F^ões de rdvmdicar

n ABAESA se compromete a desistir do Mandado de Segurança Procteso n°
2004 M00^1037 5-Vairso na 13' Vara Federal, Seção Judiciária do p^toFederal,SmmSS^ dTDiretor de Licenciamento eQualidade Ambientai edo Presidente

:-;. ' Sta^quetenTíor objeto aautorização de supressão d^ vegetação de^
presente termo.

- m-As partes declaram ereconhecem para os devidos lms que opresente TERMO M
m^PRO^SO estósendo firmado de comum acordo, com omtmta de equacionar aSnS?ofveTetaçt nTarea do reservatório do Aproveitamento Hidrelétrico de Barra
Srete SnXr, num futuro próximo, na mitigação dos impactos ambientais

i }'Ao ' l$ ^ f; ?\- jfc

•

.-•

•

V
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Brasília, 15 de setembro de 2004

Maurício Tiornno Tolmasquim
Secretário-Executivo doMME

- .

uicaroíoiiçalves Guerreiro MarcusJLujs
Secretário de Energia do MME ««?

/ • *

.A^/|Â/ J
Nazareno Jorg
Procurador da Rèpgblica emí-age^SC

Luciana Guarmen .

nr.\K-Dn p

Termo de Compromisso - fls. 13 ^
, • -• " ' ü j

c

decorreu** da implantação dos diversos «4«SaW<os mdrelénicos na Bacia do Rio
Uruguai.

TV Desde que tenha sido feito oresgate do germoplasma vegetal ea^ supressão de

concomitante com oseu enchimento.

Epor estarem de acordo, firmam opreste compromisso ^e contém 13 (treze) laudas,
10 (dez) vias deigual teor.

•• r •

Luciana uuarme» .
Procuradora daRepública em Caxias doSul/RS

# »

Moacir Antônio Machado daSilva
5 "

Procurador7

Carlos Al
Diretor

AGU

3sAnjosJ_,UJUS IZVUÍilJl.» ».— y ___ - — ,, j

Procurador-Regiorial daMi ião na4* Região

deMiranda Alacir Borges Schmidt .
daBAESA - Procuradora da BAESA •'' /• t &

'
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MINISTÉRIO DOMEIO AMBIENTE
SECRETARIA EXECUTIVA

'-• Esplanada dos Ministérios Bloco B-6°Andar sala
CEP 70068-901 - Brasília - DF'
Tel.: 2028 1308 Fax 2028 1770

' se@mma.gov.br

Ofício n.° $ /201M/SECEX/MMA

r

••

Brasília,# dejaneiro de20lf

v

* ' •'-'.• ..' .' -.•••'

A Sua Excelência o Senhor
FABIANO DE MORAES
Procurador da República :
Procuradoria da República no Município deCaxias do Sul
Rua Sinimbu n° 691, Bairro Nossa Senhora de Lourdes
950020-001 - Caxias do Sul/RS

s

. :' -
•

8 do Sul/RS
• • • -.'''•- •• '• ' 'y.

, "••'• ' ' '~ - '

.. '• A • • ', • •

Assunto: projeto-FRAG-RIO (Inquérito Civil n° 1.29.002.000076/2014-11).

• • • - • • ' •

Senhor Procurador, -

.

~

•

•

..

' .

Protocolo MMA
1621/2014-00

<

r,"

1 Refiro-me ao Ofício n° 26/2014,-PRM/CS, de 9de janeiro de 2014, por meio do qual |
Vossa Excelência solicita informações atualizadas acerca do andamento dos trabalhos do Projeto |
Frag-Rio, referente à Avaliação Ambiental Integrada da Bacia do Rio Uruguai, notadamente, |
quanto àconclusão das Etapas 2e3. - 1
2 Acerca da documentação solicitada, informo que, apenas no dia 3de dezembro pp, |
esta Secretaria recebeu acópia da prestação de contas do Convênio FFNEP N° 01.08,0360.00, na |
qual está inserido oRelatório final da etapa 2.
3 Como édo conhecimento de Vossa Excelência esse relatório já foi anterioraíente |
objeto de análise neste Ministério, ocasião em que foram solicitadas modificações^ %
complementações que, até omomento, não haviam sido atendidas. Por conseguinte, não foi
possível sem aanálise dos-documentos ora apresentados, aelaboração de parecer conclusivo sobre
o Relatório.

•

• • -

- , ' -
Atenciosamente,

( Ir-'

FRANCISCO GAETANI

Secretário-Executivo] MWstónorit*» Federai:
r, Caxias <&*»>• ,

m0i V

i

- \

/

5"~ ,

^ t&rféáeà fcfn Caxias oo Sul

RECEBEMOS £^
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECLUSOS NA1

Diretoria de Licenciamento Ambiental
SCEN Trecho 2 Ed. Sededo Ibama- Cx. Postal n* 09566Brasília - DF

CEP: 70818-900 e Telefone: (61) 3316-1282 - 1670
www.ibama.gov.br

OF 02001.002602/2014-21 DILIC/IBAMA

Ao Senhor

Michel François Drizul Havrenne
Procurador da República do Ministério Público Federal
Av Expedicionário Weber, n9 550 4e andar Cantro
SANTA ROSA - RIO GRANDE DO SUL
CEP.: 98.900-000

ÍQ
Fl.

:v
p^

T
j2^Z
7

Í̂OVAVEIS

Brasília, 21 de março de 2014.

Assunto: Inquérito Civil Público n» 1.29.015.000082/2005-72. OF/PDC/PRM/SR/RS
nfi 71/2014. Dilação de Prazo.

Senhor Procurador da República,

Em atenção ao Oficio acima epigrafado, considerando a complexidade inerente à
sistematizaçac das informações requeridas por Vossa Senhoria econsiderando ainda o
«pressivo numero de processos de licenciamento ambiental por todo opaís que

demandam providencias deste órgão no momento, solicitamos os bons préstimos de Vossa
Senhoria no sentido de dilatar oprazo estabelecido por mais 60 (sessenta) dias para
atendimento ao requisitado.

Atenciosamente,

IBAMA

THOMAZ>nAZAiefiF TOLEDO
DiretorSubstituto da Dlhc/IBAMA

pag. 1/1
21/03/2014 -11:17
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE VAss fl?
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS REÍVpVAVEK J

Diretoria de Licenciamento Ambiental

Coordenação de Energia Hidrelétrica
SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cx. Postal n° 09566 Brasília - DF

CEP: 70818-900 e Telefone: (61) 3316-1595 - 1596
www.ibama.gov.br

OF 02001.002741/2014-54 COHID/IBAMA

Brasília, 24 de março de 2014.

Ao Senhor

Valter Luiz Cardeal de Souza

Diretor da CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A.
AV. PRESIDENTE VARGAS

RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
CEP.: 20.071-003

Assunto: Licenciamento ambiental - AHE Garabi

Senhor Diretor,

1. Em continuidade ao processo de licenciamento ambiental do AHE Garabi, encaminho a
Autorização de Captura, Coleta e Transporte de material Biológico nQ 430/2014,
relativa às campanhas do EIA, tendo como documento norteador o Plano de Trabalho
enviado através dacorrespondência CTA - DG 7774 - 2013, com as alterações
acordadas na ATA de Reunião (em 17 e 18/02/2014) e aprovadas através do parecer n°
001090/2014 COHID/IBAMA.

2. Solicito que sejam apresentados, no prazo de 30 dias, os seguintes documentos: Carta
de aceite do Museu de História Natural do Capão da Imbuia, em Curitiba; Declaração
Individual de Aptidão de: Bruno de Almeida Lima, Celso Rios, Celso Parruco, Débora
Mota, Paulo César do Santos Filho; Plano deTrabalho consolidado (contemplando as
considerações da ATA de reunião e do Parecer ns001090/2014 COHID/IBAMA).

JanatM juliana {Mam Contato >
Coordenadora de Licenciamento

Atenciosamente, fitoA ^^SüSÍÍÍ*088
KÜV\ \\ SubstituíaxS*. \\<A ê8MI§>§§É*»BIHe/1BAMA

JANAINA JULIANA MARIA CARNEIRO SILVA

Coordenadora Substituta da COHID/IBAMA

IBAMA pag. 1/1 24/03/2014 - 16:14
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

5V
NC/Iflt,

V

^ã_£_:

AUTORIZAÇÃO DE CAPTURA, COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO

PROCESSO IBAMA

N° 02001.005246/2013-61
AUTORIZAÇÃO N° 430/2014

VALIDADE

12 meses a partir da data de assinatura

ATIVIDADE LEVANTAMENTO D MONITORAMENTO • RESGATE/SALVAMENTO

TIPO RECURSOS FAUNÍSTICOS D RECURSOS PESQUEIROS

EMPREENDIMENTO: AHE Garabi

EMPREENDEDOR: CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A.

CNPJ: 00.001.180/0002-07 CTF: 979.690

ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 20071-003

CONSULTORIA RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE: CONSÓRCIO ENERGÉTICO DEL RIO URUGUAY - UTE
(REPRESENTADO PELA INTERTECHNE CONSULTORES S.A.)

CNPJ/CPF: 8037805/20001-35 CTF: 37288

ENDEREÇO: AV. IGUAÇU, 100 - REBOUÇAS - CURITIBA/PR - CEP 80.230-020

COORDENADOR GERAL DA ATIVIDADE: Manoel José Domingues

CPF: 403486109-63 CTF: 210365

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:

Levantamento de mastofauna (inclusive quirópteros e mamíferos semi-aquáticos), avifauna, herpetofauna, entomofauna e
malacofauna de interesse médico e lepidópteros como bioindicadores na área de influência do AHE Panambi, a fim de
embasar Estudo de Impacto Ambiental - ELA do empreendimento.

Quantitativo de animais coletáveis para o levantamento: no máximo 5 espécimes, por espécie ou morfotipo, por campanha.
As coletas só serão permitidas em caso de dúvida taxonômica ou morte acidental. Para lepidópteros, insetos vetores e
moluscos de interesse médico: coleta sem restrição de número de exemplares.

Estão permitidas as seguintes marcações: quelônios: cortes nas placas marginais da carapaça; crocodilianos: cortes nas
cristas caudais e brincos numerados nas caudas; avifauna: anilhas do Cemave; pequenos mamíferos: brincos numéricos;
quirópteros: anilhas de alumínio.

ÁREAS AMOSTRAIS:

Área de influência doAHE Garabi, em 16 regiões amostrais, sendo 5 em território brasileiro e 11 em território argentino.
Além desses pontos, mais 2 áreas intituladas jusante A e B, servirão como áreas controle. Os pontos em território brasileiro
encontram-se no Estado do Rio Grande do Sul.

PETRECHOS:

Os métodos de capturaautorizados são: armadilhas fotográficas, armadilhas do tipo Sherman e armadilhas de interceptação
e queda (mastofauna); redes de neblina (quirópteros); redes de neblina (avifauna); armadilhas de interceptação e queda
(herpetofauna); aspirador elétrico, armadilha luminosa tipo CDC, armadilha de Shannon, conchas entornológicas, bomba
de sucção e sucção por pipeta (entomofauna); pinças metálicas e conchas de captura (malacofauna); puçás (lepdópteros);
armadilhas do tipo hoop, redes malhadeiras e puçá (quelônios) e; cambão ou laço (crocodilianos).

LOCAL E DATA DE EMISSÃO:

Brasília,

8 MAR 2014

AUTORIDADE EXPEDIDORA (ASSINATURA E CARIMBO):

Diretor de licenciamentoAjfofyital
Substituto

DILIC/IBAMA

Página 1/4



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

AUTORIZAÇÃO DE CAPTURA, COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO

PROCESSO IBAMA

N° 02001.005247/2013-61
AUTORIZAÇÃO N° 430/2014 VALIDADE

12 meses a partir da data de assinatura

DESTINAÇAO DO MATERIAL:
Malacofauna: Secretaria de Estado da Saúde - Divisão de Programas Especiais da Superintendência de Controle de
Endemias (SUCEN - DPE);
Entomofauna: Universidade de SãoPaulo - Faculdade de Saúde Pública/ Departamento de Epidemiologia;
Mastofauna, herpetofauna e avifauna: Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul.

ESTA AUTORIZAÇÃO NAO PERMITE
1. CAPTURA/COLETA/rRANSPORTE/SOLTURA DE ESPÉCIES EM ÁREA PARTICULAR SEM O

CONSENTIMENTO DO PROPRIETÁRIO;
2. CAPTURA/COLETA/TRANSPORTE/SOLTURA DE ESPÉCIES EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

FEDERAIS, ESTADUAIS, DISTRITAIS OU MUNICIPAIS, SALVO QUANDO ACOMPANHADAS DA
ANUÊNCIA DOÓRGÃO ADMINISTRADOR COMPETENTE;

3. COLETA/TRANSPORTE DE ESPÉCIES LISTADAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA MMA N° 03/2003 E
ANEXOS CITES;

4. COLETA DEMATERIAL BIOLÓGICO POR TÉCNICOS NÃO LISTADOS NO VERSO DESTA;
5. EXPORTAÇÃO DEMATERIAL BIOLÓGICO;
6. ACESSO AO PATRIMÔNIO GENÉTICO, NOS TERMOS DA REGULAMENTAÇÃO CONSTANTE NA

MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.186-16, DE 23 DE AGOSTO DE 2001.

Observação: AsAutorizações obtidaspor meiodo Sistemade Autorização e Informação em Biodiversidade (SISBIO) não
podem ser utilizadas para a captura e/ou coleta de material biológico referente ao processo de licenciamento ambiental de
empreendimentos.

NOMES:

Bruno de Almeida Lima

Celso Henrique Varela Rios
Celso Henrique de Freitas Parruco
Débora dos Santos Mota

Delsio Natal

Fernanda Stender de Oliviera **

Gilberto Gilmar Moresco

Manoel José Domingues *
Marco Antônio Monteiro Granzinolli

Marianna Botelho de Oliveira Dixo

Marina Janzanti Lapenta
Michel Miretzki

Patrícia Placona Diniz

Paulo César Araújo dos Santos Filho
Paulo Roberto Urbinatti

Silvia Helena de Oliveira

Taissa Deconto Voloschen

Tatiara Griz

* Coordenador

** Coordenadora assistente

EQUIPE TÉCNICA:

CTF:

3985259

3161936

1950931

28122190

316758

26763

4576354

210365

324629

474177

492647

26767

59755983

322060

1570504

303412

4895378

5202396

•
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

AUTORIZAÇÃO DE CAPTURA, COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO

PROCESSO IBAMA

N° 02001.005247/2013-61
AUTORIZAÇÃO N° 430/2014 VALIDADE

12 meses a partir da data de assinatura

CONDICIONANTES
1 Condicionantes Gerais:

1.1. Válida somente sem emendas e/ou rasuras;

1.2. O IBAMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes, bem como suspender ou cancelar
esta autorização caso ocorra;

a) violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
b) omissão oufalsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição daautorização;
c) superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.

1.3. A ocorrência de situações descritas nos itens "1.2.a)" e "1.2.b)" acima sujeita os responsáveis, incluindo toda a
equipe técnica, à aplicação de sanções previstas na legislação pertinente;

1.4. O pedido de renovação, caso necessário, deverá ser protocolado 60 (sessenta) dias antes de expirar o prazo de
validadedesta autorização.

2. Condicionantes Específicas:

2.1. Esta Autorização não permite a captura de animais silvestres além das áreas de influência do empreendimento
AHE Panambi.

2.2. Esta autorização só é válida para transporte de animais e/ou material devidamente identificados.

2.3. OPlano deTrabalho aprovado para osestudos de levantamento de fauna doAHE Panambi é aquele encaminhado
pela correspondência CTA - DG 7774 - 2013, com as alterações acordadas na ATA de reunião (em 17 e 18 de
fevereiro de 2014) e no Parecer n° 001091/2014. As campanhas de levantamento da fauna devem seguir
estritamente a metodologia descrita nos documentos supracitados.

2.4. Apresentar, em 30 (trinta) dias, a versão final do Plano de Trabalho do AHE Panambi, consolidando toda a
metodologia a ser aplicada nos estudos de levantamento, tendo como base a ATA de reunião, os documentos
intitulados: "Metodologia para verificação se o Rio Uruguai funciona como barreira geográfica Panambi/Garabi",
"Complementações entomofauna e malacofauna para PTPanambi/Garabi", "Complementação metodológica para o
estudo de lepidóptera Panambi/Garabi" e "Complementações quelônios", enviados por e-mail em 25/02/2014 e; o
Parecer n°001091/2014, seguindo rigorosamente as alterações descritas nestes documentos.

2.5. Osresultados do levantamento devem ser apresentados no Estudo de Impacto Ambiental doAHEPanambi.
2.6.Osseguintes procedimentos devem ser adotadosdurante a realizaçãodas atividades:

a) Osprocedimentos de biometria e marcação deverão serrealizados preferencialmente emcampo, de forma
a minimizar o estresse animal;

b)As armadilhas de interceptação e queda devem ser retiradas dos locais decaptura ou permanecer tampadas
entre os períodos de amostragem. Devem possuir dispositivo de segurança contra afogamentos e
hipertermia/hipotermia, como furos na base dos baldes, colocação de folhas, gravetos e vasilha d'água. As
vistorias devem ser, no mínimo, diárias(preferencialmente matutinas);

c) Os pontos de captura e solturade fauna silvestredeverãoser georreferenciados.

d) Animais exóticos (cuja distribuição geográfica não inclui o território brasileiro) capturados não devem ser
reintroduzidos. Deve ser apresentada destinação adequada paraessesanimais;
e) Todo o material biológico coletado deverá permanecer armazenado em local adequado até seu depósito na
coleção científica da Instituição receptora.

f) Acaptura, soltura, coleta e/ou transporte de animais só poderá ser realizada pela equipe técnica designada
por esta Autorização. Qualquer alteração na equipe deverá se comunicada oficialmente ao IBAMA;

g) Em caso de captura de animal silvestre raroou ameaçado de extinção a equipe de resgate deve comunicar
o IBAMA local imediatamente, para que sejam tomadas as devidas providencias quanto a destinação deste
animal conforme entendimento entre ICMBio e IBAMA;

^c
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AUTORIZAÇÃO DECAPTURA, COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO

PROCESSO IBAMA

N° 02001.005247/2013-61
AUTORIZAÇÃO N° 430/2014

VALIDADE

12 meses a partir da data de assinatura

2.7. Enviar ao Ibama, no prazo de 30 dias, os seguintes documentos e complementações:

a) Carta de aceite do Museu de História Natural do Capão da Imbuia, em Curitiba;

b) Declaração Individual de Aptidão de: Bruno de Almeida Lima, Celso Rios, Celso Parruco, Débora Mota,
Paulo César do Santos Filho;

2.8. Em até 30 (trinta) dias contados do final do prazo de validade desta Autorização, encaminhar a Declaração de
Recebimento original ou autenticada, emitida pela instituição de depósito, contendo a quantidade de espécimes
recebidos, o número de identificação em campo de cada indivíduo e sua espécie. Esse prazo poderá ser
prorrogado mediante a apresentação de documentação contendo justificativa a ser analisada pelo Ibama.

2.9. Em até 180 (cento e oitenta) dias contados do final do prazo de validade desta Autorização, encaminhar listagem
emitida pela instituição receptora do material contendo o número de identificação em campo de cada indivíduo
associado ao seu número de tombamento na coleção, para todos os animais depositados. Esse prazo poderá ser
prorrogado mediante a apresentação de documentação contendo justificativa a ser analisada pelo Ibama.

2.10. A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do Coordenador deve estar válida durante todo o período de
atividade do levantamento de fauna.

2.11. Todosos profissionais constantes na Autorização de Captura, coleta e Transporte de Material Biológico devem
manter-se sem pendências no CTF durante todo o período de vigência desta.

2.12. Esta autorização é válida para levantamento de fauna em território nacional, e por isso não exime a equipe
técnica dos procedimentos legais válidos na Argentina para pesquisa, coleta e transporte de material biológico em
território argentino.

•
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PAR. 001091/2014 COHID/IBAMA

Assunto: AHE Garabi - Levantamento do meio biótico (fauna terrestre).

Origem: Coordenação de Energia Hidrelétrica

1. INTRODUÇÃO

Ementa: Análise do Plano de Trabalho de

levantamento do meio biótico (fauna
terrestre) do Aproveitamento Hidrelétrico
Garabi e emissão de ACCTMB. Processo nQ

02001.005246/2013-61

Este Parecer objetiva avaliar o Plano de Trabalho do Meio Biótico da UHE Garabi,

encaminhado pela Eletrobras através da carta CTA-DG 7774/2013 (em 02/12/2013), no

que tange à amostragem da fauna terrestre, mamíferos aquáticos e semi-aquáticos,

quelônios e crocodilianos. Ademais, a presente nota corrobora os pontos discutidos em

Reunião entre a Eletrobras, a empresa de Consultoria Intertechne Consultores S.A. e o

IBAMA, ocorrida nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2014. Objetiva, ainda, avaliar a

documentação necessária à emissão da Autorização de Coleta, Captura e Transporte de

Material Biológico (ACCTMB).

2. HISTÓRICO

Após emissão do Termo de Referência definitivo foi solicitado pelo IBAMA, em 07 de

fevereiro, o agendamento de reunião entre IBAMA e Eletrobras com o objetivo de

promover a discussão da proposta do Plano de Trabalho para o Meio Biótico das UHEs

Garabi e Panambi. Em 12 de fevereiro, a Eletrobras respondeu a solicitação do IBAMA,

agendando a reunião para o dia 17 do mesmo mês. As reuniões foram realizadas em 17 e

18 de fevereiro (ATA em anexo), sendo acordado que seria encaminhado ao IBAMA na

mesma semana, via e-mail, as informações que não puderam ser resolvidas naquele

momento, a saber: detalhamento das metodologias e esforço amostrai para Quelônios,

Entomofauna e malacofauna vetores, e Lepidoptera; detalhamento de metodologia

proposta para a avaliação de isolamento geográfico; e a indicação da Instituição

depositária para Lepidoptera. Adicionalmente, a empresa deveria protocolar a solicitação

para emissão das Autorizações de Coleta, Captura e Transporte de Material Biológico, de

acordo com o documento "Procedimentos para Emissão de Autorização de Captura, Coleta

e Transporte de Material Biológico no âmbito do Processo de Licenciamento Ambiental"
elaborado pela Dilic/Ibama.
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Tal documento foi protocolado em 20 de fevereiro pela correspondência

CTA-DG-1325/2014, chegando à equipe técnica para análise no dia 24 de fevereiro. Após

análise da documentação, foram levantadas uma série de pendências que

impossibilitavam a emissão da ACCTMB. Tais pendências foram encaminhadas ainda no

dia 24 à Eletrobras por e-mail, no qual foi solicitado o envio das complementações

acordadas na reunião.

Em 25 de fevereiro foram encaminhados os documentos "Metodologia para verificação se

o Rio Uruguai funciona como barreira geográfica Panambi/Garabi", "Complementações

entomofauna e malacofauna para PT Panambi/Garabi" e "Complementação metodológica

para o estudo de lepidoptera Panambi/Garabi". Já o documento com as informações sobre

o levantamento de quelônios "Complementações quelônios" foi encaminhado em 26 de

fevereiro. Ainda nesta data, foi protocolada pela correspondência CTA-DG-1609 a Ata da

reunião dos dias 17 e 18/02/2014.

Em 27/02/2014 foi protocolada a correspondência CTA-DG-1632/2014 que sanou parte das

pendências relativas à documentação da equipe de campo. Os documentos foram

analisados e um e-mail foi encaminhado em 05/03/2014 à empresa elencando as

pendências encontradas. Por fim, as pendências referentes à documentação de equipe e

empresa de consultoria foram sanadas em 14/04/2014, possibilitando a análise contida

neste Parecer.

2. ANÁLISE

O Plano de Trabalho elenca como fauna terrestre a ser caracterizada a mastofauna

(inclusive quirópteros), avifauna, herpetofauna, entomofauna e malacofauna de interesse

médico, além do grupo dos lepidópteros como bioindicador. Também serão abordados

neste Parecer os mamíferos aquáticos e semiaquáticos, quelônios e crocodilianos como

alvos para os ecossistemas aquáticos. Abaixo são descritas as alterações na proposta do

plano de trabalho, acordadas durante as reuniões entre IBAMA, Intertechne Consultores

S.A. e Eletrobras:

Pontos amostrais:

Na proposta de Plano de Trabalho apresentada foram selecionados quinze pontos para

instalação das Regiões Amostrais, sendo quatro em território Brasileiro e onze na

Argentina. Além desses pontos, mais duas áreas intituladas de Jusante A e Jusante B,

foram descritas como grupo controle. A equipe do IBAMA ponderou a pequena

representatividade de amostragens na margem brasileira, além de considerar que as
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regiões dos tributários que serão afetados pelo enchimento do reservatório também
deveriam ser alvos do estudo. Além disso, o IBAMA considerou que as amostragens

realizadas somente em fragmentos preservados proporcionaria um diagnóstico ambiental

tendencioso da área de estudo. No intuito de amostrar essas áreas foi sugerida a

realocação do ponto G3A para a região entre arroyos e chimirra, além da inclusão de um
ponto do lado brasileiro. A equipe responsável pela aprovação dos estudos na Argentina
se manifestou contrária a realocação do ponto, argumentando que a seleção dessa área se

deu em função da alta diversidade local e por ser uma região diretamente afetada pelo

enchimento do reservatório. Dessa maneira, ficou acordada somente a inclusão do novo

ponto em território brasileiro. Algumas regiões amostrais, por não comportarem área
suficiente para armadilhamento de todos os grupos, serão amostradas apenas por

metodologias de observação (busca ativa e censo). A descrição das coordenadas
geográficas dos pontos, bem como a metodologia a ser utilizada nas diferentes áreas, para
os diferentes grupos, encontra-se detalhada na ATA(em anexo).

Indicação de análises e metodologias para verificar se o rio Uruguai funciona como

barreira geográfica:

O IBAMA solicitou também que fossem apresentadas análises no sentido de verificar a
possibilidade do Rio Uruguai servir como barreira geográfica para as espécies de flora e
fauna da região, ressaltando que este assunto já havia sido definido no Termo de
Referência aprovado. O detalhamento das análises foi enviado ao IBAMA através de e-mail,
em 25/02/2014. Foram indicados dois índices de similaridade para o estudo, o de

Sôrensen e o de Jaccard. Também foi sugerida a estimativa da diversidade beta para cada
uma das unidades amostrais, utilizando-se o índice de dissimilaridade quantitativo de

Sôrensen. Após esta etapa, será construído um dendrograma de similaridade de áreas,
decorrente de análises pareadas não ponderadas de grupos. Os resultados obtidos com as

análises descritas possibilitarão a indicação de programas específicos nas etapas

seguintes, se for o caso.

Alteração do esforço amostrai para amostragem da mastofauna. herpetofauna, avifauna:

O IBAMA solicitou a mudança de três para cinco dias de amostragem por ponto para os

grupos mastofauna, herpetofauna e avifauna. As metodologias que utilizam
armadilhamento permanecerão com esforço de três dias, uma vez que trabalhos
anteriores demonstraram uma queda na captura de indivíduos nas armadilhas a partir do
terceiro dia de amostragem. As metodologias que deverão ser repetidas por cinco dias,
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em cada região amostrai, são:

1. Mastofauna: Transectos de 2km, percorridos ao amanhecer e ao entardecer; Busca
ativa nos acessos e estradas (sem tempo delimitado); Avaliação de rastros
(TrackSurvey); Evidências indiretas e observações de terceiros;

2. Herpetofauna: Busca ativa (visual e acústica) em transectos e fora dos transectos;
3. Avifauna: Listas Mackinnon e Rotas aquáticas;

Detalhamento das metodologias de amostragem para entomofauna. malacofauna e

lepidoptera:

As descrições das metodologias sugeridas para amostragem de entomofauna,

malacofauna e lepidópteros estavam vagas, por isso foi solicitado o detalhamento do
esforço amostrai e das armadilhas propostas para os grupos supracitados. As

complementações exigidas foram enviadas através de e-mail em 25/02/2014:

» Entomofauna: Serão realizadas quatro campanhas, uma em cada estação do ano. Em
dez dias serão trabalhadas as duas hidrelétricas no lado brasileiro e, em seguida, se
reproduzirá a mesma estratégia na vertente argentina. A cada cinco dias será
trabalhada cada margem referente a cada um dos projetos. Em três desses cinco dias
serão priorizadas as coletas fixas e nos dois dias restantes as coletas exploratórias.
Foram definidas 12 regiões amostrais, sendo 6 para cada um dos empreendimentos
hidrelétricos estudados. Os apetrechos utilizados serão: aspirador elétrico (porte grande
e pequeno), armadilha luminosa tipo CDC, armadilha de Shannon, conchas
entomológicas, bomba de sucção e sucção por pipeta. O material biológico coletado será
tombado junto à Coleção Entomológica de Referência da Faculdade de Saúde Pública da
USP.

Malacofauna: As regiões amostrais serão as mesmas indicadas para entomofauna
vetora, obviamente com a coleta sendo realizada em locais com maior probabilidade de
encontrar exemplares da malacofauna. A duração das campanhas também seguirá o
padrão definido para entomofauna. Os apetrechos utilizados para as coletas serão pinças
metálicas e conchas de captura. A técnica de coleta a ser utilizada será a mesma
padronizada pelo Programa de Vigilância e Controle da Esquistossomose do Ministério
da Saúde (2008). Os caramujos que estiverem mortos (somente concha), serão
acondicionados em sacos plásticos e após o período de coleta também serão
encaminhados para Secretaria de Estado da Saúde - Divisão de Programas Especiais da
Superintendência de Controle de Endemias (SUCEN - DPE), para posterior identificação
e análise.

* Lepidópteros: As regiões amostrais serão as mesmas dos demais grupos de fauna
terrestre. Ametodologia de levantamentos para este grupo prevê a instalação de
transectos com 400 metros de comprimentos por aproximadamente cinco metros de
largura para cada uma das regiões amostrais. Em cada transecto serão realizados
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registros visuais e captura de adultos com a utilização de redes (puçás) durante três dias
consecutivos. Os transectos serão percorridos durante duas horas, entre as 10:00h e
14:00h, preferencialmente em dias com pouco vento. Também serão instaladas nove
armadilhas Van Someren-rydon em cada região amostrai, separadas a cada 50 metros,
ao longo dos transectos de busca ativa. As armadilhas serão abertas durante 3 dias
consecutivos as 7:00h da manhã e revisadas às 12:00h, quando serão fechadas. Na
Argentina o material coletado será depositado no Instituto Nacional de Medicina
Tropical em Misiones. No Brasil o material será depositado no Museu de História
Natural do Capão da Imbuia, em Curitiba.

A descrição completa das atividades supracitadas encontra-se anexada a este Parecer,
através de documento contendo as complementações, enviado por e-mail em 25/02/2014.
Ressalta-se que a aprovação do Plano de Trabalho, bem como a emissão da Autorização de
Captura Coleta e Transporte de Material Biológico - ACCTMB, não eximem o
empreendedor do cumprimento dos tramites Argentinos quanto à captura, transporte e
destinação (para território brasileiro ou argentino) dos espécimes coletados na Argentina.

Inclusão de metodologias e esclarecimentos quanto à amostragem da herpetofauna:

Durante reunião, realizada em 17/02/2014, foram solicitados esclarecimentos sobre as

técnicas de amostragem, uma vez que estas apresentavam-se confusas na proposta do
Plano de Trabalho. O detalhamento foi feito pela equipe técnica da empresa consultora,
com posterior anuência do IBAMA. Para este grupo será realizada a busca visual/auditiva
ao longo de transectos de 800m, percorridos duas vezes ao dia (uma vez no período
diurno e outra em período noturno). Haverá também busca ativa fora dos transectos, com
esforço contabilizado por unidade de tempo (no mínimo duas horas-homem de procura
diurna e duas horas-homem de procura noturna). Abusca ativa fora dos transectos poderá
ser realizada a pé ou de carro. Foi definida também a exclusão de entrevistas como
metodologia para esse grupo, uma vez que, em geral para a herpetofauna, são indicadas
apenas serpentes (e esses animais possuem uma variedade enorme de nomes populares
porregião, além de serem de difícil identificação). OIBAMA solicitou também que fossem
incluídas informações sobre encontros ocasionais e registros por terceiros, além da
padronização do esforço mínimo de busca ativa para 2h.

Alteração na metodologia descrita para amostragem de avifauna:

Para a Avifauna, o IBAMA questionou a possibilidade de serem utilizadas listas Mackinnon
com dez espécies, ao invés de vinte. Os consultores afirmaram, então, que esta
metodologia seria mais adequada, fixando o esforço mínimo de dez listas de dez espécies
por dia de amostragem. OIBAMA solicitou que a metodologia incluísse informações sobre

IBAMA pag.5/12 17/03/2014-13:59



^&0-.*«



ü
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENO

Coordenação de Energia Hidrelétrica

encontros ocasionais e questionou a possibilidade de serem realizadas em um mesmo dia,

observações ao amanhecer e ao entardecer em um mesmo ponto, ao invés de observações

alternadas como sugerido na proposta do Plano de Trabalho. A equipe técnica informou
que as observações serão feitas alternadamente ao amanhecer e ao entardecer porque as

observações serão alternadas entre regiões amostrais em um mesmo dia, mas que as

diferenças nas horas de amostragem por período serão consideradas nas análises dos
resultados. Não houve alteração na metodologia de rotas aquáticas.

Aumento no esforço amostrai para armadilhas fotográficas e considerações acerca das
metodologias para mastofauna:

O IBAMA solicitou o aumento de 5 para 7 dias de permanência das armadilhas

fotográficas em cada região amostrai. Além disso, questionou a possibilidade de aumento
no tamanho dos transectos de 2 para 5 km e a inclusão de armadilhas do tipo tomahawk
para as amostragens de mamíferos de pequeno porte. Este assunto foi amplamente
discutido durante a reunião. A equipe técnica responsável pela elaboração dos estudos
informou que transectos de 5km eram inviáveis devido ao tamanho dos fragmentos
utilizados como regiões amostrais. O IBAMA questionou a possibilidade dos transectos
serem realizados além dos limites desses fragmentos, entretanto, a equipe informou que

essas áreas adjacentes, na maioria dos casos, são áreas particulares com pivôs de
agricultura. Sugeriram em contra partida aumentar os esforços de busca ativa para suprir
a solicitação de aumento de esforço para metodologias de observação. Em relação às
armadilhas tomahawk, a equipe técnica da empresa consultora ponderou que os animais

capturados em tomahawk têm o mesmo porte dos animais capturados em shermans, e por
isso essas armadilhas acabam se sobrepondo. Como não são técnicas complementares

optou-se por utilizar somente as shermans, uma vez que essas se mostram mais eficientes
para captura de pequenos mamíferos. Ficou acordada então a permanência da extensão
de 2 Km proposta para os transectos e a não utilização de armadilhas tomahawk, contanto
que as armadilhas shermans utilizadas sejam de tamanho médio, de forma a cobrir o porte
de indivíduos que seriam capturados também em tomahawk. Por fim, através da ATA da
reunião foi enviada uma sugestão de roteiro para entrevistas sobre a mastofauna à

comunidade local.

Esclarecimentos sobre amostragem de mamíferos aquáticos e semi-aquáticos.

crocodilianos e quelônios:

Foram solicitados esclarecimentos quanto à amplitude da amostragem ao longo da área
do reservatório. A equipe técnica da empresa consultora informou que, em cada

campanha, toda a extensão do reservatório, incluindo os tributários, será amostrada no
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mínimo duas vezes. As amostragens, para cada grupo, se darão da seguinte maneira:

» Mamíferos aquáticos e semi-aquáticos: serão realizados dois percursos diários, um no
período matutino e outro no período vespertino. Dessa forma cada trecho escolhido será
percorrido quatro vezes por dia, sendo dois percussos rio acima e dois rio abaixo.

• Crocodilianos: serão amostrados através de censos noturnos em três campanhas de dez
dias ao longo das estações de enchente, cheia e vazante e uma campanha de quinze dias,
prevista a princípio para a estação seca, com o intuito de intensificar buscas por locais
de desova na região amostrada. Serão amostrados ambientes como o canal do rio e seus
tributários, corredeiras, pedrais, remansos, lagoas marginais ou insulares, com a
caracterização de microhabitats. Os animais serão capturados manualmente ou com
auxílio de cambão ou laço, terão seus dados biométricos coletados e serão marcados.
Nas campanhas de seca, os ninhais encontrados serão georreferenciados e
caracterizados, sem que haja intervenção direta nos mesmos. Foram solicitadas
complementações a respeito das metodologias utilizadas para esse grupo. As
complementações foram enviadas por e-mail em 26/02/2014, ressalta-se apenas que, de
acordo com entendimento entre IBAMA, Eletrobras e empresa consultora durante a
reunião, a área do reservatório deverá ser percorrida no mínimo duas vezes por
campanha (no documento enviado consta que o reservatório será percorrida no mínimo
uma vez).

' Quelônios: Serão realizadas três campanhas de dez dias ao longo das estações de
enchente, cheia e vazante e uma campanha de quinze dias, prevista a princípio para a
estação seca, com o intuito de intensificar buscas por locais de desova na região
amostrada. Os censos serão realizados durante a ida e a volta no período da manhã e no
final da tarde e a abundância será calculada pelo númerode indivíduos contados
visualmente durante o percurso. As informações sobre as possíveis áreas de desova
serão obtidas por incursões na área e informações da população local. No caso de
localização dessas áreas, elas serão caracterizadas, georreferenciadas e identificadas
com piquetes,será registrada a data e horário de localização. Caso a fêmea esteja no
local, após a deposição de ovos ela deverá ser identificada, medida, pesada, marcada e
solta no mesmo local. A amostragem por armadilhamento se dará com quatro redes de
espera do tipo malhadeira, com 150mcada uma (montadas por 20 horas e vistoriadas a
cada 2horas) e cinco armadilhas hoop (abertas por 48 horas, com vistoria diária) em
cada ponto amostrai. Poderão, ainda, ser utilizadas outras técnicas de pescarias
experimentais como capturas manuais, puçá, seva de acordo com os ambientes e
microhabitats encontrados nos locais de amostragem. As regiões amostradas serão
georreferenciadas e caracterizadas. Os quelônios capturados serão identificados,
medidos, pesados, os adultos sexados e terão a idade estimada e todos serão marcados
com código de cortes nas placas marginais da carapaça.

As complementações solicitadas para o grupo dos crocodilianos e quelônios foram
enviadas por e-mail (em 26/02/2014). Informações mais detalhadas das metodologias de
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amostragem encontram-se descritas no documento supracitado (em anexo).

Coleta de espécimes:

As coletas para a fauna terrestre serão limitadas a 5 indivíduos por espécie e só serão
permitidas em caso de dúvida taxonômica ou morte acidental. Só serão permitidas coletas
acima desse limite para entomofauna, malacofauna e lepidoptera.

9=-.

Amostragem no Parque Estadual do Turvo:

Para as amostragens a serem realizadas no Parque Estadual do Turvo é imprescindível a
autorização da administração da unidade de conservação. As coletas, nesse ponto, se

submeterão às restrições e condicionantes propostas pelos responsáveis pela gestão do

parque.

3. DOCUMENTOS PARA A EMISSÃO DA ACCTMB

Para a análise abaixo, foram verificadas os documentos encaminhados pela

correspondência CTA-DG-1632/2014, complementarmente, foram considerados os
documentos da correspondência CTA-DG-1323/2014 para o cumprimento das orientações
contidas no documento "Procedimento Para Emissão De Autorizações De Captura, Coleta

E Transporte De Material Biológico No Âmbito Do Processo De Licenciamento Ambiental

1) Identificação dos dados do empreendedor e da empresa de consultoria, conforme
indicado na Tabela 1, constante no Anexo I.

Atendido

O empreendedor encaminhou informações relativas a Centrais Elétricas Brasileiras SA
(CNPJ: 00.001.180/0002-07 e CTF: 979690, com Certificado de Regularidade válido até
10/05/2014) e a Intertechne Consultores S/A (CNPJ: 80.378.052/0001-35 e CTF: 37288,

com Certificado de Regularidade válido até 27/04/2014). O tempo de vigência do contrato
entre as empresas é de 21 meses.

2) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do coordenador geral e/ou coordenador
de área do Programa de Monitoramento, quando couber.

IBAMA pag.8/12 17/03/2014 • 13:59
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Atendido

Foram encaminhadas as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) do Coordenador,

Manoel José Rodrigues (ART - CREA-PR ns 20140570561), pela Correspondência
CTA-DG-1323/2014 e da Coordenadora Assistente, a bióloga Fernanda Stender de Oliveira

(ART - CRBio7 ns 07-0229/14), pela correspondência CTA-DG-1632/2014.

3) Declaração individual de aptidão e experiência para execução das atividades propostas,
contendo link do Currículo Lattes, CPF e CTF (Cadastro Técnico Federal) atualizado e sem

pendências dos profissionais responsáveis pelo trabalho em campo ou pela identificação
taxonômica e dos coordenadores, conforme Tabela 2, indicada no Anexo I;

Parcialmente Atendido

As informações sobre os integrantes da equipe e da coordenação, o link do CL e as
declarações de aptidão individual foram encaminhadas. A declaração individual do
Profissional Michel Miretzki não foi apresentada na correspondência CTA-DG-1632/2014,
mas havia sido previamente apresentada na correspondência CTA-DG-1323/2014.

