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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 18 dias do mês de dezembro de 2015, procedemos a abertura des
nQ III do processo de nQ 02001.005246/2013-16, que se inicia com a página n^
constar subscrevo e assino.

MAYCON ROBERTO DA S. MARTINS
Responsável do(a) SETORIAL DILIC/IBAMA
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CersLrjis hlci:ic:is brdí

DG

Av. Presidente Vdiyíi;.,

2007J-0Q3 - Hid Ce ler

Telefone {li! 2S14-G4

ilciras

CTA-DG- i-OÇ /2015
": Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico do AHE Garabi (Processo nc

02001.005246/2013-16).

Ref

Rio de Janeiro,di 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

MMA/IBAMA/SEDE -PROTOCOLO
Documento - Tipo: g
ND. 02001.0006^2/2015.
Recebido em!5/01/20

Assinatura

Assunto: Solicitação de renovação de Autorização de Captura, Coleta e Transporte de
Biológico n° 430/14 para os levantamentos do meio biótico do AHE Garabi.

Senhor Diretor,

No intuito de atender ao prazo estipulado nas condicionantes gerais da Autorização de Captura,

Coleta e Transporte de Material Biológico n° 430/14, solicitamos a renovação desta Autorização

para dar continuidade aos estudos ambientais do meio biótico do AHE Garabi.

Atenciosamente,

VALTER LUIZ CARDEAL DE SOUZA

Diretor de Geração

Em sua resposta favor citar nossa

Material

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

Coordenação de Energia Hidrelétrica

PAR. 02001.001333/2015-66 COHID/IBAMA

Assunto: Análise da solicitação de renovação da ACCTMB 430/2014 para os
levantamentos do meio biótico do AHE Garabi.

Origem: Coordenação de Energia Hidrelétrica

Ementa: Análise da solicitação de renoyaç
ACCTMB 430/2014 para os levan
do meio biótico do AHE Garabi. Prbcesso
02001.005246/2013-16.

I. INTRODUÇÃO

O presente Parecer avalia a solicitação de renovação da Autorização para Captura, Coleta
e Transporte de Material Biológico - ACCTMB nQ 430//2014 (2fl Retificação), protocolada
pela Eletrobrás (CNPJ 00.001.180/0002-07) em 15/01/2015, através da corres]tondência
CTA-DG-108/2015. Oempreendedor solicita a renovação da ACCTMB para execução do
levantamento do meio biótico para a AHE Garabi.

Após uma primeira avaliação da documentação encaminhada, foram observadas
pendências de realização obrigatória, Desse modo, a Coordenação informou ao
empreendedor via e-maü (em anexo), em 02 de março de 2015, para que resolvesse as
pendências apontadas referentes à atualização do Certificado de Regularidade
CTF/IBAMA dos profissionais listados na Autorização e da empresa de ccnsultoria
Intertechne Consultores S/A (CNPJ 80.378.052/0001-35) responsável pelas ativicades

O empreendedor informou via e-mail (em anexo), em 7 de abril de 2015, que
haviam sido atualizados e, também, registrou o desligamento de alguns dos
listados na ACCTMB: Bruno de Almeida Lima, Gilberto Gilmar Moresco, Patríc

Diniz, Taíssa Desconto Voloschen e Tatiara Griz. Além disso, observou-se a i
profissional Gilmar Baumgartner ao quadro de profissionais encamint
empreendedor.

311
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II. ANALISE

Foram verificados, em 15 de abril de 2014, os CTF's de todos os profissionais l.stados na
referida Autorização, assim como os CTF's do empreendedor e da empresa de consultoria,
todos estão com os Certificados de Regularidade emitidos. O Plano de Trabalho, as Cartas
de Aceite, Anotações de Responsabilidades Técnicas e as Declarações de Aptidão já

IBAMA pag.1/3 15/04/2015 -15?



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

Coordenação de Energia Hidrelétrica

haviam sido avaliadas pelo PT 1091/2014 COHID/IBAMA.

Conforme solicitado pelo empreendedor, deve-se retirar os seguintes técnicos do rol de
profissionais listados na Autorização: Bruno de Almeida Lima, Gilberto Gilmar Moresco,
Patrícia Placona Diniz, Taíssa Desconto Voloschen e Tatiara Griz. Cabe ressaltar que é de
responsabilidade da empresa que as equipes sejam suficientes para a amostragem
adequada da fauna de acordo com os métodos 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, um profissional listado na ACCTMB.

Além disso, aponta-se a inclusão do profissional Gilmar Baumgartner (CPF:
467.070.699-34; CTF 893357, válido até 23/06/2015) ao quadro de profissionais
encaminhados no e-maü do empreendedor, até então não listado na ACCTMB. Não se
observa impedimentos para adicionar o referido profissional ao rol de técnicos da
ACCTMB. No entanto, deve ser encaminhada a Declaração de Aptidão assinada por ele.

Conforme o Despacho 3523/2015 COHID/IBAMA, sabe-se que os estudos não foram
iniciados. Portanto, recomenda-se a prorrogação da referida ACCTMB por mais 12 meses
a partir da assinatura.