Cabe ressaltar, entretanto, que para os profissionais Bruno de Almeida Lima, Celso Rios,
Celso Parruco, Débora Mota, Paulo César do Santos Filho foi apresentada uma única
declaração assinada pelo responsável da consultoria Probiota. De acordo com o
documento "Procedimento Para Emissão De Autorizações De Captura, Coleta E
Transporte De Material Biológico No Âmbito Do Processo De Licenciamento Ambiental" é
necessário que sejam encaminhadas declarações individuais, assinadas pelos próprios
profissionais, desta forma, esta é uma pendência.

Foram apresentados os Certificados de Regularidade do Cadastro Técnico Federal
(CTF)/IBAMA dos integrantes da equipe. Ressalta-se a obrigatoriedade de todos os
membros da equipe possuírem Certificados de Regularidade válidos durante todo o
período de realização das atividades referentes à Autorização de Captura, Coleta e
Transporte de Material Biológico em questão.

A tabela abaixo apresenta os integrantes da equipe, função, CPF, número do Cadastro
Técnico Federal e validade do certificado de regularidade:
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Bruno de Almeida Lima

Celso Henrique Varela Rios
Celso Henrique de Freitas
Parruco

Débora dos Santos Mota

Delsio Natal

Fernanda Stender de

Oliveira

Gilberto Gilmar Moresco

Manoel José Rodrigues
Marco Antônio Monteiro

Granzinolli

Mariana Botelho de Oliveira

Dixo

Marina Janzantti Lapenta
Michel Miretzki

Patrícia Placona Diniz

Paulo César Araújo dos
Santos Filho

Paulo Roberto Urbinatti

Sílvia Helena de Oliveira

Taíssa Deconto Voloschen

Tatiara Griz

Função Vai CR

Avifauna 313.901.988-20 3985259 14/06/14

Avifauna 046.253.206-23 3161936 27/05/14

Avifauna 223.950.668-77 1950931 25/05/14

Mastofauna 364.013.598-97 2812219 05/05/14
Entorno/Vetores 498.284.108-00 316758 10/05/14

Assist. Coord. 039.236.009-84 26763 13/06/14

Entorno/Vetores 035.794.679-05 4576354 09/04/14
Coordenador 403.486.109-63 210365 18/03/14

Avifauna 030.459.316-85 324629 07/05/14

Herpetofauna 053.644.138-37 474177 07/05/14

Mastofauna 200.503.358-80 492647 06/05/14
Mastofauna 610.080.019-53 26767 10/04/14
Malaco/Vetores 328.620.688-10 5975983 13/06/14

Avifauna 068.193.806-40 322060 24/05/14

Entorno/Vetores 830.253.408-00 1570504 10/05/14

Quel. ECroc 201.605.758-00 303412 16/05/14
Mastofauna 047.950.509-88 4895378 03/05/14

Mastofauna 066.912.709-40 5202396 03/05/14

v

Com relação à equipe técnica, nota-se que são listados 18 profissionais, sendo dois

responsáveis pela coordenação e que as equipes para os AHEs Garabi e Panambi são as

mesmas. Desta forma, temos 5 profissionais para o levantamento de avifauna, 5 para

mastofauna, 2 para herpetofauna (sendo uma a coordenadora assistente), 3 para

entomofauna de vetores, 1 para a malacofauna e 1 para quelônios e crocodilianos para

ambos os empreendimentos. Não estão listados profissionais para a entomofauna

bioindicadora (Lepidoptera).

Desta forma, é de responsabilidade da empresa que as equipes sejam suficientes para a

amostragem adequada da fauna de acordo com as metodologias do plano de trabalho e

que toda equipe de campo que for responsável pela coleta, captura ou transporte de

espécimes esteja acompanhada de, no mínimo, 1 profissional listado na ACCTMB.

4) Carta(s) de aceite original(is) ou autenticada(s) da(s) instituição(ões) que receberá(ão)
material biológico coletado, com identificação do(s) grupo(s) taxonômico (s) que
poderá(ao) ser recebido(s) e orientações quanto aos métodos de fixação e conservação de
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forma a garantira viabilidade e utilização do material coletado;

Parcialmente Atendido

Foram apresentadas cartas das seguintes instituições:

• Museu de Ciências Naturais da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, datada de
20 de fevereiro de 2014, para o recebimento do material relativos a mamíferos, Répteis,
Anfíbios e Aves. O material deverá estar separado por espécies e estar acondicionado
em frascos de vidro contendo álcool 70% (anfíbios, répteis, morcegos e carcaças de
outros mamíferos) ou taxidermizado (peles de mamíferos e aves), identificado
taxonomicamente e acompanhado dados de coleta.

» Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São
paulo, datada de 17 de julho de 2013, para o recebimento do material relativo aos
insetos vetores.

» Laboratório de Malacologia da Divisão de Programas Especiais (DPE) da
Superintendência de Controle de Endemias da Secretaria de Estado da Saúde - SUCEN
- Divisão da Grande São Paulo, datada de 25 de fevereiro de 2014, para o recebimento
do material referentes à malacofauna.

Desta forma, dentre os grupos cuja a amostragem é prevista no presente plano de

trabalho, há, ainda, a necessidade de apresentação de carta de aceite do Museu de

História Natural do Capão da Imbuia, em Curitiba, indicado no Plano como a instituição
que receberá o material biológico referente aos Lepidópteros.

4. CONCLUSÃO

O diagnóstico realizado no EIA tem como principal objetivo mensurar os impactos gerados
com a perda de área e quebra de fluxo oriundos da implantação das usinas nos
componentes da biodiversidade amostrados. Considerando a necessidade de elaboração
de um Plano de Trabalho que alcance este objetivo foram feitas alterações na proposta
inicial. Os pontos não consensuais entre IBAMA, Eletrobras e a empresa de consultoria,
foram amplamente discutidos em reunião. As alterações no Plano de Trabalho foram
descritas na ATA da reunião supracitada, com anuência de todos os presentes.

Diante do exposto, recomenda-se a aceitação do Plano de Trabalho com as alterações e
acréscimos firmados através da ATA de reunião, das complementações enviadas por

e-mail e deste parecer. Por fim, acrescenta-se que a entrega da versão consolidada do
Plano de Trabalho, será condicionante para emissão da Autorização de Captura Coleta e

Transporte de Material Biológico - ACCTMB.
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Com relação àdocumentação necessária àemissão da ACCTMB, foram encontradas as
seguintes pendências, que devem ser listadas em condicionantes específicas:

. Declaração Individual de Aptidão de: Bruno de Almeida Lima, Celso Rios, Celso Parruco,
Débora Mota, Paulo César do Santos Filho;

. Apresentação de carta de aceite para omaterial biológico referente aos Lepidópteros.

Brasília, 17 de março de 2014
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Analista Ambiental da COHID/IBAMA
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SI Centrais Elétricas Brasileiras

Eletrobras

ADO NO IBAMA | DG

Av.Presidente Vargas, 409-13°
20071-003 Rio de Janeiro - RJ
Telefone: (21) 2514-6421

CTA-DG-e233T/2014

Rio de Janeiro, 24 de março de 2014.

Ao Senhor

THOMAZ MIAZAKI DE TOLEDO
Diretor de Licenciamento Ambiental Substituto
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
SCEN Trecho 02, Edifício Sede, Io andar
Brasília - DF

Assunto: Processo de Licenciamento Ambiental do AHE Garabi - Documentos relativos à
solicitação de autorização para captura, coleta e transporte de material biológico para os
estudos ambientais.

Senhor Diretor,

Em complementação as cartas CTA DG-1325/2014 e CTA DG-1631/2014 que solicitam
Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico, no âmbito da
elaboração de estudos ambientais do AHE GARABI, e conforme documento expedido pelo
IBAMA denominado "Procedimento para Emissão de Autorizações de Captura, Coleta e
Transporte de Material Biológico no Âmbito do Processo de Licenciamento Ambiental",
encaminhamos os seguintes documentos:

. Registro no CRBio, Declaração de Aptidão Individual e Currículo /artes do profissional
Vinícius Abilhoa.

Adicionalmente, informamos que a Bióloga Fernanda Stender (coordenadora assistente dos
estudos) também acompanhará a equipe responsável pelos levantamentos dos ecossistemas
aquáticos.

Atenciosamente,

Anexo mencionado.

VALTER LUIZ CARDEAL DE
Diretor de Geração

Em sua resposta favor citar nossa referência.
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Brasília, 21 de março de 2014.

À ELETROBRÁS
A/C Anibal Rodrigues Ribeiro Silva

V

.&=-

Ref.: AHE GARABI - Documentos relativos à solicitação de Autorização de Captura, Coleta
eTransporte de Material Biológico para os estudos ambientais da AHE GARABI.

Prezados Senhores,

Em adição à carta entregue em 20 de março p.p., encaminhamos em anexo documentos
originais referentes à solicitação de Autorização de Captura, Coleta e Transporte de
Material Biológico, no âmbito da elaboração de estudos ambientais do AHE GARABI,
para substituição de cópias anteriormente entregues ao IBAMA.

Documentos:

• Declaração individual de aptidão e experiência para execução das atividades
propostas de:

• Vinícius Abilhôa - Ictiofauna

• Quadro atualizado com as informações sobre os coordenadores e a equipe técnica
responsável pela consultoria.

• Cartas de aceite das instituições que receberãoo material biológico coletado:
/ Prefeitura de Curitiba - Secretaria Municipal do Meio Ambiente,

Departamento de Pesquisa e Conservação da Fauna - Museu de História
Natural Capão da Imbuia, carata de 13 de fevereiro de 2014, assinada pelo
Chefe de Divisão Vinícius Abilhôa - Borboletas.

Atenciosamente,

Marcr/s José paraim Guabiroba
Cocjjroenador de Projetos
ENGEVIX Engenharia S.A.
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DECLARAÇÃO

REF. Estudos Ambientais dos AHEs Garabi e Panambi, no rio Uruguai

Eu, Vinícius Abilhôa, portador do CPF 805.505.849-00 e do CTF/IBAMA 57.799 dou
ciência ao IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, que possuo a formação profissional
necessária para atuar nos estudos e levantamentos de ictiofauna referentes aos
Estudos Ambientais dos AHES Garabi e Panambi.

Curitiba, 10 de fevereiro de 2014
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PREFEITURA DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE PESQUISA ECONSERVAÇÃO DA FAUNA
DIVISÃO DE MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL

DECLARAÇÃO

Ass.

Declaro que o Museu de História Natural Capão da Imbuia (MHNCI), localizado em Curitiba,
Paraná, tem interesse em receber e tombar em sua Coleção Científica de Borboletas
exemplares testemunho coletados durante o Estudo de Impacto Ambiental de dois
empreendimentos hidrelétricos a serem construídos no Rio Uruguai, a AHE Garabi e a AHE
Panambi.

Estes estudos serão realizados nos municípios de Garruchos, São Nicolau, Pirapó, Porto Xavier,

Roque Gonzales, Porto Lucena e Porto Vera Cruz, para a AHE Garabi e Alecrim, Porto Mauá,
Tuparendi, Novo Machado, Tucunduva, Doutor Maurício Cardoso, Crissiumal, Tiradentes do
Sul, Derrubadas e Santo Cristo, para a AHE Panambi, todos eles localizados no Estado do Rio
Grande do Sul. Este estudo será executado pelo Consórcio Energético dei Rio Uruguai - UTE,

CNPJ n^ 17.767.313/0001-72, sob responsabilidade técnica da bióloga Fernanda Stender de

Oliveira (fernandastender@terra.com.br).

Os exemplares somente serão recebidos mediante a apresentação de cópia da respectiva
licença de coleta emitida pelo IBAMA. O material, separado por espécie, deverá ser alfinetado
e identificado taxonomicamente, acompanhado de dados de coleta e dos determinadores das
espécies. Solicitamos que os exemplares testemunho sejam depositados até 6 (seis) meses
após o final do projeto.

Curitiba, 13 de fevereiro de 2014.

Vinícius Abilhôa

Museu de História Natural do Capão da Imbuia

Chefe de Divisão

Secretaria Municipal do MeioAmbiente/PMC - CNPJ 76417005/0013-10
MHNCI - Museu de História Natural Capão da Imbuia
Rua Prof. Benedito Conceição. 407 CEP: 82.810-080

Tel./Fax: (41) 3313-5735 vabilhoa'</;uol.corn.br
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÃVE
Diretoria de Licenciamento Ambiental

Coordenação de Energia Hidrelétrica
SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cx. Postal n» 09566 Brasília - DF

CEP: 70818-900 e Telefone: (61) 3316-1595 -1596
www.ibama.gov.br

OF 02001.002741/2014-54 COHID/IBAMA

Brasília, 24 de março de 2014.

Ao Senhor

Valter Luiz Cardeal de Souza

Diretor da CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A.
AV. PRESIDENTE VARGAS

RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
CEP.: 20.071-003

Assunto: Licenciamento ambiental - AHE Garabi

Senhor Diretor,

1. Em continuidade ao processo de licenciamento ambiental do AHE Garabi, encaminho a
Autorização de Captura, Coleta e Transporte de material Biológico ns 430/2014,
relativa às campanhas do EIA, tendo como documento norteador o Plano de Trabalho
enviado através da correspondência CTA - DG 7774 - 2013, com as alterações
acordadas na ATA de Reunião (em 17 e 18/02/2014) e aprovadas através do parecer nQ
001090/2014 COHID/IBAMA.

2. Solicito que sejam apresentados, no prazo de 30 dias, os seguintes documentos: Carta
de aceite do Museu de História Natural do Capão da Imbuia, em Curitiba; Declaração
Individual de Aptidão de: Bruno de Almeida Lima, Celso Rios, Celso Parruco, Débora
Mota, Paulo César do Santos Filho; Plano de Trabalho consolidado (contemplando as
considerações da ATA de reunião e do Parecer ne001090/2014 COHID/IBAMA).

Atenciosamente,

JANAINA JULIANA MARIA CARNEIRO SILVA
Coordenadora Substituta da COHID/IBAMA

janaína Juliana Hària Comam Jfo.
Coordenadora de Licenciamento

de Hidrelétricas

QQHI êflfiWHA
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24/03/2014 - 16:14
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVA

Coordenação Geral de Infra-Estrutura de Energia Elétrica

DESPACHO 008813/2014 CGENE/IBAMA

À Diretoria de Licenciamento Ambiental

IO

'<£

FLS ZM

—m=±-

Brasília, 28 de março de 2014

Assunto: Emissão da ABio n° 436/2014 - UHEs Panambi e Garabi

Trata-se da continuação da análise do pedido de Autorização para Captura, Coleta e
Transporte de Material Biológico, em favor da Cenrais Elétricas Brasileiras S/A, para a
execução dos estudos de impacto ambiental das UHEs Panambi e Garabi.

OPlano de Trabalho já havia sido acordado juntamente com os especialistas responsáveis
em fevereiro do ano corrente, ficando pendente a relação dos especialistas brasileiros
responsáveis pela execução e acompanhamento das campanhas de levantamento em solo
brasileiro, assim como a apresentação da instituição recebedora dos espécimes coletados.
Ambos foram apresentados nas correspondências CTA-DG-21 37/2014
e CTA-DG-2138/2014. Os dados apresentados estão de acordo.

Sem mais a relatar, encaminho para consideração superior

4íJ-)rA»^£ ^> L-rL^i M
HENRIQUE CESARIeM^S JUCÁ

Analista Ambiental da CGENÈ/IBAMA

,rõ 40-04-Jõm IO;J&h
28/03/2014 - 15:32
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

FLS

fuB.

AUTORIZAÇÃO DE CAPTURA, COLETA ETRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO
VALIDADE

12 meses a partir da assinatura
PROCESSO IBAMA

02001.005247/2013-61;
rnnni nns7.4ft/7.ni.vifi

AUTORIZAÇÃO N°
436/2014

ATIVIDADE: (X) LEVANTAMENTO D MONITORAMENTO D RESGATE/SALVAMENTO

TIPO: D RECURSOS FAUNÍSTICOS | RECURSOS PESQUEIROS

EMPREENDIMENTO: UHEs Panambi e Garabi

EMPREENDEDOR: Centrais Elétricas Brasileiras S.A.

CNPJ: 00.001.180/0002-07 !CTF: 979690

ENDEREÇO: Av. Presidente Vargas. 409 - 13° andar - Centro - Rio deJaneiro/RJ

CONSULTORIA RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE: Consórcio Energético dei Rio Uruguai (Intertechnc Consultores
S.A.)

CNPJ/CPF: 80.378.052/0001-35 CTF: 37288

ENDEREÇO: Av. Iguaçu. n° 100 - Bairro Rebouças - Curitiba/PR - CEP 80.230-020

COORDENADOR GERAL DA ATIVIDADE: Manoel José Domingues

CPF: 403.486.109-63 CTF: 210.365

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Levantamento da biodiversidade do ecossistema aquático para elaboração dos estudos de
impacto ambiental das UHEs Panambi e Garabi

ÁREAS AMOSTRAIS: a montante do eixo planejado daUHE Panambi. ajusante deste: ea montante do eixo da UHE Garabi
e a jusante desta, totalizando 14 pontos decoleta (subdivididos em margem esquerda, direita e centro)

PETRECHOS: Ictiofauna: Redes de espera com 7. 10, 15, 20, 30,40. 50. 60. 70. 80. 100 e 150 mm entre nós opostos e 20 a
30 mde comprimento, espinheis (100 anzóis), vara de pescar, redes de cerco. puçá. peneiras; Ictioplâncton: redes de
ictioplãncton (500 microns): Fitoplãncton (rede de 20 um), frascos de 250mL: Zooplâncton (redes de 50-60 um);
macroinvertebrados bentônicos (draga de Tamura)

DESTINAÇÃO DO MATERIAL: Museu deHistória Nacional Capão daImbuia - Curitiba/PR

ESTA AUTORIZAÇÃO NAO PERMITE
1. Captura/coleta/transporte/soltura de espécies em área particular sem oconsentimento do proprietário;
2. Captura/coleta/transporte/soltura de espécies em unidades de conservação federais, estaduais, distritais ou municipais,

salvo quando acompanhadas daanuência doórgão administrador competente;
3. Coleta/transporte de espécies listadas na Instrução Normativa MMA n°03/20O3 c anexos CITES, bem como as INs

MMA 05/04 e 52/05 e no Livro Vermelho de Espécies Ameaçadas bem como de espécies constantes em lista oficial
do estado do Rio Grande do Sul:

4. Coletade material biológico por técnicos não listados no verso desta:
5. Exportação de material biológico:
6. Acesso ao patrimônio genético, nos termos da regulamentação constante na Medida Provisória n° 2.186-16. de 23 de

agosto de 2001.
Observação: As Autorizações obtidas por meio do Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade (SISBIO) não
podem ser utilizadas para a captura e/ou coleta de material biológico referente ao processo de licenciamento ambiental de
empreendimentos.

AS CONDICIONANTES DESTA AUTORIZAÇÃO ESTÃO LISTADAS NO VERSO DESTA FOLHA

LOCAL E DATA DE EMISSÃO:

Brasília-DF,

28 MAR 2014

A<> Sf^Job Xthhm

1/2

AUTORIDADE EXPEDIDORA

(ASSINATURAE CARIMBO):



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

AUTORIZAÇÃO DE CAPTURA, COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO
PROCESSO IBAMA

02001.005247/2013-61;
02001.005246/2013-16

AUTORIZAÇÃO N°
436/2014

EQUIPE TÉCNICA
NOMES CTF
Fernanda Stender de Oliveira (coordenadora assistente) 26.763
Vinícius Abilhôa 57.799

VALIDADE

12 meses a partir da assinatura

CPF

039.236.009-84

805.505.849-00

CONDICIONANTES

1. Condicionantes Gerais:

1.1. Válida somente sem emendas e/ou rasuras.

1.2.0 IBAMA mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes, bem como suspender ou cancelar esta
autorização caso ocorra:

a)violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;

b) omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram aexpedição da autorização: e
c) superveniència de graves riscos ambientais e de saúde.

1.3. Aocorrência de situações descritas nos itens "1.2.a)" e "1.2.b)" acima sujeita os responsáveis, incluindo toda a equirx
técnica, àaplicação de sanções previstas na legislação pertinente e(Decreto 6514. de 28 de Julho de 2008. Artigo 82).

1.4. Opedido de renovação, caso necessário deverá ser protocolado 30 (trinta) dias antes de expirar o prazo de validade desta
autorização.

1.5. Todos osprofissionais envolvidos deverão estar com seus CTF regularizados durante todo o período desta autorização.

1.6. Qualquer alteração nosmembros da equipe técnica ou nocoordenador deverá sercomunicado ao IBAMA.

1.7. Arenovação somente poderá serconcedida após ocumprimento das condicionantes especificas listadas abaixo.

1.8. Esta autorização é válida para levantamento de fauna em território nacional, e por isso não exime a equipe técnica dos
procedimentos legais válidos na Argentina para pesquisa, coleta e transporte de material biológico em território argentino.

2. Condicionantes Específicas:

2.1. Deverão ser seguidos de modo integral, os procedimentos apresentados no Plano de Trabalho Para Execução do Programa dei
Monitoramento do Ecossistema Aquático da UHEs Panambi e Garabi durante a fase de operação do empreendimento.

2.2. Acoordenadora do projeto e demais técnicos deverão rubricar todas aspáginas dos relatórios.

2.3. Assinatura dacoordenadora geral seresponsabilizando pelo conteúdo dosdocumentos.

2.4. No transporte até a instituição recebedora os espécimes deverão estar identificados individualmente.

2.5. Esta autorização deverá serutilizada no transporte deespécimes entre asáreas de coleta no reservatório ea jusante das UHE:
Panambi e Garabi e o Museu Nacional de Capão da Imbuia - PR.

2.6. Encaminhar carta de recebimento da Instituição depositária descrevendo a quantidade de espécimes recebidos de cada
espécie. Os espécimes oriundos desta Autorização nãopoderão sercomercializados.

2.7. AAnotação de Responsabilidade Técnica (ART) da coordenadora deverá estar válida durante todo o periodo de validade
desta autorização.

2.8. Todos os procedimentos e métodos de fixação e conservação dos espécimes enviados para tombamento deverão seguii
rigorosamente as recomendações e exigências feitas pelainstituição recebedora.

2.9. Para a realização deamostragens no Parque Estadual doTurvo é imprescindível a autorização daadministração daunidade
de conservação. As coletas, nesse ponto, se submeterão às restrições e condicionantes propostas pelos responsáveis pela
gestão do parque.

2/2
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Rio de Janeiro, 09 de abril de 2014.

Ao Senhor

THOMAZ MIAZAKI DE TOLEDO
Diretor de Licenciamento Ambiental Substituto
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
SCEN Trecho 02, Edifício Sede, Io andar
Brasília - DF

Centrais Elétricas Brasileiras

DG

Av.Presidente Vargas, 409-13°
20071-003 Rio de Janeiro - RJ

Telefone: (21) 2514-6421

Assunto: Processo de Licenciamento Ambiental n° 02001.005246/2013-61 do AHE Garabi -
Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico n° 430/2014 e no Parecer
COHID/IBAMA n° 001091/2014.

Senhor Diretor,

Solicitamos a revisão dos itens abaixo relacionados, que constam da Autorização de Captura,
Coleta e Transporte de Material Biológico n° 430/2014 e do Parecer COHID/IBAMA n°
001091/2014, emitidos para o AHE Garabi, por fazer referência ao AHE Panambi:

1) Na Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico - Recursos Faunísticos
- n° 430/2014 há referências ao AHE Panambi nos itens:

• Descrição da Atividade (2a linha);

• Condicionantes Específicas (itens 2.1; 2.3; 2.4 ;2.5)

2) No Parecer COHID/IBAMA n° 001091/2014 é feita referência à amostragem no Parque
Estadual do Turvo, aplicável apenas ao caso do AHE Panambi (Parecer COHID/IBAMA n°
001090/2014).

• "Amostragem no Parque Estadual do Turvo: Para as amostragens a serem realizadas no
Parque Estadual do Turvo é imprescindível a autorização da administração da unidade de
conservação. As coletas, nesse ponto, se submeterão às restrições e condicionantes
propostas pelos responsáveis pela gestão do parque."

Atenciosamente,

7 C7
mm

Diretor de Geração
/

RDEAL DE SOUZA
"

iMiirr -
, —. „.--

Em sua resposta favor citar nossa referência.
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Centrais Elétricas Brasileiras

DG

Av.Presidente Vargas, 409-13°
20071-003 Rio de Janeiro - RJ
Telefone: (21) 2514-6421

CTA-DG-*£>^/2014

Rio de Janeiro, 14 de abril de 2014.

Ao Senhor

THOMAZ MIAZAKI DE TOLEDO
Diretor de Licenciamento Ambiental Substituto
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
SCEN Trecho 02, Edifício Sede, Io andar
Brasília - DF

r;-^T áDONOIBAIv I

Assunto: Processo de Licenciamento Ambiental n° 02001.005246/2013-61 do AHE Garabi -
Atendimento às condicionantes 2.4 e 2.7 da Autorização de Captura, Coleta e Transporte de
Material Biológico n° 430/2014 e no Parecer001091/2014 COHID/IBAMA.

Senhor Diretor,

Para fins de atendimento às condicionantes constantes na Autorização de Captura, Coleta
e Transporte de Material Biológico n° 430/2014 e no Parecer 001091/2014
COHID/IBAMA, no âmbito da elaboração de estudos ambientais do AHE GARABI,
encaminhamos os seguintes documentos:

• Plano de Trabalho do Meio Biótico consolidado

• Declarações de Aptidão Individual dos profissionais: Bruno de Almeida Lima, Celso

Rios, Celso Parruco, Débora Mota, Paulo César dos Santos Filho.

Quanto à Declaração do Museu do Capão da Imbuia, informamos que a mesma foi
protocolada no IBAMA pela carta CTA-DG-2137, de 24 de março de 2014.

Atenciosamente,

VALTER LUIZ CARI

Diretor de Geração

Anexos mencionados.

AL DE SOUZA

Em sua resposta favor citar nossa referência.
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DECLARAÇÃO

REF. Estudos Ambientais dos AHEs Garabi e Panambi, no rio Uruguai

Eu.Bruno de Almeida Lima, portador do CPF 313.901.988-20 e do CTF/IBAMA.
3985259 dou ciência ao IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E
DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, que possuo a formação profissional
necessária para atuar nos estudos e levantamentos de Avifauna, referentes aos
Estudos Ambientais dos AHES Garabi e Panambi.

Santos, 10 de fevereiro de 2014

< u-vn-»

(nome e assinatura)

/

i/i
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DECLARAÇÃO

REF. Estudos Ambientais dos AHEs Garabi e Panambi, no rio Uruguai

í

Eu Paulo César Araújo dos Santos Júnior, portador do CPF068.193.806-40 e do
CTF/IBAMA 322060 dou ciência ao IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO
AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, que possuo a formação
profissional necessária para atuar nos estudos e levantamentos de Omitofauna.
referentes aos Estudos Ambientais dos AHES Garabi e Panambi.

São Paulo, 28 de fevereiro de 2014

\m/lu Lji^r \A• OO ^-Xo^ O o'-'."oc

Paulo César Araújo dos Santos Júnior
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DECLARAÇÃO

REF. Estudos Ambientais dos AHEsGarabi e Panambi, no rio Uruguai

Eu, Celso Henrique Varela Rios, portador do CPF 046.253.206-23 e do CTF/IBAMA
3161936 dou ciência ao IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E
DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, que possuo a formação profissional
necessária para atuar nos estudos e levantamentos de Herpetofauna, referentes aos
Estudos Ambientais dos AHES Garabi e Panambi.

São Paulo, 28 de fevereiro de 2014

4tJtr "A^j^
Celso Henrique Varela Rios
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DECLARAÇÃO

REF. Estudos Ambientais dos AHEs Garabi e Panambi, no rio Uruguai

Eu, Celso Henrique de Freitas Parruco, portador do CPF 223.950.558-77 e do
CTF/IBAMA 1950931 dou ciência ao IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO
AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, que possuo a formação
profissional necessária para atuar nos estudos e levantamentos de Omitofauna,
referentes aos Estudos Ambientais dos AHES Garabi e Panambi.

Piracicaba, 28 de fevereiro de 2014

Celso Henrique de Freitas Parruco
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DECLARAÇÃO

REF. Estudos Ambientais dos AHEs Garabi e Panambi, no rio Uruguai

Eu, Débora dos Santos Mota, portador do número de CPF: 364.013.598-97 e do

CTF/IBAMA 2812219 dou ciência ao IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO

AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, que possuo a formação
profissional necessária para atuar nos estudos e levantamentos de Mastofauna,
referentes aos Estudos Ambientais dos AHES Garabi e Panambi.

São Paulo, 28 de fevereiro de 2014

^£w* &*> ^ Kscl
Débora dos Santos Mota
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RE

Diretoria de Licenciamento Ambiental
Coordenação Geral de Infra-Estrutura deEnergia Elétrica

SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cx. Postal n"09566 Brasília • DF
CEP: 70818-900 e Telefone: (61) 3316-1292

www.ibama.gov.br

OF 02001.003969/2014-61 CGENE/IBAMA

AQC OS

Brasília, 28 de abril de 2014.

Ao Senhor

Michel François Drizul Havrenne
Procurador da República da Procuradoria da República no Município de Santa Rosa
Av. Expedicionário Weber, 550 - 4Q andar - Centro
SANTAROSA - RIO GRANDE DO SUL
CEP.: 98.900-000

Assunto: ICP no 1.29.015.000082/2005-72

Senhor Procurador da República,

1. Em atenção ao Ofício OF/PDC/PRM/SR/RS n° 71/2014, solicito dilação de prazo de 15
dias para resposta ao questionamento encaminhado acerca dos AHEs Panambi eGarabi.

IBAMA

Atenciosamente,

mfàtfifficfàXBmtt* Iuca
Coordenador-Geral Substituto da CGfENE/IBAMA

Iskçkd
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Diretoria de Licenciamento Ambiental

Coordenação de Energia Hidrelétrica
SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cx Postal n» 09566 Brasília - DF

CEP: 70818-900 e Telefone: (61) 3316-1595 -1596
www.ibama.gov.br

OF 02001.004378/2014-10 COHID/IBAMA

Brasília, 07 de maio de 2014.

Ao Senhor

Valter Luiz Cardeal de Souza

Diretor da Centrais Elétricas Brasileiras

Av. Presidente Vargas, 409 - 13o andar - Centro
RIO DE JANEIRO - RIO DEJANEIRO
CEP.: 20.071-003

Assunto: Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico nfi
430/2014 - AHE Garabi

Senhor Diretor,

1. Em continuidade ao processo de licenciamento ambiental do AHE Garabi, encaminho a
Ia Retificação da Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico nQ
430/2014, relativa às campanhas do Estudo de Impacto Ambiental do empreendimento.

IBAMA

Atenciosamente,

àr
MONICA CRISTINA CARDOSO DA FONSECA

Coordenadora da COHID/IBAMA

pag. 1/1 7/05/2014 -10:49
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBD2NTE
INSTITUTO BRASBLEIRO DO MEIO AMBffiNTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBffiNTAL

AUTORIZAÇÃO DE CAPTURA, COLETA ETRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO

PROCESSO IBAMA
N° 02001.005246/2013-61

AUTORIZAÇÃO N° 430/2014
1*Retificação

VALIDADE

12 meses a partir da data de assinatura

ATIVIDADE LEVANTAMENTO D MONITORAMENTO D RESGATE/SALVAMENTO

hpo RECURSOS FAUNÍSTICOS D RECURSOS PESQUEIROS

EMPREENDIMENTO: AHE Garabi

EMPREENDEDOR: CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A.

CNPJ: 00.001.180/0002-07 CTF: 979.690

ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 20071 -003

CONSULTORIA RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE: CONSÓRCIO ENERGÉTICO DELRIOURUGUAY - UTE
(REPRESENTADO PELA INTERTECHNE CONSULTORES S.A.)

CNPJ/CPF: 8037805/20001-35 CTF: 37288

ENDEREÇO: AV. IGUAÇU, 100 - REBOUÇAS - CURITIBA/PR - CEP 80.230-020

COORDENADOR GERAL DA ATIVIDADE: Manoel José Domingues

CPF: 403486109-63 CTF: 210365

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:

Levantamento de mastofauna (inclusivequirópteros e mamíferos semi-aquáticos), avifauna, herpetofauna, entomofauna e
malacofauna de interesse médico e lepidópteros como bioindicadores na área de influência do AHE Garabi, a fim de
embasar Estudo de Impacto Ambiental - EIA do empreendimento.

Quantitativo de animaiscoletáveispara o levantamento: no máximo5 espécimes, por espécieou morfotipo, por campanha.
Ascoletas só serão permitidas em caso de dúvida taxonômica ou morteacidental. Para lepidópteros, insetos vetores e
moluscos de interesse médico: coleta sem restrição de número de exemplares.

Estão permitidas as seguintes marcações: quelônios: cortes nas placas marginais da carapaça; crocodilianos: cortes nas
cristas caudais e brincos numerados nas caudas; avifauna: anilhas do Cemave; pequenos mamíferos: brincos numéricos;
quirópteros: anilhas de alumínio.

ÁREAS AMOSTRAIS:

Área de influência do AHE Garabi, em 16 regiões amostrais, sendo 5 em território brasileiroe 11 em território argentino.
Além desses pontos, mais 2 áreas intituladas jusante Ae B, servirão como áreascontrole. Ospontos em território brasileiro
encontram-se no Estado do Rio Grande do Sul.

PETRECHOS:
Os métodos de captura autorizados são: armadilhas fotográficas, armadilhas do tipo Sherman e armadilhas de interceptação
e queda (mastofauna); redes de neblina (quirópteros); redes de neblina (avifauna); armadilhas de interceptação e queda
(herpetofauna); aspirador elétrico, armadilha luminosa tipo CDC, armadilha de Shannon, conchas entomológicas, bomba
de sucção e sucção por pipeta (entomofauna); pinças metálicas e conchas de captura (malacofauna); puçás (lepdópteros);
armadilhas do tipo hoop, redes malhadeiras e puçá (quelônios) e; cambão ou laço (crocodilianos).

LOCAL E DATA DE EMISSÃO:

Brasília, 28 /\BR 2014
ATURA E CARIMBO):AUTORIDADE EXPEBIDORA (ASSIN
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBD2NTE
INSTITUTO BRASILEIRO DOMEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBD2NTAL

AUTORIZAÇÃO DE CAPTURA, COLETA ETRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO
PROCESSO IBAMA

N° 02001.005247/2013-61
AUTORIZAÇÃO N° 430/2014

Ia Retificação
VALIDADE

12 meses a partir da data de assinatura

DESTINAÇÃO DOMATERIAL:
Malacofauna: Secretaria de Estado da Saúde - Divisão de Programas Especiais da Superintendência de Controle de
Endemias (SUCEN - DPE);
Entomofauna: Universidade de São Paulo - Faculdade de Saúde Pública/ Departamento de Epidemiologia;
Mastofauna, herpetofauna e avifauna: FundaçãoZoobotânica do Rio Grandedo Sul.

ESTA AUTORIZAÇÃO NÃO PERMITE
1. CAPTURA/COLETA/TRANSPORTE/SOLTURA DE ESPÉCIES EM ÁREA PARTICULAR SEM O

CONSENTIMENTO DO PROPRIETÁRIO;
2. CAPTURA/COLETA/TRANSPORTE/SOLTURA DE ESPÉCIES EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

FEDERAIS, ESTADUAIS, DISTRITAIS OU MUNICIPAIS, SALVO QUANDO ACOMPANHADAS DA
ANUÊNCIA DO ÓRGÃO ADMINISTRADOR COMPETENTE;

3. COLETA/TRANSPORTE DE ESPÉCIES LISTADAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA MMA N° 03/2003 E
ANEXOS CITES;

4. COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO POR TÉCNICOS NÃO LISTADOS NO VERSO DESTA;
5. EXPORTAÇÃO DEMATERIAL BIOLÓGICO;
6. ACESSO AO PATRIMÔNIO GENÉTICO, NOS TERMOS DA REGULAMENTAÇÃO CONSTANTE NA

MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.186-16, DE23 DEAGOSTO DE2001.

Observação: As Autorizações obtidas por meio do Sistema deAutorização e Informação em Biodiversidade (SISBIO) não
podem ser utilizadas para a captura e/ou coleta de material biológico referente ao processo de licenciamento ambiental de
empreendimentos.

NOMES:

Bruno de Almeida Lima

Celso Henrique Varela Rios
Celso Henrique de Freitas Parruco
Débora dos Santos Mota

Delsio Natal

Fernanda Stender de Oliviera **

Gilberto Gilmar Moresco

Manoel José Domingues *
Marco Antônio Monteiro Granzinolli

Marianna Botelho de Oliveira Dixo

Marina Janzanti Lapenta
Michel Miretzki

Patrícia Placona Diniz

Paulo César Araújo dos Santos Filho
Paulo Roberto Urbinatti

Silvia Helena de Oliveira

Taissa Deconto Voloschen

Tatiara Griz

* Coordenador

** Coordenadora assistente

EQUIPE TÉCNICA:

CTF:

3985259

3161936

1950931

28122190

316758

26763

4576354

210365

324629

474177

492647

26767

59755983

322060

1570504

303412

4895378

5202396
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MPWISTÉRIODOMEIOAMBD2NTE ,
INSTITUTO BRASILEmO DO MEIO AMBD2NTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBDSNTAL

AUTORIZAÇÃO DE CAPTURA, COLETA ETRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO
PROCESSO IBAMA

N° 02001.005247/2013-61

AUTORIZAÇÃO N° 430/2014
Ia Retificação

VALIDADE

12 meses a partir da data de assinatura

CONDICIONANTES

1 Condicionantes Gerais:

1.1. Válida somente sem emendas e/ou rasuras;

1.2. O IBAMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes, bem como suspender ou cancelar
esta autorização caso ocorra;

a) violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
b) omissão ou falsa descrição deinformações relevantes que subsidiaram a expedição da autorização;
c) superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.

1.3. A ocorrência de situações descritas nos itens "1.2.a)" e "1.2.b)" acima sujeita os responsáveis, incluindo toda a
equipe técnica, à aplicação de sanções previstas na legislação pertinente;

1.4. O pedido de renovação, caso necessário, deverá ser protocolado 60 (sessenta) dias antes de expirar o prazo de
validade desta autorização.

2. Condicionantes Específicas:

2.1. Esta Autorização não permite a captura de animais silvestres além das áreas de influência do empreendimento
AHE Garabi.

2.2. Estaautorização só é válida para transporte de animais e/oumaterial devidamente identificados.
2.3. O Plano de Trabalho aprovado para os estudos de levantamento de fauna doAHE Garabi é aquele encaminhado

pela correspondência CTA - DG 7773 - 2013, com as alterações acordadas na ATA de reunião (em 17 e 18 de
fevereiro de 2014) e no Parecer n° 001091/2014. As campanhas de levantamento da fauna devem seguir
estritamente a metodologia descrita nos documentos supracitados.

2.4. Apresentar, em 30(trinta) dias, a versão final do Plano de Trabalho do AHE Garabi, consolidando toda a metodologia
a ser aplicada nos estudos de levantamento, tendo como base a ATA de reunião, os documentos intitulados:
"Metodologia para verificação se o Rio Uruguai funciona como barreira geográfica Panambi/Garabi",
"Complementações entomofauna e malacofauna para PT Panambi/Garabi", "Complementação metodológica para o
estudo de lepidoptera Panambi/Garabi" e "Complementações quelônios", enviados por e-mail em 25/02/2014 e; o
Parecern°001091/2014,seguindorigorosamente as alteraçõesdescritasnestes documentos.

2.5. Osresultados do levantamento devem ser apresentados no Estudo de Impacto Ambiental doAHE Garabi.
2.6.Os seguintes procedimentos devem seradotados durante a realização das atividades:

a)Osprocedimentos de biometria e marcação deverão ser realizados preferencialmente emcampo, de forma
a minimizar o estresse animal;

b) As armadilhas de interceptação e queda devem ser retiradas dos locais de captura ou permanecer tampadas
entre os períodos de amostragem. Devem possuir dispositivo de segurança contra afogamentos e
hipertermia/hipotermia, como furos na base dos baldes, colocação de folhas, gravetos e vasilha d'água. As
vistorias devem ser, no mínimo, diárias (preferencialmente matutinas);

c) Ospontos de captura e soltura de fauna silvestre deverão ser georreferenciados.
d) Animais exóticos (cuja distribuição geográfica não inclui o território brasileiro)capturados não devem ser
reintroduzidos. Deve ser apresentada destinaçãoadequadapara esses animais;
e) Todo o material biológico coletado deverá permanecer armazenado em local adequado até seudepósito na
coleção científica da Instituição receptora.
0 Acaptura, soltura, coleta e/ou transporte de animais só poderá ser realizada pela equipe técnica designada
poresta Autorização. Qualquer alteração naequipe deverá secomunicada oficialmente ao IBAMA;
g) Em caso de captura de animal silvestre raro ou ameaçado deextinção a equipe de resgate deve comunicar
o IBAMA local imediatamente, para que sejam tomadas as devidas providencias quanto a destinação deste
animal conforme entendimento entre ICMBio e IBAMA;
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBffiNTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBDSNTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

AUTORIZAÇÃO DE CAPTURA, COLETA ETRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO
PROCESSO IBAMA

N° 02001.005247/2013-61
AUTORIZAÇÃO N° 430/2014

laRetificação
VALIDADE

12 meses a partir da data de assinatura

2.7. Enviar ao Ibama, no prazo de 30 dias, os seguintes documentos e complementações:
a)Carta deaceite doMuseu deHistória Natural doCapão da Imbuia, emCuritiba;
b) Declaração Individual de Aptidão de: Bruno de Almeida Lima, Celso Rios, Celso Parruco, Débora Mota,
Paulo César do Santos Filho;

2.8. Em até 30 (trinta) dias contados do final do prazo de validade desta Autorização, encaminhar a Declaração de
Recebimento original ou autenticada, emitida pela instituição de depósito, contendo a quantidade de espécimes
recebidos, o número de identificação em campo de cada indivíduo e sua espécie. Esse prazo poderá ser
prorrogado mediante a apresentação dedocumentação contendo justificativa aser analisada pelo Poama.