\

Espécies ameaçadas de extinção

Conforme a Portaria MMA nQ 444/2014, a captura, transporte, armazenamento, guarda e
manejo de exemplares das espécies ameaçadas de extinção (mamíferos, aves, répteis,
anfíbios e invertebrados terrestres) somente poderá ser permitida para fins de pesquisa
ou para a conservação da espécie, mediante autorização do Instituto Chico Mendes de ^)
Conservação da Biodiversidade - ÍCMBio. Recomenda-se adicionar ao rol de
condicionantes que deve ser observada as restrições estabelecidas pela Portaria MMA nQ
444/2014 e seus respectivos atos regulamentares.

III. CONCLUSÃO

Conclui-se que a ACCTMB 430/2014 (2§ retificação) poderá ser renovada. Para tal,
recomenda-se:

- Retirar da listagem da ACCTMB os seguintes profissionais: Bruno de Almeida Lima,
Gilberto Gilmar Moresco, Patrícia Placona Diniz, Taíssa Desconto Voloschen e Tatiara Griz;

- Adicionar ao rol de técnicos o profissional Gilmar Baumgartner; t

IBAMA pag.2/3 15/04/2015-15 07
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Àconsideração e deliberação superior,

Brasília, 15 de abr^l de 2015

Bruno Rocha Coutinho

Analista Ambiental da COHID/IBAMA

i

Coordenador de Ucawlamwio
de Hidrelétricas -Subsftjto

^HID/CGENE/DiUC/lBAMA

Á Díüc,

tygmsJpéMontenegro Çenerino
Coordenadora-Geral de

Infraestrutura de EnergiaElélrica
CGENE/DIUG/fBAMA

HQo

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

Coordenação de Energia Hidrelétrica

- Adicionar como condicionante específica o envio da Declaração de Aptidão assinada pelo
pressionai Gilmar Baumgartner;

- Adicionar ao rol de condicionantes a necessidade de observação das restrições
estabelecidas pela Portaria MMAn2 444/2014 e seus respectivos atos regulamerjtares

- Renovar a ACCTMB por um período de 12 meses a partir da data de assinatura

JBAM4 pag. 3/3 15/04/2015-15:07
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Fwd: ACCTMB -Garabi imap://mail.ibama.gov.br:143/fetch>UID>.INB0X>164?heade
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Ide 2

Assunto: Fwd: ACCTMB - Garabi

De: Monica Cristina Cardoso da Fonseca <monica.fonseca<s>ibama.gov.br>

Data: 02/03/2015 15:25
Para: Bruno Rocha Coutinho <bruno.coutinho@ibama.gov.br>

Forwarded Message

Assunto:ACCTMB - Garabi

Data:Mon, 02 Mar 2015 15:24:34 -0300
De:Monka Cristina Cardoso da Fonseca <monjca.fonseca<SibaiTia.aov.br>

Para:Marcia Feitosa Garcia <marciaj>a.r.ci.a#eletrqbra_s.com>j Anibal Rodrigues Ribeiro Silva
onibal(5)eletrobras.com>, ANDRÉ DE LIMA ANDRADE <Andre. Andradejgibama.gov.br>

Boa tarde, Mareia.

Para renovação da ACCTMB 430/2014 da UHE Garabi, solicitada pelo Oficio Eletrobras CTA-DG-108/2015
necessário que algumas pendências sejam sanadas.

^01

, e

Conforme Condicionante Específica 2.11: "Todos os profissionais constantes na Autorização de Captura, coleti
Transporte de Material Biológico devem manter-se sempendências no CTF durante todo o período de vigêr
desta". Desse modo, a empresa deve:

e

cia

- Atualizar o Certificado de Regularidade / CTF IBAMA dos profissionais que estão sem o Certificado
Regularidade emitido, conforme o quadro abaixo:

de

Nome CPF Validade CR/CTF

Bruno de Almeida Lima 313.901.988-20 Sem CR emitido

Celso Henrique Varela Rios 046.253.206-23 Sem CR emitido

Celso Henrique de Freitas Parruco 223.950.668-77 19/05/15

Débora dos Santos Mota 364.013.598-97 27/04/15

Delsio Natal 498.284.108-00 19/03/15

Fernanda Stender de Oliveira 039.236.009-84 Sem CR emitido

Gilberto Gilmar Moresco 035.794.679-05 Sem CR emitido

Manoel José Rodrigues 403.486.109-63 Sem CR emitido

Marco Antônio Monteiro Granzinolli 030.459.316-85 Sem CR emitido

Mariana Botelho de Oliveira Dixo 053.644.138-37 08/03/15

Marina Janzantti Lapenta 200.503.358-80 Sem CR emitido

Michel Miretzki 610.080.019-53 03/03/15

Patrícia Placona Diniz 328.620.688-10 Sem CR emitido

Paulo César Araújo dos Santos Filho 068.193.806-40 Sem CR emitido

Paulo Roberto Urbinatti 830.253.408-00 19/03/15

Sílvia Helena de Oliveira 201.605.758-00 20/05/15

Taíssa Deconto Voloschen 047.950.509-88 Sem CR emitido

15/04/2015 10:25
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Tatiara Griz 066.912.709-40 Sem CR emitido

Empresa CNPJ Validade CR/CTF

Centrais Elétricas Brasileiras S/A 00.001.180/0002-07 Sem CR emitido

Intertechne Consultores S/A 80.378.052/0001-35 Sem CR emitido

- Informar a data de validade do contrato com a empresa de consultoria.