2.9. Em até 180 (cento e oitenta) dias contados do final do prazo de validade desta Autorização, encaminhar listagem
emitida pela instituição receptora do material contendo o número de identificação em campo de cada indivíduo
associado ao seu número de tombamento na coleção, para todos os animais depositados. Esse prazo poderá ser
prorrogado mediante aapresentação dedocumentação contendo justificativa a ser analisada pelo Ibama.

2.10. AAnotação de Responsabilidade Técnica (ART) do Coordenador deve estar válida durante todo o período de
atividade do levantamento de fauna.

2.11. Todos os profissionais constantes na Autorização de Captura, coleta e Transporte de Material Biológico devem
manter-se sempendências no CTFdurante todoo período de vigência desta.

2.12. Esta autorização é válida para levantamento de fauna em território nacional, e por isso não exime a equipe
técnica dos procedimentos legais válidos na Argentina para pesquisa, coleta e transporte de material biológico em
território argentino.
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Coordenação de Energia Hidrelétrica

DESPACHO 010753/2014 COHID/IBAMA

Brasília, 17 de abril de 2014

ÀCoordenação de Energia Hidrelétrica

Assunto: Retificação da ACCTMB n° 430/2014, referente ao AHE Garabi.

Trata-se de pedido de retificação da ACCTMB nQ 430/2014 referente ao AHE Garabi. A
correspondência CTA-DG-2491/2014 solicitou a revisão dos itens - Descrição da Atividade
e Condicionantes específicas - da ACCTMB, por fazerem estes referência ao AHE Panambi.
O mesmo documento menciona também o parágrafo: "Amostragem do Parque Estadual do
Turvo: Para as amostragens a serem realizadas no Parque Estadual do Turvo é
imprescindível a autorização da administração da Unidade de Conservação. As coletas,
nesse ponto, se submeterão às restrições e condicionantes propostas pelos responsáveis
pela gestão do parque", do parecer técnico nô 001090/2014-COHID/IBAMA, como sendo
aplicável apenas ao caso do AHE Panambi. As considerações feitas pela correspondência
supracitada estão corretas, e, por isso, sugere-se a retificação da ACCTMB nQ 430/2014 e
a ressalva ao parecer técnico ne 001090/2014. Encaminha-se a ACCTMB com as devidas
correções para consideração superior.

^e cu^° •
Mônka CnstmáfyruC«õ da Jcnuca
CoordenadÉsé^ \ Licenciamento

• •••• • •

COHID/CGENE/DILIC/IBAMA

IBAMA

*)*[<&>
NATALIA DE ALENCAR MONTEIRO

Analista Ambiental da COHID/IBAMA

/,

VIA .1«l
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Diretoria de Licenciamento Ambiental
SCEN Trecho 2 Ed.Sede do Ibama - Cx. Postal n» 09566 Brasília - DF

CEP: 70818-900 e Telefone: (61) 3316-1282 - 1670
www.ibama.govJ>r

OF 02001.004520/2014-11 DILIC/IBAMA

Brasília, 09 de maio de 2014.

Ao Senhor

Michel François Drizul Havrenne
Procurador da República da Procuradoria da República no Município de Santa Rosa
Av. Expedicionário Weber, 550 - 4o andar - Centro
SANTA ROSA - RIO GRANDE DO SUL

CEP.: 98.900-000

Assunto: Resposta aoOfício OF/PDC/PRM/SR/RS no 71/2014 (ref. ICP n»
1.29.015.000082/2005-72)

Senhor Procurador da República,

1. Em atenção ao Ofício OF/PDC/PRM/SR/RS n° 71/2014, informo que os Termos de
Referência para elaboração dos Estudos de Impacto Ambiental (EIA), relativos aos
Aproveitamentos Hidrelétricos (AHE) Garabi e Panambi, foram emitidos poreste Instituto
em 11 de fevereiro de 2014. Os documentos podem ser consultados por meio do Sistema
Informatizado de Licenciamento Ambiental Federal na página do Ibama na rede mundial
de computadores (http://www.ibama.gov.br/licenciamento/).

2. Destaco que o Relatório de Avaliação Ambiental Integrada e Diretrizes, relativo a AAI
da Bacia do Rio Uruguai, disponível no sítio eletrônico da EPE (http://www.epe.gov.br/),
afirma o seguinte: "Convém lembrar que, segundo a Cláusula Oitava do Termo de
Compromisso que estabelece as diretrizes para a Avaliação Ambiental Integrada e
Diretrizes dos Aproveitamentos Hidrelétricos do rio Uruguai, a área de abrangência da
AAI restringe-se ao trecho nacional da Bacia Hidrográfica do Rio Uruguai. Por este
motivo, os empreendimentos previstos no trecho binacional da Bacia não são abordados
neste estudo."

3. Não obstante, em consonância com as recomendações daquele documento, informo que
o Ibama incorporou ao Termo de Referência para elaboração do Estudo de Impacto
Ambiental da UHE Panambi, a elaboração de estudos específicos na Área de Influência
Direta (AID) acerca da:

avaliação genética das populações de peixes migradores;
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»carcaterizaçao genética das espécies do gênero Dyckia spp.; e
• da caracterização das unidades e feições aqüíferas, principalmente os contatos entre

derrames, quanto a suas distribuição espacial, carga hidráulica, condutividade
hidráulica e armanezamento.

4. Fico à disposição para maiores esclarecimentos.

IBAMA

Atenciosamente,

THOMytè MIAZAK^E TOLEDO
Diretor Substituto da DlfclC/IBAMA
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OF 02001.014034/2013-20 DILIC/IBAMA

Ao Senhor

Valter Luiz Cardeal de Souza

Diretor da Centrais Elétricas Brasileiras
Avenida Presidente Vargas, 409 -13° andar
RIO DEJANEIRO - RIO DEJANEIRO
CEP.: 20.071-003

Brasília, 12 de novembro de 2013.

Assunto: Encaminha Ofício CDDH nfi 64/2013 e solicito providências

Senhor Diretor,

1. Em atenção aos aproveitamentos hidrelétricos binacionais de Garabi e Panambi,
encaminho oOfício CDDH n» 64/2013, emitido pela Assembléia Legislativa do Rio Grande
do Sul, que relata fatos supostamente relacionados à UHE Panambi.

2. De acordo com o documento, empresas do consórcio Energético do Rio Uruguai vem
invadindo propriedades particulares com máquinas e equipamentos de sondagem
geológica sem autorização dos proprietários, ou nem prestando informações, e
procedendo com atividades como retirada de árvores, bombeamento de água, entre outras
atividades.

3. Dessa maneira, ao tempo em que recomendamos a adoção das melhores práticas de
relação com o entorno, para-o bom andamento das atividades necessárias ao futuro
licenciamento ambiental dos projetos, solicito que a Eletrobras ofereça resposta
diretamente ao remtente.

Atenciosamente,

C

IBAMA

GISÉLA DAMM FORATTINI
Diretora da DILIC/IBAMA

pag. 1/1 12/11/2013-11:38
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DESPACHO DO CARINETE DA PRESIDÊNCIA

Documento: 02001.009689/2014-67 - CTA-DG 3195/2014
Origem: Eletrobras

tZ^TL lTTnha- esHclareciment0S quanto às denúncias de procedimentos
rreguiares na execução de estudos para os aproveitamentos hidrelétricos no rio
uruguai.

Destinatário: DILIC

1o Despacho: Para conhecimento.

Destinatário.
Data:

3o Despacho:

Destinatário:
Data:

4o Despacho:

Destinatário:
Data:

5o Despacho:

Destinatário:

6o Despacho:
Data:



Destinatário: Data:

7" Despacho:

Destinatário: Data:

8o Despacho:

Destinatário: Data:

9o Despacho:

Destinatário: Data:

10° Despacho.

Destinatário: Data:

11"Despacho:

Destinatário: Data:

12" Despacho:

Destinatário: Data:

13° Despacho:
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Eletrobras

CTA-DG- 31^6/2014

Rio de Janeiro, ^de Maio de 2014.

A Senhora,
CARINA SILVA
Deputada Estadual
Coordenadora da Comissão de Cidadania de
Direitos Humanos da Assembléia Legislativa - RS
Praça Marechal Deodoro, 101 - sala 309 - Centro
90010-300 - Porto Alegre - RS

Centrais Eietricas Bras«
OG

20071-003 - 1-: C« .'a-í •- - W
reie'a^es ,21! 2S14-S4>l/õ425
Fsv £t> 25:4-5903

DIGITALIZADO NO IBAMA

Senhora Coordenadora,

Ao cumprimentá-la, vimos prestar esclarecimentos a Vossa Excelência, conforme solicitado
pelo IBAMA através de Ofício 02001.014034/2013-20 DILIC, de 12 de novembro de 2013, em
decorrência do Ofício CDDH n° 64/2013 de 29 de outubro de 2013, quanto as denuncias de
procedimentos irregulares de empresas contratadas na execução de estudos parai os
aproveitamentos hidrelétricos no rio Uruguai, no trecho compartilhado entre a Republica
Federativa do Brasil e a República Argentina, notadamente os AHEs Garabi e Panambi.

Inicialmente destacamos o compromisso da Eletrobras com os princípios da sustentabilidade
em sua atuação e a observação das melhores práticas de responsabilidade social e gestão
ambiental em seus estudos e empreendimentos, declarada em sua Missão, reafirmada em sua
Política de Sustentabilidade e consolidada na sua Política Ambiental.

Esse compromisso é atestado por todo o acervo de diretrizes para estudos, produzido e
consolidado pela Eletrobras ao longo de seus mais de 50 anos de historia e que resultaram na
própria construção do Setor Elétrico Brasileiro, através dos seus empreendimentos de geração,
transmissão e distribuição de energia elétrica.

Diante das denúncias apresentadas à Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da
Assembléia Legislativa do RS, a Eletrobras determinou a apuração dos fatos junto Consórcio
contratado para a realização dos estudos, obtendo informações de que os trabalhos de campo
de geologia haviam sido autorizados verbalmente pelos proprietários dos imóveis e que para a
execução destes não havia a necessidade de realização de supressão vegetal.

O Consórcio demonstrou que realizou atividades de comunicação social em período que
antecedeu ao início das tarefas e durante as mesmas, não havendo omissão de sua parte
neste sentido../

Em sua resposta favor citar nossa referencia,



• ,

B BRM*C0



01
fip '&.

FLS.[o

CíntraiS Rstrsias Srasl^i
DC

-'.. p-esitís!•.«'/;.-•'- ' •••:
;oon-OC3 - k.j a.áir--* - - RJ
':• •• -':-rí: ,71 231-MM2.Í Ô4.I5
F»w: ,:i' 2514-5Í0?

S2.íOU

•'•:,

Eletrobras

CTA-DG- 3495/2014

Diante dessas informações, resta-nos concluir que não houve qualquer conduta irregular por
parte do Consórcio.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se
façam necessários.

Atenciosamente,

VALTER LUIZ CARDEAIHDE SOUZA
Diretor de Geração

CC: Sr. Volney Zanardi Júnior - Presidente do IBAMA.

Em sua resposta favor citar nossa referência



A

EM BRANCO



4
Eletrobras

Centr.; ; Brasileiras
DG

Av. Presidente Vargas, 409 - 13°
20071-003 - Rio de Janeira

Telefone: [21] 25>i M25><?ff|/TÇ^.

S^SSSSâK Meio B^co dos AHE Garf (processo n» 0200!.005246/20X3-16,
e Panambi (processo n° 02001.005247/2013-16).

Rio de Janeiro, 16 de Junho de 2014.

Ao Senhor
THOMAZ MIAZAKI DE TOLEDO
Diretor de Licenciamento Ambiental Substituto tramainstituto Brasileiro do Meio Ambiente edos Recursos Natura.s Renovave.s - IBAMA
SCEN Trecho 02, Edifício Sede, Io andar
Brasília - DF

Assunto: Autorizações de coleta científica dos AHES Garabi e Panambi - margem argentina.

Senhor Diretor,

Por solicitação da EBISA - Emprendimientos Energéticos Binacionales Sociedad Anônima,
encampamos em anexo, para seu conhecimento, as Autorizações de Coleta Cientifica emitidas
pela DiíeçãTde Recursos Naturais da província de Corrientes em 07/03/14 e pelo Ministério de
Ecologia eÇ Recursos Naturais Renováveis da província de Misiones em 27/05/14 para a realização
dos levantamentos de campo do meio biótico dos AHEs Garabi e Panambi na margem argent.na.

Informamos que os levantamentos ainda não foram realizados, pois no período previsto para início
das Campanhas a autorização da província de Misiones não havia sido emitida.

No dia 26 de maio p.p., foi realizada reunião na SEMA/RS e apresentados os projetos e estudos a
serem realizada, porém ainda permanece pendente a emissão de autorização por parte daquela
Secretaria.

Colocamo-nos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas adicionais.

Atenciosamente,

VALTER LUIZ CARDEAL DE SOUZA
Diretor de Geração

Anexos mencionados.

Em sua resposta favor citar nossa referência.
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DISPOSICION N"

•'2.014-Ano ilelArley mis Exprcsiones'

POSADAS, 27 de MAYO de 2014 -

038

VISTO, Ias Notas (Asuntos 00704/14 y
00705/14 - Reg. Ministério de Ecologia y RNR) sobre solicitud de permiso de
Colecta Científica; Ia Ley XVI N° 47 (Antes Ley N° 3 337); el Decreto
Reglamentario N° 474/02 y Ia Resolución N° 509/07 de este Ministério; Ia Ley IV-
56; y

CONSIDERANDO,

QUE, de Ias presentes actuaciones surge que
el Consórcio Energético dei Rio Uruguay, ha solicitado autorización para realizar
una colecta cientifica en território de Ia Província de Misiones.

QUE, el mencionado Consórcio Consultor
concreta dicha solicitud como parte dei contrato celebrado con Emprendimientos
Binacionales S.A. (EBISA) sobre bases y condiciones de Ia Licitación Pública
Internacional N"1/2010, para Ia provisiôn de Estúdios Ambientales, Proyecto y
Documentación Licitatoria de los Aprovechamientos Hidroeléctricos Garabi y
Panambi. que se emplazarian sobre el Rio Uruguay -limite oriental de Ia Província
de Misiones- en el tramo compartido entre Argentina y Brasil;

QUE, el Contrato forma parte dei "Tratado
entre el Gobierno de Ia República Argentina y el Gobierno de Ia República
Federativa dei Brasil para el Aprovechamiento de los Recursos Hídricos
compartidos de los Tramos Limítrofes dei Rio Uruguay y de su Afluente el Rio
Pepiri-Guazú" y dei "Convênio de Cooperación entre EBISA y ELETROBRAS";

QUE, Ias Bases y Condiciones de Ia Licitación
Pública Internacional 1/2010 definieron como premisa el respeto a Ia normativa
provincial sobre acceso a sus recursos;

QUE, en ese marco se ha previsto realizar Ia
colecta científica de especimenes, productos y subproductos de espécies
silvestres de Ia biodiversidad en Ia Província de Misiones, con el fm de obtener un
Diagnóstico Ambiental que permita retratar el actual grado de conservación dei
médiobiótico en Ia posible área de influencia de los emprendimientos;

QUE, estas investigaciones contribuirán a un
mejor conocimiento de Ia diversidad biológica de Ia Selva Atlântica Interior en
general;

QUE, toda Ia informaciòn generada puede
contribuir a fortalecer Ias acciones de conservación y protección otorgadas por ley
ai Ministério de Ecologia y Recursos Naturales Renovables:

QUE, dei análisis de Ia documentación técnica
surge que el Consórcio Energético dei Rio Uruguay ha cumplimentado con los
requisitos necesarios para tomar muesíras biológicas en Ia Província,

QUE, asinusmo. resulta oportuno, meritorio y
conveniente disponer Ia autorización para llevar adelante Ias tareas de
relevamiento, muestreo y análisis ajustándose a Io propuesto en el Plan de
Trabajo dei Médio Biótico oportunamente presentado.

v
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QUE, por otra parte, Ia presente autorización
se dispone sin perjuicio dei cumplimiento de otros requisitos exigidospor IaLey IV-
56 que el Consórcio deberá acreditar durante Ias siguientes etapas de trabajo.
ante este y otros estamentos dei Gobierno de Ia Província de Misiones.

QUE, el Ministério de Ecologia y Recursos
Naturales Renovables, a través de Ia Dirección General de Ecologia y
CalkJad Ambiental, es Ia Autoridad de Aplicación de Ia Ley XVI -N° 47 (Antes Ley
3.337) cuyos objetivos, entre otros, son: Ia conservación de Ia diversidad biológica
y el aprovechamiento sostenible de sus componentes; Ia adopción de Ias acciones
que correspondan para lograr una justa y equitativa participación en los benefícios
que se deriven de Ia utilización de los recursos biológicos, y regular Ia utilización
de los recursos biológicos y sus componentes;

QUE, es necesano dictar el correspondiente
dispositivo legal,

POR ELLO

EL DIRECTOR GENERAL DE ECOLOGÍA Y CALIDAD AMBIENTAL
DISPONE:

ARTÍCULO 1o.- OTORGASE autorización por un periodo de 15 (quince) meses ai
Consórcio Energético dei Rio Uruguay para actuar a través de los especialistas
Dra Lourdes Hirt (D.N.I 11.405.797), Dr. Gustavo Zuleta (D.N.I. 12.949.181)
Mgter. Norma Meichtry (D.N.I 12.224.579) y Dr. José Luis Fontana (D.N.I
13.242.089), y coleclar de acuerdo a metodologia cientifica descripta en los
documentos aprobados, especimenes, productos y subproductos de espécies
silvestres de Ia biodiversidad en los Departamentos de Concepción, San Javier,
Oberá, 25 de Mayo, El Soberbio y San Pedro de Ia Província de Misiones, con el
fm de oblener un Diagnóstico Ambiental que permita retratar el adual grado de
conservación dei médio biótico referido a: Flora Terrestre (diversidad floristica y
flora medicinal; potencial maderero y estimación de fitomasa). Fauna (mastofauna,
avifauna, herpetofauna, entomofauna, lepidópteros y malacofauna; avifauna), y
Ecosistemas Acuàticos (fitoplanton, zooplanton, invertebrados bentónicos. epiliton,
ictioplanton. peces, macrofitas acuáticas, quelônios, cocodrilianos y mamíferos
acuàticos); acordándose que los sítios de colecta se incluyen en regiones
muestrales que se reconocerán con ortofotocartas y reconocimiento "in situ"
contemplando selva en galeria dei Rio Uruguay y su vegetación reófila, islãs,
vegetación de banados, principales afluentes dei Rio Uruguay y zonas con
vegetación secundaria en diferentes estados de conservación

ARTÍCULO 2°.- ESTABLECESE que Ias muestras colectadas serán analizadas y
depositadas según su especificidad en Ias siguientes instituciones: Herbário de Ia
Universidad Nacional de Misiones, Facultad de Ciências Exactas, Químicas y
Naturales (FCEQyN), UNaM, Instituto de Botânica dei Nordeste (IBONE),
Laboratório de Genética Evolutiva de Ia Facultad de Ciências Exactas, Químicas y
Naturales (FCEQyN), UNaM: el Laboratório de Plancton y Bentos de Ia Facultad
de Ciências Exactas Químicas y Naturales (FCEQyN), UNaM. Laboratório de
Herpetologia de Ia Facultad de Ciências Exactas y Naturales y Agnmensura.
UNNE, Fundación de Historia Natural Félix de Azara; y el Instituto Nacional de
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que Ia Província de Misiones requiera el mismo a los tines ae ser aepu
una Institución provincial.

ARTICULO 3».- ESTABLECESE que ia
presente no autoriza el trânsito

debérá tramitar Ias guias de transito correspondentes ante este M.n.steno
artículo 4» - ESTABLECESE que el Sohcitante deberá entregar ai MiniSrterto
g&jft Recursos Naturais Renovables, "^^•£\%Z

pubEUn científica ode divulgación producto d.recto oind.recto de los datos
recolectados.

ARTICULO S°- NOTIFICASE ai Solicitante. sus colaboradores yA******

oSener ,os permLs correspondientes por parte del/.os prop.etar.o/s.
ARTÍCULO 6°- NOTIFiCASE ai Solicitante. sus colaboradores yAutoridade^; de
torôraanismos a los que los mismos pertenecen. que son Responsables
SslSS£rtoto tipo de danos sobre personas obienes -prop.o o£»»
rcasionados con motivo oen ocasión de Ia act.vidad **£*£n*S£Sí
limites vcondiciones de los seguros contratados aese efecto yque, a n°^rse
dT Ta presente Disposición, eximen expresa. absoluta e irrevocablemente ai
Mlnísteío de Ecologia yRecursos Naturales de Ia ^TJíiSSS^
funcionários y/o dependienles, de cualquier responsabilidad por los mismos.

ARTÍCULO 7°- REGISTRESE, comuniquese. notifiques^ tome, conocimiento Ia
Subsecretária de Ordenamiento Territorial. Cumplido. ARCHIVtbfc.-

r
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DE COLECTA CIENTTP|Çfl

En Ia ciudad de Corrientes, a los 7 dias dei mes de marzo dei afio dos mil
catorce. Ia Direcclón de Recursos Naturales de Ia Província de Corrientes,
emite Ia presenteAUTORIZACIÓN DE COLECTA CIENTIFICA ai grupo
de investigadores perteneciente ai Grupo Consultor Mesopotámico
S.R.L: Mg. Norma Meichtry de Zuburlin- Limnóloga- DNI No.
12.224.579; Dra. Lourdes Ha. Hirt - Ictióloga- DNI No.
11.405.797; Dr. José Luis Fontana- Botânico- DNI No. 13.242.089
y el Dr. Gustavo Zuleta - Ecologo -DNI No.12.949.181 para realizar
Ia colecta de especimenes de Ia fauna y flora silvestres.
Especificamente:

• Dipteros- Gro. Culidae(Mosquitos); Dípteros: Psychodidae
(Flebótomos); Hemipteros- Ruduvilidae (Vinchucas)

• Mastofauna: Pequenos mamíferos Hasta 20 ejemplares por espécie
por camparia

• Herpetofauna ( anfíbios y reptiles) hasta 20 ejemplares por espécie
por camparia.

• Avifauna hasta 15 ejemplares por espécie por campana
• Ictiofauna hasta 20 ejemplares por espécie por camparia
• Flora terrestre y acuática Las cantidades necesarias^-bara Hevar a

cabo los estúdios propuestos.
Cada campana de muestreo que se realice deberá Infórnlarse a esta
Dirección a través de un informe de campana que será er/vte< o via mail a
Ia Bióloga Gabrieia Roteta, a fin de que sea adjuntafo ai legajo dei
Proyecto.
Asimismo se recomienda en Ia presente que una vefc culjninatíos los
trabajos se dé cumplimlento ai Art. No. 8 de Ia Dispofición No. 845 de
Colecta Cientifica.
Se autoriza Ia presente colecta debido a que Ia InscriAción que el
Registro correspondiente que da cumplimiento a Ia Disp jsiciór No. 845 de
Colecta Cientifica de Ia Província se encuentra en trárr ite baj >Expte No.
521-09-C9-2102/2012 en esta Dlrecdón.- aÊJ^
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
PROMOTORIA DEJUSTIÇA DEDEFESA DO MEIO AMBIENTE

ç&n:

Of. n.s 1180/2014-MA

favor mencionar nossa referência

Porto Alegre, 28 de maio de 2014.

DIGITALIZADO NO IBAMA
MMA/D3AMA/SEDE - PROTOCOLO
Documento - Tipo: ür-
N°. N°. 02001.0106JCL/2014-.5]
Recebido çm: 09/06/2014

Senhor Presidente:
Assinatura

Nos autos do Recebimento Diverso 00833.00030/2014,

que tramita nesta Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente,

autuado para averiguara legalidade do megaempreendimento de alto

impacto ambiental Complexo Hidrelétrico Garabi-Panambi, requisito a

Vossa Senhoria encaminhar cópias dos estudos de inventário e dos

Termos de Referência para os ElA/RIMAs das hidrelétricas de Garabi e

Panambi.

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para atendimento, a contar

da data do recebimento deste, nos termos do art. 8S, § le, da Lei n°

7.347/85.

Atenciosamente,

Ilustríssimo Senhor
Volney Zanardi Júnior,
M. D. Presidente do IBAMA
Setor de Clubes Esportivos Norte
Bloco I,
CEP.: 70818-900,
Brasília/DF.

Ana^Maria Moreira Marchesaft>
Promotora de Justiça,

- Trecho 2 - Ed. Sede do IBAMA -

od.

Rua Santana n.° 440, 5o andar Bairro Santana CEP 90040-371- Porto Alegre/RS Fone (51) 3295-8855 e 3295-8856;
Fax (51) 3295-8931 "e-mail": meioambiente@mp rs.gov.br
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

SCEN Trecho 02 - Ed. Sede do IBAMA CEP 70818900- Brasllia/DF- www.ibama.gov.br

DESPACHO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Documento: 02001.010651/2014-37-Of. n°ll 80/2014-MA
Origem: Ministério Público Federal no Rio Grande do Sul. - Promotoria de Justiça de Defesa
do Meio Ambiente.

Assunto: Requisita cópias dos estudos de inventário e dos Termos de Referência para os
EIA/RIMAs dashidrelétricas de Garabi e Panambi, pr.azQ.d_e 20dias.

Destinatário: DILIC Data:

IoDespacho: Para providências, observando prazo estabelecido para resposta

Destinatário: Ç, Ç^ £ fÜC
2o Despacho: | /Lw«. o^ y^^dJ^C^z CaMo*Íj

Destinatário:

3o Despacho:

Destinatário:

4o Despacho:

Destinatário:

5o Despacho:

Destinatário:

6o Despacho:

. ãfci*. d bfi+ffizi/oí/i*). Analista Ambn
Matricula: 67881

DILIC/IBAMA

Data:

Data:

Data:

Data:

5^%



Destinatário:

7° Despacho:

Destinatário:

8° Despacho:

Destinatário

9° Despacho:

Destinatário:

10° Despacho.

Destinatário:

11° Despacho:

Destinatário:

12° Despacho:

Destinatário:

13° Despacho:

Data:

Data:

Da a:

(Da a

Daís>:

Data;

Data.



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Diretoria de Licenciamento Ambiental
SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cx Postal n« 09566Brasília - DF

CEP: 70818-900 e Telefone: (61) 3316-1282 - 1670
www.ibama.gov.br

OF 02001.006398/2014-17 DIUC/IBAMA

%Ud

Brasília, 17 de junho de 2014.

À Senhora
Ana Maria Moreira Marchesan
Promotora da Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente/Rs
Rua Santana, 440 - 5o. andar - bairro Santana
PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL

CEP.: 90.040-371

Assunto: Oficio no 1180/2014-MA - AHEs Panambi e Garabi

Senhora Promotora

1. Em resposta ao Ofício n° 1180/2014-MA, informo que os Termos de Referência para
elaboração dos Estudos de Impacto Ambiental dos Aproveitamentos Hidrelétricos (AHEs)
Garabi e Panambi estão disponíveis para consulta no Sistema Informatizado de
Licenciamento Ambiental Federal, acessível no sítio eletrônico do Ibama
(https://www.ibama.gov.br/licenciamento/).

2. Por fim, esclareço que estudos de inventário não compõem os processos de
licenciamento ambiental dos empreendimentos em tela.

IBAMA

Atenciosamente,

THO

Diretor,
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CTA-DG-^ ^°/2014
Ref: Planos de Trabalho do Meio Biótico do AHE Garabi (Processo n° 02001.005246/2013-16).

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2014.

Asstüí tura

ÜIGITALIZADO
Ao Senhor

THOMAZ MIAZAK DE TOLEDO

Diretor de Licenciamento Ambiental Substituto

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
SCEN Trecho 02, Edifício Sede, 1° andar
Brasília - DF

Centrais Elétricas Brasileiras v"
Av: Presidente Vargas, 409,
13° andar - CEP : 20071-003

Rio de Janeiro - RJ

Telefone: (21) 2514-6425

Wfl 1151

Assunto: Solicitação de alteração das campanhas do meio biótico do AHE Garabi.

Senhor Diretor,

Em função das dificuldades de acesso à região do rio Uruguai, em conseqüência das enchentes
do último mês, informamos que não foi possível a realização da campanha de cheia prevista
para julho.

Por oportuno, ratificamos que a campanha de enchente prevista para os meses de abril/maio
não foi realizada em virtude de pendência na autorização para Coleta Científica da província de
Misiones, conforme carta CTA-DG 3671/2014 enviada naquela ocasião.

Tendo em vista o exposto, vimos por meio desta propor ao IBAMA uma alteração nas datas
para a realização das campanhas do meio biótico, conforme cronograma em anexo.

O cronograma apresentado mantém a consideração com relação ao segundo pico de cheia do
hidrograma característico do rio Uruguai, conforme hidrograma também em anexo, garantindo
a representatividade de cada estação hidrológica.

Atenciosamente,

^y/^^r6

VALTER LUIZ CARDEAL DE SOUZA
Diretor de Geração

Anexos mencionados.
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Eletrobras

Centrais Elétricas Brasileiras
Av. Presidente Vargas, 409,
13° andar - CEP : 20071-003
Rio de Janeiro - RJ

Telefone: (21)

Cronograma

Cheia - Setembro/Outubro de 2014
Vazante - Novembro de 2014
Seca - Janeiro/Fevereiro de 2015
Enchente - Abril de 2015

Atividades 2014 2015
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRODO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÀVE

Coordenação de Energia Hidrelétrica

PAR. 02001.003377/2014-40 COHID/IBAMA

Assunto: Análise de proposta de plano de trabalho para estudos do meio biótico da UHE
Garabi (processo ^02001.005246/2013-61).

Origem: Coordenação de Energia Hidrelétrica

Ementa: Licenciamento ambiental UHE Garabi;
Análise de proposta do Plano de Trabalho
para o meio biótico.

1. INTRODUÇÃO

Este Parecer objetiva avaliar a proposta de Plano de Trabalho do Meio Biótico da UHE
Garabi, encaminhado pela Eletrobras através da correspondência CTA-DG-2574/2014, em
14 de abril de 2014, quanto à consolidação das alterações definidas pelo IBAMA e
oficializadas por intermédio dos pareceres 001091/2014 COHID/IBAMA, 000711/2014
CGENE/IBAMA e da Ata de reunião.

2. ANÁLISE

Nos dias 17 e 18 de fevereiro foram realizadas reuniões entre IBAMA, Eletrobras e
consultores, com vistas a definição de pontos a serem modificados para aprovação da
proposta do plano de trabalho em questão.

Como resultado dos entendimentos entre as partes, definiu-se que a Eletrobras faria as
modificações indicadas nos documentos supracitados, de modo a oficializar as alterações
acordadas em um plano de trabalho consolidado. O documento foi protocolado no Ibama
em 14 de abril de 2014, através da correspondência CTA-DG-2574/2014. Entretanto

alguns itens do referido documento estão em desacordo com as diretrizes feitas por este
Instituto, os quais são objeto da análise contida neste parecer.

Durante a reunião, a equipe do Ibama demonstrou não concordar com amostragens
somente em fragmentos preservados. A equipe entende que os dados coletados dessa
maneira não fornecem uma amostra representativa da paisagem, enviesando fortemente o
diagnóstico ambiental da área (fornecendo dados de fragmentos e não da fragmentação).
Ficou definido então, que por impossibilidade de amostragens aleatórias na região, as
áreas selecionadas contemplariam, também, pontos com alterações antrópicas ao longo da
área de estudo, cobrindo grandes lacunas de áreas contíguas a possível localização do
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Coordenação de Energia Hidrelétrica

reservatório. Os acréscimos de pontos amostrais foram assimilados na consolidação do
plano de trabalho, contudo, considera-se importante ressaltar que no momento do
tratamento e análise dos dados deverá ser considerada a representatividade dos
fragmentos amostrados em relação à matriz da paisagem.

Os estudos devem subsidiar um diagnóstico e um prognóstico ambiental coerente com a
realidade local, possibilitando respostas sobre o grau de insubstituibilidade das áreas
diretamente impactadas pelo empreendimento, com indicação de espécies alvo de
monitoramento e manejo (caso o empreendimento seja considerado viável).

Outro ponto importante refere-se à questão da coleta de espécimes. O Ibama salientou em
reunião que a coleta para fins de Avaliação de Impacto Ambiental não têm os mesmos
objetivos que coletas com fins acadêmicos. Partindo deste entendimento, o Ibama
restringiu o número de espécimes coletáveis para os estudos de fauna terrestre, com
exceção dos grupos entomofauna, malacofauna e lepidoptera, para os quais não haverá
restrição. Destaca-se trecho extraído da ATA de reunião:

"O IBAMA informou que as coletas para a fauna terrestre serão limitadas a 5 indivíduos
por espécie. As coletas só serão permitidas em caso de dúvida taxonômica ou morte
acidental."

Aproposta de plano de trabalho consolidado não seguiu a definição do IBAMA quanto ao
assunto, como demonstram os parágrafos abaixo (páginas 14 e 19, respectivamente):

"As coletas para fauna terrestre serão limitadas a cinco indivíduos por espécie, salvo
casos de dúvida taxonômica e/ou de morte acidental (...)"

"Quando forem obtidos dados significativos da composição herpetofaunística, os mesmos
não serão mais coletados e fixados (salvo quando encontradas espécies não registradas
anteriormente), mas somente capturados, identificados, registrados e soltos."

IBAMA pag. 2/6 25/08/2014 -15:41
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IBAMA

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Coordenação de Energia Hidrelétrica

Salienta-se aqui, que a ACCTMB emitida para os estudos de impacto ambiental da UHE

Garabi, contempla o posicionamento do IBAMA, gerando o descumprimento do limite

imposto nesse instrumento, as respectivas sanções legais cabíveis. Em casos específicos,

devidamente justificados, o Ibama poderá ser provocado para análise de alterações no

número de exemplares coletáveis, as quais só deverão ser executadas após anuência do

mesmo.

Ainda referente aos ecossistemas terrestres, ressalta-se que, na página 7, o documento

cita um anexo, onde são apresentadas figuras alocadas sobre ortofotocartas com o

detalhamento da amplitude das regiões de amostragem, permitindo a visualização dos

conjuntos amostrais e dos principais usos do solo que circundam a possível localização
dos empreendimentos. Entretanto, o único anexo encontrado no documento não condiz

com a descrição supracitada, se tratando de um mapa simples (vetorial), não alocado

sobre ortofotocartas, no qual não é possível realizar as visualizações sugeridas. Solicita-se,

portanto, o envio da figura mencionada.

FnAj&áL

Em menção aos ecossistemas aquáticos, frisa-se que não foram vistos óbices quanto à

consolidação das metodologias definidas para os estudos.

Aproveitando o ensejo da consolidação do plano de trabalho, optou-se por incluir nas

análises deste parecer, a proposta de alteração do cronograma de execução das

campanhas do meio biótico, enviada por intemedio da correspondência
CTA-DG-4521/2014, em 30 de julho de 2014. O documento citado informa sobre atrasos

na realização das campanhas, devido às enchentes do último mês e de pendência na

autorização para coleta científica da província de Misiones. A proposta apresentada é

exposta abaixo:
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Atividades

Ca-npanha de campo (seca

Campanha de campo (enchente)

Campanha de campo (cheia

Campanna de campo (vazante)

Hidrograma

Gir»b|mi-2007)i

IBAMA

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVE1

Coordenação de Energia Hidrelétrica

Cronograma

• Cheia - Setembro/Outubro de 2014
• Vazante - Novembro de 2014
• Seca - Janeiro/Fevereiro de 2015
• Enchente - Abril de 2015

y\

/ \ •

: V

-Pman-b<(mi-2007|

Tendo em vista que as datas sugeridas mantêm a relação com períodos de seca, enchente,
cheia e vazante, conforme hidrograma apresentado, a equipe técnica não vê
impedimentos para a aprovação do novo cronograma de execução. Entretanto, ressalta-se
que o referido cronograma deverá ser atualizado no plano de trabalho.

Por fim, faz-se referência ao ofício 02001.004520/2014-11, o qual indica a necessidade de
acréscimo de estudos específicos na Área de Influência Direta do empreendimento, em
atendimento às diretrizes da Avaliação Ambiental Integrada da bacia do rio Uruguai.
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Coordenação de Energia Hidrelétrica

Convém lembrar que, segundo a Cláusula Oitava do TC da UHE Barra Grande, que

estabelece as diretrizes para a elaboração da AAI, a área de abrangência dos estudos

restringe-se apenas ao trecho nacional da referida bacia. Não obstante, o referido

documento traz recomendações específicas para os estudos dos aproveitamentos

hidrelétricos binacionais, a saber:

• Avaliação genética das populações de peixes migradores;
• Caracterização genética das espécies do gênero Dyckia spp.;
• Caracterização das unidades e feições aqüíferas, principalmente os contatos entre

derrames, quanto à sua distribuição espacial, carga hidráulica, condutividade hidráulica
e armazenamento.

Considerando que o presente parecer tem como objetivo somente a consolidação do plano

de trabalho para estudos do meio biótico, sugere-se apenas a inclusão de estudos
específicos acerca da caracterização genética das espécies do gênero Dyckia spp. e das
populações de peixes migradores no plano de trabalho consolidado

Acaracterização genética dos peixes migradores deve considerar as seguintes hipóteses:
(i) a possibilidade do Salto Yucumán atuar como barreira geográfica, e (ii) e a rio da
Várzea atuar como rota alternativa para as metapopulações das espécies em questão.

Devem ser utilizadas as técnicas de genética de populações mais atuais, e o número de
indivíduos para cada espécie deve ser superior a 30 (trinta).

3. CONCLUSÃO

Diante do exposto, nota-se que as modificações indicadas na Ata de reunião e nos

pareceres 001091/2014-COHID/IBAMA e 000711/2014-CGENE/IBAMA, não foram
acolhidas em sua integralidade na proposta de plano de trabalho enviada. Considerando

que os pontos não consensuais entre IBAMA, Eletrobras e consultores, foram amplamente
discutidos e que o parecer 001091/2014-COHID/IBAMA condiciona a aceitação do

documento à consolidação das alterações e acréscimos firmados, sugere-se os seguintes

fechamentos:

a) Elaboração de proposta de plano de trabalho para caracterização genética das espécies
do gênero Dyckia spp, a ser entregue no prazo de 30 dias para aprovação deste Instituto;

b) Elaboração de proposta de plano de trabalho para caracterização genética das
populações de peixes migradores, considerando as diretrizes citadas neste parecer, a ser

entregue no prazo de 30 dias para aprovação deste Instituto;
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Coordenação de Energia Hidrelétrica

c) Elaboração de nova proposta de plano de trabalho, abrangendo a readequação dos itens
controversos destacados neste parecer, bem como as metodologias definidas e aprovadas
para caracterização genética das espécies do gênero Dyckia spp. e das populações de
peixes migradores. O documento deve ser entregue no prazo de 30 dias, a contar da
manifestação do Ibama quanto a aprovação das propostas mencionadas nos itens "a" e
"b".

P5^

Pfls

Brasília, 25 de agosto de 2014

IBAMA

Natalia de Alencar Monteiro

Analista Ambiental da COHID/IBAMA

HíJjitJke, Q. ,L J
Henrique César liemos Júça

Analista Ambiental da CGENE/jBAMA

á*"
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Diretoria de licenciamento Ambiental

SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cz. Postal n° 09566 Brasília - DF

CEP: 70818-900 e Telefone: (61) 3316-1282 - 1670
www.lbama.gov.br

OF 02001.009762/2014-09 DILIC/IBAMA

^lic^

Brasília, 02 de setembro de 2014.

Ao Senhor

Valter Luiz Cardeal de Souza

Diretor da ELETROBRÁS - ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A
Av. Presidente Vargas, 409 -13Q andar - Centro
RIO DE JANEIRO - RIO DEJANEIRO
CEP.: 20.071-003

Assunto: Plano de Trabalho Consolidado - AHE Garabi

Senhor Diretor,

1. Em atenção ao processo de licenciamento ambiental do AHE Garabi, encaminho o
Parecer 3379/2014 COHID/IBAMA (anexo) que avalia o Plano de Trabalho Consolidado
encaminhado por meio da correspondência CTA-DG-2574/2014.

2. Em vista do exposto no supracitado Parecer, informo o deferimento do novo
cronograma de execução das campanhas, encaminhado por meio da
correspondência CTA-DG-4520/2014 e a necessidade de revisão do Plano de Trabalho
Consolidado.

3. Em complemento aos estudos abordados no Plano de Trabalho, para atendimento das
diretrizes da Avaliação Ambiental Integrada da Bacia do Rio Uruguai, que abordaram
especificamente os Aproveitamentos Hidrelétricos binacionais, soücito o encaminhamento,
no prazo de 30 dias, de:

> proposta de estudo de caracterização genética das espécies do gênero Dyckia spp e;
• proposta de estudo de caracterização genética das populações de peixes migradores.