Aguardo retorno da empresa acerca das pendências identificadas.

Att,

Mônica Fonseca.

J

15/04/2015 10:25
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Ide 5

Assunto: Fwd: Atualização de CTF Ibama profissionais e empresas GARABI
De: Monica.Fonseca@ibama.gov.br
Data: 07/04/2015 10:03

Para: Bruno Rocha Coutinho <bruno.coutinho@ibama.gov.br>

Bruno,

A Eletrobrás finalmente acusou a regularização dos CTFs dos técnicos/empresa de consultoria para rer
da ACCTMB 430/2014 da UHE Garabi, conforme emails abaixo.

Peço q vc avalie com André a prioridade dessa demanda frente às demais.
Lembro que a ACCTMB a ser renovada deve restringir-se a Garabi, uma vez que Panambi encontra-se
processo suspenso por decisão judicial.

MÔnica Fonseca.

Mensagem encaminhada de Mareia Feitosa Garcia <marcia garcia(õ)eletrobras.com>
Data: Tue, 7 Apr 2015 12:54:44 +0000

De: Mareia Feitosa Garcia <marcia garcia@eletrobras.com>
Assunto: RES: Atualização de CTF Ibama profissionais e empresas

Para: 'Monica Cristina Cardoso da Fonseca' <monica.fonseca@ibama.ijov.br>. 'ANDRÉ DE LIMA

ANDRADE' <Andre.Andrade@ibama.gov.br>
Ce: Anibal Rodrigues Ribeiro Silva <anibal@eletrobras.com>, Daniella Feteira Soares

<daniella.soares@eletrobras.com>. Flavia Soares Pessoa <flavia.pessoa@eietrobras.com>

Mônica,

Faltou listar a íntertechne. Certificado em anexo com validade até 20.05.2015.

att

Mareia Feitosa Garcia

Área sem sigla
55 21 25145689 R.5689 j fax 55 21 xxxx-xxxx
marcia_garcia@eletrobras.gov.br

faergiapomnovostempos

De: Mareia Feitosa Garcia

Enviada em: terça-feira, 7 de abril de 2015 09:51
Para: 'Monica Cristina Cardoso da Fonseca'; 'ANDRÉ DE LIMA ANDRADE'
Ce: Anibal Rodrigues Ribeiro Silva; Daniella Feteira Soares; Flavia Soares Pessoa
Assunto: ENC: Atualização de CTF Ibama profissionais e empresas

Bom dia Mônica!

ovaçao

com

Conforme solicitado, segue atualização dos CTFs dos profissionais para renovação da ACCTMB 430/2014 da
Garabi, solicitada pelo Ofício Eletrobrás CTA-DG-108/2015.

UH:

15/04/2015 10:25



Fwd:Atualizaçãode CTF Ibama profissionais e empresas GARABI imap://maiI.Íbama.gov.br:143/fetch>UID>.INB0X>188?heade...

2 de 5

Nome CPF Validade CR/CTF

Bruno de Almeida Lima Desligado do projeto

Celso Henrique Varela Rios 046.253.206-23 06/06/15

Celso Henrique de Freitas Parruco 223.950.668-77 19/05/15

Débora dos Santos Mota 364.013.598-97 19/06/15

Delsio Natal 498.284.108-00 27/06/15

Fernanda Stender de Oliveira 039.236.009-84 03/06/15

Gilberto Gilmar Moresco Desligado do projeto

Gilmar Baumgartner 467.070.699-34 23/06/15

Manoel José Domingues 403.486.109-63 03/06/15

Marco Antônio Monteiro Granzinolli 030.459.316-85 19/06/15

Mariana Botelho de Oliveira Dixo 053.644.138-37 10/06/15

Marina Janzantti Lapenta 200.503.358-80 23/06/15

Michel Miretzki 610.080.019-53 23/06/15

Patrícia Placona Diniz Desligada do projeto

Paulo César Araújo dos Santos Filho 068.193.806-40 10/06/15

Paulo Roberto Urbinatti 830.253.408-00 27/06/15

Silvia Helena de Oliveira 201.605.758-00 20/05/15

Taíssa Voloschen
Desligada do projeto

Tatiara Griz Desligada do projeto

att

Mareia Feitosa Garcia

Área sem sigla
55 21 25145689 R.5689 | fax 55 21 xxxx-xxxx
mareia garcia@eletrobras.gQv.br

Fnrti)in piirn raros tempos.