4. Neste sentido, solicito a adequação do Plano de Trabalho Consolidado, de forma a
contemplar as propostas mencionadas acima e registrar a integralidade dos
posicionamentos expressos pelo Ibama na ata das reuniões ocorridas em 17 e 18 de
fevereiro de 2014 e nos Pareceres 1091/2014 COHID/IBAMA e 711/2014 CGENE/IBAMA.
Para tanto, a empresa deve encaminhar o Plano revisado no prazo de 30 dias, a contar da

IBAMA pag. 112 2/09/2014 - 13:49



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Diretoria de Licenciamento Ambiental

SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cx. Postal n* 09S66 Brasília - DF
CEP: 70818-900 e Telefone: (61) 3316-1282 -1670

www.ibama.gov.br

aprovação das propostas supracitadas.

Atenciosamente,

IBAMA pag. 2/2 2/09/2014 -13:49
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Oocumento^TTrT"'f-02(X)1.0/8c^D/20l4
Recebido enáXZnm

CTA-DG- 5*-} JX/2014
Ref: Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico do AHE Garabi
(Processo n° 02001.005246/2013-16).

PTC -OLO

Centrais Elétricas Brasileiras
Av. Presidente Vargas, 409,
13° andar - CEP : 20071-003

Rio de Janeiro - RJ

Telefone: (21) 2514-6425

NO IBAMA!
Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2014.

~»wu .w Iêíama
Ao Senhor

THOMAZ MIAZAK DE TOLEDO
Diretor de Licenciamento Ambiental

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
SCEN Trecho 02, Edifício Sede, Io andar
Brasília - DF

Assunto: Solicitação de inclusão de pesquisadores para os levantamentos do meio biótico
do AHE Garabi.

Senhor Diretor,

No intuito de atualizar a lista de profissionais que consta na Autorização de Captura, Coleta

e Transporte de Material Biológico n° 430/14, solicitamos a inclusão dos pesquisadores

Raíssa Fries Bressan e Namany Lourpen Nascimento Souza, que integrarão a equipe de
campo de quelônios e crocodilianos dos estudos ambientais do meio biótico, bem como do

geógrafo Luciano Augusto Mysczak que atuará como assistente de campo.

Atenciosamente,

Diretor de Geração
LDE SOUZA

Anexos mencionados.

Em sua resposta favor citar nossa referência.
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DECLARAÇÃO

REF. Estudos Ambientais dos AHEs Garabi e Panambi, no rio Uruguai

Eu, Namany Lourpen Nascimento Souza, portadora do CPF 059.382.947-62 e do
CTF/IBAMA 5295446 dou ciência ao IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO
AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, que possuo a formação
profissional necessária para atuar nos estudos Ambientais dos AHES Garabi e
Panambi como Pesquisadora na equipe de Quelônios e Crocodilianos.

Vila Velha, 15 de Agosto de 2014.

krrun L/ Àx/fjx>r) rJritej rrv rO) fL,y
' Lourpen Nascimento SouzaNamany Lourperi Nascimento Souza
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Registro n.°

Ministério do Meio Ambiente
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DECLARAÇÃO
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DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, que possuo a formação profissional
necessária para atuar nos estudos Ambientais dos AHES Garabi e Panambi como
Pesquisadora na equipe de Quelônios e Crocodilianos.

Porto Alegre, 12 de agosto de 2014

Raíssa Fries Bressan
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Rio de Janeiro, 16 de outubro de 2014.

Ao Senhor

THOMAZ MIAZAK DE TOLEDO

Diretor de Licenciamento Ambiental - DILIC

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
SCEN Trecho 2, Edifício Sede
70818-900 - Brasília - DF

Senhor Diretor,

Centrais Sétrica '
DG

Av. Presidente V?

20071-003- Rio .-

relefon m.4-642;

Em atendimento ao solicitado no ofício n° 02001.009762/2014-9 DILIC/IBAMA,

encaminhamos as seguintes propostas de metodologia:

• Estudo de caracterização genética das espécies do gênero Dyckia spp.; e

• Estudo de caracterização genética das populações de peixes migradores.

Atenciosamente,

IIZ CARDEALVALTER LUIZ

Diretor de Geração

Anexos mencionados.
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ANÁLISE DE ESPÉCIES MIGRADORAS DE PEIXES MEDIANTE MARCADORES
MOLECULARES E PROPOSTA DE ESTUDO DE CARACTERIZAÇÃO
GENÉTICA DAS ESPÉCIES DO GÊNERO Dyckia (BROMELIACEAE)

1. INTRODUÇÃO
Este documento apresenta as metodologias propostas para os estudos específicos
acerca da caracterização genética das espécies do gênero Dyckia spp. e das
populações de peixes migradores, de acordo com a solicitação da Ordem de
Serviço n° EA - 111, de 22 de setembro de 2014, que incorpora ofícios , emitidos
pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -,
IBAMA solicitando ajustes nos Planos de Trabalho do Meio Biótico, datados de
16/09/2014, solicitando complementações aos Planos de Trabalho do Meio Biótico
protocolados no órgão.

2. ANÁLISE DE ESPÉCIES MIGRADORAS DE PEIXES MEDIANTE
MARCADORES MOLECULARES

2.1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Muitos dos peixes Characiformes e Siluriformes do rio Uruguai, assim como de
outros grandes rios neotropicais apresentam adaptações que aperfeiçoam o êxito
reprodutivo mediante a utilização de áreas distintas para as funções de desova,
criação e alimentação, neste sentido os indivíduos adultos se deslocam por
migração ativa e as ovas e larvas por deriva, a favor da corrente. Para essas
espécies, as zonas de reprodução encontram-se normalmente a montante das
áreas de criação e de alimentação e a estratégia reprodutiva envolve a liberação de
grande quantidade de ovas em águas abertas e a utilização da correnteza e do
transbordamento dos corpos de água marginais (SVERLIJ ei ai., 1998).

As espécies com estratégia reprodutiva migradora, em sua maioria, são as mesmas
que se encontram na bacia do rio Paraná. Suas características principais incluem:
tamanho corporal de médio a grande porte, o deslocamento de grandes distâncias
para se reproduzirem, fecundação externa, geralmente com desova total, grande
quantidade de ovas, período reprodutivo marcadamente estacionai, ausência de
cuidados parentais e a necessidade de diferentes ambientes para cumprir seu ciclo
biológico, especialmente habitats distintos para alimentação e reprodução.

Existem espécies migradoras catalogadas como vulneráveis e/ou em estado crítico
de conservação, sendo que por isso sua pesca está proibida no Brasil. Entre as
espécies vulneráveis se pode mencionar o dourado (Salminus brasiliensis), o surubí
(Pseudoplatystoma coruscans) e o surubí (Pseudoplatystoma fasciatum), sendo
que o salmão de rio (Brycon orbygnianus) está criticamente em perigo
(CONSÓRCIO THEMAG - ANDRADE &CANELLAS - BOURSCHEID. 2006).

Outras espécies migradoras são a boga e a piava (ambas variantes de Leporinus
obtusidens) e o pati (Luciopimelodus pati). Entre as espécies migradoras de curta
distancia se pode citar o armado comum (Pterodoras granulosus), o bagre sapo ou
jundiá (Rhamdia sp.) e o bagre amarelo (Pimelodus maculatus) CONSÓRCIO
THEMAG - ANDRADE & CANELLAS - BOURSCHEID. 2006; Agostinho et ai,
2003).

_
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2.2. METODOLOGIA

Os estudos genéticos serão realizados considerando-se a seguinte hipótese:

- os Saltos do Moconá atuariam como barreira geográfica natural para os
peixes migradores, sendo que se realizarão estudos genéticos a fim de
conhecer os dados do genoma das populações;

Será coletado material biológico do tecido adiposo, do pedúnculo caudal e do
fígado, sendo esse material devidamente rotulado, conservado e transportado até o
Laboratório de Biotecnologia Molecular da FCEQyN da UNaM

Os estudos considerarão populações das seguintes espécies migradoras: o
dourado (Salminus brasiliensis), o surubí (Pseudoplatystoma fasciatum), o salmão
de rio (Brycon orbygnianus) e o boga (Leporínus obtusidens). No caso de a captura
dessas espécies não ser significativa, se poderá realizar captura de outras
espécies, como Pimelodus maculatus, Pterodoras granulosus, Oxidoras kneri e
Prochilodus lineatus.

Serão utilizados no mínimo cinco exemplares de jusante, provenientes dos
diferentes pontos de amostragem. Além disso, serão estudados no mínimo cinco
exemplares provenientes de montante dos Saltos de Yucumã. Serão analisados
com cinco marcadores por espécie, somando um grau de incerteza de genomas
complexos de duas espécies (ou seja, dois deles não são conhecidos).

Cada estudo genético inclui:

- extração ADN;

- amplificação e análises de microssatélites;

- cevadores específicos;

- sequenciações;

- análise preliminar de genomas desconhecidos.

Em laboratório será feita a extração de DNA por meio das técnicas de salting out
modificada por (OJEDA et ai., 2012). A extração de DNA será realizada a partir de
tecido muscular de pedúnculo caudal do exemplar, através de cortes transversais e
longitudinais. Para a extração e purificação, serão utilizados 20 mg de tecido,
digeridos em 55°C com buffer de lisis (50 mM de Tris HCI, 50 mM de NaCI, 50 mM
EDTA ph 8) contendo 1% de dodecil sulfato de sódio (SDS) e 10 pi de proteinasa K
1 mg/ml. Posteriormente o DNA é purificado com NaCI 5 M e precipita com
isopropanol em proporção 1:1. O DNA é lavado com etanol 70%, dissolvido em
água livre de DNasas e RNasas, e conservado a -20°C até sua utilização. A
concentração e pureza do DNA serão quantificadas por espectrofotometria. A
concentração de DNA de cada isolamento será calculada através da absorbância a
260 nm. (A260) por meio da relação: [AcNu]= 50 ng/ul x D x A260, em que D
representa o fator de diluição e 50 ng/pl é a concentração de DNA de cadeia dupla.
O índice de pureza é calculado através da relação A260/A280 [15]. A integridade do
DNA será verificada em gel de agarose em 1%. Dilui-se o DNA obtido para adquirir
uma concentração de trabalho de aproximadamente 10 ng/pl. A concentração e
pureza do DNA quantificam-se por espectrofotometria.

A PCR desenvolve-se sobre 100 ng de DNA em um volume final de 12,5 pi de
Buffer de Taq Polimerasa (Fermentas ®) contendo 0,3 U de Taq polimerasa, 2 mM
de MgCI2, 200 pM de dNTPs e 0,5 pmol de cada cevador. As condições de
ciclagem a utilizar serão: desnaturalização prévia a 95°C por 1 min, seguidos de 40
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ciclos de desnaturalização a 95°C por 15 s, hibridizaçào em temperatura locus
específico por 30 s e extensão em 72 °C por 30 s. Parte do DNA obtido será
destinada a estudos moleculares e parte será conservada a - 80°C, gerando uma
coleção de genomas de espécies autóctones da região afetada.

Para o estudo das populações serão aplicados marcadores moleculares
microsatélites (STR), no caso de que os mesmos estejam disponíveis para as
espécies coletadas ou para o mesmo gênero. Para o caso de espécies sem
informação genômica existente serão apresentados estudos partindo de
marcadores microssatélites estabelecidos para famílias aparentadas. Em casos em
que não seja possível contar com informação genômica de referência será utilizada
a tecnologia NGS (sequenciação massiva) para ter um referencial como ponto de
partida e ampliar a informação disponível para o gênero.

Os resultados dos estudos moleculares serão analisados por programas
bioinformáticos disponíveis e a informação gerada será utilizada como referência
para futuros estudos migratórios. Será gerada uma base de dados para cada
espécie coletada e se ampliará a informação biológica disponível para a mesma
contribuindo com dados moleculares.

DESENHO AMOSTRAL

O desenho amostrai para os estudos de ictiofauna, concebido para os estudos
ambientais dos Aproveitamentos Hidrelétricos de Panambi e Garabi (Tabela 2.1 e
Tabela 2.2), apresenta uma distribuição de pontos de amostragem muito
significativa no curso principal do rio Uruguai e em seus principais tributários, dentro
das áreas de influência destes dois empreendimentos, incluindo uma região de
amostragem a montante dos Saltos de Moconá.

Portanto, este desenho amostrai é considerado suficiente para testar a hipótese de
que os saltos atuam como uma barreira geográfica para as espécies de peixes
migradores.

Tabela 2.1 - Localização e distribuição amostrai das regiões e dos pontos de
amostragem de ictiofauna para os estudos da U.H.E Panambi

Denominação
Descrição da

Região amostrai
Pontos de

Amostragem
Margem

Coordenada

(UTM)

Transectos

R1

Região 1 - JUSANTE
(= Reservatório de
Garabi)

1 Md
21J E678550

S6917955

1 Me
21J E678560

S6916790

1 C
21J E678554

S6917334

TP2/R2
Região 2 - EIXO (=A
montante de Garabi) 1 Md

21J E706842

S6938993

1 Me
21J E706459

S6939043

1 C
21JE706579

S6939688

R3
Região 3 -
RESERVATÓRIO

1 Md
21J E769920

S6965239

1 Me 21J E770717
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Denominação
Descrição da

Região amostrai
Pontos de

Amostragem
Margem

Coordenada

(UTM)

S6965065

C
21J E770139

S6965079

R4 Região 4 - Montante Md (*)
Me (*)
C (*)

Afluentes

AP1/R5 Arroyo Ramón - Foz Md
21JE706374

S6941049

R5M
Arroyo Ramón -
montante

C
21J E696356

S6953857

AP2/R6 Arroyo Acaraguá - Foz Md
21JE712322

S6943379

R6M
Arroyo Acaraguá -
montante

C
21J E709677

S6956218

AP3/R7 Arroyo Alegre Md
21JE718184

S6952494

AP4/R8 Rio Santo Cristo Me
21J E724780

S6948705

AP5/R9 Rio Santa Rosa - Foz Me
21J E730452

S6949603

R9M
Rio Santa Rosa -
montante

C
21J E743176

S6941124

AP6/R10 Arroyo Saltino Md
21J E737620

S6960329

AP7/R11 Rio Turvo Me
21JE791796

S6980799

AP8/R12 Arroyo Yabotí - Foz Md
21JE804017

S6992738

R12M
Arroyo Yabotí -
montante

C
21J E808632

S7003049

*) Pontos reloc alizados a montante dos Saltos de Y ucumã. Coorc enadas a confirmar em

breve.

Tabela 2.2 - Localização e distribuição amostrai das regiões e dos pontos de
amostragem de ictiofauna para os estudos da U.H.E. Garabi

Denominação
Descrição da

Região
Amostrai

Pontos de

Amostragem
Margem

Coordenadas

(UTM)

Transectos

R1
Região 1 -
JUSANTE

1 C
21J E628690

S6867020

TG2/R2 Eixo Garabi 1 Md
21J E627457

S6877180

1 Me
21J E627247

S6877630

1 C
21J E628273

S6877985

TG3/R3
AAb San Javier-

Pto.
1 Md

21J E678550

S6917955
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Denominação
Descrição da

Região
Amostrai

Pontos de

Amostragem
Margem

Coordenadas

(UTM)

Xavier/Região 3

RESERVATÓRI
0 (= Jusante de
Panambi)

Me
21J E678560

S6916790

C
21J E678554

S6917334

TG4/R4

Região 4 -
MONTANTE (=
Eixo de

Panambi)

Md
21J E706842

S6938993

Me
21J E706459

S6939043

C
21J E706579

S6939688

Afluentes

AG1/R5
Arroyo Chimiray
-Foz

Md
21J E 634741 S

6886884

R5M
Arroyo Chimiray
- Montante

C
21J E626999

S6892394

AG2/R6 Arroyo Tunas Md
21J E 636928 S

6889465

AG3/R7 Rio Piratini - Foz Me
21J E 654044 S

6891798

R7M
Rio Piratini -

Montante
C

21J E 665075 S

6878301

AG4/R8 Rio Ijui Me
21J E 663844 S

6905269

AG5/R9
Arroyo
Itacaruaré

Md
21J E 669961 S

6910535

AG6/R10
Arroyo Once
Vueltas - Foz

Md
21J E 692295 S

6927123

R10M

Arroyo Once
Vueltas -

Montante

C
21J E 689602 S

6933149

AG7/R11
Arroyo Garabi
- Jusante

Md
21J E 622681 S

6876663

AG8/R12
Arroyo Ciríaco
- Jusante

Md
21J E 619120 S

6874157
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3. PROPOSTA DE ESTUDO DE CARACTERIZAÇÃO GENÉTICA
DAS ESPÉCIES DO GÊNERO DYCKIA (BROMELIACEAE)

3.1. INTRODUÇÃO

O gênero de bromélias Dyckia contém 149 espécies e variedades brasileiras,
considerando que 135 táxons são endêmicos do Brasil e 40 ocorrem na região Sul
(FORZZA ei ai., 2014). O gênero tem distribuição neotropical e ocorre desde a
Floresta Amazônica até a Patagônia Argentina (SMITH & DOWNS, 1974). As
plantas são terrícolas ou rupícolas e, por vezes, reófitas (plantas que habitam
margens de rios de fluxo rápido e que estão sujeitas a enchentes) (WIESBAUER,
2008; FORZZA ei ai., 2014). Ao contrário de outros grupos, Dyckia não possui
tanques de armazenamento de água nem tricomas absorvedores (LOBO, 2007).
Algumas espécies de Dyckia ocorrem à margem de rios lageados e em ilhas
rochosas e estão sujeitas a variações climáticas extremas como seca e enchente
(MARTINELLI & MORAES, 2013).

Em virtude da construção de empreendimentos hidrelétricos, as plantas reófitas são
diretamente afetadas pelo represamento de rios (WIESBAUER, 2008). O estudo da
estrutura genética de populações naturais que sofrerão interferência antrópica
auxilia na conservação da diversidade genotípica da espécie, especialmente na
etapa de relocação in situ.

As espécies de Dyckia com ocorrência na bacia do rio Uruguai são D. distackya, D.
brevifolia, D. tuberosa, D. cabrerae, D. strehliana e D. ibiauensis (LOBO, 2007;
ROGALSKI, 2007; WIESBAUER, 2008; MARTINELLI & MORAES, 2013; FORZZA
ei ai., 2014). Contudo, D. distachya é endêmica do rio Uruguai e existem registros
de D. brevifolia no Parque Estadual do Turvo (WIESBAUER, 2008; MARTINELLI &
MORAES, 2013), logo, estas duas espécies tem maior probabilidade de serem
encontradas nas áreas dos empreendimentos em questão.

3.2. OBJETIVO

O objetivo desta proposta de estudo é realizar a caracterização genética das
espécies de Dyckia (Bromeliaceae) ocorrentes na bacia do rio Uruguai e nas áreas
de influência dos AHEs Panambi e Garabi.

3.3. MATERIAL E MÉTODOS

Serão coletadas espécies de Dyckia ocorrentes nas áreas de influência dos AHE's
Garabi e Panambi, a montante e a jusante dos AHE's. Os táxons que
possivelmente serão encontrados nas áreas de coleta são D. distachya e D.
brevifolia. Serão coletadas folhas de Dyckia spp em cada subpopulação para cada
espécie. As amostras foliares serão mantidas em sílica gel até a extração do DNA
(LOUSADAeía/,,2011).

O número de amostras por subpopulação será dado em campo, com o
reconhecimento da riqueza e abundância das espécies e populações. Neste
primeiro momento não é possível estabelecer o número de amostras de campo,
pois não se conhece a distribuição e nem o tamanho das populações porventura
ocorrentes na área de estudo. Após a primeira campanha de campo será possível
estimar, com mais propriedade, o número de amostras suficientes para análises
estatísticas confiáveis.

9/T7



'



^consular €NC€VIX GCIYI iArA/ABiralwrtBchmi| ^

É importante salientar que todas as populações e coletas realizadas na região de
estudo estarão georreferenciadas, permitindo análises comparativas entre a
distribuição das populações geneticamente distintas, caso estas ocorram.

A caracterização genética será realizada pelo Laboratório da EMBRAPA-CNPF, em
Colombo-PR, através do marcador molecular ISSR. O DNA das folhas secas será
extraído segundo o protocolo de Doyle & Doyle (1990) (buffer de extração
consistindo em 2% de polyvinylpyrrolidone (PVP), 1.25 M NaCI, 0.1 M Tris-HCI, pH
8.0, 10 mM de ácido ethylenediaminetetraacético (EDTA), 2% CTAB e 2% 2-
mercaptoethanol). O DNA será amplificado através da técnica de PCR (Polymerase
Chain Reaction) e será analisado por eletroforese em gel de agarose com base em
Lousada (2011). Os perfis eletroforéticos serão codificados como presença (1) ou
ausência (0) de uma banda e será construída uma matriz para ser submetida à
AMOVA (análise de variância molecular) (Luz, 2014). A análise dos dados será feita
em softwares específicos e serão obtidos os seguintes parâmetros: locos
polimórficos, índice de Shannon para diversidade fenotípica e heterozigosidade
esperada (LOUSADA, 2011). Com o objetivo de checar se há correlação entre as
matrizes de valores com as distâncias genéticas de Nei e as distâncias geográficas
entre as populações, será realizado o teste de Mantel. Para obter o número de
agrupamentos genéticos homogêneos (K), será realizada análise Bayesiana (LUZ,
2014).
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Coordenação de Energia Hidrelétrica

PAR. 02001.004251/2014-92 COHID/IBAMA

Assunto: AHE Garabi- processo n° 02001.005246/2013-16

Origem: Coordenação de Energia Hidrelétrica

Ementa: Retificação da Autorização de Captura,
Coleta e Transporte de Material Biológico
n°430/2014

I- INTRODUÇÃO

Este Parecer avalia a solicitação da Carta CTA-DG-5728/2014 para a inclusão de dois
profissionais na Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico
n°430/2014, que subsidia os levantamentos do meio biótico no âmbito do empreendimento
AHE Garabi. Esta Autorização foi emitida em 18/03/2014 com o prazo de validade de 12
meses e a primeira retificação ocorreu em 28/04/2014, conformeDESPACHO n°
010753/2014 COHID/IBAMA.

II-ANALISE

Abaixo, avalia-se a documentação dos novos integrantes da equipe técnica da Autorização
n°430/2014:

Equipe Técnica CPF CTF

Namany Lourpen Nascimento
Souza

059.382.947-62
5295446, v[]lido
até 15/11/2014

Declaração de Aptidão
apresentada

Raíssa Fries Bressan 052.617.879-55
2209516, vülido
até 17/01/2015

Declaração de Aptidão
apresentada

O empreendedor também apresentou a documentação de Luciano Augusto Mysczak, que
atuarQ como assistente de campo. Para exercer esse tipo de atividade não é necessQrio
listar o nome do profissional na Autorização n°430/2014. Vale lembrar que, o mesmo
deverQ estar sempre acompanhado de pelo menos um dos integrantes da equipe técnica
citados na Autorização em tela.

O presente Parecer ainda retifica o número do processo informado na Autorização,
devendo constar em todas as folhas o seguinte :Processo Ibama n° 02001.005246/2013-16.

IBAMA pag. 1/2 20/10/2014 - 11:08
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Coordenação de Energia Hidrelétrica

III- CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

Com base na anDlise acima, sugere-se uma nova retificação da Autorização de Captura,
Coleta e Transporte de Material Biológico n°430/2014, devendo constar dentre os
integrantes da equipe técnica os dois profissionais indicados pelo empreendedor.

Vale ressaltar que, a data de validade da Autorização foi determinada no primeiro
documento emitido, e portanto, a sua retificação não implica emalteração desse prazo.

IBAMA

£1
Brasília, 20 de outubro de 2014

Eliese Cristina de Oliveira

Analista Ambiental da COHID/IBAMA
2% Cristina kOtíoeàa

Matricula: 1717120
Analista Ambiental
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DG

Av. Presidente Vargas, 409 - 13-
20071-003 - Rio de Janeiro

Telefone: (21) 2514-6421

N°. 02001.0209c3/2014-ll{
Recebido em30/IO/2S14 .

LinmiEletrobras

CTA-DG-ÍÕ 165/2014
Ref: Ofício 02001.009762/2014-9 DILIC/IBAMA

Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2014.

Assinatura

DIGITALIZADO NO IBAMA

Ao Senhor

THOMAZ MIAZAK DE TOLEDO

Diretor de Licenciamento Ambiental - DILIC

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

SCEN Trecho 2, Edifício Sede
70818-900 - Brasília - DF

Assunto: Regiões amostrais para os levantamentos de meio biótico do AHE Garabi.

Senhor Diretor,

r

Em atendimento ao Ofício em referência, encaminhamos as ortofotocartas com a localização
das regiões amostrais mencionadas no plano de trabalho consolidado.

Aproveitamos para informar que a localização de algumas regiões amostrais foi alterada,
conforme tabela anexa.

Tais alterações foram motivadas pela recusa de alguns proprietários, em sua maioria da
margem argentina, em autorizar a realização de estudos em seus imóveis.

Atenciosamente,

VALTER LUIZ CARDEAL DE SOUZA

Diretor de Geração

Anexos mencionados.
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ANEXO

Centrais Elétricas Brasile

DG

Av. Presidente Vargas, 4^9. - 13° 'Oj
20071-003 - Rio deJanéro ~R*- '{i^
Telefone: (21) 2514-6421

1_

Regiões Amostrais para os Estudos Ambientais do meio biótico AHE Garabi

ID Região

Amostrai
Grupos de Amostragem

Localização Plano de
Trabalho consolidado (UTM)

Localização alterada

(UTM)

G3A vegetação, fauna 21JE 642511, S 6887861 21J E 639948, S 6888169

G7 A vegetação, fauna 21JE 659183, S 6900764 21JE 663121, S 6907715

G 10 A vegetação, fauna 21J E 674725, S 6915953 21 JE 674380, S 6915480

G13A vegetação, fauna 21J 693683, S 6919540 21J E 692736, S 6920667

G14A vegetação, fauna 21 JE 695858, S 6924152 21J E 698238, S 6927126

G15B vegetação, fauna 21J E 698880,S 6923081 21J E 700098, S 6924121

E1A-A
entomofauna de interesse

médico/malacofauna
21J E 632824, S 6895163 21J E 632242, S 6896689





MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DOMEIOAMBIENTE E DOSRECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

AUTORIZAÇÃO DE CAPTURA, COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO

PROCESSO IBAMA

N° 02001.005246/2013-16

AUTORIZAÇÃO N° 430/2014
2a Retificação

ATIVIDADE |x] LEVANTAMENTO ] MONITORAMENTO

VALIDADE

18/03/2015

RESGATE/SALVAMENTO

TIPO [X] RECURSOS FAUNÍSTICOS • RECURSOS PESQUEIROS

EMPREENDIMENTO; AHE Garabi

EMPREENDEDOR: CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A.

CNPJ: 00.001.180/0002-07 CTF: 979.690

ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP: 20071-003

CONSULTORIA RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE: CONSÓRCIO ENERGÉTICO DEL RIO URUGUAY - UTE
(REPRESENTADO PELA INTERTECHNE CONSULTORES S.A.)

CNPJ/CPF: 8037805/20001-35 CTF: 37288

ENDEREÇO: AV. IGUAÇU, 100 - REBOUÇAS - CURITIBA/PR - CEP80.230-020

COORDENADOR GERAL DA ATIVIDADE: Manoel José Domingues

CPF: 403486109-63 CTF: 210365

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:
Levantamento de mastofauna (inclusive quirópteros e mamíferos semi-aquáticos), avifauna, herpetofauna, entomofauna e
malacofauna de interesse médico e lepidópteros como bioindicadores na área de influência do AHE Garabi, a fim de
embasar Estudo de Impacto Ambiental - EIA do empreendimento.

Quantitativo de animaiscoletáveis parao levantamento: no máximo 5 espécimes, por espécie ou morfotipo, por campanha.
Ascoletassó serão permitidas em casode dúvidataxonômica ou morte acidental. Para lepidópteros, insetosvetorese
moluscos de interesse médico: coleta sem restrição de número de exemplares.

Estão permitidas as seguintes marcações: quelônios: cortes nas placas marginais da carapaça; crocodilianos: cortes nas
cristas caudais e brincos numerados nas caudas; avifauna: anilhas do Cemave; pequenos mamíferos: brincos numéricos;
quirópteros: anilhas de alumínio.

ÁREAS AMOSTRAIS:

Área de influência doAHE Garabi, em 16 regiões amostrais, sendo 5 em território brasileiro e 11 em território argentino.
Além desses pontos, mais 2 áreas intituladas jusante Ae B, servirão como áreas controle. Os pontos em território brasileiro
encontram-se no Estado do Rio Grande do Sul.

PETRECHOS:

Os métodos de captura autorizados são: armadilhas fotográficas, armadilhas do tipo Sherman e armadilhas de
interceptação e queda (mastofauna); redes de neblina (quirópteros); redes de neblina (avifauna); armadilhas de
interceptação e queda (herpetofauna); aspirador elétrico, armadilha luminosa tipo CDC, armadilha de Shannon, conchas
entomológicas, bomba de sucção e sucção porpipeta (entomofauna); pinças metálicas e conchas de captura (malacofauna);
puçás(lepdópteros); armadilhas do tipo hoop, redesmalhadeiras e puçá(quelônios) e; cambãoou laço (crocodilianos).

LOCAL E DATA DE EMISSÃO:

Brasília,

04 NOV2014

AUTORIDADE EXPEDIDORA (ASSINATURA E CARIMBO):

iídiU6*ciw«nto Ambiental
Substituto

LHLIG/IBAMA
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DOMEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

AUTORIZAÇÃO DE CAPTURA, COLETA ETRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO
PROCESSO IBAMA

N° 02001.005246/2013-16
AUTORIZAÇÃO N° 430/2014

2" Retificação
VALIDADE

18/03/2015

DESTINAÇÃO DO MATERIAL:
Malacofauna: Secretaria de Estado da Saúde - Divisão de Programas Especiais da Superintendência de Controle de
Endemias (SUCEN - DPE);
Entomofauna: Universidade de São Paulo - Faculdade de Saúde Pública/ Departamento de Epidemiologia;
Mastofauna, herpetofauna e avifauna: Fundação Zoobotânica do RioGrande do Sul.

ESTA AUTORIZAÇÃO NÃO PERMITE
1. CAPTURA/COLETAn-RANSPORTE/SOLTURA DE ESPÉCIES EM ÁREA PARTICULAR SEM O

CONSENTIMENTO DO PROPRIETÁRIO;
2. CAPTURA/COLETA/TRANSPORTE/SOLTURA DE ESPÉCIES EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

FEDERAIS, ESTADUAIS, DISTRITAIS OU MUNICIPAIS, SALVO QUANDO ACOMPANHADAS DA
ANUÊNCIA DO ÓRGÃO ADMINISTRADOR COMPETENTE;

3. COLETA/TRANSPORTE DE ESPÉCIES LISTADAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA MMA N° 03/2003 E
ANEXOS CITES;

4. COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO POR TÉCNICOS NÃO LISTADOS NO VERSO DESTA"
5. EXPORTAÇÃO DE MATERIAL BIOLÓGICO;
6. ACESSO AO PATRIMÔNIO GENÉTICO, NOS TERMOS DA REGULAMENTAÇÃO CONSTANTE NA

MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.186-16, DE 23 DE AGOSTO DE 2001.

Observação: As Autorizações obtidas por meio do Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade (SISBIO) não
podem ser utilizadas para a captura e/ou coleta de material biológico referente ao processo de licenciamento ambiental de
empreendimentos.

NOMES:

Bruno de Almeida Lima

Celso Henrique Varela Rios
Celso Henrique de Freitas Parruco
Débora dos Santos Mota

Delsio Natal

Fernanda Stender de Oliviera **

Gilberto Gilmar Moresco

Manoel José Domingues *
Marco Antônio Monteiro Granzinolli

Marianna Botelho de Oliveira Dixo
Marina Janzanti Lapenta
Michel Miretzki

Patrícia Placona Diniz

Paulo César Araújo dos Santos Filho
Paulo Roberto Urbinarti

Silvia Helena de Oliveira

Taissa Deconto Voloschen

Tatiara Griz

Namany Lourpen Nascimento Souza
Raíssa Fries Bressan

* Coordenador

** Coordenadora assistente

EQUIPE TÉCNICA:

CTF:

3985259

3161936

1950931

28122190

316758

26763

4576354

210365

324629

474177

492647

26767

59755983

322060

1570504

303412

4895378

5202396

5295446

2209516
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

AUTORIZAÇÃO DE CAPTURA, COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO

PROCESSO IBAMA

N° 02001.005246/2013-16

AUTORIZAÇÃO N° 430/2014
2a Retificação

VALIDADE

18/03/2015

CONDICIONANTES

1 Condicionantes Gerais:

1.1. Válida somente sem emendas e/ou rasuras;

1.2. O IBAMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes, bem como suspender ou cancelar
esta autorização caso ocorra;

a) violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
b) omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da autorização;
c) superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.

1.3. A ocorrência de situações descritas nos itens "1.2.a)" e "1.2.b)" acima sujeita os responsáveis, incluindo toda a
equipe técnica, à aplicação de sanções previstas na legislação pertinente;

1.4. O pedido de renovação, caso necessário, deverá ser protocolado 60 (sessenta) dias antes de expirar o prazo de
validade desta autorização.

2. Condicionantes Específicas:

2.1. Esta Autorização não permite a captura de animais silvestres além das áreas de influência do empreendimento
AHE Garabi.

2.2. Esta autorização só é válida para transporte de animais e/ou material devidamente identificados.

2.3. O Plano de Trabalho aprovado para os estudos de levantamento de fauna do AHE Garabi é aquele encaminhado
pela correspondência CTA - DG 7773 - 2013, com as alterações acordadas na ATA de reunião (em 17 e 18 de
fevereiro de 2014) e no Parecer n° 001091/2014. As campanhas de levantamento da fauna devem seguir
estritamente a metodologia descrita nos documentos supracitados.

2.4. Apresentar, em 30 (trinta)dias, a versão final do Planode Trabalhodo AHE Garabi, consolidandotoda a metodologia
a ser aplicada nos estudos de levantamento, tendo como base a ATA de reunião, os documentos intitulados:
"Metodologia para verificação se o Rio Uruguai funciona como barreira geográfica Panambi/Garabi'",
"Complementações entomofaunae malacofauna para PT Panambi/Garabi", "Complementação metodológica para o
estudo de lepidoptera Panambi/Garabi" e "Complementações quelônios", enviados por e-mail em 25/02/2014 e; o
Parecer n° 001091/2014, seguindo rigorosamente as alterações descritas nestes documentos.

2.5. Os resultados do levantamento devem ser apresentados no Estudo de Impacto Ambiental do AHE Garabi.

2.6.Os seguintes procedimentos devem ser adotados durante a realização das atividades:

a) Os procedimentos de biometria e marcação deverão ser realizados preferencialmente em campo, de forma
a minimizar o estresse animal;

b) As armadilhas de interceptação e queda devem ser retiradas dos locaisde captura ou permanecer tampadas
entre os períodos de amostragem. Devem possuir dispositivo de segurança contra afogamentos e
hipertermia/hipotermia, como furos na base dos baldes, colocação de folhas, gravetos e vasilha d'água. As
vistorias devem ser, no mínimo, diárias (preferencialmente matutinas);

c) Os pontos de captura e soltura de fauna silvestre deverão ser georreferenciados.

d) Animais exóticos (cuja distribuição geográfica não inclui o território brasileiro) capturados não devem ser
reintroduzidos. Deve ser apresentada destinação adequada para esses animais;

e) Todo o material biológico coletado deverá permanecer armazenado em local adequado até seu depósito na
coleção científica da Instituição receptora.

f) Acaptura, soltura, coleta e/ou transporte de animais só poderáser realizada pela equipe técnica designada
por esta Autorização. Qualquer alteração na equipe deverá se comunicada oficialmente ao IBAMA;

g) Em caso de captura de animal silvestre raro ou ameaçado de extinção a equipe de resgate deve comunicar
o IBAMA local imediatamente, para que sejam tomadas as devidas providencias quanto a destinação deste
animal conforme entendimento entre ICMBio e IBAMA;
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

AUTORIZAÇÃO DE CAPTURA, COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO

PROCESSO IBAMA

N° 02001.005246/2013-16

AUTORIZAÇÃO N° 430/2014
2aRetificação

VALIDADE

18/03/2015

2.7. Enviarao Ibama, no prazode 30 dias, os seguintes documentos e complementações:
a) Carta de aceite do Museu de História Natural do Capão da Imbuia, em Curitiba;

b) Declaração Individual de Aptidão de: Bruno de Almeida Lima, Celso Rios, Celso Parruco, Débora Mota,
Paulo César do Santos Filho;

2.8. Em até 30 (trinta) dias contados do final do prazo de validade desta Autorização, encaminhar a Declaração de
Recebimento original ou autenticada, emitida pela instituição de depósito, contendo a quantidade de espécimes
recebidos, o número de identificação em campo de cada indivíduo e sua espécie. Esse prazo poderá ser
prorrogado mediante a apresentação de documentação contendojustificativaa ser analisadapelo Ibama.

2.9. Em até 180 (cento e oitenta) dias contados do final do prazo de validade destaAutorização, encaminhar listagem
emitida pela instituição receptora do material contendo o número de identificação em campo de cada indivíduo
associado ao seu número de tombamento na coleção, para todos os animais depositados. Esse prazo poderá ser
prorrogado mediante a apresentação de documentação contendojustificativaa ser analisadapelo Ibama.

2.10. A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do Coordenador deve estar válida durante todo o período de
atividade do levantamento de fauna.

2.11. Todos os profissionais constantes naAutorização de Captura, coleta e Transporte de Material Biológico devem
manter-sesem pendênciasno CTF durante todo o períodode vigênciadesta.

2.12. Esta autorização é válida para levantamento de fauna em território nacional, e por isso não exime a equipe
técnica dos procedimentos legais válidos na Argentina para pesquisa, coleta e transporte de material biológico em
território argentino.
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OF 02001.013508/2014-05 COHID/IBAMA

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS:

Diretoria de Licenciamento Ambiental

Coordenação de Energia Hidrelétrica
SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cx. Postal n° 09566 Brasília - DF

CEP: 70818-900 e (61) 3316-1595 - 1596
www.ibama.gov.br

Brasília, 27 de novembro de 2014.

Ao Senhor

Valter Luiz Cardeal de Souza

Diretor da Centrais Elétricas Brasileiras

Av. Presidente Vargas, 409 -13° andar - Centro
RIO DEJANEIRO - RIO DEJANEIRO
CEP.: 20071003

Assunto: Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico n9
430/2014.

Senhor Diretor,

1. Em atenção ao Ofício CTA-DG-5729/2014, encaminho em anexo a 2o
retificação da Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico
n°430/2014, para dar continuidade ao estudo de levantamento da AHE Garabi.

IBAMA

Atenciosamente,

FREDERICO QUEIROGA DO AMARAL

Chefe da COHID/IBAMA

pag. 1/1 27/11/2014-16:57
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Diretoria de Licenciamento Ambiental

Coordenação de Energia Hidrelétrica
SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cx. Postal n« 09566 Brasília - DF

CEP: 70818-900 e (61) 3316-1595 - 1596
www.ibama.gov.br

OF 02001.013508/2014-05 COHID/IBAMA

Brasília, 27 de novembro de 2014.

Ao Senhor

Valter Luiz Cardeal de Souza

Diretor da Centrais Elétricas Brasileiras
Av. Presidente Vargas, 409 -13° andar - Centro
RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
CEP.: 20071003

Assunto: Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico nQ
430/2014.

Senhor Diretor,

L Em atenção ao Ofício CTA-DG-5729/2014, encaminho em anexo a 2o
retificação da Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico
n°430/2014, para dar continuidade ao estudo de levantamento da AHE Garabi.

IBAMA

Atenciosamente,

FREDERICO TTUBTRGGA DO AMARAL

Chefe da COHID/IBAMA

pag. 1/1 27/11/2014-16:57

Ck



•



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DOSRECURSOSNATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

SCEN Trecho 02 - Ed. Sede do IBAMA CEP 70818900 - Brasília/DF - wHTv.ibama.gov.br

DESPACHO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Documento: 02001.023395/2014-48-Ofício n° 1317/2014-4a CCR.

Origem: Ministério Público Federal - 4a Câmara de Coordenação e Revisão - Meio Ambiente
e Patrimônio Cultural.

Assunto: Ref. ICP n° 1.29.015.000082/2005-72. Para fins de instrução do ICP em epígrafe,
cujo objeto são as tratativas para implantação do Complexo Hidrelétrico Garabi-Panambi no
trecho binacional do rio Uruguai, requisita o envio de cópia dos procedimentos de
licenciamento ambiental n° 02001.005246/2013-16 (UHE Garabi) e n° 02001.005247/2013-61
(UHE Panambi). Prazo de 10 (dez) dias úteis.

Destinatário: DILIC Data: 28/11/14

Io Despacho: Para conhecimento e demais providências, observando o prazo estabelecido.

Destinatário: (^ (ZÇf\}B-
T Despacho: ^ \w*. Oo Qa^^í^^o^O*"? Ç^caí o <u>-y»

Diucv/,g/t-M4, cfe- c ' c< *f
1hV\

Destinatário: j\ ÇÕgj ]) j Data:

^Despacho: ,, *
FbtCrW -e^wUM \ma\^aJ^\JÍíl Aíúàto

,n CGENE,°

o-

Destinatário: Data:

4o Despacho:

Destinatário: Data:

5o Despacho:

Destinatário: Data:

ánlkr de 'Podesf

'PauJb Grieger f
Analista Ambiental
Matricula: 6788130

DILIC/IBAMA

a3)i:Z/i
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MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL

4a CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO
- Meio Ambiente e Patrimônio Cultural -

.