AVISO

Esta mensagem é destinada exclusivamente a(s) pessoa(s) indicada(s) como destinatário(s),
podendo conter informações confidenciais, protegidas por lei. A transmissão incorreta da
mensagem não acarreta a perda de sua confidencialidade. Caso esta mensagem tenha sido

J

15/04/2015 10:25



Fwd: Atualização de CTF Ibamaprofissionais e empresas GARABI imap://mail.ibama.gov.br:143/fetch>UID>.INB0X>188?heade

c

u

3 de 5

recebida por engano, solicitamos que seja devolvida ao remetente e apagada imediatamente
de seu sistema. Évedado a qualquer pessoa que não seja destinatário, usar, revelar, distribuir
ou copiar ainda que parcialmente esta mensagem.

D1SCLAIMER

This message is destined exclusively to tbe intended receiver.
It may contain confidential or legally protected information.
The incorrect transmission of this message does not mean loss of its confidentialíty.
If this message is receíved by mistake, please send it back to the sender and delete
it from your system immediately.
It is forbidden to any person who is not the intended
receiver to use, reveal, distribute. or copy any part of this message.

Final da mensagem encaminhada •

• Mensagem Encaminhada•••

Assunto: RES: Atualização de CTF Ibama profissionais e empresas
De: Mareia Feitosa Garcia <marcia_garcia@eletrobras.com>
Data: 07/04/2015 09:54

Para: 'Monica Cristina Cardoso da Fonseca' <monica.fonseca@ibama.gov.br>, "'ANDRÉ DE LIMA ANDRADE"
<Andre.Andrade@ibama.gov.br>
CC: Anibal Rodrigues Ribeiro Silva <anibal@eletrobras.com>, "Daniella Feteira Soares"
<daniella.soares@eleírobras.com>, Flavia Soares Pessoa <flavia.pessoa@eletrobras.com>

Mônica,

Faltou listar a Intertechne. Certificado em anexo com validade até 20.05.2015.

att

Mareia Feitosa Garcia

Área sem sigla
55 21 25145689 R.5689 | fax 55 21 xxxx-xxxx
marcia_garcia@eletrobras.gov.br

fncrgii) pnrn fiCOS WOTPCS

De: Mareia Feitosa Garcia

Enviada em: terça-feira, 7 de abril de 2015 09:51
Para: 'Monica Cristina Cardoso da Fonseca'; 'ANDRÉ DE LIMA ANDRADE'
Ce: Anibal Rodrigues Ribeiro Silva; Daniella Feteira Soares; Fíavia Soares Pessoa
Assunto: ENC: Atualização de CTF Ibama profissionais e empresas

Bom dia Mônica!

... ^03

Conforme solicitado, segue atualização dos CTFs dos profissionais para renovação da ACCTMB430/2014 da
Garabi, solicitada pelo Ofício Eletrobrás CTA-DG-108/2015.

UHE

15/04/2015 10:25
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Nome CPF Validade CR/CTF

Bruno de Almeida Lima Desligado do projeto

Celso Henrique Varela Rios 046.253.206-23 06/06/15

Celso Henrique de Freitas Parruco 223.950.668-77 19/05/15

Débora dos Santos Mota 364.013.598-97 19/06/15

Delsio Natal 498.284.108-00 27/06/15

Fernanda Stender de Oliveira 039.236.009-84 03/06/15

Gilberto Gilmar Moresco Desligado do projeto

Gilmar Baumgartner 467.070.699-34 23/06/15

Manoel José Domingucs 403.486.109-63 03/06/15

Marco Antônio Monteiro Granzínolli 030.459.316-85 19/06/15

Mariana Botelho de Oliveira Dixo 053.644.138-37 10/06/15

Marina Janzantti Lapenta 200.503.358-80 23/06/15

Michel Miretzki 610.080.019-53 23/06/15

Patrícia Placona Diniz Desligada do projeto

Paulo César Araújo dos Santos Filho 068.193.806-40 10/06/15

Paulo Roberto Urbinatti 830.253.408-00 27/06/15

Sílvia Helena de Oliveira 201.605.758-00 20/05/15

Taíssa Voloschen
Desligada do projeto

Tatiara Griz Desligada do projeto

att

Mareia Feitosa Garcia

Área sem sigla
55 21 25145689 R.5689 j fax 55 21 xxxx-xxxx
mareia garcia(aeletrobras.gov.br

Fíiçrgsa para nova* Íctüos

AVISO

Esta mensagem é destinada exclusivamente a(s) pessoa(s) indicada(s) como destinatário(s),

podendo conter informações confidenciais, protegidas por lei. A transmissão incorreta da
mensagem não acarreta a perda de sua confidencialidade. Caso esta mensagem tenha sido
recebida por engano, solicitamos que seja devolvida ao remetente e apagada imediatamente

J

J
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de seu sistema. Évedado a qualquer pessoa que não seja destinatário, usar, revelar, distribuir
ou copiar ainda que parcialmente esta mensagem.

D1SCLAIMER

This message is destíned exclusively to the intended receiver.
It may contain confidenüal or legally protected information.
The incorrect transmission of this message does not mean lossof its confidentiality.
If this message is received by mistake, please send it back to the senderand delete
it from your system immediately.
It is forbidden to any person who is not the intended
receiver to use, reveal, distribute, or copy any part of this message.