• .

-

.•• .

DIGITALIZADO NO IBAMA
;

PGR-00276257/2014

•

• Ofício n.° 1317/2014-4a CCR
•

"... i Brasília, J"\de novembro de 2014.
i :

- '•• •

i

A Sua Excelência o Senhor

Presidente do IBAMA
Dr. Volney Zanardi Júnior
SCEN Trecho 2 - Ed. Sede, Bloco B
CEP: 71818-900 Brasílía/DF

MMA/IBAMA/SEDE - PRfiTOC(

Documento -Tippj, /."a -
N°. 02001.0233^/2014-1^ ~
Recebido em:27/l L/2014 ,

i •>
:

. • '
Assinatura

••

•

" \ '

•

- Ref.: 1) IC n° 'l.29.015.000082/2005-72

•: . . . . ' ' •'•' • :
n Hidrelétrico (.:ir:ihi-P:in:imhi

-

Assunto: Complexo Hidrelétrico Garabi-Panambi

. i

•

.

• ••'• . ' - •• •

' : ••••• •...•'
Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, para fins da instrução do ICP em epígrafe, cujo
objeto são as tratativas para implantação do Complexo Hidrelétrico Garabi-Panambi no
trecho binacional do rio Uruguai, com fulcro no art. 8o, II, da LG n° 75/93, requisito o
envio de cópia dos procedimentos de licenciamento ambiental n° 02001.005246/2013-

. 16(UHE Garabi) en° 02001.005247/2013-61 (UHE Panambi).

Por oportuno, informo que o prazo para o cumprimento da presente
requisição é de 10 (dez) dias úteis, conforme disposto no artigo 8o, parágrafo 5o dá.
referida Lej. • ,

•

Atenciosamente, i

—^z

.

3S==
SANDRA CUREAU

Subprocuradora-Geral da República
Coordenadora

' • -

.

.

. .

^>

•

• -

. -

. ' •... v ' .

• 1/1
SAF- Setor deAdministrações Federais Sul- Quadra 4 - Conjunto C - Lote 3 Fone (61)3105.6075 Fax(61) 3105.6105.

70050-900 - Brasília- Distrito Federal - E-mail: 4camara@pgr.mpf.gov.br

l .
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MlntaMtte Púbüee Factaral

[PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO
DE SANTA ROSA - RS

OF/PDC/PRM/SR/RS n° 492/2014 Santa Rosa, 21 de novembro de 2014.

Ref.: IC n° 1.29.015.000082/2005-72

Ao Senhor

VOLNEY ZANARDI JÚNIOR
Presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente/RS

IBAMA - SCEN Trecho 2 - Ed. Sede

Av. Fernando Ferrari, 1776
70818-900 - BRASÍLIA/DF

Senhor Presidente,

Visando instruir os autos do Inquérito Civil em epígrafe, o

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, vem à
presença de Vossa Senhoria, com fundamento no disposto no art. 8o, III, da Lei

Complementar n° 75/93, requisitar:

PRM-SRO-RS-00002195/2014

a) a lista dos profissionais atuantes na elaboração do estudo de

impacto ambiental da Unidade Executiva Garabi-Panambi e as devidas Anotações de

Responsabilidade Técnica (ART) dos referidos experts, visto que implementam

pressuposto de legalidade e licitude do empreendimento, bem como concedem maior

confiabilidade à edificação hidrelétrica em questão.

b) as declarações de idoneidade das empresas perante a

Administração Pública, considerando que não foi informado, por nenhum órgão

estatal, acerca de tal circunstância, a qual é imprescindível para avaliar a legalidade
do empreendimento.

Procuradoria da República no Município de Santa Rosa
Av. Expedicionário Weber, n°550 - 4o Andar - Centro - Santa Rosa- CEP 98900-000 - Fone/Fax (55) 3511-3106lr

G.\Procuradores\LetiaaBmrdt\Extra)udiclal\Minutas\Of1cios\082-2005-72 IC <CCR •Ofkio requisita info aoIBMU.odt
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MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO
DE SANTA ROSA - RS

Com base no artigo 8o, inciso II e S 5o, da Lei Complementar n°

75/93, estabeleço o prazo de 10 (dez) dias para atendimento da presente requisição

e o envio de outras informações que entender pertinentes.

Atenciosamente,

LET^CfôC^RA^ETO BENRDT
Procuradora da República

Procuradoria da República no Município de Santa Rosa
Av. Expedicionário Weber, n° 550 •4o Andar - Centro - Santa Rosa- CEP 98900-000 - Fone/Fax (55) 3511-3106lr

G:iPrcx:uraaofes\Letlciaíenrai\Exiralu(ílclal\Minutas\O(ic1«\0B2 2005-72 IC <KO) -Oficio requlstia (nfo ao IBAMA.odt



íi y -., a «íw



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Diretoria de Licenciamento Ambiental

SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cx. Postal n" 09566 Brasília - DF
CEP: 70818-900 e (61) 3316-1282 - 1670

www.ibama.gov.br

OF 02001.013584/2014-11 DILIC/IBAMA

Brasília, 01 de dezembro de 2014.

À Senhora
SANDRA CUREAU

Subprocuradora do Mpf/Df-Ministerio Publico Federal do Distrito Federal
SAF - Setor de Acüninistração Federal Sul - Quadra 4 - Conj. C • Lote 3
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

CEP.: 70050900

Assunto: Dilação de prazo - Ofício ne 1317/2014- 4* CCR - IC nfi
1.29.015.000082/2005-72

REFERENCIA: OF 02001.023395/201448/MPF/4 CCR/GT-APP

Senhora Subprocuradora,

1. Cumprimentando-a, reporto-me ao Ofício nfi 1317/2014 - 4» CCR. de 27 de novembro de 2014 protocolado no
IBAMA sobo n« 02001 023395/2014-48 em27 de novembro de 2014 para solicitar a prorrogação doprazo fixado
para atendimento ao requisitado, considerando o recebimento do documento por esta Diretoria de Licenciamento
Ambiental - DILIC somente no dia 1»de dezembro de 2014, bem como a exiguidade do prazo para prestar as
informações solicitadas, em meio ao expressivo número de processos de licenciamento ambiental portodoo paísque
também demandam providências por este órgão no momento.

2. Pelo exposto, esperando podercontar comsua compreensão, solicito a dilação do prazo fixado, por mais 25
dias úteis a partir da data a ser considerada por VossaSenhoria.

Atenciosamente,

IBAMA pag. l/l 1/12/2014 - 10:15
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MPF
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO
DE SANTA ROSA - RS

Mtaklifh Público Fadara!

OF/PDC/PRM/SR/RS n° 492/2014 Santa Rosa, 21 de novembro de 2014.

Ref.: IC n° 1.29.015.000082/2005-72

Ao Senhor

VOLNEY ZANARDI JÚNIOR
Presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente/RS
IBAMA - SCEN Trecho 2 - Ed. Sede
Av. Fernando Ferrari, 1776
70818-900 - BRASÍLIA/DF

PRM-SRO-RS-00002195/2014

MMA/1BAMA/SEDE - PROTOCOLO

Documento - Tipo: .jLíTL- _<»_
N°. 02001.0238>©i0i4-_Ü
Recebido em03/J 2/2014 r,

k(f\^XJjJJL
Assinatura

Senhor Presidente,

Visando instruir os autos do Inquérito Civil em epígrafe, o

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, vem à
presença de Vossa Senhoria, com fundamento no disposto no art. 8o, III, da Lei
Complementar n° 75/93, requisitar:

a) a lista dos profissionais atuantes na elaboração do estudo de
impacto ambiental da Unidade Executiva Garabi-Panambi e as devidas Anotações de
Responsabilidade Técnica (ART) dos referidos experts, visto que implementam
pressuposto de legalidade e licitude do empreendimento, bem como concedem maior
confiabilidade à edificação hidrelétrica em questão.

b) as declarações de idoneidade das empresas perante a

Administração Pública, considerando que não foi informado, por nenhum órgão
estatal, acerca de tal circunstância, a qual é imprescindível para avaliar a legalidade
do empreendimento.

Procuradoria da República no Município de Santa Rosa
Av Expedicionário Weber, n° 550 4° Andar Centro -Santa Rosa- CEP 98900-000 - Fone/Fax (55) 3511-3106lr

G:\ProcuradoresMeticiaBentdt\Extrajudicial\Winutas\Oficios\082-2005-72 IC 4CCR •Oficio requisita info ao IBAWA.odt



JkJl n jp PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO
•wl-T DE SANTA ROSA - RS
Ministério PÚWIco F*c*»ral

Com base no artigo 8o, inciso II e S 5o, da Lei Complementar n°

75/93, estabeleço o prazo de 10 (dez) dias para atendimento da presente requisição

e o envio de outras informações que entender pertinentes.

Atenciosamente,

LEJtClA CARAPETO BENRDT
Procuradora da República

Procuradoria da República no Município de Santa Rosa
Av. Expedicionário Weber, n° 550 - 4o Andar - Centro - Santa Rosa- CEP98900-000 - Fone/Fax (55) 3511-3106lr

G:\Procuradores\leticiaBmrdt\Extrajudicial\Minuias\Oficios\082 2005 72 IC4CCR Oficio requisita in(o ao IBAMA.odt
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
SCEN Trecho 02 - Ed. Sede do IBAMA CEP 70818900 - Brasilia/DF - www.ibatna.gov.br

DESPACHO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Documento: 02001. 023870/2014-86 - Of. PDC/PRM/SR/RS n° 492/2014

Origem: Procuradoria da República no Município de Santa Rosa- RS
Assunto: Informa que as declarações de idoneidade das empresas perante a Administração
Pública, considerando que não foi informado, por nenhum órgão estatal a qual é imprescindível
para avaliar a legalidade do empreendimento. I.C n° 1.29.015.000082/2005-72. Prazo de
10(dez) dias.

Destinatário: DILIC

Io Despacho: Para providências, observado prazo.

Destinatário: Ç£NB
2o Despacho: | fa^ ^ i>\>V\ c#X

oomzDestinatário:

3o Despacho:

^HLdenadora-Geralde

Data: 05/12/14

r3usxm vm» de 5*
fWe de Gabinete

Matricula: 6788130
DILIC/IBAMA

Data: Mafty
ò

(está

m etiinno

Je
£lè rica

Destinatário:

4o Despacho: MÀrftJbx cU A-fpf*- ***
tf/lòl^'^

Destinatário:

5o Despacho:

Destinatário:

6o Despacho:

Data:

<=s

N2fess
Data:

Data:



Destinatário: Data:

7o Despacho:

Destinatário: Data:

8o Despacho:

Destinatário: Data:

9o Despacho:

Destinatário: Data:

10° Despacho.

Destinatário: Data:

11° Despacho:

Destinatário: Data:

12° Despacho:

Destinatário: Data:

13° Despacho:



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÀV

Diretoria de Licenciamento Ambiental

SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cz. Postal n« 09566 Brasília - DF

CEP: 70818-900 e (61) 3316-1282 - 1670

www.ibama.gov.br

OF 02001.013912/2014-71 DILIC/IBAMA

Brasília, 08 de dezembro de 2014.

A Senhora

LETÍCIA CARAPETO BENRDT
Procuradora da República do Ministério Público Federal/Pr/Rio Grande do Sul
Av. Expedicionário Weber, 550 - 4° andar - Centro
SANTA ROSA - RIO GRANDE DO SUL

CEP.: 98900000

Assunto: Dilação de Prazo - Ofício ODC/PRM/SR/RS n» 492/2014 - IC n«
1.29.015.000082/2005-72

I

REFERENCIA: OF 02001.023870/2014-86/

Senhora Procuradora da República,

1. Cumprimentando-a, reporto-me ao Ofício PDC/PRM/SR/RS n° 492/2014, de 21 de novembrode 2014 protocolado
no IBAMA sob o n9 02001.023870/2014-86, em 3 de dezembro de 2014 para solicitar a prorrogação do prazo fixado
para atendimento ao requisitado, considerando o recebimento do documento por esta Diretoria de Licenciamento
Ambiental - DILIC somente no dia 8 de dezembro de 2014, bem como a exiguidade do prazo para prestar as
informações solicitadas, em meio ao expressivo número de processos de licenciamento ambiental por todo o país que
também demandam providências por este órgão no momento.

2. Pelo exposto, esperando poder contar com sua compreensão, solicito a dilação do prazo fixado, por mais 25
dias úteis! a partir da data a ser considerada por Vossa Senhoria.

Atenciosamente,

THOMAZ MIAZAK DE TOLEDO

Diretor Substituto da DILIC/IBAMA

IBAMA i pag. 1/1 8/12/2014-15:51
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mm n E PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO
Afl MT • DE SANTA ROSA - RS
MlnlsNwto Público Facterol

OF/PDC/PRM/SR/RS n° 502/2014 Santa Rosa, 01 de dezembro de 2014.

Ref.: IC n° 1.29.015.000082/2005-72

Ao Senhor
VOLNEY ZANARDI JÚNIOR
Presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
IBAMA - SCEN Trecho 2 - Ed. Sede
Av. Fernando Ferrari, 1776
70818-900-BRASÍLIA/DF

Senhor Presidente,

Visando instruir os autos do Inquérito Civil em epígrafe, o
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, vem à
presença de Vossa Senhoria, com fundamento no disposto no art. 8o, III, da Lei
Complementar n° 75/93, requisitar:

a) o detalhamento do procedimento que será adotado para o
licenciamento ambiental da Usina Hidrelétrica Garabi-Panambi, descrevendo todas as
etapas que serão exigidas para olicenciamento da obra, bem como seus fundamentos
jurídicos (inclusive, eventuais Tratados eAcordos Internacionais);

b) informações sobre a aplicação e observância da Resolução
CONAMA 302, de 20 de março de 2002, mediante exigência de elaboração de plano
ambiental de conservação e uso do entorno da Área de Preservação Permanente do
reservatório artificial para oempreendimento da Usina Hidrelétrica Garabi-Panambi;

Com base no artigo 8o, inciso II e § 5o, da Lei Complementar n°
75/93, estabeleço op_razo Hp 10 idezl dias para atendimento da presente requisição
e o envio de outras informações que entender pertinentes.

PRM-SRO-RS-00002274/2014

MMA/IBAMA/SEDE - PRQTOCOLO
Documento -Tipo: Or-
N°. 02001.0233X#20j4-__Lf.
Recebido em03/12/20/

Assinatura

Procuradoria da República no Municipio de Santa Rosa



lUI D E PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO
f ¥1 r DE SANTA ROSA - RS
WwfcWrtu Públko Fttorol

Diante da necessidade de celeridade na prestação das

informações, solicita-se que a resposta seja encaminhada para o e-mail prrs-prm-

sr@mpf.mp.br.

Atenciosamente,

i.ETJ(%CARAPETO BENRDT
""Procuradora da República

Procuradoria da República no Município de Santa Rosa
Av. Expedicionário Weber, n° 550 - 4° Andar - Centro - Santa Rosa- CEP 98900-000 - Fone/Fax (55) 3511-3106lr

G:\PrcKuradOTes\leticiaBenrdt\Extrajudidal\Minutas\Oficios\082-2005.72 IC4CCR Oficio requisita info ao IBAMA sobre procedimento licença
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DESPACHO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Documento: 02001. 023843/2014-11 - Of. PDC/PRM/SR/RS n° 502/2014

Origem: Procuradoria da república no Município de Santa Rosa- RS
Assunto: Informa mediante exigência de elaboração de plano ambiental de conservação e uso
do entorno da Área de Preservação Permanente do reservatório artificial para empreendimento
da Usina Hidrelétrica Garabi-Panambi. I.C n° 1.29.015.000082/2005-72. Prazo de 10(dez)
dias.

Destinatário: DILIC

Io Despacho: Para providências, observado prazo.

Destinatário: Ç_ C^ETOB
2o Despacho: / f&*. *-? h-^ t, i<&-*C--^7 y-^- ** /

Ll^h^ o- CMPt^A cAcM'*/

Destinatário: ^ Coffifr 1
3° Despacho:

C\/j rAp r € •kUA.ü^iJ^

Destinatário:

4o Despacho: j4Â.<K»d>- ** X^SA-

Destinatário:

5o Despacho:

Destinatário:

6o Despacho:

Data: ^05/12/14

Data:

ourjtura de Energia ••
CGENE/DlUCflBAV

Data:

Data:

Data:

Çtfoás-M

jofia/*y
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Destinatário:

7o Despacho:

Destinatário:

8o Despacho:

Destinatário:

9o Despacho:

Destinatário:

10" Despacho.

Destinatário:

11° Despacho:

Destinatário:

12° Despacho:

Destinatário:

13° Despacho:

Data:

Data:

Data:

Data:

Data:

Data:

Data:



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVA1

Diretoria de Licenciamento Ambiental

SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cx. Postal n» 09566 Brasília - DF

CEP: 70818-900 e (61) 3316-1282 - 1670

www.lbama.gov.br

OF 02001.013914/2014-60 DILIC/IBAMA

Brasília, 08 de dezembro de 2014.

À Senhora
LETÍCIA CARAPETO BENRDT
Procuradora da República do Ministério Público Federal/Pr/Rio Grande do Sul
Av. Expedicionário Weber, 550 - 4Q andar - Centro
SANTA ROSA - RIO GRANDE DO SUL

CEP.: 98900000

Assunto: Dilação de Prazo - Ofício PDC/PRM/SR/RS na 502/2014 - IC n«
1.29.015.000082/2005/72

I

REFERENCIA: OF 02001.023843/2014-11/

i Senhora Procuradora da República,

1. Cumpr;Lmentando-a, reporto-me ao Ofício PDC/PRM/SR/RS na 502/2014, de 1" de dezembro de
2014 protocolado no IBAMA sob o n° 02001.0238/43/2014-11, em 3 de dezembro de 2014 para
solicitar a prorrogação do prazo fixado para atendimento ao requisitado, considerando o
recebimento do documento por esta Diretoria de Licenciamento Ambiental - DILIC somente no
dia 8 de1 dezembro de 2014, bem como a exiguidade do prazo para prestar as informações
solicitadas, em meio ao expressivo número de processos de licenciamento ambiental por
todo o país que também demandam providências por este órgão no momento.

2. Pelo fcxposto, esperando poder contar com sua compreensão, solicito a dilação do prazo
fixado, por mais 25 dias úteis a partir da data a ser considerada por Vossa Senhoria.

Atenciosamente,

THOMAZ MIAZAK DE TOLEDO

Diretor Substituto da DILIC/IBAMA

fBAMA Pag- 1/1 8/12/2014 -16:20
I
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Diretoria de Licenciamento Ambiental

SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - ( x. Postal n» 09566 Brasília - DF

CEP: 70818-900 e (61) 3316-1282 - 1670

www.ibama.gov.br

OF 02001.013912/2014-71 DILIC/IBAMA

Brasília, 08 de dezembro de 2014.

À Senhora
LETÍCIA CARAPETO BENRDT
Procuradora da República do Ministério Público Federal/Pr/Rio Grande do Sul
Av. Expedicionário Weber, 550 - 4e andar - Centro
SANTA ROSA - RIO GRANDE DO SUL

CEP.: 98900000

Assunto Dilação de Prazo - Ofício ODC/PRM/SR/RS n° 492/2014 - IC n»
1.29.015.000082/2005-72

REFERENCIA: OF 02001.023870/2014-86/

Senhora Procuradora da República,

1. Cumprimentando-a, reporto-me ao Oficio PDC/PRM/SR/RS nB 492/2014, de 21 de novembro de 2014 protocolado
no IBAMA sob o n° 02001.023870/2014-86, em 3 de dezembro de 2014 para solicitar a prorrogação do prazo fixado
para atendimento ao requisitado, considerando o recebimento do documento por esta Diretoria de Licenciamento
Ambiental - DILIC somente no dia 8 de dezembro de 2014. bem como a exiguidade do prazo para prestar as
informações solicitadas, em meio ao expressivo número de processos de licenciamento ambiental por todo o país que
também demandam providências por este órgão no momento.

2. Pelo exposto, esperando poder contar com sua compreensão, solicito a dilação do prazo fixado, por mais 25
dias úteis a partir da data a ser considerada por Vossa Senhoria.

Atenciosamente,

IBAMA pag. 1/1 8/12/2014 -15:51
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Diretoria de Licenciamento Ambiental

SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cx. Postal n» 09566 Brasília - DF

CEP: 70818-900 e (61) 3316-1282 - 1670
www.ibama.gov.br

OF 02001.013914/2014-60 DILIC/IBAMA

Brasília, 08 de dezembro de 2014.

À Senhora
LETÍCIA CARAPETO BENRDT

Procuradora da República do Ministério Público Federal/Pr/Rio Grande do Sul
Av. Expedicionário Weber, 550-4° andar - Centro
SANTA ROSA - RIO GRANDE DO SUL

CEP.: 98900000

Assunto: Dilação de Prazo - Ofício PDC/PRM/SR/RS n« 502/2014 - IC n*
1.29.015.000082/2005/72

REFERENCIA: OF 02001.023843/2014-11/

Senhora Procuradora da República,

1 Cumprintentando-a reporto me ao Ofício PDC/PRM/SR/RS n« 502/2014 de 1« de dezembro de
2614 protocolado no IBAMA sob o n<= 62001 0238/43/2614-11 em 3 de dezembro de 2614 para
solicitar a prorrogação do prazo fixado para atendimento ao requisitado, considerando o
recebimento do documento por esta Diretoria de Licenciamento Ambiental - DILIC somente no

dia 8 de dezembro de 2014, bem como a exiguidade do prazo para prestar as informações
solicitadas, em meio ao expressivo número de processos de licenciamento ambiental por
todo o pais que também demandam providências por este órgão no momento

2 Pelo exposto esperando poder contar com sua compreensão solicito a dilação do prazo
fixado por mais 25 dias úteis a partir da data a ser considerada por Vossa Senhoria

Atenciosamente,

IBAMA pag. 1/1 8/12/2014 - 16:20



«t- -

ca

ULI



X

OF 02001.014013/2014-95 CGENE/IBAMA

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS [

Diretoria de Licenciamento Ambiental
CoordenaçãoGeral de Infra-Estrutura de Energia Elétrica

SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cx. Postal n« 09566 Brasília - DF
CEP: 70818-900 e (61) 3316-1292

www.ibama.gov.br

Brasília, 09 de dezembro de 2014

À Senhora
Sandra Cureau

Coordenadora da 4aCâmara de Coordenação e Revisão - Meio Amb. e Patrimônio
SAF Sul, Quadra 4, Conjunto C, Lote 3
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
CEP.: 70050900

Assunto: UHEs Garabi e Panambi

CoSrc wado ; *» •« -l-,^;... j

Senhora Coordenadora,
«^iOffik

1. Em resposta ao Ofício n° 1317/2014 -4a CCR, informo que osp&m%dos processos d<
licenciamento ambiental nos 02001.005a46/2tJlíS'6V^ÀHE Garabi) «
02001.005247/2013-61 (AHE Panambi) encontram-se disponíveis nas pastas relativas ao<
respectivos empreendimentos, acessíveis por meio do atalho EIAs - Relatórios -
Monitoramento disponíveis no sítio eletrônico do Ibama na rede mundial de computadoreí
(https://www.ibama.gov.br/licenciamento/).

IBAMA

Atenciosanienta. A A

Coordenadora-Geral aa CGENE/IBAMA

pag. 1/1 9/12/2014 -17:23
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*
Chefe de Divisão da DiCAD/lBAMA

Eletrobras

Centrais Elétricas Brasileiras,
DG

Av. Presidente Vaaif,, fin
20071-003 - Rio de/ja.neiro
Telefone

13 - Rio de/Janeiro i,^J
(21) 25l4-W21—i-1

CTA-DG-é ^ ^i/2014
Ref: Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico do AHE Garabi
(Processo n° 02001.005246/2013-16).

Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2014.

Documento -^üT^il^TT
Recebié^n^S/l^OU ^^^

Assinatura

Ao Senhor

THOMAZ MIAZAK DE TOLEDO

Diretor de Licenciamento Ambiental - DILIC

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

SCEN Trecho 02, Edifício Sede, Io andar
Brasília - DF

Assunto: Substituição de pesquisador para os levantamentos do meio biótico do AHE Garabi.

Senhor Diretor,

No intuito de atualizar a lista de profissionais que consta na Autorização de Captura, Coleta e

Transporte de Material Biológico n° 436/14, solicitamos a substituição do profissional

especialista em ictiofauna Vinícius Abilhoa por Gilmar Baumgartner nos estudos ambientais do

meio biótico.

Atenciosamente,

VALTER LUIZ CAR

Diretor de Geração

Anexos mencionados.

L DE SOUZA DIGITALIZADO m IBAMA

ia resposta favor citar nossa referência.
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Juliana Araújo 'kasvone
Matrícula:-*! 728785
AnalistaAmbiental

(0AM»



Registro n.fi

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Data da Consulta: CR emitido em: CR válido até:

MMA

893357 11/12/2014 11/12/2014 11/03/2015

Dados Básicos:

CPF:

Nome:

Endereço:

Logradouro:

N.s:

airro:3

CEP:

467.070.699-34

GILMAR BAUMGARTNER

RUA GUAIRA

2006

CENTRO

85902-140

Atividades de Defesa Ambiental:

Categoria:

Complemento:

Município: TOLEDO

UF: PR

Código Descrição

1 5001 - Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0

Atividade:

Código Descrição

1 12 - Ecossistemas Terrestres e Aquáticos

2 - Qualidade da Água

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as

obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e

fiscalização do Ibama.

âjp Certificado de Regularidade emitido pelo CTF não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações,
permissões, concessões, alvarar e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou

municipais para o exercício de suas atividades.

O Certificado de Regularidade não habilita o transporte e produtos e subprodutos floretais e faunisticos.

O Certificado de Regularidade tem validade de três meses, a contar da data de sua emissão.

Chave de autenticação rgyg.32kd.nhiq.i5rj

IBAMA - CTF/APP 11/12/2014
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Insular €N«VIX 99$ •ArA/ABiniíisirtechne

DECLARAÇÃO

REF. Estudos Ambientais dos AHEs Garabi e Panambi, no rio Uruguai

Eu, GILMAR BAUMGARTNER, portador do CPF 467.070.699-34 e do CTF/IBAMA
893357 dou ciência ao IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, que possuo a formação profissional
necessária para atuar nos estudos Ambientais dos AHES Garabi e Panambi como

Especialista em Ictiofauna, já tendo efetuado Estudos de Impacto Ambiental de outros
empreendimentos hidrelétricos.

Toledo, 04/12/2014

3HH

f

l/l
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311MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Diretoria de Licenciamento Ambiental

SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cx Postal n» 09566 Brasília - DF
CEP: 70818-900 e (61) 3316-1282 - 1670

Nwww.ibama.gov.br

OF 02001.014446/2014-41 DILIC/IBAMA

Brasília, 22 de dezembro de 2014.

À Senhora .
Letícia Carapeto Benrdt
Procuradora da República da Procuradoria da República no Município de Santa Rosa
Av'. Expedicionário Weber, 550 4Q Andar - Centro
SANTA ROSA - RIO GRANDE DO SUL
CEP.: 98900000

Assunto: IC no 1.29.015.000082/2005-72 - AHEs Garabi e Panambi

Senhora Procuradora da República,

1. Em resposta ao Ofício OF/PDC/PRM/SR/RS n° 492/2014, encaminho as informações,
remetidas pela Eletrobras, acerca dos profissionais das equipes brasileira e argentina,
atuantes na elaboração dos Estudos de Impacto Ambiental (EIAs) dos Aproveitamentos
Hidrelétricos (AHEs) Garabi e Panambi. Segue também a Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART) do coordenador dos aspectos físicos e bióticos dos ELA.

2. Por fim, informo que as normativas que tratam dos procedimentos do processo de
licenciamento ambiental (Instrução Normativa Ibama n° 184/2008 e Resolução CONAMA
ne 237/1997) não prevêem a apresentação de declarações de idoneidade de empresas.

Atenciosamente,

IBAMA pag. 1/1 22/12/2014 -19:35
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Diretoria de Licenciamento Ambiental

SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Djama - Cx. Postal n» 09566 Brasília - DF
CEP: 70818-900 e (61) 3316-1282 - 1670

www.ibama.gov.br

0F 02001.014630/2014-91 DILIC/IBAMA

Brasília, 26 de dezembro de 2014.

À Senhora
Letícia Carapeto Benrdt
Procuradora da República da Procuradoria da República no Município de Santa Rosa
Av. Expedicionário Weber, 550 - 49Andar - Centro
SANTA ROSA - RIO GRANDE DO SUL

CEP.: 98900000

Assunto: IC no 1.29.015.000082/2005-72 - AHEs Garabi e Panambi

Senhora Procuradora da República,

1. Em resposta ao Ofício OF/PDC/PRM/SR/RS n° 502/2014, informo que este Instituto
solicitou orientação ao Ministério de Meio Ambiente, por meio do Ofício
02001.006597/2013-44 IBAMA, visto não haver informações no Ibama sobre eventual
tratado entre os países, que determine os procedimentos a serem adotados nos casos
específicos dos Aproveitamentos Hidrelétricos (AHEs) Garabi e Panambi.

2. Neste sentido, até orientação do Ministério do Meio Ambiente, o procedimento relativo
ao licenciamento ambiental, estabelecido por meio da Instrução Normativa Ibama n°
184/2008, está sendo aplicado aos processos de licenciamento dos empreendimentos
retrocitados.

3. Da mesma forma, conforme estabelecido pelo artigo 5°da Lei 12.651/2012, o Plano
Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial (PACUERA) deverá
ser apresentado no âmbito dos processos de licenciamento dos empreendimentos.

/BAMA pag. 112 26/12/2014-16:35



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Diretoria de Licenciamento Ambiental
SCENTrecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cx. Postal nB 09566 Brasília - DF

CEP: 70818-900 e (61) 3316-1282 - 1670
www.ibama.gov.br

4. Registro, por fim, que foi informado pela Eletrobras que o Decreto ns 88.441/1983
promulgou o Tratado para o Aproveitamento dos Recursos Hídricos Compartilhados dos
Trechos Limítrofes do Rio Uruguai e de seu afluente o Rio Pepiri-Guaçu, entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina.

Atenciosamente,

IBAMA pag. 2/2 26/12/2014-16:35



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

SCEN Trecho 02 - Ed. Sede do IBAMA CEP 70818900 - Brasllia/DF - www.ibama.qov.br

DESPACHO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA

N° do documento: 02001.025753/2014-57- OF/PDC/PRM/SR/RS N° 528/2014
Origem: Procuradoria da República no Município de Santa Rosa-RS
Assunto: Encaminha reiteração de requisição de informações, referente ao
OF/PDC/PRM/SR/RS n° 492/2014

Destinatário: DILIC Data: 31/12/14

Io Despacho: Paga conhecimentos e demais providências, tendo em vista que o documento se
encontra ri

Destinatário: rOttlDA
2o Despacho: --=77

SsCtt-Cx

Destinatário:

Data:

' -T-denador Geral 61 Infraeslrutura de
Energia Elétrica • Substituto

OGFNFOiüCflBAMA

Data:

3-Uü/ll/

3o Despacho: -U iv-k --i-jr/oyfc». <••'•• ^ÍCuc- H'ÍÜ- A& '^• " y-Hf

w yfcl5 «*#'

Destinatário.

4o Despacho:

k -^ ; i- ^

Destinatário:
Data:

5oDespacho:
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M O E IPROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO
1" 1 • DE SANTA ROSA- RS

OF/PDC/PRM/SR/RS n° 492/2014 Santa Rosa, 21 de novembro de 2014.

Ref.: ICn* 1.29.015.000082/2005-72

Ao Senhor

VOLNEY ZANARDI JÚNIOR
Presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente/RS
IBAMA - SCEN Trecho 2 - Ed. Sede
Av. Fernando Ferrari, 1776
70818-900 - BRASÍLIA/DF

PRM-SRO-RS-00002195/2014

MMA/TOAMA/SEDE - PROTOCOLO
Documento -Tipo: <'T^
N°. 02001.0238JÜ&QJ4.AÍ
Recebido emQ3/J 2/2014 n

TfruuAli
Assinatura

Senhor Presidente,

Visando instruir os autos do Inquérito Civil em epígrafe, o

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, vem à
presença de Vossa Senhoria, com fundamento no disposto no art. 8o, III, da Lei

Complementar n° 75/93, requisitar:

a) a lista dos profissionais atuantes na elaboração do estudo de

impacto ambiental da Unidade Executiva Garabi-Panambi e as devidas Anotações de
Responsabilidade Técnica (ART) dos referidos experts, visto que implementam
pressuposto de legalidade e licitude do empreendimento, bem como concedem maior

confiabilidade à edificação hidrelétrica em questão.

b) as declarações de idoneidade das empresas perante a
Administração Pública, considerando que não foi informado, por nenhum órgão
estatal, acerca de tal circunstância, a qual é imprescindível para avaliar a legalidade
do empreendimento.

Procuradoria da República no Município de Santa Rosa
Av. Expedicionário Weber, n" 550 -4° Andar Centro •Santa Rosa- CEP 98900-000 - Fone/Fax (55) 3511-3106lr

C:>Procur«tofcrLotio«B«irí«.Cjrtra)uJldjl-.M(nuUS.O<iclM,082-70<»-72 IC 4CCR Ollclo requisita into ao iBAMA.oOt
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Com base no artigo 8o, inciso II e S 5o, da Lei Complementar n°

75/93, estabeleço o prazo de 10 (dez) dias para atendimento da presente requisição

e o envio de outras informações que entender pertinentes.

Atenciosamente,

LEFtaÀp^RA^rro benrdt
Procuradora da República

Procuradoria da República noMunicípio de SantaRosa
Av. Expedicionário Weber, n° 550 4o Andar -Centro Santa Rosa- CEP 98900-000 •Fone/Fax (55) 3511-3106lr

0:>Procu.adore,ÍL«i™B«.ratiE«lraiu*ciali«nutaJ>O(Kr«»-Cie2 2005 72 IC «CR Oficio raquWu „foao IBíMA.odi

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO ^
DE SANTA ROSA-RS
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DIGITALIZADO KC 'BANIA
JkJ| n C PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO
Mantoécto Público radaral

DE SANTA ROSA - RS

OF/PDC/PRM/SR/RS n° 528/2014 Santa Rosa, 17 de dezembro de 2014.

Ref.: ICn° 1.29.015.000082/2005-72

Ao Senhor

VOLNEY ZANARDI JÚNIOR
Presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente

IBAMA - SCEN Trecho 2 - Ed. Sede
Av. Fernando Ferrari, 1776
70818-900 -BRASÍLIA/DF

PRM-SRO-RS-00002430/2014

Senhor Presidente,

Visando instruir os autos do Inquérito Civil em epígrafe, o

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, vem à

presença de Vossa Senhoria, com fundamento no disposto no art. 8o, III, da Lei

Complementar n° 75/93, reiterar o OF/PDC/PRM/SR/RS n° 492/2014, datado de

21.11.2014, o qual requisita as seguintes informações:

a) a lista dos profissionais atuantes na elaboração do estudo de

impacto ambiental da Unidade Executiva Garabi-Panambi e as devidas Anotações de

Responsabilidade Técnica (ART) dos referidos experts, visto que implementam

pressuposto de legalidade e licitude do empreendimento, bem como concedem maior

confiabilidade à edificação hidrelétrica em questão.

b) as declarações de idoneidade das empresas perante a

Administração Pública, considerando que não foi informado, por nenhum órgão

estatal, acerca de tal circunstância, a qual é imprescindível para avaliar a legalidade

do empreendimento.

Procuradoria da República no Município de Santa Rosa
Av. Expedicionário Weber, n° 550 - 4° Andar - Centro Santa Rosa- CEP98900-000 - Fone/Fax (55) 3511-3106lr

G:VProcuradores\Leticia8enrdt\ExtrajudiciatWinutas\Oficios\082-2005-72 IC4CCR - Oficioreflera requisita info ao IBAMA.odt



MPF
Ministério PúMko FaoWol

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO
DE SANTA ROSA - RS

Sendo essenciais tais informações para a regular instrução do

expediente, estabeleço, com fulcro no artigo 8o, inciso II, c/c o § 5o, da Lei

Complementar n° 75/93, o prazo de 10 (dez) dias para atender à presente

reiteração, bem como para o envio de outras informações que entender pertinentes.

Atenciosamente,

ttfíCIA^CÂRAPETO BENRDT
Procuradora da República

Procuradoria da República no Município de Santa Rosa
Av. Expedicionário Weber, n° 550 - 4" Andar - Centro Santa Rosa- CEP 98900-000 - Fone/Fax (55) 3511-3l06lr

G:\ProcuradoresVLeticiaBenrdCExtraJudicial\Minutas\Ofkios\082 2005-72 IC 4CCR - Oficio reitera requisita infoao iBAMA.odt



UMA

N° Documento:

Origem:

Data:

N° do Objeto:

N° Original:

Classificação:

Resumo:

Remetente:

Destinatário:

Data:

Despacho:

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE -MMA A
ITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSOS EDOCUMENTOS 3 S")

Tramitação de Documento

DOCUMENTO

OF 02001.023870/2014-86

Procuradoria da República no Município de Santa Rosa

03/12/2014

JH154900671 BR

OF/PDC/PRM/SR/RS N° 492/2014

(COD. 995) - PEDIDOS, OFERECIMENTOS E INFORMAÇÕES

DIVERSAS - (1 ano(s))

DOCUMENTO REQUISITANDO LISTA DOS PROFISSIONAIS ATUANTES

NA ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL DA UNIDADE

EXECUTIVA GARABI-PANAMBI EAS DEVIDAS ANOTAÇÕES DE

RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART DOS REFERIDOS EXPERTS.

ANDAMENTO

Coordenação Geral de Infra-Estrutura de Energia Elétrica

Coordenação de Energia Hidrelétrica

11/12/2014 11:10

Favor elaborar minuta de resposta ao MPF e encaminhá-la à CGENE.

Confirmo o recebimento do documento acima descrito

ANEXOS

DOCUMENTO NÃO POSSUI ANEXOS

Assinatura e Carimbo
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Coordenação de Energia Hidrelétrica

PAR. 02001.000069/2015-43 COHID/IBAMA

Assunto: AHEs Garabi e Panambi. Autorização de Captura, Coleta e Transporte de
Material Biológico ns 436/14 - Levantamento de Ecossistemas Aquáticos.

Origem: Coordenação de Energia Hidrelétrica

Ementa: Retificação da ACCTMB n°436/2014.
Processos n 02001.005247/2013-61 e
02001.005246/2013-16.

Introdução

Este Parecer avalia as solicitações das Cartas CTA-DG-6950/2014 e CTA-DG-6951/2014
para a substituição de um profissional na Autorização de Captura, Coleta e Transporte de
Material Biológico n°436/2014, que subsidia os levantamentos dos ecossistemas aquáticos
no âmbito dos empreendimentos AHE Garabi e AHE Panambi. Esta Autorização foi
emitida em 28/03/2014 com o prazo de validade de 12 meses.

Análise

Na tabela abaixo é apresentada a documentação da equipe técnica da ACCTMB, incluindo
seu novo integrante (Gilmar Baumgartner):

Profissional

Gilmar Baumgartner
Fernanda Stender de Oliveira

CPF

467.070.699-34

039.236.009-84

CTF Venc.

893357 11/03/15

26763 14/02/15

Conclusão

Conclui-se que não há óbices para a retificação da Autorização de Captura, Coleta e
Transporte de Material Biológico n°436/2014, substituindo o profissional indicado pelo
empreendedor.

Vale ressaltar que as condicionantes e a data de validade da Autorização (12 meses a
partir de 28/03/2014) foram determinadas no primeiro documento emitido e, portanto, a
sua retificação não implica em alteração desses itens.

IBAMA

Brasília, 09 de janeiro de 2015

JulianaíAraújo Masirone
Analista Ambiental da COHID/IBAMA

pag. 1/1

Coordenador Geral de Infraestrutura de
Energia Elétrica - Substituto

CGENE/DIIOBAMA
9/01/2015 • 16:07
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Eletrobras

Centrais Elétricas Brasileiras
DG

Av. PresidenteVargas, 40§.^
20071-003 - Rio de Janeiro RJ

Telefone: (21) 2514-6421

CTA-DG- àll /2015
Ref.: Processo de Licenciamento Ambiental n° 02001.005246/2013-16 do AHE Garabi

MMA/IBAMA/SEDE - PROTOCOLO
Documento - Ti

N°. 02001.0006^/2015-
Recebidoeml5/01/20L5

U

Rio de Janeiro, ^3 de Janeiro de 2015.

Ao Senhor

THOMAZ MIAZAK DE TOLEDO

Diretor de Licenciamento Ambiental - DILIC

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos naturais Renováveis - IBAMA
SCEN Trecho 02, Edifício Sede, Io andar.
Brasília - DF

Assunto: Profissionais brasileiros e argentinos atualmente
Estudos de Impacto Ambiental (EIA) do AHE Garabi

Assinatura

JZADO iU 1'úttH

envolvidos na elaboração dos

Senhor Diretor,

Encaminhamos a V.Sa, a listagem de profissionais brasileiros e argentinos que atualmente
estão trabalhando na elaboração dos Estudos de Impacto Ambiental (EIA) do AHE Garabi
(Anexo 1).