• Anexos:

Mensagem Encaminhada

CERTIFICADO IBAMA CURITIBA.PDF

H04

73,1KB

20,9KB
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTOBRASILEIRODO MEIOAMBIENTE E DOSRECURSOSNATURAIS RENOVÁVEIS
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

AUTORIZAÇÃO DE CAPTURA, COLETA ETRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO

PROCESSO IBAMA

N° 02001.005246/2013-16

AUTORIZAÇÃO Nü 430/2014
Ia Renovação

VALIDADE

12 meses a partir da data de assinatura

ATIVIDADE LEVANTAMENTO • MONITORAMENTO • RESGATE/SALVAMENTO

TIPO FAUNA TERRESTRE • BIOTA AQUÁTICA

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 URUGUAT- 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, entonofauna e
malacofaima de interesse médico e lepidópteros como bioindlcadores na área de influência do AHE Garabi a fim de
embasar Estudode ImpactoAmbiental- EIA do empreendimento.

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

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

ÁREAS AMOSTRAIS:

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

PETRECHOS:

Os métodos de capturaautorizados são:armadilhas fotográficas, armadilhas do tipo Sherman e armadilhas de inl
e queda (mastofauna); redes de neblina (quirópteros); redes de neblina (avifauna): armadilhas de interceptaç;
(herpetofauna); aspirador elétrico, armadilha luminosa tipo CDC, armadilha de Shannon, conchas entomológií
de sucção e sucção por pípeta (entomofauna); pinças metálicas c conchas de captura{malacofaima); puçás (lepdópt
armadilhas do tipo hoop, redes malhadeiras e puçá (quelònios); e cambâo ou laço (crocodilianos).

cortes nas

numéricos;
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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 Np 430/2014
Ia Renovação

VALIDADE

12 meses a partir da data de assinatura

DESTINAÇÃO DO MATERIAL:
Malacotauna: Secretaria de Estado da Saúde - Divisão de Programas Especiais da Superintendência de Controle de
Endemias (SUCEN - DPE);
Entomofauna: Universidadede São Paulo - Faculdade de Saúde Pública/ Departamento de Epidemiologia;
Mastofauna, herpetofauna e avifauna: Fundação Zoobotànica do Rio Grande do Sul.

2.

3.

4.

5.

6.

ESTA AUTORIZAÇÃO NÃO PERMITE
CAPTURA/COLETA/TRANSPORTE/SOLTURA DE ESPÉCIES EM ÁREA PARTICULAR SEM O
CONSENTIMENTO DO PROPRIETÁRIO;
CAPTURA/COLETA/TRANSPORTE/SOLTURA DE ESPÉCIES EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
FEDERAIS, ESTADUAIS, DISTRITAIS OU MUNICIPAIS, SALVO QUANDO ACOMPANHADAS DA
ANUÊNCIA DO ÓRGÃO ADMINISTRADOR COMPETENTE;
COLETA/TRANSPORTE DEESPÉCIES LISTADAS NAINSTRUÇÃO NOANEXOS CITES;
COLETA DE MATERfALBIOLÓGICO POR TÉCNICOS NÃO LISTADOS NO VERSO DESTA;
EXPORTAÇÃO DE MATERIAL BIOLÓGICO;
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 de Autorização e Informação em Biodiversidade (SISBIO) nào
podem ser utilizadas para a captura e/ou coleta de material biológico referente ao processo de licenciamento ambiental de
empreendimentos.

NOMES:

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

Delslo Natal

Fernanda Slender de Oliviera **

Manoel José Domingues *
Marco Antônio Monteiro Granzinolli

Marianna Botelho de Oliveira Dixo

Marina Janzanti Lapenta
Michel Mlretzkl

Paulo César Araújo dos Santos Filho
Paulo Roberto Urbinalti

Silvia Helena de Oliveira

Namany Lourpen Nascimento Souza
RaíssaFries Bressan

Gilmar Baumgartner

* Coordenador

** Coordenadora assistente

EQUIPE TÉCNICA:

CTF:

3161936

1950931

28122190

316758

26763

210365

324629

474177

492647

26767

322060

1570504

303412

5295446

2209516

893357
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAI.

_HSK

AUTORIZAÇÃO DE CAPTURA, COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO

PROCESSO IBAMA

Nu 02001.005246/2013-16

Condicionantes Gerais:

AUTORIZAÇÃO N° 430/2014
Ia Renovação

VALIDADE

12 meses a partir da data de assinatura

CONDICIONANTES

1.1. Válida somente sem emendas e/ou rasuras;

1.2. O IBAMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes, bem como suspender o[i 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 autorizaçãc
c) superveniéncia 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 (j> prazo de
validade desta autorização;

1.5. Observar as restrições estabelecidas pela Portaria MMA n° 444/2014 e seus respectivos atos regulament;

2. Condicionantes Específicas:

2.1. Esta Autorização não permite a captura de animais silvestres além das áreas de influência do empre
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 ençami
pela correspondência CTA - DG 7773 - 2013, com as alterações acordadas na ATA de reunião (em
fevereiro de 2014) e no Parecer n° 001091/2014. As campanhas de levantamento da fauna dev
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
a ser aplicada nos estudos de levantamento, tendo como base a ATA de reunião, os documentos
"Metodologia para verificação se o Rio Uruguai funciona como barreira geográfica PanamI)i/Garabi
"Complementações entomofauna e maíacofauna para PT Panambl/Garabi", "'Complementação metodológica
estudo de lepidóptera Panambi/Garabi" e "Complementações quelònios", enviados por e-mail em 25/02|/201
Parecer n° 001091/2014, seguindo rigorosamente as alterações descritas nestes documentos.

2.5. Os resultados do levantamento devem ser apresentados no Estudode Impacto Ambiental do AHEGarabi.
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 campo1 de forma
a minimizar o estresse animal;

b) As armadilhas de interceptação e queda devem ser retiradas dos locais de captura ou permanecei tampadas
entre os períodos de amostragem. Devem possuir dispositivo de segurança contra afogímentos e
hipertermia/hipotermia, como furos na base dos baldes, colocação de folhas, gravetos e vasilha p'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
rein traduzidos. Deve ser apresentada destmação 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) A captura, 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 raro ou ameaçado de extinção a equipe de resgate deve tomunicar
o IBAMA local imediatamente, para que sejam tomadas as devidas providencias quanto a destimção deste
animal conforme entendimento entre ICMBio e IBAMA;
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PROCESSO IBAMA

N° 02001.005246/2013-16

AUTORIZAÇÃO N° 430/2014
1" Renovação

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 lmbuia, 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 fmal 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. Todos os 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 nansporte de material biológico em
território argentino;

2.13. Encaminharem 30 dias, Declaração de Aptidão original ou cópia autenticada assinada por Gilmar Baumgartner.
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-ii-a<CTA-DG /2015

Centrais ivéiricas õríijileirai
DG

Av. P.oãicorti- Va-gaí,

?007 1-003 • Ria tio J-an

Telefona (?]) 7.5H-5-1

Ref: Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico do AHE Garabi
(Processo n° 02001.005246/2013-16)

Rio de Janeiro, 06 de abril de 2015. Documento - Tipfíí. '<"iy'l
N". 02001.0066 |y/20i5-^4

:^.t
H)Ç - 13° f
;IJO " RJ--

Recebido em10/0472015-1
iímm

Senhor Diretor,

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

EN E/IBAMA,

de

spp para o

Em atendimento às solicitações do ofício n° 02001.001915/2015-42 CGE

encaminhamos as complementaçoes solicitadas para as metodoiogias genéticas

caracterização das populações de peixes migradores e das espécies do gênero Dyckia

AHE Garabi.

Atenciosamente,

VALTER LUIZ CARDEAL DE SOUZA
Diretor de Geração

Anexos mencionados.

Em sua resposta favor citar nos ;a referência
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS OU CONSÓRCIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA.
REALIZAÇÃO DOS PROJETOS E A DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA LICITATÓRIA DE DOIS

APROVEITAMENTOS HIDRELÉTRICOS LOCALIZADOS NA BACIA DO RIO URUGUAI NO TRECHO
COMPARTILHADO ENTRE ARGENTINA E BRASIL

ANALISE DE ESPÉCIES MIGRADORAS DE PEIXES MEDIANTE MARCADORES

MOLECULARES E PROPOSTA DE ESTUDO DE CARACTERIZAÇÃO GENÉTICA
DAS ESPÉCIES DO GÊNERO Dyckia (BROMELIACEAE) - APÊNDICE A DO PLANO

DE TRABALHO DO MEIO BIÓTICO
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ANALISE DE ESPÉCIES MIGRADORAS DE PEIXES MEDIANTE MARCADORES

MOLECULARES E PROPOSTA DE ESTUDO DE CARACTERIZAÇÃO
GENÉTICA DAS ESPÉCIES DO GÊNERO Dyckia (BROMELIACEAE)

íHTkO

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

íficos
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2-1- CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Muitos dos peixes Characiformes e Siluriformes do rio Uruguai, assim ccmo de
outros grandes rios neotropicais apresentam adaptações que aperfeiçoam o êxito
reprodutivo mediante a utilização de áreas distintas para as funções de cesova,
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 montarte 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 (SVERLU ef ai., 1998).

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

critico

as

surubí

sendo

perigo

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

Eitre

Outras espécies migradoras são a boga e a piava (ambas variantes de Leborinus
obtusidens) e o pati {Luciopimelodus pati). Entre as espécies migradoras
distancia se pode citar o armado comum (Pterodoras granulosus), o bagre
jundiá (Rhamdia sp.) e o bagre amarelo (Pimelodus maoulatus) (CONSÓRCIO
THEMAG - ANDRADE & CANELLAS - BOURSCHEID. 2006; AGOSTINHO ef ai,
2003).

d3 curta

apo ou
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A formação de um reservatório determina importantes modificações das condições
hidroíógicas com influencia direta e indireta sobre as populações animais de hábitos
aquáticos. A eliminação de ambientes lóticos e a conseqüente ampliação de áreas
provocam modificações na abundância e distribuição da fauna aquática.