Informamos também que até o momento foram recolhidas as ARTs dos profissionais brasileiros
que desempenham a função de coordenação dos estudos do meio biótico (Manoel Domingues e
Fernanda Stender), em função dos procedimentos associados ao licenciamento ambiental
(Anexo 2). Cabe ressaltar que é praxe neste tipo de projeto no Brasil recolher as ARTs de
todos os profissionais apenas ao final dos estudos, quando se tem o conjunto das atividades
executadas na elaboração do EIA.

Atenciosamente,

VALTER LUIZ CARDEAI

Diretor de Geração
DE SOUZA

Anexo 1 Profissionais brasileiros e argentinos atualmente envolvidos na elaboração do EIA dos AHEs Garabi e Panambi
Anexo 2 Cópia das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) dos profissionais Manoel Domingues e

Fernanda Stender
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CTA-DG- j.d.4. /2015
Ref.: Processo de Licenciamento Ambiental n° 02001.005246/2013-16 do AHE Garabi

Anexo 1

&»
Centrais Elétricas BrasHeiras

DG

Av. Presidente Vargas, 409
20071-003 - Rio de Janeiro - RJ

Telefone: (21) 2514-6421

Profissionais brasileiros e argentinos atualmente envolvidos na elaboração do EIA dos AHEs
Garabi e Panambi

Nome Completo Formação

Profissionais Brasileiros

Anderson Luís Maciel Biólogo, MSc.

Antônio Nogueira Biólogo, MSc.

Bianca Kalinowski Canestraro Bióloga, M.Sc

Bruno de Almeida Lima Biólogo

Carlos Orsi Engenheiro de Pesca, MSc.

Celso Henrique de Freitas Parruco Biólogo, M. Sc.

Celso Henrique Varela Rios Biólogo, M. Sc.

Cleodimar Fernandes Matemático, MSc.

Cleomar Fernandes Engenheiro de Pesca, MSc.

Daniela Chaves Guedes e Silva Bióloga, Dr.

Débora dos Santos Mota Bióloga

Delsio Natal Biólogo, Dr.

Dirceu Baumgartner Engenheiro Agrícola, Dr.

Éder Gubiani Engenheiro de Pesca, Dr.

Fernanda Stender de Oliveira Bióloga, M. Sc.

Gilberto Gilmar Moresco Biólogo

Gilmar Baumgartner Biólogo, Dr.

Luciano Mysczak Geógrafo

Manoel José Domingues Engenheiro Florestal, Esp

Marcelo Morgado Eng. Florestal

Marco Antônio Monteiro Granzinolli Biólogo, Dr.

Marianna Botelho de Oliveira Dixo Bióloga, Dra.

Marina Janzantti Lapenta Bióloga, Dra.

Michel Miretzki Biólogo, M. Sc.

Namany Lourpen Nascimento Souza Bióloga
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CTA-DG- 4-A-i /2015
Ref.: Processo de Licenciamento Ambiental n° 02001.005246/2013-16 do AHE Garabi

Centrais Elétricas era

DG

0. Presidente Vargas\409~
20071-00: nnê

Telefone: (21) 2514-6421

•

Patrícia Placona Diniz Ecóloga, M. Sc.

Paulo César Araújo dos Santos Filho Biólogo, M. Sc.

Paulo Roberto Urbinatti Biólogo, Dr.

Paulo Vanderlei Sanches Biólogo, Dr.

Pedro Rogério da Silva Engenheiro de Pesca, MSc.

Pitágoras Augusto Piana Engenheiro de Pesca, Dr.

Raissa Fries Bressan Bióloga, Dra.

Sílvia Helena de Oliveira Ecóloga, M. Sc.

Taíssa Deconto Voloschen Bióloga

Taitane Mary Gogola Bióloga, MSc.

Tatiara Griz Bióloga, Esp

Tiago Debona Engenheiro de Pesca, MSc.

Vinícius Valiente dos Santos Engenheiro de Pesca, MSc.

Márcio Aluizio Fonsaca Grochockl Geógrafo

Orestes Jarentchuck Júnior Geógrafo

Eduardo Vedor de Paula Geógrafo

Leonardo José Cordeiro Santos Geógrafo

Leonam Furtado Pereira de Souza Eng Agrônomo

Márcio Aluizio Fonsaca Grochocki Geógrafo

Orestes Jarentchuck Júnior Geógrafo

Eduardo Vedor de Paula Geógrafo

Leonardo José Cordeiro Santos Geógrafo

Orestes Jarentchuk Júnior Geógrafo

Edenilson Roberto do Nascimento Geógrafo

Luiz Carlos da Costa Geólogo

Antônio Carlos Mathias Cavalheiro História

Leda Ramos May Direito

Karina Da Cruz Domingues Direito

Elcia Ferreira da Silva Engenheira Cartografa, M. Sc

João Dehon Brandão Bonadio Engenheiro agrônomo, MBA

Hilda Alejandra Gavilanes Jimenez Socióloga, M. Sc

Luciano Gualberto Chagas Engenheiro Cartografo

Murilo Lima Bonadio Engenheiro Cartografo
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CTA-DG- d^M. /2015
Ref.: Processo de Licenciamento Ambiental n° 02001.005246/2013-16 do AHE Garabi

Centrais Elétricas I

DG

Av. Presidente Vargas.'
2007 í-OC? anete- RJ

Telefone: (21) 2514-6421v _,„

José Armando Silva de Oliveira Engenheiro Cartografo

Marcos José Jardim Guabiroba Arquiteto

Paulo Procópio Burian Sociólogo, Ph. D.

Daniela Asunção Campos do Amaral Socióloga, MBA

Profissionais Argentinos

Norma Rosa Meichtry Mgter en Ecologia Acuática

Roberto Balmaceda Ing. Hidráulico

Juana Guadalupe Peso Dra. en Ciências Biológicas

Víctor Martin Llano Lie. en Genética

Rubén Miguel Zacharski Baqueano y Chofer

Nelson Pividori Muestreador

Jeannette Baumman Mgter en Tec. de los Alimentos

Yanina Pires Técnica Ambiental

Garrido Gladys Graciela Lie. en Biologia

Danilo Ramon Aichino Lie. en Biologia

Andres Sebastian Massin Auxiliar

Carlos Eugênio Balatti Lie. en Biologia

Alicia Alvarez Lie. en Biologia

Lourdes Maria Hit Dra. en Ciências Biológicas
Patrícia Raquel Araya Lie. en genética

Silvia Alica Flores Lie. en genética

Luis Alberto Espinola Lie. en Genética

Marcelo Serrano Estudiante de Lie. en Genética

Adriana Griselda Barboza Estudiante de Lie. en Genética

Yonatan Rafael Bohling Estudiante de Lie. en Genética

Gustavo Adolfo Zuleta Dr. en Biologia

Federico Marangoni Dr. En Zoologia

Rodrigo Cajade Dr. en Biologia

José Miguel Pineiro Lie. en Biologia

Diego Varela Lie. en Biologia

Mariano Feldman Lie. en Biologia

Valeria Bauni Lie. en Biologia
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LuCTA-DG- »a-* /2015
Ref.: Processo de Licenciamento Ambiental n° 02001.005246/2013-16 do AHE Garabi

Centrais Elétricas

DG

Av. Presidente varg.

20071-003 - Rio de

Telefone: (21) 2514-642Í

Matías Olmedo Lie. en Biologia

Mariano Árias Biólogo, M.Sc Manejo Ambiental

Lucas Damer Naturalista

Sebastián Cirignoli Téc. Gestión Ambiental

José Luis Fontana Botânico

Roberto F.Bo Lie. Biólogo - especialista en mamíferos acuàticos

Cecilia Puchalski Ingeniera Química

Jorge Marcolini Ing. Hidráulico y Civil

Marta Balderiote Arquitecta - Planificador Urbano y Regional.

Fernando G.Jaume Dr. en Antropologia Social

Ruth Poujade Lie. en Antropologia

Myriam Barone
Lie. en trabajo Social - esp. En Cs. Soe. y
Resolución de conflictos

Maria Andréa Barda Abogada especialista en Derecho Ambiental

Graciela Oriz
Abogada- Esp. En Derecho procesal. Mgter. en
Derecho Procesal Constitucional.

Vicente Barros Dr. en Cs Meteorológicas -

Eduardo Malagnino Lie. en Geologia - Especialista en Geomorfología

Roberto Longarzo
Lie. en Geologia - Mgter. en Médio Ambiente
Humano

Ángel Menendez Dr. en Ingeniería Hidráulica

Emilio Clair Agrimensor

Catalina Scagliusi
Lie. en Ciências Políticas- Mgter. en Políticas
Ambientales y Territoriales.

Felenon Ávila Lie. en Geologia

Julian Osório Ingeniero Químico
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CREA-PR Conselho Regional deEngenharia e Agronomia
do Paraná

Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
Valorize suoProfissão, Mantenha osProjetos na Obra
2aVIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS

ART N° 20140570561

Dbra ou Serviço Técnico
ART Principal

Esta ART somente terá validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitação
bancária.

Profissional Contratado: MANOEL JOSÉDOMINGUES (CPF403.486 109-63)
Titulo Formação Prof.. ENGENHEIRO FLORESTAL
Empresa contratada.
Contratante CONSULAR, ENGEVIX, GRUPO CONSULTOR MESOPOTAMICO IAT AS A.
INTERTECHNE. LATINOCONSULT - UTE
EndereçoAV IGUAÇU100 REBOUCAS
CEP: 80230020 CURITIBA PR Fone:

Local da Obra: AV IGUAÇU 100

REBOUCAS - CURITIBA PR

N° Carteira: PR-10378/D
N° Visto Crea: -
N° Registro:

CPF/CNPJ: 17.767 313/0001-72

Quadra:

CEP: 80230C20

Lote

rage z Oi i

Tipo de Contrato 4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Ativ. Técnica 23 COORDENAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO
Área de Comp 8214 SERVIÇOS AFINS ECORRELATOS DE ENG FLORESTAL
Tinn nhra/<;pr« Ktt ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE IMPACTO NO MEIOTipo Obra/Serv 533 AMB|ENTE . R,MA
Serviços 050 EXECUÇÃO
contratados

Dimensão 400 H/HORA

Dados Com pi.

Data Inicio
Data Conclusão

RS 167.68

01/02/2014

GuiaN
ARTN0

20140570561

Base de cálculo: TABELA VALOR DE CONTRATO

Vir Taxa Entidade de Classe 301

Outras Informações sobrea natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs^inculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc
/ Insp.: 4269

COORDENAÇÃO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS DOS AHES GARABI EPAN/WIBI, EMJ ESPECIAL PARA AS
ATIVIDADES REtóXWAS AOS ASPECTOS FlSICOS E BIÓTICOS.

-X—
Assinatura doContratante

X)

<!SZCuM-íc1-'-j
do Profissional

12/02/2014

CreaWeb 1 08

2'VIA -ÓRGÃOS PÚBLICOS Destina-se ã apresentação nos órgãos deadministração pública, cartórios e outros.
Central de Informações do CREA-PR 0800 410067

Aautenticação deste documento poderáser consultada atravésdositewww.crea-pr.org.br

AAnotação de Responsabilidade Técnica (ART) foi instituída pela Lei Federal 6496/77, e sua aplicação está regulamentada pelo Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) através da Resolução 1025/09.

_Autenticacao Mecânica

http://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/imprinieart.asp?OPCAOPGTO=N&V ION&V... 12/2/2014
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Profissional:MANOEL JOSÉ DOMINGUES
Guia referente á ART 20140570561

Contratante: CONSULAR, ENGEVIX, GRUPO CONSULTOR MESOPOTAMICO, I.A.T.A.S.A.. INTERTECHNE, LATINOCONSULT -

10490.81290 43010.200244 01405.705615 1 59820000016768CAIXA
fogência/Código Cedente |Nossonúmero Vencimento

0373/081294-3 24010002014057056-1 22/02/2014

Valor do documento

RS 167,68

. Autenticação Mecânica.

ÍCAIJKA1104-01 10490.81290 43010.200244 01405.705615 1 59820000016768
i *\f*lt *ÍF* r)nr*«**nli 1^ íl f>i^ ~ " •••-••• .1,. ,Local de Pagamento CASAS LOTÉRICAS. AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCÀRÍÃ"
Cedente

CREA-PR (76.639.384/0001-59)

Vencimento 22/02/2014

Data do Doe.
12/02/2014

Uso do Banco

Número do Documento

Carteira
SR

Moeda

RS

Espécie Doe. Aceite
NÃO

O/de. da Moeda

(creawebart)

Data do Process.
12/02/2014

Valor da Moeda

INSTRUÇÕES Guia referente a ART Nro. 20140570561
NAO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
Sacado MANOEL JOSÉ DOMINGUES ~
Sacador/Avalista

Agência/Código Cedente
0373/081294-3

Nosso Número
24010002014057056-1
(=) Valordo Documento
R$ 167,68

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
ffl Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos

íii

'•=•) Valor Cobrado RS 167,68
Autenticação Mecânica / Fichade Compensação

ítaúEmpresas

Banco !taú•Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos

Dsdos da conta debitada:

Norre: JÚRIS AMBCONSSOC SIMPL LTDA

Agência: 3622 Conta: 11171-7

Dados do pagamento:

Código de barras: 10490.81290 43010.200244 01405.705615 159820000016768
Valordo documento: R$167,68

Valorde juros/multa: R$0,00

Valor de desconto/abatimento: R$ 0,00

Data do vencimento: 22/02/2014

Operação efetuada em 12/02/2014 às 15:02:46 via bankline, CTRL 738175397.
Autorizado débito de diferenças relativas a informações inexatas.
Autenticação:

C92C605B25A551F338A6F1F33A8FC39981C9C1EB

30
horas

Duvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra ã Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011
dias ute.s, das 9às 18h, Caixa Postal n" 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos oude '
fala0800 7221722,disponível 24hs todos os dias.
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Serviço Público Federal
CONSELHO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 7* REGIÃO CRBIoT
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART N°: 07-0229/14

CONTRATADO

Nome: FERNANDA STENDER DE OLIVEIRA Registro CRBio: 28539/07-D

CPF: 03923600984 Tel: 32031209

E-mail: fernandaster.der@iterra.com.br

Endereço: R SAO SALVADOR, 810 SOBRADO 01

Cidade: CURITIBA Bairro: FILARZINHO

CEP: S2110-380 |UF: PR

CONTRATANTE

Nome: CONSULAR, ENGEVIX, GRUPO CONSULTOR MESOPOTAMICO, I.A.T.A.S.A., INTERTECHNE,
LATINOCONSULT - UTE

Registro profissional: isento CPF/CGC/CNPJ: 17.767.313/0001-72

Endereço: Av.Iguaçu, 100

Cidade: CURITIBA Bairro: REBOUCAS

CE=: S023O-02Q UF: PR

jSíte:

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL

i?«ahjreza: Prestação de Serviços - 1.9

Identificação: Assistente de coordenação dos estudos do meio biótico pára os EIAs dos AHE Garabi e
Panambi

Nunicipto do trabalho: Garruchos a Derrubadas [Município da sede: Curitiba UF: PR

Forma de participação: Equipe Perfil da equipe: biólogos

Área do conhecimento:Ecologia [Campo de atuação: Meio ambiente
Descrição sumaria da atividade: Assistente de coordenação dos estudos do meio biótico para os EIAs
dos AHE Garabi e Panambi. Supervisão das equipes de flora e fauna (mastofauna, herpetofauna, aves,
malacofauna e entomofauna de interesse medico) em campo, revisão e elaboração de relatórios
finais. Auxílio no escritório.

Valor: RS 20000,00 Total de horas: 400

bodo: Dl/02/20:4 |Término:

ASSINATURAS Para verificar a

autenticidade desta
ART acesse o

CRBio7-24 horas em

nosso site e depois o
serviço Conferência

de ART

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Data: /i/o2/ JtcN

Assinatura do profissional

Solicitação de baixa por distrato

Data: / /

Assinatura do profissional

Data: / /

ASS " = :_-2 £ carimbo do contratante

:-"--• • .' . .

Assin

0Bta:^lOZ/7C^

do contratante

Solicitação de baixa por conclusão
Declaramos a concluVao do trabalho anotado na presente ART,
razão pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos arquivos

desse CRBio

Data: / / Assinatura do profissional

Data: / / Assinatura e carimbo do contratante
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MM A/IR AMA/SEDE - PROTOCOLO

Documento - Tir
N°. 02001.0008^/2015-.
Recebido em19/01/201TfWli

Assinatura

Centra
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Av. Presidente Vargas'
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CTA-DG- }ijL /2015
Ref.: Licenciamento Ambiental do AHE Garabi - Protocolo Iphan n° 01450.003526/2014-10 (Processo IBAMA n°

02001.005246/2013-16)

Rio de Janeiro, { 5de Janeiro de 2015.

A Senhora

ROSANA NAJJAR

Diretora Centro Nacional de Arqueologia - CNA/DEPAM
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN

SEPS Quadra 713/913, Bloco D, 3o andar.
Brasília - DF

DIGITALIZADO NO IBAMA

Assunto: Projeto de Estudo para Diagnóstico Histórico, Cultural e Arqueológico Interventivo
para a margem brasileira do AHE Garabi.

Senhor Diretor,

Em atendimento ao Termo de Referência do Subcomponente Socioeconômico - Patrimônio
Arqueológico/Cultural, emitido pelo Ofício n° 0047/2014-CNA/DEPAM/IPHAN e encaminhado
pelo Ofício 02001.001785/2014-67 DILIC/IBAMA, apresentamos o Projeto de Estudo para
Diagnóstico Histórico, Cultural e Arqueológico Interventivo para a margem brasileira do
AHE Garabi. O respectivo documento apresenta em seus anexos o Atestado de Endosso
Institucional fornecido pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal do
Paraná, o Atestado de Endosso Financeiro emitido pelo Consórcio Energético do Rio Uruguai; os
atestados de participação da equipe técnica e os currículos do coordenador dos estudos e dos
pesquisadores participantes.

Informamos que o Projeto de Estudo não contempla a metodologia para a elaboração de
diagnósticos do patrimônio arqueológico subaquático da área do empreendimento, uma vez
que a necessidade de realizar tais estudos está sendo analisada, conforme indicado no Termo
de Referência.

Atenciosamente,

VALTER LUIZ CARD

Diretor de Geração

c.c: Thomaz Miazak de Toledo - Diretor de Licenciamento Ambiental - DILIC/IBAMA

Anexo Mencionado impresso e digital.
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 3a

AUTORIZAÇÃO DE CAPTURA, COLETA ETRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO
PROCESSO IBAMA

N° 02001.005247/2013-61

02001.005246/2013-16

AUTORIZAÇÃO N° 436/2014
Ia Retificação

VALIDADE

28/03/2015

ATIVIDADE [X] LEVANTAMENTO D MONITORAMENTO • RESGATE/SALVAMENTO

TIPO • RECURSOS FAUNÍSTICOS RECURSOS PESQUEDXOS

EMPREENDIMENTO: UHEs Panambi e Garabi

EMPREENDEDOR: Centrais Elétricas Brasileiras S.A.

CNPJ: 00.001.180/0002-07 CTF: 979.690

ENDEREÇO: Av. Presidente Vargas - Centro - Rio De Janeiro/RJ - CEP: 20071-003

CONSULTORIA RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE: Consórcio Energético Del Rio Uruguay - UTE (Intertechne
Consultores S.A.)

CNPJ/CPF: 8037805/20001-35 CTF: 37288

ENDEREÇO: Av. Iguaçu. 100 - Rebouças - Curitiba/PR - CEP 80.230-020

COORDENADOR GERAL DA ATIVIDADE: Manoel José Domingues

CPF: 403486109-63 CTF: 210365

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Levantamento da biodiversidade de ecossistema aquático para elaboração dos estudos
de impacto ambiental das UHEs Panambi e Garabi.

ÁREAS AMOSTRAIS: a montante do eixo planejado da UHE Panambi, ajusante deste; e a montante do eixo da UHE
Garabi, eajusante deste, totalizando 14 pontos de coleta (subdivididos em margem esquerda, direita e centro).

PETRECHOS: Ictiofauna: Redes de espera com 7, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 e 150 mm entre nós opostos e
20 a30 mde comprimento, espinheis (100 anzóis), vara de pescar, redes de cerco, puçá, peneiras; Ictioplâncton: redes de
ictioplâncton (500 mícrons); Fitoplâncton: rede de 20p.m, frascos de 250mL; Zooplâncton: redes de 50-60 um;
Macroinvertebrados bentônicos: draga de Tamura.

DESTINAÇÃO DO MATERIAL: Museu de História Nacional Capão da Imbiúna - Curitiba/PR.
ESTA AUTORIZAÇÃO NAO PERMITE

1. Captura/coleta/transporte/soltura de espécies em área particular sem oconsentimento do proprietário;
2. Captura/coleta/transporte/soltura de espécies em unidades de conservação federais, estaduais, distritais ou

municipais, salvo quando acompanhadas da anuência do órgão administrador competente;
3. Coleta/transporte de espécies listadas na Instrução Normativa MMA n° 03/2003 e anexos CITES, bem como as

INs MMA 05/04 e 52/05 e no Livro Vermelho de Espécies Ameaçadas, bem como de espécies constantes em lista
oficial do estadodo Rio Grande do Sul;

4. Coleta de material biológico por técnicos não listados no verso desta;
5. Exportação de material biológico;
6. Acesso ao patrimônio genético, nos termos da regulamentação constante na Medida Provisória n° 2.186-16, de 23

de agosto de 2001.

Observação: As Autorizações obtidas por meio do Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade (SISBIO) não
podem ser utilizadas para a captura e/ou coleta de material biológico referente ao processo de licenciamento ambiental de
empreendimentos.

AS CONDICIONANTES DESTAAUTORIZAÇÃO ESTÃO LISTADAS NO VERSO DESTA FOLHA

LOCAL E DATA DE EMISSÃO:

Brasília, 20 JAN 201$
AUTORTOADE EXPEDITORA

(ASSINATURA E CARIMBO)
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Diretor de Licenciamento Ambiental
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INSTITUTO BRASH.EIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

AUTORIZAÇÃO DE CAPTURA, COLETA ETRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO

PROCESSO IBAMA
N° 02001.005247/2013-61

02001.005246/2013-16

NOMES:

Fernanda Stender de Oliveira*
Gilmar Baumgartner

* Coordenadora assistente

AUTORIZAÇÃO N° 436/2014
1" Retificação

EQUIPE TÉCNICA:

CPF: CTF:

039.236.009-84 26763

467.070.699-34 893357

VALIDADE

28/03/2015

CONDICIONANTES

1 Condicionantes Gerais:
1.1. Válida somente sem emendas e/ou rasuras;

1.2. O IBAMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes, bem como suspender ou cancelar
esta autorização caso ocorra;

a) violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
b) omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram aexpedição da autorização;
c) superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.

1.3. A ocorrência de situações descritas nos itens "1.2.a)" e "1.2.b)" acima sujeita os responsáveis, incluindo toda a
equipe técnica, à aplicação de sanções previstas na legislação pertinente (Decreto 6514, de 28 de julho de 2008,
Artigo 82);

1.4. Opedido de renovação, caso necessário, deverá ser protocolado 30 (sessenta) dias antes de expirar o prazo de
validade desta autorização.

1.5. Todos os profissionais envolvidos deverão estar com seus CTF regularizados durante todo o período desta
autorização;

1.6. Qualquer alteração nos membros da equipe técnica ou no coordenador deverá ser comunicada ao IBAMA;
1.7. Arenovação somente poderá ser concedida após ocumprimento das condicionantes específicas listadas abaixo;
1.8. Esta autorização é válida para levantamento de fauna em território nacional, e por isso não exime aequipe técnica

dos procedimentos legais válidos na Argentina para pesquisa, coleta e transporte de material biológico em
território argentino.

1.9.

2. Condicionantes Específicas:

2.1. Deverão ser seguidos de modo integral, os procedimentos apresentados no Plano de Trabalho Para Execução do
Programa de Monitoramento do Ecossistema Aquático das UHEs Panambi eGarabi durante a fase de operação do
empreendimento.

2.2. Acoordenadora do projeto e demais técnicos deverão rubricar todas as páginas dos relatórios.
2.3. Assinatura do(a) coordenador(a) geral se responsabilizando pelo conteúdo dos documentos.
2.4. No transporte até a instituição recebedora os espécimes deverão estar identificados individualmente.
2.5. Esta autorização deverá ser utilizada no transporte de espécimes entre as áreas de coleta no reservatório e a

jusante das UHEs Panambi e Garabi e o Museu Nacional de Capão da Imbuia - PR.
2.6. Encaminhas carta de recebimento da Instituição depositária descrevendo a quantidade de espécimes recebidos de

cada espécie. Os espécimes oriundos dessa Autorização não poderão ser comercializados.
2.7. AAnotação de Responsabilidade Técnica (ART) da coordenadora deverá estar válida durante todo o período de

validade desta autorização.

2.8. Todos os procedimentos e métodos de fixação e conservação dos espécimes enviados para tombamento deverão
seguir rigorosamente asrecomendações exigências feitas pela instituição recebedora.

2.9. Para realizações de amostragens no Parque Estadual do Turvo é imprescindível a autorização da administração da
unidade de conservação. As coletas, nesses ponto, se submeterão às restrições e condicionantes propostas pelos
responsáveis pela gestão do parque.
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Diretoria de Licenciamento Ambiental

Coordenação de Energia Hidrelétrica
SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cx. Postal n« 09566 Brasília - DF

CEP: 70818-900 e (61) 3316-1595 - 1596

www.lbama.gov.br

OF 02001.000954/2015-22 COHID/IBAMA

Brasília, 26 de janeiro de 2015.

Ao Senhor

Valter Luiz Cardeal de Souza

Diretor da Centrais Elétricas Brasileiras

Av. Presidente Vargas
RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
CEP.: 20071003

Assunto: AHEs Panambi e Garabi - Autorização para Captura, Coleta e Transporte
de Material Biológico ne 436/2014 - Ia Retificação.

Senhor Diretor,

Em resposta às solicitações das Cartas CTA-DG-6950/2014 e CTA-DG-6951/2014 para a
substituição de um profissional na ACCTMB ns 436/2014, encaminho a Autorização para
Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico n9 436/2014 - Ia Retificação, que
autoriza a continuidade das atividades referentes ao levantamento da biodiversidade dos

ecossistemas aquáticos para o EIA dos AHEs Panambi e Garabi.

IBAMA

Atenciosamente, j -

ANDRÉ DE LIMA ANDRADE

Coordenador Substituto da COHID/IBAMA

pag. 1/1 26/01/2015 - 15:46
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MMA/IBAMA/SEDE.- PROTOCOLO
Documento -Tipo: \a\r
N°. 02001.0025(0^2015-
Recebido em 12/02/2015 n

tfüjtokdu
Assinatura

i_

CTA-DG- %^e2-/2015
Ref: Autorizaçãode Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico do AHE Garabi (Processo n° 02001.005246/2013-16).

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2015

Ao Senhor

THOMAZ MIAZAK DE TOLEDO

Diretor de Licenciamento Ambiental - DILIC
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos naturais Renováveis - IBAMA
SCEN Trecho 02, Edifício Sede, Io andar
Brasília - DF

Assunto: Renovação da Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico n°
436/14 para os levantamentos do meio biótico do AHE Garabi

DIGITA'•"'̂ V~'S4MA

Senhor Diretor,

No intuito de atender ao prazo estipulado nas condicionantes gerais da Autorização de Captura,

Coleta e Transporte de Material Biológico n° 436/14, solicitamos a renovação desta Autorização

para dar continuidade aos estudos ambientais do meio biótico do AHE Garabi.

Atenciosamente,

»EALVALTER LUIZ CARC

Diretor de Geração
DE SOUZA

i
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Coordenação de Energia Hidrelétrica

PAR. 02001.000607/2015-08 COHID/IBAMA

Assunto: Análise de Plano de Trabalho

Origem: Coordenação de Energia Hidrelétrica

I - Introdução

Ementa: Licenciamento ambiental. Análise de plano
de trabalho. Genética de populações.
Ictiofauna migradora. Dyckia distachya.
UHE Garabi. Rio Uruguai.

Este Parecer trata da análise do documento "Proposta de Metodologias Genéticas para
Caracterização das Populações de Peixes Migradores e das Espécies do Gênero Dyckia
spp. Para as AHEs Panambi e Garabi", protocolado através das cartas
02001.020136/2014-18 e 02001.020137/2014-65, em atendimento ao Ofício
02001.009762/2014-9 - DILIC/IBAMA.

Ausina de Garabi foi projetada como fio d'água, com potência instalada de L152MW, com
um reservatório de 642,04 km2, com as quotas mínima e máxima de operação em 86,55 e
89 metros. Atinge os municípios brasileiros de Santo Antônio das Missões, Roque
Gonzáles, Porto Vera Cruz, Porto Lucena, Porto Xavier, Pirapó, São Nicolau e Garruchos,
e os distritos de Missiones e Comentes, na Argentina.

O Termo de Referência para a execução dos estudos foram emitidos em 11/02/2014.

A solicitação foi realizada com o objetivo de adequar os estudos mediante as
recomendações constantes no projeto FRAG-RIO.

II - Análise

II. 1 - Genética de peixes

A hipótese proposta pelo interessado visa avaliar se o Salto Yucumã atuaria como barreira
geográfica para as espécies migradoras do rio Uruguai.

O principal impacto das hidrelétricas sobre as populações migradoras seria a
fragmentação dos ambientes e a redução da intensidade dos pulsos hidrológicos, que
induzem os ciclos reprodutivos nestas espécies. Ainda no caso de barramentos em cascata
há de se avaliar se há trecho fluvial livre de barramentos, que seja capaz de manter
estoques autossustentáveis das referidas populações em estudo, sejam afluentes
caudalosos que desaguem nos reservatórios, seja do próprio rio barrado.

No caso do projeto de Garabi, segundo informações prestadas nas discussões realizadas
para delimitação do plano de trabalho, os afluentes localizados nos trechos
compreendidos pelo reservatório são reduzidos, não se caracterizando como atrativos
para a espécies migradoras de grande porte, como por exemplo, Salminus brasiliensis
(dourado), Pseudoplatystoma fasciatum (surubim) e Brycon orbignianus (salmão de rio).
Tampouco há trecho de rio não afetado, considerando a existência do projeto de Panambi,
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a montante. Segundo relatos, o último afluente de porte considerável encontra-se na
margem sul-rio-grandense, o Rio da Várzea, a cerca de 120 km do Parque Estadual do
Turvo.

Como último afluente de importância a jusante na região, e devido a inexistência de
afluentesde porte adequado na região dos reservatórios, torna-se mandatório acrescentar
a avaliação do Rio da Várzea, tanto do aspecto ecológico quanto genético nos estudos das
binacionais.

Não há óbices deste Instituto na realocação do esforço original, tal qual realizado
durantes as discussões do Plano de Trabalho.

Quanto ao tamanho amostrai, serão utilizados "no mínimo cinco exemplares de jusante".
Estudos de genética de populações tem apresentado número variado quanto ao número
amostrai, no tocante ao tipo de marcador utilizado, e número de marcadores utilizados -,
No caso dos marcadores propostos, tal proposta se mostra inviável, no sentido que nãoV
garante análise adequada da hipótese lançada para os estudos. A proposta deve ser
ajustada para um mínimo de 30 indivíduos para jusante da cachoeira, e 30 para montante.

Ainda sobre os marcadores moleculares propostos, não foi informado se já existem
iniciadores para as espécies propostas, ou se serão desenvolvidos marcadores para as
populações em estudo. Foi possível constatar a existência de marcadores moleculares
para todas as espécies propostas, ou marcadores desenvolvidos para outras espécies com
sucesso de transferência para as espécies em questão (BARBOSA et ai, 2006; BARROSO
et ai., 2005; CARVALHO-COSTA; HATANAKA; GALETTI, 2006; MORELLI et ai., 2007;
PAIVA; KALAPOTHAKIS, 2008; REVALDAVES et ai., 2005; RIBOLLI; DE MELO;
ZANIBONI-FILHO, 2012; RUEDA et ai., 2011; SANCHES; GALETTI, 2006).

O estudo deve se basear inicialmente na transferência dos referidos marcadores, haja
vista a complexidade do desenvolvimento de novos marcadores, o tempo exíguo para a
apresentação dos resultados em um Estudo de Impacto Ambiental, e o esforço amostrai
necessário.

Finalmente, quanto a seleção de espécies, determina-se que se utilizem todas as espécies
propostas, e a desconsideração de qualquer uma delas so deve ser realizado ao final dor \
estudos.

II.2 - Genética de Dyckia sp.

O gênero Dyckia Schult. f. (Bromeliaceae) atualmente compreende 147 espécies. O
gênero é distribuído ao longo da América do Sul, com um centro de diversidade no bioma
Cerrado e países adjacentes. As espécies de Dyckia habitam locais tipicamente sazonais,
áridos ou rupícolos, caracterizados por solo pobre, baixa disponibilidade hídrica, altas
temperaturas e exposição solar.

Das espécies descritas para o local, destaca-se especialmente Dyckia distachya, cujas
populações naturais já sofreram impacto pela instalação de empreendimentos
hidrelétricos, mais especificamente UHE Barra Grande, Machadinho e Itá, no rio Pelotas,
e Uruguai. D. distachya Hassler é uma bromélia endêmica com um hábito rupícolo e
reofítico, ou seja, que vive nas margens e ao longo das correntezas dos Rios Pelotas e
Uruguai (REITZ, 1983). Aespécie é adaptada a variações extremas de secas e enchentes e
é caracterizada por um alto índice de reprodução clonal (REIS et ai, 2005; WIESBAUER
et ai., 2009). De acordo com Reitz e Reis et ai., D. distachya é ameaçada de extinção
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devido a construção de hidrelétricas nos rios Uruguai e Pelotas.

Originalmente, oito populações selvagens de D. distachya eram conhecidas nos Rios
Uruguai e Pelotas. Atualmente, tem-se registro de apenas uma população, no Salto do
Yucumã no Parque Estadual do Turvo, no município de Derrubadas (ZANELLA et ai.,
2012). Existem relatos de registros de touceiras a jusante do Salto Yucumã, e no Arroyo
Yaboti, na localidade de Puente Lopez (Fernanda Silva, com. pess.).

Para a espécie de bromélia em estudo, já foi desenvolvida extensa pesquisa científica da
qual o interessado deve se apropriar, de maneira a apresentar os resultados solicitados na
entrega do Estudo de Impacto Ambiental. Para o caso específico de Dyckia distachya,
ZANELLA et ai., 2012 ja isolaram nove microssatélites polimórficos, testados em
populações in e ex situ. Adicionalmente, KRAPP et ai, 2012 isolaram cpSSRs (chloroplast
simple sequence repeats), quejá foram testados com as 19 espécies de Dyckia. Ainda,
WÔHRMANN et ai., 2013 isolaram 15 marcadores microssatélites que se apresentaram
polimórficos em cinco populações de Dyckia dissitiflora, Dyckia pernambucana e Dyckia
íimae.

No caso específico da UHE Garabi, não há relatos na literatura de populações de D.
distachya na sua área de abrangência. No entanto, o interessado deve envidar esforços
para levantamento na área de influência direta do reservatório, de maneira a avaliar se
tais relatos são verídicos. Caso haja a confirmação de populações na região de Garabi, as
amostragens devem ser mais abrangentes possíveis, caso possível, de 30 (trinta) rosetas
diferentes.

No caso de se encontrar populações, estas devem ser avaliadas de maneira a se estudar a
relação genética das populações existentes na área de influência da UHE Garabi com
aquelas atingidas pela UHE Barra Grande, Itá e Machadinho coletando material dos
espécimes mantidos ex situ.

III - Conclusão

De maneira geral, a proposta é satisfatória, mas são necessários ajustes nas mesmas, para
alcançar-se o objetivo almejado, que é a avaliação do impacto da UHE Garabi sobre a
biota do Rio Uruguai.

Logo, para o projeto de investigação genética da ictiofauna do rio Uruguai, deve-se:

1. Empregar o número mínimo de 30 (trinta) indivíduos a montante e a jusante do Salto do
Yucumã, para todas as espécies propostas;

2. Realocar esforço amostrai de maneira a realizar coletas no Rio da Várzea, tanto para os
estudos de investigação genética quanto de levantamento;

3. Utilizar prioritariamente os marcadores já desenvolvidos para as espécies, ou aqueles
cujo o sucesso da transferência já foi comprovado.

No tocante aos estudos propostos para Dyckia sp.:

1. Envidar esforços para levantar se existem grupos populacionais de D. distachya na área
de influência da UHE Garabi;
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2. Empregar também um mínimo de 30 (trinta) amostras a partir de rosetas diferentes,
para cada grupo populacional, caso possível;

3. Utilizar prioritariamente os marcadores já desenvolvidos para a espécie.

4. Realizar estudo comparativo com os indivíduos mantidos na UHEs Barra Grande,
Machadinho e Itá;
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRODO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Diretoria de Licenciamento Ambiental

Coordenação Geral de Infra-Estrutura de Energia Elétrica
SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cx. Postal n9 09566 Brasília - DF

CEP: 70818-900 e (61) 3316-1292
www.ibama.gov.br

OF 02001.001915/2015-42 CGENE/IBAMA

Ao Senhor

Valter Luiz Cardeal de Sousa

Diretor da Eletrobras - Elétricas Brasileiras S/A

Av. Presidente Vargas, 409 - 13o andar - Centro
RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
CEP.: 20071003

Assunto: Estudos genéticos - AHE Garabi

Senhor Diretor,

Brasília, 24 de fevereiro de 2015.

1. Em atenção ao processo de licenciamento ambiental do AHE Garabi, encaminho o
Parecer 607/2015 - COHID/IBAMA (anexo) que avaliou a "Proposta de Metodologias
Genéticas para Caracterização das Populações de Peixes Migradores e das Espécies do
Gênero Dyckia spp para os AHEs Panambi e Garabi", encaminhada por meio da carta
02001.020136/2014-18.

2. Considerando a análise realizada por este Instituto, informo que a empresa deverá, no
prazo de 30 dias, apresentar os seguintes ajustes:

2.1. Para o projeto de investigação genética da ictiofauna no rio Uruguai, deve-se:

A. Empregar o número mínimo de 30 (trinta) indivíduos a montante e a jusante do
Salto do Yucumã, para todas as espécies propostas;
B. Realocar esforço amostrai de maneira a realizar coletas no rio da Várzea, tanto para os
estudos de investigação genética quanto de levantamento;
C. Utilizar prioritariamente os marcadores já desenvolvidos para as espécies, ou
aqueles cujo sucesso da transferência já foi comprovado.

2.2. No tocante aos estudos propostos para Dyckia spp:

A. Envidar esforços para levantar se existem grupos populacionais de D. distachya na área

IBAMA pag. 1/2 24/02/2015 - 16:27



MINISTÉRIO DO MEIO AMBD2NTE
INSTITUTO BRASILEIRO DOMEIOAMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Diretoria de Licenciamento Ambiental

Coordenação Geral de Infra-Estrutura de Energia Elétrica
SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cx. Postal n» 09566 Brasília - DF

CEP: 70818-900 e (61) 3316-1292
www.ibama.gov.br

de influência da UHE Garabi;
B. Empregar também um mínimo de 30 (trinta) amostras a partir de rosetas diferentes,
para cada grupo populacional, caso possível;
C. Utilizar prioritariamente os marcadores já desenvolvidos para a espécie.
D. Realizar estudo comparativo com os indivíduos mantidos na UHEs Barra Grande,
Machadinho e Itá.

Atenciosame

REGINA CÓELI MONTÊNEGRO GENERINO
Coordeftaüora-Geral da CGENE/IBAMA
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Diretoria de Licenciamento Ambiental

Coordenação Geral de Infra-Estrutura de Energia Elétrica
SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cx. Postal n" 09566 Brasília - DF

CEP* 70818-900 e Telefone: (61) 3316-1292
www.ibama.gov.br

OF 02001.007602/2014-17 CGENE/IBAMA

t

Brasília, 15 de julho de 2014.

A Sua Excelência o Senhor,
JOSÉ MAURO DE LIMA O' DE ALMEIDA

Advogado da União da Consultoria Jurídica/Ministério do Meio Ambiente
Esplanada dos Ministérios Bloco B 8Q andar, Sala 851
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

CEP.: 70.068-900

Assunto: Resposta ao Ofício n° 056/2014/CONJUR/MMA - Encaminhamento da
Nota Técnica ne02001.018297/2014-99 COHID/IBAMA

REFERENCIA: OF 02001.004481/2014-51/CONJUR/MMA

Senhor Advogado da União

1. Cumprimentando-o, e em resposta ao Ofício em epígrafe, encaminho o Despacho n°
02001.018297/2014-99 COHID/IBAMA com os esclarecimentos sobre o Termo de
Ajustamento de Conduta referente ao licenciamento ambiental da UHE Barra Grande.

2. Fico à disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

HENRIQUE CÉSAR LEMOS JUCÁ
Coordenador-Geral Substituto da CGENE/IBAMA

CWyxw^ x\\c\\Wá
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DESPACHO 02001.018297/2014-99 COHID/IBAMA

A Diretoria de Licenciamento Ambiental

IBAMA /Q
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Coordenação de Energia Hidrelétrica 1

Brasília, 15 de julho de 2014

Assunto: Cumprimento do TC da UHE Barra Grande e sua abrangência no
licenciamento ambiental de outros empreendimentos na bacia do Uruguai.