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 as populações de espécies migradoras ocorrentes na
região de estudo, com destaque para: o dourado (Salminus brasiliensis), o surubí
(Pseudoplatystoma fasciatum), o salmão de rio (Brycon orbygnianus) e o boga
(Leporiiius obtusidens). No caso da captura dessas espécies não ser significativa,
se poderá realizar captura de outras espécies, como Pimelodus maoulatus,
Pterodoras granulosus, Oxidoras kneri e Prochilodus lineatus.

Com relação ao tamanho da amostra a ser empregada no presente estudo, serão
coletados no mínimo 30 (trinta) indivíduos, para todas as espécies propostas, tanto
a jusante quanto a montante do Salto 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 DNA;

- 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 ef 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 55ÜC com buffer de lisis (50 mM de Tris HCI, 50 mM de NaCI, 50
mMEDTAph 8) contendo 1% de dodecil sulfato de sódio (SDS) e 10 pi de proteínas
a K 1 mg/ml. Posteriormente o DNA é purificado com NaC! 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/ul 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
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uma concentração de trabalho de aproximadamente 10 ng/ul. 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,íi of de
Buffer de Taq Polimerasa (Fermentas ®) contendo 0,3 U de Taq polimerasn, 2mM
de MgCl2. 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
ciclos de desnaturalização a 95°C por 15 s, hibridização em temperatura locus
específico por 30 s e extensão em 72°C por 30s. Parte do DNA obtido será
destinada a estudos moleculares e parte será conservada a -80°C, geranco uma
coleção de genomas de espécies autóctones da região afetada.

Para o estudo das populações serão aplicados marcadores moleculares
microssatélites (STR), já desenvolvidos em estudos anteriores ou cujo sucesso de
transferência já tenha sido comprovado e, portanto, estes serão prioritariamente
utilizados (ver RUEDA ef ai., 2011). Para o caso de espécies sem infoimação
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 utili;:ada a
tecnologia NGS (sequenciação massíva) para ter um referencial como pqnto de
partida e ampliar a informação disponível para o gênero.

programas
;rência

cada

nesma

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

DESENHO AMOSTRAL

O desenho amostrai para os estudos de ictiofauna, concebido para os estudos
ambientais dos Aproveitamentos Hidrelétricos de Garabi (Erro!
referência não encontrada.), apresenta uma distribuição de pont
amostragem muito significativa no curso principal do rio Uruguai e e
principais tributários, dentro das áreas de influência destes dois empreendimentos
incluindo uma região de amostragem a montante dos Saltos de Moconá.

Forte de

os de

seus

A equipe dos estudos ambientais destes empreendimentos considero^
desenho amostrai como suficiente para testara hipótese de que os saltos
como uma barreira geográfica para as espécies de peixes migradores, ent
seguindo a orientação do IBAMA, em seu Parecer Técnico
02001.000607/2015-08 COHID/IBAMA, foi acrescentado mais um ponto a m
dos Saltos do Yucumã para o estudo dos peixes migradores. O ponto ín
devido a sua importância ecológica para o estudo de peixes migradores, foi
Várzea, cuja foz se encontra nas proximidades da coordenada
269656/6987822. Esse local foi selecionado tanto para os estudos de invés
genética quanto para os levantamentos de ictiofauna. Este ponto está destadado na
Erro! Fonte de referência não encontrada., a seguir.

este

atuam

etanto,

PAR

infante

jicado,
rio da

22J

;igação

Segundo o Parecer citado, para os peixes migradores, há que se avaliar se
trecho fluvial a montante livre de barramentos, como, por exemplo,
importante que desague no reservatório, que seja capaz de manter e
autossustentáveis das referidas populações em estudo, pois serviri
alimentação e desova dessas espécies. Por esse motivo, esse parecer a
necessidade de ampliar o estudo para o rio da Várzea, justamente por se
último afluente de porte considerável encontrado em trecho de rio não afetadb

existe

fluente

foques
para

u a

r do

ptpntoL
tratar
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(') Pontos [(Slocalizados a inoniante dos Saltos de Yucumã/Moconá. Coordenadas um Fuso diferente
das anteriores.

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

Denominação
Descrição da

RegiãoAmostra]
Pontos de

Amostragem
Margem

Coordenadas

(UTIH)

Transectos

R1 Região 1-JUSANTE C
21JE628690S6

867020

TG2/R2 EixoGarabi Md
21JE627457S6

877180

Me
21JE627247S6

877630

C
21JE628273S6

877985

TG3/R3

AAb San Javier-Pio.