Trata-se de análise e manifestação acerca da correspondência enviada pelo Instituto
Gaúcho de Estudos Ambientais - INGÁ, quanto ao cumprimento das responsab lidades
assumidas pelo IBAMA no TC da UHE Barra Grande, bem como a abrangência desse
instrumento na continuidade do processo de licenciamento ambientai de outros
aproveitamentos hidrelétricos localizados na bacia do Uruguai.

Como resultado dos entendimentos mantidos entre Ministério de Minas e Energia - MME, o
Ministério do Meio Ambiente - MMA, o Ministério Público Federal - MPF, o Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e a Barra Grande
Energética S.A, - BAESA, foi celebrado Termo de Compromisso - TC, em 15 de setembro de
2004, para a execução de Avaliação Ambiental Integrada na Bacia do Uruguai e de ações
que atendam demandas do processo de licenciamento ambiental para a implantação do
Aproveitamento hidrelétrico de Barra Grande.

Éimportante ressaltar que, dentre estes estudos, apenas a Avaliação Ambiental Integrada -
AAI da Bacia do Rio Uruguai diz respeito aos demais aproveitamentos em processo de
licenciamento, sendo que as demais cláusulas do TC referem-se, tão somente, ao
aproveitamento hidrelétrico de Barra Grande;

Os entes envolvidos no TC da UHE Barra Grande assumiram diferentes papéis. Quanto aos
compromissos firmados pelo IBAMA, destaca-se o seguinte trecho

"O IBAMA se compromete a adotarcomo diretrizes gerais, quando concluídas e aprovadas,
as indicações derivadas dos estudos que compõem a Avaliação Ambiental Integrada
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y

referida na Cláusula Oitava, em futuros processos de licenciamento ambiental de
empreendimentos em planejamento na Bacia do Rio Uruguai, independentemente dos
procedimentos adotados atualmente por esse Instituto".

Após a conclusão da AAI da bacia do Uruguai (elaborada pela EPE, a partir de termo de
referência emitido pelo MMA), o Ministério do Meio Ambiente publicou a portaria ne 297,
em 9 de agosto de 2010, com vistas à definição de diretrizes para orientar o licenciamento
ambiental de usinas hidrelétricas na bacia hidrográfica do Uruguai. Entretanto, salienta-se
que as diretrizes estabelecidas na portaria citada, são aplicáveis aos empreendimentos
previstos para os rios Uruguai e Pelotas, localizados na bacia hidrográfica do no Uruguai,
trecho nacional

Os aprove tamentos hidrelétricos Panambi e Garabi seguem um rito diferenciado devido à
seu caráter binacional, conforme decreto n« 88.4411, de 29 de junho de 1983, o qual
promulgou o Tratado assinado entre Brasil e Argentina. O Ibama, enquanto órgão
licenciador, avaliará a viabilidade ambiental dos empreendimentos supracitados no
momento da entrega do EIA/RIMA.

Para tanto, foi elaborado um Termo de Referência no intuito de direcionar os estudos
ambientais na formulação de um prognóstico ambiental da área de provável localização
dos empreendimentos. As diretrizes do TR emitido pelo IBAMA abrangem os
questionamentos feitos pelo Instituto Ingá, quanto às implicações da implantação dos
empreendimentos para os componentes do meio físico, biótico e socioeconômico. Os
estudos devem contemplar levantamentos relativos a recursos pesqueiros, migração de
ictiofauna e deriva de ictioplâncton; hidrossedimentologia; navegação; fragmentação da
vegetação; perda de hábitat para espécies; fluxo migratório de população humana;
sobrecarga sobre a infraestrutura (educação, saúde e segurança), dentre outros. Serão
considerados também os efeitos sinergéticos e cumulativos dos empreendimentos na bacia,
bem como a ocorrência de impactos diretos e/ou indiretos em Unidades de Conservação.

Ressalta-se que, de acordo com a Lei n* 12.527, de 18/11/2011 (Lei de acesso à
informação), os documentos emitidos por esse instituto são públicos e estão disponíveis
para consulta.
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Por fim, frisa-se que os documentos Cota n<> 120/2014/CGAJ/CONJUR/MMA/tm, NOTA n°
101/2013/CGAJ/CONJUR/MMA/ysd, Cota n^ 275/2013/CGA/CONJUR/MMA/ysd apensos à carta
do Instituto Ingá para análise e manifestação, referem-se ao TC de outro empreendimento
(Ilha Grande, Angra dos Reis-RJ), o qual não se relaciona com os empreendimentos da
bacia do Uruguai.

IBAMA

JOSÉ ALEX PORTES

Analista Ambiental da COHID/IBAMA

>á
NATALIA DE ALENCAR MONTEIRO

Analista Ambiental da COHID/IBAMA
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DOMEIOAMBIENTE E DOSRECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

AUTORIZAÇÃO DECAPTURA, COLETAE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO

PROCESSO IBAMA

02001.005246/2013-16

AUTORIZAÇÃO N°
581/2015

VALIDADE

12 meses a partir da assinatura

ATIVIDADE: [x] LEVANTAMENTO D MONITORAMENTO D RESGATE/SALVAMENTO

TIPO: • RECURSOS FAUNISTICOS [x] RECURSOS PESQUEIROS

EMPREENDIMENTO: UHE Garabi

EMPREENDEDOR: Centrais Elétricas Brasileiras S.A.

CNPJ: 00.001.180/0002-07 CTF: 979690

ENDEREÇO: Av. Presidente Vargas. 409- 13° andar- Centro - Riode Janeiro/RJ

CONSULTORIA RESPONSÁVEL PELAATIVIDADE: Consórcio Energético dei RioUruguai (Intertechne Consultores
S.A.)

CNPJ/CPF: 80.378.052/0001-35 CTF: 37288

ENDEREÇO: Av. Iguaçu, n"100 - Bairro Rebouças - Curitiba/PR - CEP 80.230-020

COORDENADOR GERAL DA ATIVIDADE: Manoel José Domingues

CPF: 403.486.109-63 CTF: 210.365

DESCRIÇÃO DAATIVIDADE: Levantamento da biodiversidade do ecossistema aquático para elaboração dosestudos de
impacto ambiental da UHE Garabi

ÁREAS AMOSTRAIS: a montante do eixo da UHE Garabi c a jusante desta, totalizando 14pontosde coleta (subdivididos em
margem esquerda, direita e centro)

PETRECHOS: Ictiofauna: Redes de espera com 7, 10, 15,20,30,40,50,60, 70,80, 100 c 150 mm entre nós opostos e 20 a
30mdecomprimento, espinheis (100 anzóis), varade pescar, redes de cerco, puçá, peneiras; Ictioplâncton: redes de
ictioplâncton (500 mícrons); Fitoplâncton (rede de 20 um), frascos de 250mL; Zooplâncton (redes de 50-60 pm);
macroinvertebrados bcntônicos (draga de Tamura)

DESTINAÇÃO DO MATERIAL: Museude História Nacional Capãoda Imbuia - Curitiba/PR

ESTA AUTORIZAÇÃO NAO PERMITE
1. Captura/coleta/transportc/soltura deespécies em áreaparticular semo consentimento do proprietário;
2. Captura/coleta/transporte/soltura de espécies em unidades de conservação federais, estaduais, distritais ou municipais,

salvo quando acompanhadas da anuência do órgão administrador competente;
3. Coleta/transporte de espéciesconstantes na listaoficialdo estado do Rio Grandedo Sul;
4. Coleta de material biológico por técnicos não listados no verso desta;
5. Exportação de material biológico;
6. Acessoao patrimônio genético, nos termos da regulamentação constantena MedidaProvisória n° 2.186-16, de 23 de

agosto de 2001.

Observação: As Autorizações obtidas por meio do Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade (SISBIO) não
podem ser utilizadas para a captura e/ou coleta de material biológico referente ao processo de licenciamento ambiental de
empreendimentos.

AS CONDICIONANTES DESTA AUTORIZAÇÃO ESTÃO LISTADAS NO VERSO DESTA FOLHA

LOCAL E DATA DE EMISSÃO:

Brasília-DF,

0 9 MAR ?015

1/2

AUTORIDADE EXPEDJDORA

(ASSINATURAE CAJj

&Sg&6>
^
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

AUTORIZAÇÃO DE CAPTURA, COLETA ETRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO
PROCESSO IBAMA

02001.005246/2013-16
AUTORIZAÇÃO N"

581/2015

VOMES

"ernanda Stender deOliveira (coordenadora assistente)
"iilmar Baumgartner

EQUIPE TÉCNICA

CTF

26763

893357

CONDICIONANTES

VALIDADE

12 meses a partir da assinatura

CPF

039.236.009-84

467.070.699-34

I. Condicionantes Gerais:

1.1. Válida somente sem emendas e/ou rasuras.

1.2.0 IBAMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes, bem como suspender ou cancelar esta
autorização caso ocorra:

a)violação ouinadequação de quaisquer condicionantes ounormas legais;

b) omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram aexpedição da autorização: e

c) superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.

1.3. Aocorrência de situações descritas nos itens "1.2.a)" e "l.2.b)" acima sujeita os responsáveis, incluindo toda a equipe
técnica, àaplicação de sanções previstas na legislação pertinente e(Decreto 6514, de 28 de Julho de 2008, Artigo 82).

1.4. O pedido de renovação, caso necessário deverá ser protocolado 30 (trinta) dias antes de expirar o prazo de validade desta
autorização.

1.5. Todos osprofissionais envolvidos deverão estar com seus CTF regularizados durante todo o período desta autorização.

1.6. Qualquer alteração nosmembros da equipe técnica ou nocoordenador deverá sercomunicado ao IBAMA.

1.7. Arenovação somente poderá ser concedida após ocumprimento das condicionantes específicas listadas abaixo.

1.8. Esta autorização é válida para levantamento de fauna em território nacional, e por isso não exime a equipe técnica dos
procedimentos legais válidos na Argentina para pesquisa, coleta e transporte de material biológico em território argentino;

1.9. Observar asrestrições estabelecidas pela Portaria MMAn" 445/2014 e respectivos atos regulamentarcs.

2. Condicionantes Específicas:

2.1. Deverão serseguidos demodo integral, os procedimentos apresentados noPlano deTrabalho Para Execução doPrograma de
Monitoramento doEcossistema Aquático daUHE Garabi durante a fase de operação doempreendimento.

2.2. Acoordenadora do projeto e demais técnicos deverão rubricar todas aspáginas dasrelatórios.

2.3. Assinatura dacoordenadora geral se responsabilizando pelo conteúdo dos documentos.

2.4.No transporte atéa instituição recebedora os espécimes deverão estar identificados individualmente.

2.5. Esta autorização deverá serutilizada no transporte de espécimes entre as áreas decoleta noreservatório e ajusante das UHE
Garabie o Museu Nacionalde Capãoda Imbuia- PR.

2.6. Encaminhar carta de recebimento da Instituição depositária descrevendo a quantidade de espécimes recebidos de cada
espécie. Osespécimes oriundos desta Autorização não poderão sercomercializados.

2.7. AAnotação de Responsabilidade Técnica (ART) da coordenadora deverá estar válida durante todo o período de validade
desta autorização.

2.8. Todos os procedimentos e métodos de fixação e conservação dos espécimes enviados para tombamento deverão seguii
rigorosamente as recomendações e exigências feitas pelainstituição recebedora.
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DESPACHO 02001.003523/2015-18 COHID/IBAMA

Brasília, 19 de fevereiro de 2015

ÀCoordenação de Energia Hidrelétrica

Assunto: Renovação da Autorização de Fauna ne 436/2014

1. Trata-se do pedido de renovação da Autorização para Coleta, Captura e Transporte de
Material Biológico, emitida em favor das Centrais Elétricas Brasileiras S.A., para
realização dos estudos de impacto ambiental das UHEs Panambi e Garabi, localizadas no
rio Uruguai, na porção binacional do mesmo.

2. Tal pedido foi submetido pela Carta CTA-DG-722/2015 (prot. n°
02001.002567/2015-21). Tal pedido não informou, no entanto, o período necessário de
renovação. Sabe-se por comunicação pessoal que os estudos não foram iniciados, Logo,
sugere-se a prorrogação da referida Autorização por mais 12 meses a partir da assinatura.

3. Foi necessária retificação do conteúdo, em virtude da publicação da Portaria MMA nQ
445/2014, que revogou a IN 5/2004, e estabeleceu restrições para a captura de espécies
listadas na referida Portaria, fazendo a menção da Portaria na seção "Esta Autorização
Não Permite" e acrescentando Condicionante à sua redação

4. Finalmente, por força do Despacho/Decisão da Ação Civil Pública nQ
5000135-45.2015.404.7115/RS, que decidiu "suspender imediatamente o processo de
licenciamento ambiental para o UHE Panambi na cota de 130 metros (processo P.A.
IBAMA n° 02001.005247/2013-61), inclusive a realização do EIA/RIMA pelo
empreendedor e sua análise por parte do requerido IBAMA e dos órgãos intervenientes
(FEPAM, DUC/SEMA, IPHAE)", faz-se necessário desmembrar a Autorização para
Ictiofauna em duas, sendo encaminhada tão somente aquele que faz referência a UHE
Garabi.

5. Sem mais, encaminho à consideração superior.

HENRIQUE CÉSAR LEMOS JUCÁ
Analista Ambiental da COHID/IBAMA
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CTA-DG-2342/2014

Rio de Janeiro, 01 de abril de 2014.
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Ao Senhor

THOMAZ MIAZAKI DE TOLEDO

Diretor de Licenciamento Ambiental Substituto
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
SCEN Trecho 02, Edifício Sede, Io andar
Brasília - DF

V V

Assunto: Revisão do Anexo 2 - Biblioteca de Dados do Termo de Referência - AHE Garabi -
Processo n° 02001.005246/2013-16.

Senhor Diretor,

Encaminhamos a V.Sa., para avaliação, o Anexo 2 - Biblioteca de Dados, revisado de acordo

com a metodologia proposta para os estudos na região, conforme solicitado em reunião com

o IBAMA nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2014.

Atenciosamente,

ÜÊÈté/.
VALTER LUIZ CARDEAL DE SOUZA
Diretor de Geração

Anexo mencionado.

Em sua lesposta favor citar nossa referência.
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ANEXO - 2 - BIBLIOTECA DE DADOS

A forma de entrada das informações para compor a biblioteca dos dados aqui apresentada
será utilizada para os dados de biodiversidade, estando especificamente preparados para
os dados dos grupos de fauna terrestre, flora e ictiofauna.

METADADOS

O empreendedor deve apresentar as seguintes planilhas preparatórias:
1) tbl_empresas: todas as empresas e universidades envolvidas devem ser aqui
cadastradas. Atributos:

Nome da empresa - nome da

Nome da empresa Descrição

Universidade Federal da Unidade Federativa

Nome empresa de consultoria
Empresa de consultoria atuandoem vários programas do

empreendimento.

2) tbl_pessoas: todos os profissionais responsáveis por alguma metodologia ou campanha
devem estar aqui relacionados.
Atributos:
Empresa - empresa em que trabalha (colocada na tbl_empresas,
anterior). Nome - nome da pessoa/responsável.
CPF - sem ponto ou hífen.
linkjattes - link do currículo /afies, caso
exista. E-mail - e-mail para contato.
Telefone-opcional.

Telefone sec - opcional.

Empresa Nome CPF linkjattes E-mail Telefone Telefone_sec

UFUF Zita Silva 99999999999 http://lattes.cnp

q.br/999999999

zita(ô>ufuf.br 54-99999999 56-88888888

3) tbl_Regiões Amostrais: descrição das regiões amostrais implementadas.
Atributos:

Nome - nome da região amostrai.
Tipo - deve ser preenchido de acordo com o seguinte código: (RCA) significa região
amostrai com armadilhamento, (RSA) significa região amostrai sem armadilhamento.
qnt_trilhas - numero de trilhas que essa região amostrai utiliza. Este número é variável em
virtude dos diferentes grupos de flora e fauna.
Abrev - abreviatura para a região amostrai. Essa abreviatura será utilizada para identificar a
região amostrai nas tabelas de amostragem. Uma observação necessária é que a abrev
(abreviatura) do nome da região amostrai sempre deve ser iniciada por quatro letras em
maiúscula, que sejam as iniciais da empresa responsável pelo empreendimento, ou iniciais
(com quatro letras maiúsculas) quaisquer que façam algum sentido ou que se associem ao
empreendimento.

Nome Tipo qnt_trilhas abrev

G8B RCA 6 GARA-G8B

P14B RSA 5 PANA-P14B

4) tblJJnidades Amostrais: descrição das unidades amostrais fixas implementadas.
Atributos:

Abrev - abreviatura para a região amostrai.





nas tabelas de <-cod_ua - código (nome) da unidade amostrai. Esse nome será utilizado
amostragem e em outras tabelas. Dois detalhes que devem constar no nome da unidade
amostrai, é que ele deve começar com a abrev (nome da região amostrai), e deve constar
também se segue a curva de nível.
segue_curva_nivel - identificar se segue a curva de nível. Colocar 'true' se verdadeiro e
'false' se não segue a curva de nível.
Comprimento - qual o comprimento exato da unidade amostrai, em metros.
obs - se houver/há alguma observação relevante a se fazer sobre a unidade amostrai.
O nome da unidade amostrai será UAM para mastofauna; UAH para herpetofauna; UAA
para avifauna e UAV para vegetação. Edentro de cada nome da unidade amostrai haverá L
para linhas; T para trilhas, R para redes e P para parcelas.

T

abrev cod_ua segue_curva_nivel Comprimento obs

GARA-G8B GARA-G8B-UAM-T1 false 2000

GARA-G8B GARA-G8B-UAH-L4 false 800

PANA-P14B PANA-P14B-UAV-

P2

true 40 x 250

5) tbl_coordenadas: identificação das coordenadas de início, intermediária e fim das
unidades amostrais fixas.

Atributos:

cod_ua - código da unidade amostrai, seja ela transecto ou parcela.
Latitude - sempre em grau decimal.
Longitude - sempre em grau decimal
localidade - utilizando: 'inicio' para identificar o inicio da unidade amostrai; 'fim' para indicaro
final da unidade amostrai; ou 'intermediário' para indicar qualquer ponto entre inicio e fim da
unidade amostrai.
Obs.: padronizado, o datum deve ser sempre SIRGAS 2000.

cod ua Latitude Longitude localidade

GARA-G8B-UAA-R1 -665930 -6902075 inicio

6) tbl_campanhas: descreve as campanhas realizadas para cada metodologia.
Atributos:

nome do grupo - identifica o nome do grupo que esta sendo amostrado.
Método - identifica o método que esta sendo utilizado. Esse nome (número, na verdade)
deve estar previamente pactuado com o Ibama. (Obs.: esse nome estará na tbl_metodos,
que será apresentada abaixo nesse documento).
pessoa_responsavel - pessoa responsável pela campanha que necessariamente deve estar
cadastrada na tbl_pessoas. O nome deve ser o mesmo que colocado na tbl_pessoas.
dtjnicial - data inicial da campanha do referido método.
dtjinal - data final da campanha do referido método.
precip_periodo - precipitação média do período na região entre as datas inicial e final. Dado
secundário. Em milímetros. Não deve ser colocada a unidade 'mm'.
temp_periodo - temperatura média do período na região entre as datas inicial e final. Dado
secundário.
numero_campanha - identificando que campanha desse método ela se refere.

nome_gr

upo

Método pessoa_

respons

avel

dtjnicial dtjinal precip_
periodo

temp_pe
riodo

numero_

campan

ha

Avifauna XX xxxxxxx 26/04/14 04/004/14 120 26 1

Herpetof
auna

XX xxxxxxx 26/04/14 04/004/14 120 20 2





7) tblJopografia: descreve as unidades amostrais fixas quanto a sua altura em relação ao |
nível do mar.

Atributos:
cod_ua - o código identificador da unidade
amostrai. Latitude - sempre em grau decimal.
Longitude - sempre em grau
decimal. Valor - altura medida.
dist_perpendicularjrilha - distancia perpendicular da trilha.
Coletor - pessoa (necessário estar na tbl_pessoas) ou empresa (necessário estar na
tbl_empresas) que realizou a aferição.

cod ua Latitude Longitude Valor dist_perpendicularjrilha Coletor

SAAT-IP-T1-1000 -9.17873 -64.6203 234 950 alturas S/A

SAAT-IP-T1 -9.17877 -64.6209 251 100 varia Itda

SAAT-IP-T1 -9.17890 -64.6290 180 350 varia Itda

SAAT-IP-T1 -9.17831 -64.6234 197 900 varia Itda

8) tbljnclinacoes: descreve as unidades amostrais fixas quanto a sua
inclinação. cod_ua - o código identificador da unidade amostrai.
Atributos:

Latitude - sempre em grau decimal.
Longitude - sempre em grau decimal.
dt_marcacao - data de quando houve a
medição, valor- inclinação medida.
dist_perpendicularjrilha - distancia perpendicular da trilha. Quando as informações se
referirem a parcela fixa, essa distancia já está cadastrada e pode ser deixada em branco.
coletor- pessoa (necessário estar na tbl_pessoas) ou empresa (necessário estar na
tbl empresas que realizou a aferição.

cod_ua Latitude Longitude dt_marcacao valor dist_perpendi

cularjrilha

coletor

SAAT-IP-T1- -9.17120 -64.6280 23/08/10 4 Inclina S/A

SAAT-IP-T1 -9.17877 -64.6209 22/08/10 9.8 Inclina S/A

SAAT-IP-T1 -9.17890 -64.6290 21/08/10 9 350 Inclina S/A

SAAT-IP-T1 -9.17831 -64.6234 21/08/10 16.5 900 Inclina S/A

9) tbl_solosJisico: descreve as unidades amostrais fixas quanto a sua composição e
granulometria do solo.
Atributos:

cod_ua - o código identificador da unidade
amostrai. Latitude - sempre em grau decimal.
Longitude - sempre em grau decimal.
dt_marcacao - data de quando houve a medição.
Areia - percentagem de areia na amostra.
Silte - percentagem de silte na amostra.
Argila - percentagem de argila na amostra.

Profundidade - profundidade a que se refere a coleta. Repare que esse valor é a distância
da superfície do solo até a amostra. Quanto mais profunda maior é o valor.
Coletor - pessoa (necessário estar na tbl_pessoas) ou empresa (necessário estar na
tbl_empresas) que realizou a aferição.
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1cod_ua Latitude Longitude dt_marcacao Areia Silte Argila Profundidade Coletor

SAAT-IP-

T1-1000

-9.17877 -64.6209 23/08/09 0,3 0,3 0,4 0,5 Solos_

fis/SA

SAAT-IP-

T1-1000

-9.17890 -64.6290 23/08/09 0,2 0,3 0,5 0,5 Solos_

fis/SA

SAAT-IP-

T1-1000

-9.17831 -64.6234 23/08/09 0,3 0,3 0,4 0,5 Solos_

fis/SA

SAAT-IP-

T1-1000

-9.17877 -64.6209 23/08/09 0,2 0,3 0,5 0,5 Solos_

fis/SA

SAAT-IP-

T1-1000

-9.17890 -64.6290 23/08/09 0,4 0,4 0,2 0,5 Solos_

fis/SA

SAAT-IP-

T1-2000

-9.17831 -64.6234 23/08/09 0,1 0,2 0,7 0,3 Solos_

fis/SA

SA-IP-T1-

2000

-9.17877 -64.6209 23/08/09 0,1 0,2 0,7 0,3 Solos_
fis/SA

SAAT-IP-

T1-2000

-9.17890 -64.6290 23/08/09 0,2 0,2 0,6 0,3 Solos_

fis/SA





Instituto Brasileiro do MeioAmbiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
Termo deReferência para a elaboração doBA/RIMA daUsina Hidrelétrica Garabi - P.A IBAMA n°
02001.005246^013-16

MP

SAAT-IP-

T1-2000

-9.17831 -64.6234 23/08/09 0,2 0,2 0,6 0,3 Solos_

fis/SA

SAAT-IP-

T1-2000

-9.17798 -64.6201 23/08/09 0,2 0,3 0,5 0,3 Solos_
fis/SA

10) tbl_solos_quimico: descreve as unidades amostrais fixas quanto a suas
propriedades químicas. Atributos:
cod_ua - o código identificador da
unidade amostrai. Latitude - sempre em
grau decimal.
Longitude - sempre em grau decimal.
dt_marcacao - data de quando houve a
medição.
componente _solo - qual a variável de solo que está sendo medida (fósforo, cálcio,
nitrogênio, etc); o nome desse componente deve ser o colocado na tbl_atributos,
portanto deve ser combinado com o Ibama previamente.
Valor - valor do componente mensurado. A unidade desse valor está na tbl_atributos
e está atrelado ao nome.
Profundidade - profundidade a que se refere a coleta. Repare que esse valor é a
distância da superfície do solo até a amostra. Quanto mais profunda maior é o valor.
Coletor - pessoa (necessário estar na tbl_pessoas) ou empresa (necessário estar na
tbl empresas que rea izou a afe nçao.

cod_ua Latitude Longitude dt_marcacao componente_solo Valor Profundidade Coletor

SAAT-IP-T1-

1000

-9.17877 -64.6209 23/08/09 Fósforo 0.13 0.5 Solos_
qui/SA

SAAT-IP-T1-

1000

-9.17890 -64.6290 23/08/09 Fósforo 0.12 0.4 Solos_
qui/SA

SAAT-IP-T1-

i 000

-9.17831 -64.6234 23/08/09 Fósforo 0.18 0.5 Solos_

qui/SA

SAAT-IP-T1-

1000

-9.17877 -64.6209 23/08/09 Fósforo 0.18 0.6 Solos_

qui/SA

SAAT-IP-T1-

1000

-9.17890 -64.6290 23/08/09 Fósforo 0.2 0.4 Solos_

qui/SA

SAAT-IP-T1-

1000

-9.17831 -64.6234 23/08/09 Cálcio 0.2 0.5 Solos_

qui/SA

SA-IP-T1-

1000

-9.17877 -64.6209 23/08/09 Cálcio 0.2 0.4 Solos_

qui/SA

SAAT-IP-T1-

1000

-9.17890 -64.6290 23/08/09 Cálcio 0.3 0.5 Solos_

qui/SA

SAAT-IP-T1-

1000

-9.17831 -64.6234 23/08/09 Cálcio 0.3 0.6 Solos_
qui/SA

SAAT-IP-T1-

1000

-9.17798 -64.6201 23/08/09 Cálcio 0.3 0.4 Solos_

qui/SA

Dados de Esforço e Biodiversidade
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lima vez preenchido e cadastrado as tabelas acima, será possível fazer a inclusão dos
dados das tabelas de amostragem.
Essas tabelas são os dados das amostragens propriamente ditas. Elas são compostas
de duas planilhas básicas para cada campanha de cada metodologia. Uma é a tabela
biodiversidade a outra a tabela esforço.
Na tabela de biodiversidade são colocados os dados referentes aos animais e plantas
encontrados, por exemplo, espécie, tamanho, comprimento, etc. Na tabela de esforço
estão os dados do levantamento, por exemplo, temperatura, data, hora de início, etc.
Observa-se que o método deverá ser definido em conjunto com o Ibama e o número a
ser utilizado deve ser passado do Ibama para o empreendedor.
Cada grupo amostrado (aves, herpetofauna, vegetação, etc.) possui, eventualmente,
mais de um tipo de metodologia. Cada metodologia (por exemplo: aves_rede ou
aves_ponto_escuta) deverá ser considerada separadamente e terá um número dado
pelo Ibama.
Considerando cada grupo amostrado, cada metodologia com o número apropriado e
cada campanha, a organização das tabelas deve seguir o seguinte formato:

Grupo >Método >campanha > planilhas de esforço e biodiversidade.

Será exemplificada a organização das pastas através do grupo avifauna. Tal grupo
será coletado por três métodos. Método por rede de neblina, que será atribuído o
número x; o método por Listas Mackinnon, que será atribuído o número x1; e o método
por rotas aquáticas, que será atribuído o número x2.
Assim, a primeira pasta deve ser o grupo amostrado, avifauna, dentro dessa deverão
haver 3 pastas, com os números x, x1 e x2. Dentro de cada pasta com esses
números, deverão viras pastas com os números das campanhas. 1, 2, 3, etc, por fim,
dentro de cada pasta dessas deverão vir dois arquivos: 'esforço' e 'biodiv'.
Uma representação esquemática da divisão é apresentada abaixo:

xl

*tt'

-biodiv.csv;

-esforço.csv.

x2

2

-biodiv.csv;

-esforço.csv.

3

-biodiv.csv;

-esforço.csv.

-biodiv.csv;

-esforço.csv.

1

-biodiv.csv;

-esforço.csv.

2

-biodiv.csv;

-esforço.csv.

Ratifica-se que os números informados no esquema acima (x, x1 e x2) correspondem
ao número dado ao grupo e método monitorado.
As tabelas de amostragem são "biodiv.csv" e "esforço.csv".
Essas planilhas devem ser associadas, para que se possam relacionar as informações
de biodiversidade com as de esforço. Faz-se necessário essa associação porque
existem várias informações associadas às características do levantamento que ficam
mais compreensíveis se organizadas dessa forma. Por exemplo, quando começou e
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quando terminou. Ou mesmo, o quanto se caminhou, ou quanto tempo foi utiliza
para realizar as amostragens.
Essas informações que caracterizam o esforço amostrai variam profundamente
dependendo da amostragem a ser realizada, de forma que nenhum atributo (pode-se
entender como coluna) é comum a todos os métodos. Nesse sentido, esses atributos,
específicos de cada método, devem ser definidos previamente em conjunto com o
Ibama, grupo a grupo. No presente estudo deverão ser adotados os métodos
constantes no Plano de Trabalho.
Essa planilha não necessariamente será a do campo, mesmo porque podem existir
atributos mensurados pelo pesquisador que não são interesse do Ibama. Entretanto,
uma vez que se definem os atributos de cada método o empreendedor tem a
responsabilidade de enviar as planilhas no formato pactuado. O atributo que irá
relacionar as duas planilhas é o id_provi (abreviatura de id provisório). Na planilha
esforço, cada levantamento deve ser definido com um número para o id_provi. Na
tabela biodiv, todos os indivíduos cadastrados devem ter um campo que indica qual
id_provi, ou seja, a qual levantamento ele pertence.
Exemplo:
Método x (avifauna por rede de neblina). Campanha 1. tabela 'esforço'.

id_provi cod_ua Data n_de_apetrec
hos

tempo_aberto

1 GARA-G8B-UAA-R1 18/03/14 5 305

Nessa planilha 'esforço' temos os atributos id_provi, cod_ua, Data, n_de_apetrechos e
tempo_aberto que caracterizam o levantamento de avifauna através de redes de
neblina.
Abaixo é apresentada a tabela 'biodiv'. Salienta-se que essas duas planilhas estão
dentro da mesma campanha.

id_pro
vi

Ordem Família Gênero epiteto_
especifi
co

Peso anilha sexo

1 passeriforme Furnaiidae Automolu

s

ochrolae

mus

36.1 G8888 M

Ressalta-se que o numero de atributos, colunas, de cada uma das planilhas acima são
completamente independentes uma da outra. Novamente, o que faz o 'link' entre elas
é a coluna primeira 'id_provi'. Aqui não pode haver erros. Esse número é dado pelo
empreendedor e pode ser qualquer um. Inclusive números grandes. Entretanto, esse
código tem que ser numérico.
Esses números do id_provi não podem se repetir em uma mesma planilha 'esforço',
mas se repetirá várias vezes nas planilhas 'biodiv'. Dependerá do numero de
indivíduos que se coleta em cada levantamento. Cada indivíduo será uma linha na
planilha 'biodiv', salvo casos que as amostragens identificam grupos.
Cada planilha 'esforço' referencia uma campanha. Portanto, os números utilizados
para a coluna id_provi da campanha 1 do método x, por exemplo, podem se repetir na
planilha 'esforço' da campanha 2 do mesmo método x.

Definição dos Atributos

Cada método utilizado terá seus próprios atributos. Tanto para a planilha 'esforço'
quanto para a planilha 'biodiv'.
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A definição desses atributos deve ser realizada em reunião com o Ibama. Esses
mesmos atributos devem constar na tbl_atributos, enviada em anexo. Caso exista
algum atributo importante em uma das tabelas de amostragem (biodiv ou esforço) que
não conste tbl_atributos, o mesmo deve ser incluído. Exemplificando com o método
49, avifauna por rede de neblina. Definem-se os seguintes atributos para a planilha
'esforço': id_provi, cod_ua, data, num_apetrechos, tempo_aberto. Já para a planilha
'biodiv' os atributos são: id_provi, coleta, nJombamento, nomejnstituicao, sangue,
numero_coleta, classe, ordem, família, gênero, imprecisao_determinacao,
epiteto_especifico, peso_g, anilha, sexo, idade_aproximada, placa, ossificacao, muda,
fezes, recaptura, coletor, coletor2, obs.
Como citado anteriormente, os atributos a serem utilizados devem ser pactuados com
o Ibama previamente.

A tbl atributos

Essa tabela serve para todas as amostragens e para todos os grupos. Caso o grupo
tenha informações adicionais a serem coletadas que não existam na presente tabela,
o mesmo deve ser informado ao Ibama para que possa incluir na tabela. Informa-se
que em paralelo a essa comunicação tal atributo deve ser colocado na planilha a ser
enviada a este Instituto.

A tabela de atributos deve ser observada quanto as suas colunas (atributos) e
conferida da seguinte forma:
tipo_valor. indica se o valor é numérico ou não. Especificamente utiliza-se a seguinte
classificação: 1 - para date; 2 - float; 3 - varchar; 4 - integer; 5 - time; 6 - text.
nome_atributo_cabecalho_coluna: Aqui é colocado o nome da coluna que é usada nas
tabelas de biodiversidade propriamente dita.
Legenda: caso o atributo dado em nome_atributo_cabecalho_coluna aceite apenas
algumas indicações essas devem ser colocadas aqui. É o caso de "capturado", nesse
caso se aceita apenas s (sim) e n (não). A indicação que só é aceita s ou n é dada
aqui, em legenda.
Descrição: descreve o que o atributo esta indicando ou mensurando.
Referencia: Sistema que indica a qual tipo de informação esse atributo esta associado.
Especificamente indica pelos números o seguinte: 1) animais; 2) plantas e 3) dados
abióticos.

unidade_utilizada: Deve ser colocada a unidade que será utilizada para fazer essa
medição.

Observações Gerais

Outras características das tabelas a serem enviadas são:

1) o nome do módulo, transecto e parcela:
a - devem ser os mesmos ao longo de todas as amostragens. Além disso, tais nomes
devem ser diferenciados uns dos outros, não sendo possível duas parcelas com o
nome '1000', mesmo que em transectos diferentes.
b - Não deve haver acento, nem espaço entre cada nome e de preferência deve-se
tirar a preposição e não usar letra maiúscula.
Ex: 'Caiçara', pode ser 'caiçara'; 'Abunã', pode ser 'abuna'.
2) Não deve haver caracteres especiais como: - * /", acentos e outros. A exceção é o
caractere / para data que deve estar presente somente nesse tipo de dado.
3) a vírgula ',' é proibida no banco;
4) é obrigatório o preenchimento da coluna 'obs' para todas as planilhas 'biodiv'. Esse
campo, quando em branco, deve ser preenchido com 'na' (sem aspas simples). Essa é
a única coluna que deve ser preenchida alguma coisa quando em branco. Nenhuma
outra deve ter isso.

1
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5) todos os dados de coordenadas devem vir em grau decimal e sempre no datum
SIRGAS 2000.

6) nenhuma planilha deve ser entregue com cabeçalho.
7) as planilhas devem ser entregues no formato .csv, separados por vírgula e sem
aspas, duplas ou simples, para identificação de texto.
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Advocacia-Geral da União
Consultoria-Geral da União

Consultoria Jurídica junto ao Ministério do Meio Ambiente
[^ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO "B" 8*ANOAR, SALA 851

CEP: 70.068-900 - BRASÍLIA/DF

S TEL: (61)2028-1421 - FAX: (61)2028-1764
ÊJ conjur@mma.gov.br

•fl http:/fwww.agu.gov.br/conjurmma CÓP^
Ofício n2 056/2014/CONJUR/MMA

Brasília, 12 de março de 2014

A Sua Senhoria
VOLNEY ZANARDI
Presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-IBAMA
SCEN Trecho 2 Ed. Sede

Nesta

Assunto: Carta do Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais-INGÁ

(28.2)

Senhor Presidente,

1. Cumprimentando-o, encaminho cópia da Cota nQ 120/2014, da Cota ns 275/2013 eNota nQ jj
101/2013, todas deste Órgão Consultivo, bem como do Protocolo Geral ne 4585/2014, para análise e 8
manifestação. |

Atenciosamente,

JOSÉjyiAURO DE LIMA CP DE ALMEIDA
Advogado da União
Consultor Jurídico

es!3049- d:\coriurVnauro«)3rnar2014Voício nr056pgeIbama reg4585.00c
ultima impressão: quarta-feira, 12Oe março de 2014. as 15:26:00
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Advocacia-Geral da União
Consultoria-Geral da União

ConsultoriaJurídica junto ao Ministério do Meio Ambiente
côp*

W

COTANQ JoLÜ /2014/CGAJ/CONJUR/MMA/tm
Registro n° 004585/2014
INTERESSADO: Ministério do Meio Ambiente
ASSUNTO: Carta doInstituto Gaúcho deEstudos Ambientais - INGA.
REF.: Despacho da Ministra do Meio Ambiente
(26.6)

1 Trata-se de Carta do Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais - INGA,
encaminhada à Ministra do Meio Ambiente, ao Presidente do IBAMA, ao
Superintendente do IBAMA no Rio Grande do Sul e a Procuradora da República em
Caxias do Sul/RS, solicitando ao Ministério do Meio Ambiente, ao IBAMA e ao Ministério
Público Federal que interrompam oprocesso pró-Aproveitamentos Hidrelétricos de Garabi e
Panambi, no rio Uruguai, levado a cabo da Eletrobras e Ebisa, e reconheçaa necessidade de
cumprimento das obrigações judiciais do TAC, decorrentes das irregularidades do processo
de Licenciamento Ambiental de Barra Grande, fazendo-se cumprira conclusão prevista para
a Avaliação Ambiental Integrada dos Aproveitamentos Hidrelétricos da Bacia do Rio
Uruguai, penrdtindo assim que se façaum balanço ambiental necessário, sistêmico, evitando-
se o recorrente atropelo de empreendimentos sobre as garantias dos direitos ambientais da
população gaúcha e brasileira.
2. Esta Consultoria Jurídica já se pronunciou a respeito ao responder o Ofício
n. 325/2013 - PRM/ANGRA/RJ/NMCCO, no qual a Procuradoria da República no Rio
de Janeiro solicitou ao Ministério do Meio Ambiente manifestação quanto ao cumpri
mento de cada uma das cláusulas de responsabilidade do Ministério no TAC celebrado
em 20 de janeiro de 2012. Na NOTA N° 101/2013/CGAJ/CONJUR/MMA/ysd (em anexo)
explica-se que ademanda foi encaminhada àSecretaria de Recursos Hídricos eAmbien
te Urbano - SRHU e esta esclareceu que as obrigações assumidas por esta Pasta, a teor
do disposto na cláusula 2.3.1 do TAC, dependiam de prévia apresentação de plano e
projeto a cargo do Município de Angra dos Reis/RJ.
3. O processo foi encaminhado a esta Consultoria Jurídica para avaliar a soli
citação do INGÁ, à luz doTAC UHE Barra Grande, em conjunto com o IBAMA.
5. Ocorre que, com vistas a obter informações para avaliação da questão, en
tendo que a Carta do Instituto deve ser encaminhada às áreas técnicas pertinentes ao
tema, para que forneçam subsídios e documentos, se houver, com o intuito de conferir
maior segurança à posição do MMA em relação aos fatos narrados.
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6. Desta forma, sugiro que seja encaminhada cópia do presente documento

e anexos à Secretaria de Biodiversidade e Florestas, à Secretaria de Recursos Hídricos e

Ambiente Urbano deste Ministério e ao IBAMA, para análise e manifestação. Após, re

torne-se a esta Consultoria Jurídica.

A consideração do Senhor Coordenador-Geral de Assuntos Jurídicos.

Brasília, 12 de março de 2014.

Thais Rose Madruga

Advogada da União

De acordo. Encaminhe-se conforme sugerido.

Brasília, tí-de março de 2014.

JOÃO PAMO DE FARIA SANTOS

Coordenador-Geral de Assuntos Jurídicos Substituto
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COTAN°^75/2013/CGAf/CONJUR/MMA/ysd ." ...
Regn° 014352/2013
INTERESSADO: Procuradoria da República no Estadodo Rio de Janeiro
ASSUNTO: MPFcomunica deferimento de dilação de prazo para envio das informações
requisitadas no precedente Oficio PGF/GAB/N°528, 22 de abril de 2013 (TAC de Ilha
Grande, Angra dos Reis-RJ).
REF.: OfídoPGF/GAB/No528,22deabrilde2013
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Senhor Consultor Jurídico,

1. O Senhor Procurador-Geral de República, por meio do Oficio PGF/GAB/N9528,
22 de abril de 2013, comunica o deferimento de dilação de prazo para envio das
informações requisitadas no precedente Ofício PGF/GAB/Na528, 22 de abril de 2013
(TAC de Ilha Grande, Angra dos Reis-RJ).

2 Rememore-se que a Procuradoria da República no Rio de Janeiro (MPF), no
intuito de instruiro Inquérito Civil Público n°1.30.014.000069/2013-12, solidtou, no prazo
de 20 (vinte) dias, que essa pastase manifestasse quanto ao cumprimento de cada uma
das cláusulas de responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente no Termo de
Ajustamento de Conduta (TAQ, celebrado em 20 de janeiro de 2002.

3. Arequisição em telafoi registrada nesse MMA sob o número 11755/2013.

4. O prazo assinado peloMPF esgotava-se no dia 13de maio de 2013.

5. No intuitode colher asinformações requisitadas, em 30 de abril de 2013, por meio
da COTA N° 242/2013/CGAJ/CONJUR/MMA/ysd, abriu-se düigênda junto à
Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano (SRHU) para que se manifestasse
sobre a requisição do MPF.

6. Somente na manhã do dia 13 de maio de 2013, chegou a essa CONJUR/MMA a
Nota Informativa n° 029/2013/DAU/SRHU/MMA, pela qual a SRHU esclareceu que a
obrigação assumida pelo MMA no TAC em questão referia-se ao finandamento da
implantação de Plano de Gestão de Resíduos Sólidos, da aquisição de barcaça ou
equipamentosimilar destinada ao transportedos resíduos sólidosda IlhaGrande para o
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continente, bem como financiamento da execução do Projeto de Recuperação de Áreas
Degradadas.

7. Salientou que aapresentação de uma proposta pelo Muniapio de Angra dos Reis-
RJ ao Ministério do Meio Ambiente figurava como condição sim quánon para aliberação
dos recursos financeiros necessários à execução dos objetos.

8. Porfim, a SRHU concluiu queem30/06/2008 o Muniapiofoi instado a apresentar
proposta contemplando as ações convendonadas no TAC. Contudo, superado quase
todo o ano de 2009, o Muniapio de Angra dos Reis-RJ manteve-se inerte, não
apresentando proposta ou documentação necessárias para o prosseguimento das ações
saneadoras convendonadas do TAC.

9. Dessarte, as informações foram consolidadas na NOTA N°
101/2013/CGAJ/CONJUR/MMA/ysd, de 13 de maio de 2013 (cópia em anexo), e
encaminhadas, no mesmo dia, ao Gabinete da Ministra.

10. Conforme registro de tramitação em anexo, o Gabinete da Ministra, 13/05/2013,
encarninhou o Ofído nQ 362/2013/GM-MMA, de 13/05/2013, à Procuradora da República
requisitante.

11. De tudo exposto, tendo em vista que a requisição já fora atendida
atempadamente, propõe-se a remessa dessa manifestação juntamente com o presente
expediente (Reg n° 014352/2013) ao Gabinete da Ministra para dênda.

Brasília, 15 de maio de 2013.

•WUKAMA S. DIAS

/Advogado da União

De acordo. Encaminhe-se conforme proposto.

Brasília,jéde maio de 2013.
ÇÍUiZMA*} -_^C^€T^C___c^J^_-

JOSÉ MAURO DE LIMA O' DEALMEIDA
Advogado da União

Consultor Jurídico/MMA
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Assunto: Ofício do Ingá ao MMA, Ibama e MPF - questionamento da legalidade e viabilidade dos projetos de AHE
Garabi e Panambi

De: Paulo Brack <paulo.brack@ufrgs.br>
Data: 14/02/2014 16:42
Para: Volney Zanardi JR <volney.zanardi@ibama.gov.br>, João Pessoa Riograndense <gabinete.rs@ibama.gov.br>
CC: Izabella Mônica Vieira Teixeira <gm@mma.gov.br>, Luciana Guarnieri <prm-cs@prrs.mpf.auvl>j>

Porto Alegre, 13 de fevereiro de 2914

À Ministra do Meio Ambiente, Exma. Dra. Izabella Teixeira

Ao Presidente do Ibima, Dr. Volney Zanardi Jr.
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?ira JúniorAo Superintendente io Xbama no Rio Grande do Sul, Dr. João Pessoa Riograndense Moreir

A Promotora da República em Caxias do Sul/RS, Dra. Luciana Guarnieri

Prezados Senhores e Senhoras: •

0 Ingá, preocupado com a conservação da sociobiodiversidade brasileira, em especial da região da Bacia
Hidrográfica do Rio Uruguai, tendo em vista a iminência de se levar adiante o projeto de
Aproveitamentos Hidrelétricos de Garabi e Panambi, levado a cabo pela Eletrobras e Ebisa e empresas
associadas, solicita ao Ministério de Meio Ambiente, ao Ibama e ao Ministério Público Federal que
interrompam o processo pró-Aproveitamentos Hidrelétricos dos referidos empreendimentos e reconheça a
necessidade de cumprimento das obrigações judiciais do TAC decorrentes das irregularidades no
Licenciamento Ambiental de Barra Grande. •"""

ét-

Desta forma faça cumprir o processo de finalização da Avaliação Ambiental Integrada dos
Aproveitamentos Hidrelétricos da Bacia do Rio Uruguai, em sua integralidade, permitindo assim que se
faça um balanço ambiental necessário mais geral das condições ambientais da bacia já comprometida,
evitándo-se o recorrente atropelo de empreendimentos sobre as garantias dos direitos ambientais da
população gaúcha e brasileira.

Segue em anexo nosso pleito.

Atenciosamente

Biól. Paulo Brack
Coordenador do Ingá- Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais
paulo.brackl51ufres.br

51-91423220

—Anexos: -

Ofício ao MMA - Ibama e MPF - AHE Garabi e Panambi -14 de fevereiro 2014.pdf
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Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais

InGá

Porto Alegre, 13 de fevereiro de 2014

À Ministra do Meio Ambiente, Exma. Dra. Izabella Teixeira

Ao Presidente do Ibama, Dr. Volney Zanardi Jr. CÓPtA
Ao Superintendente do Ibama no Rio Grande do Sul, Dr. João Pessoa Riograndense Moreira
Júnior

A Promotora da República em Caxias do Sul/RS, Dra. Luciana Guarnieri

Prezados Senhores e Senhoras:

O Ingá, preocupado com a conservação da sociobiodiversidade brasileira, em especial da região da
Bacia Hidrográfica do Rio Uruguai, tendo em vista a iminência de se levar adiante o projeto de
Aproveitamentos Hidrelétricos de Garabi e Panambi no rio Uruguai, pela Eletrobras e Ebisa,
diante dos inúmeros passivos socioambientais pendentes nos empreendimentos já realizados
na bacia do mesmo rio, vem expressar aqui alguns questionamentos na conjuntura atual sobre a
legalidade da continuidade destes projetos, que tudo leva a crer que estão condenando à
extinção várias espécies silvestres, trazendo uma situação ainda mais crítica ao sistema
ecológico do rio Uruguai, em decorrência da seqüência de hidrelétricas iá existentes, como

assinalamos a seguir:

1) O não atendimento de pendências ambientais decorrentes de empreendimentos na bacia do
rio Uruguai, derivadas do Termo de Compromisso de Barra Grande (2004), firmado entre
MPF, AGU, MME, EPE, MMA, IBAMA e BAESA, que destacava a necessidade da efetivação de
uma AAI (Avaliação Ambiental Integrada), bem como da necessidade da criação de um
Corredor Ecológico do rio Pelotas-Aparados da Serra e a aquisição de uma área mais
semelhante possível àquela perdida pela UHE Barra Grande, com 5740 ha. A sociedade
gaúcha e brasileira exige a comprovação do cumprimento destes itens, o que até agora, quase
10 anos depois, não foi apresentada.

2) A interrupção da AAI do rio Uruguai, que foi realizada somente no trecho brasileiro e que

ficou incompleta. O Termo de Compromisso de Barra Grande, no que se refere à AAI, não se

limitava ao trecho brasileiro, ou seja, incluiria o trecho internacional do rio Uruguai. Além
disso, não ocorreu a finalização do processo de Audiências Públicas (desencadeados pelo
Ministério de Meio Ambiente e Ministério de Minas e Energia, entre 2006 e 2007), na segunda
etapa que contaria com audiências previstas da AAI da bacia do rio Uruguai (trecho
brasileiro). A última etapa (Etapa 3) ligada à apresentação do relatório do FRAG-RIO
(Unipampa e UFSM, contratadas pela MMA) apresentaria à sociedade a Análise de Sensibilidade,
Divulgação e Diretrizes Finais, e envolveria "uma série de reuniões destinadas a divulgar os
resultados dos estudos para os órgãos ambientais e Comitês de Bacia, bem como o desenvolvimento
de estudos relacionados à análise de sensibilidade das variáveis utilizadas, comparação de
resultados procedentes das análises efetuadas na Etapa 1 e na Etapa 2 e elaboração do conjunto final
de diretrizes." (UNIPAMPA, 2009, Relatório FRAG-RIO). Segundo o Dr. Rafael Cruz, da
UNIPAMPA, a AAI é uma ferramenta essencial de planejamento da Política Ambiental, que
tem como objeto os rios conectados com toda sua bacia hidrográfica. Esta ferramenta está sendo

Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais Rua Fernando Machado, 464 - B. Centro
CNPJ 03.535.467/0001-24 CEP: 90.010-320
inga@inga.org.br Telefone (51) 3019.8402
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tratada de forma exemplar na bacia do rio Taquari-Antas (RS) pela Fundação Estadual de Proteção
Ambiental (FEPAM-SEMA), com resultados excepcionais positivos, onde são consideradas as
áreas livres de barramentos, o que corresponde a considerar inviáveis, após estes estudos integrados,
cerca de 1/3 dos empreendimentos de trechos previstos para barramentos (Rocha et. ai.. 2010,

3) A promoção de empreendimentos sem a necessária existência de estudos que demonstrem a
alegada viabilidade para projetos adicionais no rio Uruguai (pela ausência de continuidade da
AAI), o qual já vem sofrendo barramentos constantes e os indícios são de que já apresenta sua
capacidade de suporte ecológico comprometida. Os indícios do comprometimento da capacidade
de suporte do rio se dão pela perda acelerada de flora riparia e de matas ribeirinhas e demais
vegetações, perda de peixes e de outros tipos de organismos da fauna aquática e terrestre que se
utilizavam dos sistemas fluviais para sua migração e fluxo gênico, perda da oxigenação do rio pela
destruição de corredeiras, etc.

4) A possibilidade muito elevada de que espécies silvestres venham a se extinguir
absolutamente, como decorrência também dos outros seis grandes barramentos a montante

dos projetos previstos de Panambi e Garabi, afrontando a Constituição Federal. Estes fatos já
bem prováveis e evidências são registrados há cerca de 10 anos, por exemplo, via a perda da
bromeliácea dos rios Dyckia brevifolia (abaixo das hidrelétricas de Foz de Chapecó, Itá,
Machadinho), constatada pelos Drs. João André Jarenkow e Bruno Irgang, do Departamento de
Botânica da UFRGS, e do desaparecimento na natureza de Dyckia distachya (área do reservatório
hidrelétrica de Barra Grande). O mesmo pode ocorrer com espécies de peixes ameaçados na
legislação estadual, como o peixe dourado (Salminus brasiliensis) e surubim {Pseudoplatystoma
cormscans e Pseudoplatystomafasciatum). Caso o Complexo Garabi seja levado adiante, essa seria
uma conseqüência bastante provável de ocorrer. Entretanto, apelamos para a Constituição
Federal em seu Artigo 225, que determina que "Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes
e futuras gerações. § Io - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das
espécies e ecossistemas; [...]; III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços
territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a
supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a
integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; [...]; VII - proteger a fauna e a flora,
vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem
a extinção de espécies f...1" (negrito e sublinhado nossos). Este item da Constituição não está
sendo obedecido, e na prática se cria uma jurisprudência administrativa que releva sua
importância, onde já se considera "normal" ou irrelevante tal aspecto, o que é trágico para
espécies com história evolutiva de milhões de anos que muito provavelmente estarão
condenadas ao desaparecimento absoluto, sem ao menos se avaliar esta situação por meio de
monitoramentos isentos e um balanço geral disso para a bacia, por parte dos órgãos públicos.

5) O potencial comprometimento absoluto da piracema nos trechos Médio c Alto do rio
Uruguai, fato destacado pelo trabalho FRAG-RIO (Unipampa, 2009) que mostrou a importância
dos dados relacionados às espécies de piracema na bacia. "Essas mostraram sua importância como
descritores defragilidade do sistema. As fontes de dados consultadas viabilizaram a confecção de
mapa de distribuição de 19espécies depeixes. Dentre elas, as características da história de vida
da bracanjuva (Brycon orbignyanus) a tornam uma espécie extremamente frágil às alterações
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ambientais já ocorridas na região (cenário atual) e a condenam ao desaparecimento nas áreas
dos reservatórios de UHEs implantadas, bem como nos trechos de rio que restaram entre essas
barragens". O estudo também faz menção de que peixes de piracema apresentam maior riqueza de
espécies para o trecho situado a jusante da UHE Foz do Chapecó, no trecho interligado com o
Uruguai Médio, o que corresponderia também aodenominado Complexo Garabi-Panambi. Segundo
o Trabalho FRAG-Rio, coordenado pelo professor Dr. Rafael Cruz (2009) existe o alto risco de que
a construção destas hidrelétricas isole as populações do Planalto do trecho médio do rio Uruguai,
onde ocorrem riosde planície, e acabe por inviabilizar a sobrevivência de várias espécies de peixes.

6) A desconsideração da necessidade de se prever trechos de rios livres de barramentos, que
atuariam, do ponto de vista de resguardo do estoque de vida silvestre mínima e dos processos
ecológicos, como reservas legais para os rios, atendendo preceitos Constitucionais. As escadas
de peixe não estão sendo implementadas no rio Uruguai, pois não tem efetividade demonstrada,
sendo que a formação dos enormes reservatórios e pelo tamanho dos fragmentos
remanescentes de rios livres, condenariam muitas espécies à extinção, devido ao fato de que
estes tipos de empreendimentos incrementam ainda mais a fragilidade de uma sériede espécies que
já se encontram classificadas em algum nível de ameaça de extinção. Apelamos para o Princípio da
Precaução, sendo que o ônus da prova da não necessidade de Áreas Livres de Barramentos e da
possibilidade de o rio suportar mais barramentos seria dos requerentes, após A AAI ser concluída,
sob a luz da Ciência (Brack et ai., 2011). Os dois empreendimentos juntos (Garabi e Panambi)
gerariam uma-malha de transformação de rios em lagos da ordem de mais de 800 km, afetando,
ademais, o que sobrou de matas ciliares das Áreas de Preservação Permanente, em uma região já
muito devastada pela agricultura de exportação (IHU 2010).

7) A desconsideração com relação ao Parque Estadual do Turvo, que também corresponde à
Zona Núcleo da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, que seria afetado pela hidrelétrica de

Panambi. Levando-se em conta a legislação vigente, deveria existir uma restrição absoluta a
empreendimentos nestas áreas, considerando-se ainda a necessidade de manutenção dos
corredores migratórios para as espécies silvestres, já que se prevê forte alteração hidrológica e
dos ciclos dos rios, ou seja, alteração do regime de pulsos e da conectividade para a sua fauna
aquática. A alegada garantia de que o Salto do Yucumã, maior salto longitudinal do mundo, não
seria afetado pelo empreendimento de Panambi não pode ser uma afirmação confiável, já que o
nível do Salto está alterado pelas hidrelétricas a montante, e a vegetação vem sofrendo
tombamentos massivos e perda de espécies ripárias como já ocorre com a bromélia-do-rio (Dyckia
brevifolia). Além disso, é crescente a fragmentação e a fragilização dos ecossistemas do entorno do
Parque, situação esta que poderia piorar com estes empreendimentos. No mesmo sentido poder-se-
ia destacar a situação da onça (Panthera onça), espécie remanescente que ocorre somente neste
Parque, no Estado. Situação de alerta de perda irreversível deve-se ao fato de que junto a UHE
Porto Primavera (SP), onde eram estimadas mais de 20 onças, com mais de seis espécies
marcadas, todas vieram a desaparecer pouco depois da finalização do alagamento e operação
da hidrelétrica. Cabe destacar também que outras espécies, como a anta (Tapirus terreslris) estão
em situação semelhante. O possível isolamento genético de populações destas espécies
oficialmente ameaçadas, gerado pela fragmentação das áreas dos reservatórios das
hidrelétricas, poderá contribuir em intensidade decisiva para a extinção local ou absoluta de
algumas espécies, o que é inconcebível e ilegal.
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8) A desconsideração de que a malha do rio Uruguai c rio Ijuí, no trecho médio previsto para
os AHK.s de Garabi e de Panambi está inserida nas Áreas Prioritárias para a Conservação da
Biodiversidade (Port. MMA, n. 9, de 23 de janeiro de 2007), nas categorias de Alta c Muito
Alta Importância. Neste sentido as políticas públicas de proteção da biodiversidade ficam
eclipsadas pelo interesse imediatista de setores iconômicos privados e governamentais, sepultando
na prática o que se denomina de desenvolvimento sustentável, já que não são considerados os
necessários limites ambientais a estes empreendimentos. Até agora, o Ministério do Meio Ambiente
não apresentou nenhum plano para efetividade das APCBio (MMA, 2007), podendo ser
responsabilizado por omissão em decorrência disso no presente ou no futuro. Cabe destacar que
mais de 60% das hidrelétricas em construção ou em planejamento estão sobre estas áreas, sendo
25% na categoria de Extrema Importância, demonstrando que o governo não está cumprindo sua
função protetiva prevista na legislação brasileira e nos acordos internacionais que o Brasil assinou
em relação à Convenção da Diversidade Biológica.

9) Ausência de esclarecimentos por parte dos órgãos públicos de meio ambiente e de saúde
quanto à situação crítica da qualidade da água do rio Uruguai, que apresenta características
evidentes dejá ter perdida sua oxigenação natural e os processos ecossistêmicos de depuração, com
o agravante do acúmulo de poluentes de todo tipo, principalmente em decorrência da
transformação de rios em lagos das represas hidrelétricas. Isso está ocorrendo, de forma quase que
indiscriminada, na porção do Alto Rio Uruguai, devido a falta das corredeiras, fato denunciado
inclusive no vídeo "Barragens do rio Uruguai" (Catarse, 2013), realizado pela cooperativa de
jornalistas Catarse com depoimentos e denúncias gravíssimas quanto às responsabilidades e
necessidade de se enfrentar situaçõesque merecem ser apuradas (SOS Riosdo Brasil, 2012)

10) A questão da flagrante ausência da idoneidade da empresa Engevix, que encabeça os
estudos do Complexo Garabi - Panambi, iá que foi a principal responsável pelas profundas
irregularidades no licenciamento da UHE Barra Grande. O Termo de Compromisso de Barra
Grande admitiu as irregularidades de forma explícita no Considerando 15 que "nãofoi devidamente
contemplada, no Estudo de Impacto Ambiental disponibilizado à época da licitação para concessão
do AHE Barra Grande, nem observados nas vistorias realizadas pelos órgãos ambientais
responsáveis pelo licenciamento, a existência de remanescentes de floresta ombróftla mista
primária e em avançado estágio de regeneração na área de inundação do reservatório da usina".
A empresa apresentou, quando do EIA-RIMA (2001) a informação de que somente 9%, dos 9.200
hectares da área do então futuro lago da barragem, seriam áreas cobertas por florestas. Afirmou no
estudo de que a área era "predominantemente desmatada" e que as araucárias eram "poucas e
esparsas", oque ficou comprovado posteriormente que eram inverdades. Posteriormente, os estudos
exigidos pelo próprio Ibama (2003-2004) ao consórcio Baesa deram resultados profundamente
discrepantes, ou seja, ficou comprovado de que eram, na realidade, cerca de 70% de florestas a
serem suprimidas, e não 9% como afirmava o estudo da Engevix. Estes e outros fatos implicaram
em uma multa de 10 milhões de reais imputada à empresa, por parte do Ibama, fato que nunca ficou
esclarecido à população quanto ao desfecho, bem como por que a empresa não teve cassado seu
cadastro junto ao governo federal. Cabe destacar que, para a emissão da Licença de Operação da
referida UHE, nem as rígidas exigências de monitoramento surtiram resultados efetivos de manejo e
proteção das espécies do ri Pelotas, pois o Ibama, até hoje, não possui estrutura e pessoal suficiente
para acompanhar minimamente estes processos e propor programas necessários de conservação da
biodiversidade remanescente. Ou seja, inexistem projetos consistentes e de continuidade visando a
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preservação das espécies ameaçadas após os planos ambientais dos empreendimentos previstos. Se
não olharmos para o passado, iremos cometer os mesmos erros no futuro, porém, já não temos mais
tempo para estes erros, pois o estoque de biodiversidade da bacia do rio Uruguai está em
declínio e exaustão.

11) A flagrante ilegalidade do Decreto Estadual n° 50.017, de 9 de janeiro de 2013, assinado
pelo Governador do Estado do Rio Grande do Sul, que promove empreendimentos que não
tem licença ambiental. Causa estranheza à sociedade gaúcha que, apesar de não ser apresentada a
seqüência do processo de AAI, o Governo do Estado tenha publicado este Decreto que depõe contra
a necessária forma republicana de gestão pública, pois o atropelo da medida acabou por
expectativas políticas quando da criação do Grupo de Trabalho e Fórum, com setores econômicos,
políticos e outros setores potenciais apoiadores do empreendimento, ademais com uso de recursos
públicos. Também existe uma visível distorção do papel dos órgãos, já que o GT inclui também a
presença da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, que tem como atribuição, justamente, participar
junto com o Ibama dos licenciamentos dos empreendimentos. Qualquer processo de licenciamento
deve prever também a possibilidade de indeferimento pelos órgãos ambientais, o que acreditamos
que, do ponto de vista técnico, isso ocorreria muito provavelmente, devido a situação já crítica do
rio Uruguai. O Decreto declara, ademais, que "a construção das hidrelétricas Garabi e Panambi
promoverá o desenvolvimento social e econômico da região", afirmação peremptória, que não
apresenta nenhum embasamento técnico-científico para isso. Mesmo que o Decreto admita também
que a "construção das hidrelétricas provocará impacto social e ambiental na região",
basicamente, fica evidente a intenção de tratar o assunto como "fato consumado", forçando
politicamente a aprovação das licenças e a efetividade das questionáveis vantagens destes
megaempreendimentos hidrelétricos. Outrossim,cabe assinalar que o Governo do Estado além de
desconsiderar a necessidade de término da Avaliação Ambiental Integrada está passando por cima
do Art. 9o da Política Nacional de Meio Ambiente (Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981) que
institui o Zoneamento Ecológico-Econômico, instrumento público fundamental no planejamento
não só de empreendimentos e atividades, mas na gestão econômica e ambiental, garantindo
diretrizes claras de proteção da biodiversidade e dos direitos da sociedade como um todo, visando
as vocações econômicas locais e sustentáveis dos elementos de suporte à vida. O Decreto
desconsidera que muitos outros empreendimentos, como dos mais recentes casos da UHE Barra
Grande e UHE Foz do Chapecó, deixaram centenas de famílias forçadas a se deslocar de suas terras
sem a devida indenização, o que se confronta com o do Art. 162 da Constituição do Estado do Rio
Grande do Sul, que destaca que não é permitida a inundação da bacia de acumulação das obras de
hidreletricidade até que seja assegurado o reassentamento e a indenização para todos os atingidos.

12) Ausência de informações isentas e idôneas dos órgãos públicos, aos potenciais atingidos,
não somente por parte de empresas e governos interessados nos empreendimentos, o que vem

ocorrendo, já que as áreas previstas para inundação, por exemplo, nos dois empreendimentos -
dados que não foram ainda esclarecidos por parte da Eletrobras - podem chegar a mais de 70 mil
hectares, afetando diretamente ou indiretamente dezenas de milhares de pessoas. Tal fato

ultrapassa, por exemplo, a superfície de alagamento prevista para a polêmica UHE Belo Monte.
Neste sentido, principalmente, não é mais possível que as empresas privadas, com passivos
ambientais e com o inerente interesse na lucratividade crescente, sejam as principais responsáveis
por levar as informações à população e ao povo gaúcho. Neste item, é mister a responsabilidade
pelas informações dos riscos socioambientais serem repassadas oficialmente pelos órgãos de
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atribuição no tocante à área ambiental, no caso o Ibama, para esclarecer quanto aos riscos
ambientais destas mcgaobras à população potencialmente atingida, especialmente as milhares de
famílias de pescadores e agricultores familiares. E cabe à Secretaria Estadual de Meio Ambiente o
esclarecimento às prefeituras, à comunidade local c à população do Rio Grande do Sul quanto aos
riscos diretos ao Parque Estaduí.l do Turvo, no caso da UHE Panambi, e quanto a questão de como
gerenciar a questão das espécies ameaçadas na região, protegidas pelos Decretos Estaduais
42.099/2002 (Flora Ameaçada) e Decreto 41.672, de 11 junho de 2002 (Fauna Ameaçada).

13) Desconsideração quanto às diversas alternativas energéticas existentes no Brasil e a falta
de programas de eficiência e uso racional de energia. A ANEEL está sendo questionada pelo
Tribunal de Contas da União e pelo Ministério Público Federal por irregularidades e falta de
gerenciamento das perdas e por não levar adiante programas de eficiência energética que
contariam com mais de 5 bilhões de reais. Segundo International Rivers (2012) "O Brasil joga
fora uma enorme quantidade de energia elétrica que poderia ser aproveitada para o seu
desenvolvimento. As perdas no sistema de transmissão de energia elétrica no país são de cerca de
20% - um dos índices mais elevados do mundo. E isso provoca impactos diretos no aumento da
tarifa do consumidor, associado à ausência de recolhimento de impostos pela energia não
faturada". .No tocante ao potencial de geração eólica o valor chega a 300 GW (segundo a Empresa
de Pesquisa Energética, do MME), o que corresponde a 200% do que o Brasil gasta hoje. No
tocante a energia solar fotovoltaica, o Brasil possui dezenas de GWs potenciais, enquanto que
somente na Alemanha são produzidos mais de 20 GW (cercade 150% do valor gerado pela usina de
Itaipu) neste tipo de fonte, eminentemente descentralizada. As fontes de bioenergia também
crescem, e municípios estão utilizando-se de geração via biogás, em consórcio com aterros
sanitários, e na zona rural resíduos da silvicultura e agricultura deveriam ser mais utilizados. O que
chama a atenção é que mesmo com a construção de hidrelétricas existentes no rio Uruguai, a
energia da UHE Barra Grande, por exemplo, não promove sequer segurança energética local, que
enfrente os apagões freqüentes para os próprios municípios sede das barragens, como Pinhal da
Serra (RS) e Anita Garibaldi (SC), conforme queixas por parte dos próprios prefeitos (Catarse,
2013; Correio dos Lagos, 2014).

Diante dos aspectos acima apresentados, o Ingá solicita ao Ministério de Meio Ambiente, ao
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente - IBAMA e ao Ministério Público Federal que
interrompam o processo pró-Aproveitamentos Hidrelétricos de Garabi e Panambi, no rio
Uruguai, levado a cabo pela Eletrobras e Ebisa, e reconheça a necessidade de cumprimento
das obrigações judiciais do TAC, decorrentes das irregularidades do processo de
Licenciamento Ambiental de Barra Grande, fazendo-se cumprir a conclusão prevista para a
Avaliação Ambiental Integrada dos Aproveitamentos Hidrelétricos da Bacia do Rio Uruguai,
permitindo assim que se faça um balanço ambiental necessário, sistêmico, evitando-se o
recorrente atropelo de empreendimentos sobre as garantias dos direitos ambientais da
população gaúcha e brasileira.

Atenciosamente,

^>__JU 0—A

Biól. Dr. Paulo Brack

Coordenador-geral - (51) 38087550; 91423220
Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais Rua FernandoMachado, 464 - B. Centro
CNPJ 03.535.467/0001-24 CEP: 90.010-320
inga@inga.org.br Telefone (51) 3019.8402
www.inga.org.br Porto Alegre, RS - Brasil



Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais

InGá

Referências

Brack, P. et ai. 201 I. As hidrelétricas do rio Uuruguai e o confronto à Legislação que protege a
sociobiodivcrsidade brasileira - Resumo 79. Congresso de Ecologia do Brasil.
http://www.seb-ecologia.org.br/xceb/palestrantes/79.pdf

Catarse 2013- Barragem no Rio Uruguai -(Vídeo disponível
em:http://www.youtube.com/watch?v=FAavwznPzx4).

Correio dos Lagos 16-01-2014- Carta esclarece solicitação do prefeito de Anita Garibaldi
http://www.adiorisc.com.br/iornais/correiodoslagos/on-Iine/imprensa/carta-esclarece-solicitac-o-do-
prefeito-de-anita-garibaldi-1.1413527#.Uv5Ch sósZO

Cruz, R. C. FRAGRIO. 2009. Etapa 1 Análise ambiental integrada de bacias hidrográficas através
de fragilidades ambientais Seminário de apresentação da ferramenta GLOBIO Rio de Janeiro.
UNIPAMPA UFSM

http://www.mma.gov.br/estruturas/sbf chm rbbio/ arquivos/01 rafael cruz apresjb 24 03 2009.pdf

IHU 2010 - Entrevista com o Dr. Rafael Cruz - Hidrelétricas no Rio Uruguai: uma floresta inteira
extinta. Entrevista especial com Rafael Cabral Cruz
http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/35943-hidreletricas-no-rio-uruguai-uma-floresta-

inteira-extinta-entrevista-especial-com-rafael-cabral-cruz

International Rivers. 2012 O Setor Elétrico Brasiliero e a Sustentabilidade no Século 21
http://www.internationalrivers.org/files/attached-files/setor elétrico desafios- **
oportunidades 2 edicao nov20I2.pdf

Rocha, J. M. et ai. 2010. Avaliaçãoambiental Integrada: Uma experiência Interdisciplinar na bacia
do rio Uruguai - Brasil In VI Seminário Latino-Americano de Geografia Física; II Seminário Ibero-
Americano de Geografia Física. Universidade de Coimbra.
(http://www.uc.pt/fluc/cegot/VISLAGF/actas/tema3/iefferson)

SOS Riosdo Brasil 2012. Rio Uruguai sem águas, retidas pelas hidrelétricas
http://sosriosdobrasil.blogspot.com.br/2012/05/rio-uruguai-sem-aguas-retidas-pelas.html

Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais

CNPJ 03.535.467/0001-24

inga@inga.org.br
www.inga.org.br

Rua Fernando Machado, 464 - B. Centro
CEP: 90.010-320

Telefone (51)3019.8402
Porto Alegre, RS- Brasil



•



&
Advocacia-Geral oa União

Consultoria-Geral da União
Consultoria Jurídica junto ao Ministério do Meio Ambiente CÔftA

PROTOCOLO DE ENTRADA DE PROCESSO NA CONJUR/MM

"V*

Fl».

Ne do Processo

__________

Data de

IngressoIngresso /.

*h as a
Hora Origem: to«

n -4H
^^22- 2__£

Q&s^-tA
Servidor do Serviço de Apoio Administrativo

DESPACHO DO CONSULTOR JURÍDICO. uuarnuiiuuyuuiiiiw|.iv»yu»mmw

Encaminhem-se os presentes autos à (o):
|»v/| Coordenação-Geral de 1 Coordenação-Geral de 1 Apoio Administrativo

A Assuntos Jurídicos | | Atos, Contratos e Ajustes | |

OBS: . ., .1. ______ 4*~~" A* <k>*n*CrcC*~

...

—:—_

c-6 7^
•&• émdU^^ <***"f~UKM^^^*>

~~is!?&Q *r~~

*/
fita. *• / /201Brasília

OBS:

DESPACHO DO COORDENADOR-GERAL

Distribuam-se os presentes autos, para as providências pertinentes, à(o) Dr(a):

I I Acelina Neves | | João Paulo CX] ThaisMadruga
I i Andréa Costa Qj Laís Aquino
I I Clemilton Barras | | Tayse Oliveira
I I Flávio Santiago Qj Olavo Medeiros
I I Gustavo Carolino | | PriscilaOliveira

Brasília, G> / J /201 \

] Rodrigo Magalhães
I Tânia Arrais

•
•

Coordenadora-Geral de Atos, Contratos e Ajustes

DISTRIBUIÇÃO
Efetuei a entrega dos presentes autos ao seu destinatário em

__£/__3 /201-ã

_____

Servidor do Serviço<rí&V\poio Administrativo

RECEBIMENTO DEVOLUÇÃO ARQUIVO/SAA
Recebi os presentes autos.

Brasília, / /

Encaminho os presentes autos à Coordenação-Geral,
com:

Advogado(a)/Servidor(a) Brasília, / /201

Advogado(a)/Servidor{a)

R \CONJUR_ CONJUR DOarNc™_osCCN_RMMA\Pioc_mertos Aniefimtsíolha de Rece. „u*uicao doe



.

i\ t| i A
•



Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais
15:

InGá

ambientais já ocorridas na região (cenário atual) e a condenam ao desaparecimento nas áreas
dos reservatórios de UHEs implantadas, bem como nos trechos de rio que restaram entre essas
barragens". O estudo também faz menção de que peixes de piracema apresentam maior riqueza de
espécies para o trecho situado a jusante da UHE Foz do Chapecó, no trecho interligado com o
Uruguai Médio, o que corresponderia também ao denominado Complexo Garabi-Panambi. Segundo
o Trabalho FRAG-Rio, coordenado pelo professor Dr. Rafael Cruz (2009) existe o alto risco de que
a construção d-stas hidrelétricas isole as populações do Planalto do trecho médio do rio Uruguai,
onde ocorrem rios de planície,e acabe por inviabilizara sobrevivênciade váriasespécies de peixes.

6) A desconsideração da necessidade de se prever trechos de rios livres de barramentos, que
atuariam, do ponto de vista de resguardo do estoque de vida silvestre mínima e dos processos
ecológicos, como reservas legais para os rios, atendendo preceitos Constitucionais. As escadas

de peixe não estão sendo implementadas no rio Uruguai, pois não tem efetividade demonstrada,
sendo que a formação dos enormes reservatórios e pelo tamanho dos fragmentos
remanescentes de rios livres, condenariam muitas espécies à extinção, devido ao fato de que
estes tipos de empreendimentos incrementam ainda mais a fragilidade de uma série de espécies que
já se encontram classificadas em algum nível de ameaça de extinção. Apelamos para o Princípio da
Precaução, sendo que o ônus da prova da não necessidade de Áreas Livres de Barramentos e da
possibilidade de o rio suportar mais barramentos seria dos requerentes, após A AAI ser concluída,
sob a luz da Ciência (Brack et ai., 2011). Os dois empreendimentos juntos (Garabi e Panambi)
gerariam uma-malha de transformação de rios em lagos da ordem de mais de 800 km, afetando,
ademais, o que sobrou de matas ciliares das Áreas de Preservação Permanente, em uma região já
muito devastada pela agricultura de exportação (1HU2010).

7) A desconsideração com relação ao Parque Estadual do Turvo, que também corresponde à
Zona Núcleo da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, que seria afetado pela hidrelétrica de
Panambi. Levando-se em conta a legislação vigente, deveria existir uma restrição absoluta a
empreendimentos nestas áreas, considerando-se ainda a necessidade de manutenção dos
corredores migratórios para as espécies silvestres, já que se prevê forte alteração hidrológica e
dos ciclos dos rios, ou seja, alteração do regime de pulsos e da conectividade para a sua fauna
aquática. A alegada garantia de que o Salto do Yucumã, maior salto longitudinal do mundo, não
seria afetado pelo empreendimento de Panambi não pode ser uma afirmação confiável, já que o
nível do Salto está alterado pelas hidrelétricas a montante, e a vegetação vem sofrendo
tombamentos massivos e perda de espécies ripárias como já ocorre com a bromélia-do-rio (Dyckia
brevifolia). Além disso, é crescentea fragmentação e a fragilização dos ecossistemas do entorno do
Parque, situação esta que poderia piorar com estes empreendimentos. No mesmo sentido poder-se-
ia destacar a situação da onça (Panthera onça), espécie remanescente que ocorre somente neste
Parque, no Estado. Situação de alerta de perda irreversível deve-se ao fato de que junto a UHE
Porto Primavera (SP), onde eram estimadas mais de 20 onças, com mais de seis espécies
marcadas, todas vieram a desaparecer pouco depois da finalização do alagamento e operação
da hidrelétrica. Cabe destacar também que outras espécies, como a anta (Tapirus terrestris) estão
em situação semelhante. O possível isolamento genético de populações destas espécies
oficialmente ameaçadas, gerado pela fragmentação das áreas dos reservatórios das
hidrelétricas, poderá contribuir em intensidade decisiva para a extinção local ou absoluta de
algumas espécies, o que é inconcebível e ilegal.
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8) A desconsideração de que a malha do rio Uruguai c rio liuí, no trecho médio previsto para
os AHEs de Garabi e de Panambi está inserida nas Áreas Prioritárias para a Conservação da
Biodiversidade (Port. MIMA, n. 9, de 23 de janeiro de 2007), nas categorias de Alta c Muito
Alta Importância. Neste sentido as políticas públicas de proteção da biodiversidade ficam
eclipsadas pelo interesse imediatista de setores econômicos privados e go\ ernamentais, sepultando
na prática o que se denomina de desenvolvimento sustentável, já que r.ão são considerados os
necessários limites ambientais a estes empreendimentos. Até agora, o Ministério do Meio Ambiente
não apresentou nenhum plano para efetividade das APCBio (MMA, 2007), podendo ser
responsabilizado por omissão em decorrência disso no presente ou no futuro. Cabe destacar que
mais de 60% das hidrelétricas em construção ou em planejamento estão sobre estas áreas, sendo
25% na categoria de Extrema Importância, demonstrando que o governo não está cumprindo sua
função protetiva prevista na legislação brasileira e nos acordos internacionais que o Brasil assinou
em relação à Convenção da Diversidade Biológica.

9) Ausência de esclarecimentos por parte dos órgãos públicos de meio ambiente e de saúde
quanto à situação crítica da qualidade da água do rio Uruguai, que apresenta características
evidentes de já ter perdida sua oxigenação natural e os processos ecossistêmicos de depuração, com
o agravante do acúmulo de poluentes de todo tipo, principalmente em decorrência da
transformação de rios em lagos das represas hidrelétricas. Isso está ocorrendo, de forma quase que
indiscriminada, na porção do Alto Rio Uruguai, devido a falta das corredeiras, fato denunciado
inclusive no vídeo "Barragens do rio Uruguai" (Catarse, 2013), realizado pela cooperativa de
jornalistas Catarse com depoimentos e denúncias gravíssimas quanto às responsabilidades e
necessidade de se enfrentar situações que merecem ser apuradas (SOS Rios doBrasil, 2012)

10) A questão da flagrante ausência da idoneidade da empresa Engevix, que encabeça os
estudos do Complexo Garabi - Panambi, iá que foi a principal responsável pelas profundas
irregularidades no licenciamento da UHE Barra Grande. O Termo de Compromisso de Barra
Grande admitiu as irregularidades de forma explícita no Considerando 15 que "nãofoi devidamente
contemplada, no Estudo de Impacto Ambiental disponibilizado à época da licitação para concessão
do AHE Barra Grande, nem observados nas vistorias realizadas pelos órgãos ambientais
responsáveis pelo licenciamento, a existência de remanescentes de floresta ombrofila mista
primária e em avançado estágio de regeneração na área de inundação do reservatório da usina".
Aempresa apresentou, quando do EIA-RIMA (2001) a informação de que somente 9%, dos 9.200
hectares da área do então futuro lago da barragem, seriam áreas cobertas por florestas. Afirmou no
estudo de que a área era "predominantemente desmatada" e que as araucárias eram "poucas e
esparsas", o que ficou comprovado posteriormente que eram inverdades. Posteriormente, os estudos
exigidos pelo próprio Ibama (2003-2004) ao consórcio Baesa deram resultados profundamente
discrepantes, ou seja, ficou comprovado de que eram, na realidade, cerca de 70% de florestas a
serem suprimidas, e não 9% como afirmava o estudo da Engevix. Estes e outros fatos implicaram
em uma multa de 10 milhões de reais imputada à empresa, por parte do Ibama, fato que nunca ficou
esclarecido à população quanto ao desfecho, bem como por que a empresa não teve cassado seu
cadastro junto ao governo federal. Cabe destacar que, para a emissão da Licença de Operação da
referida UHE, nem as rígidas exigências de monitoramento surtiram resultados efetivos de manejo e
proteção das espécies do ri Pelotas, pois o Ibama, até hoje, não possui estrutura e pessoal suficiente
para acompanhar minimamente estes processos e propor programas necessários de conservação da
biodiversidade remanescente. Ou seja, inexistem projetos consistentes e de continuidade visando a
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DESP. ENC. ABERT. 02001.001538/2015-41 COHID/IBAMA

Brasília, 18 de dezembro de 2015

Ao Arquivo Setorial da SETORIAL DILIC

Solicitamos o encerramento e abertura de volume do processo ne
02001.005246/2013-16. Após o encerramento e abertura do volume tramite o processo
paraaCOHID 1.

Atenciosamente,

JULIANA1ÂRAUJO MASIRONE
Analista AmBiental da COHID/IBAMA
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Unidade Setorial da Diretoria de Licenciamento Ambiental

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos 18 dias do mês de dezembro de 2015, procedemos ao encerramento deste
volume n° II do processo de nQ 02001.005246/2013-16, contendo 185 folhas. Abrindo-se
em seguida o volume nQ III. Assim sendo subscrevo e assino.

IBAMA

MAYCON ROBERTO DA S. MARTINS
Responsável do(a) SETORIAL DILIC/IBAMA
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