Xavier/Região 3 -
RESERVATÓRIO
(= Jusante de Panambi)

Md
21JE678550S6

917955

Me
21JE678560S6

916790

C
21JE678554S6

917334

TG4/R4
Região 4- MONTANTE (=
Eixo de Panambi)

Md
21JE706842S6

938993

Me
21JE706459S6

939043

C
21JE706579S6

939688

Afluentes

AG1/R5 Arroyo Chimiray - Foz Md
21JE634741S6

886884

R5M Arroyo Chimiray -Moniante C
21JE626999S6

892394

AG2/R6 Arroyo Tunas Md
21JE636928S6

889465

AG3/R7 Rio Piratini - Foz Me
21JE654044S6

891798

R7M Rio Piratini - Montante C
21JE665075S6

878301

AG4/R8 Rio Ijui Me
21JE663844S6

905269

AG5/R9 Arroyo Itacaruaré Md
21JE669961S6

910535

AG6/R10 Arroyo Once Vueltas - Foz Md
21JE692295S6

927123

R10WI
Arroyo Once Vueltas -
Montante

C
21JE689602S6

933149

AG7/R11 Arroyo Garabi -Jusante Md
21JE622681S6

876663

AGS/R12 Arroyo Cirfaco -Jusante Md
21JE619120S6

874157

R13M* . Rio da Várzea C.
22J E269656

S6987822
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3.1 INTRODUÇÃO

3 na o que

eí ai.,

0 gênero Dyckia Schult. f. (Bromeliaceae) compreende149 espécies, se
135 táxons são endêmicos do Brasil e 40 ocorrem na região Sul (FORZZA
2014), O gênero tem distribuição neotropícal e ocorre desde a Floresta Amazônica
até a Patagônia Argentina (SMITH SDOWNS, 1974). As plantas são teme
rupícolas e, por vezes, reófitas (plantas que habitam margens de rios
rápido e que estão sujeitas a enchentes) (WIESBAUER, 2008; FORZZA
2014), Ao contrário de outros grupos, Dyckia não possui tanq
armazenamento de água nem tricomas absorvedores (LOBO, 2007).
espécies de Dyckia ocorrem à margem de rios lageados e em ilhas rochosas
estão sujeitas a variações climáticas extremas como seca e
(MARTINELLI &MORAES, 2013).

alas ou

fluxo

ef ai,
de

qumas

e

erichente

de

Les

Alg

As espécies de Dyckia com ocorrência na bacia do rio Uruguai são D. distaokya, D.
brevifolia, D. tuberosa, D. cabrerae, D. strehliana e D. ibiauensis (LOBO, 2007;
ROGALSKl, 2007; WIESBAUER, 2008; MARTINELLI & MORAES, 2013; F 3RZZA
eí a/., 2014). Dentre as espécies descritas para o local de estudo, especial ;;tenção
será dada à D. distachya, cujas populações naturais já sofreram impacto com a
instalação de outros empreendimentos hidrelétricos, tais como as UHEs Barra
Grande, Itá e Machadinho.

D. distachya é uma bromêlia endêmica do rio Uruguai e do rio Pelotas, rup
reófita (REITZ, 1983). É uma espécie classificada como ameaçada de
(REIS et ai., 2005), pois tem-se o registro de apenas uma população, no
Yucumã, no Parque Estadual do turvo, em Derrubadas (ZANELLA, eí a/.,
Também existem registros de D. brevifolia no Parque Estadual do
(WIESBAUER. 2008; MARTINELLI S MORAES, 2013), logo, estas duas
tem maior probabilidade de serem encontradas nas áreas dos empreendi
em questão. Em virtude da construção de empreendimentos hidrelétric
plantas reófitas são diretamente afetadas pelo represamento de rios (WlESEfAU
2008). O estudo da estrutura genética de populações naturais que
interferência antrópica auxilia na conservação da diversidade genottc
espécie, especialmente na etapa de relocação In situ.

3.2 OBJETIVO

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

3.3MATER1AL E MÉTODOS

cola e

ejxtinção
alto do

2012).
Turvo

espécies
entos

:os, as

ER,
ofrerão

ca da

Serão coletadas espécies de Dyckia ocorrentes nas áreas de influência do AHE
Garabi, a montante e a jusante dos AHE's. Os táxons que possivelmente serão
encontrados nas áreas de coleta são D. distachya e D. brevifolia. Apesar de não
haver relatos na literatura de populações de D. distachyana região da UHE Garabi.
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serão envidados esforços para levantamentos na área de influência direta do
reservatório, de maneira a comprovar ou refutar essas informações.

Serão coletadas no mínimo 30 (trinta) amostras a partir de rosetas diferentes para
cada grupo populacional, caso possível. Para a principal espécie de bromélia em
estudo, já foi desenvolvida extensa pesquisa científica a respeito de sua genética,
especificamente com marcadores moleculares (microssatélites), sendo que estes já
foram desenvolvidos em estudos anteriores (ver ZANELLA ef ai., 2012) e serão
prioritariamente utilizados.

A caracterização genética será realizada pelo Laboratório da EMBRAPA-CNPF, em
Colombo-PR, através do marcador molecular ISSR. O DNA das amostras será
extraído segundo o protocolo de Doyle S Doyle (1990) (buffer de extração
consistindo em 2% de polyvinylpyrrolidone (PVP), 1.25 MNaCI, 0.1 M Tris-HCI, pH
8.0, 10 mM de ácido ethylenediaminetetraacético (EDTA), 2% CTAB e 2% 2-
mercaptoelhanol). 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).

Será realizado um estudo genético comparativo entre as populações verificadas na
área de estudo com os indivíduos que foram resgatados nas áreas atingidas pelos
barramentos de Barra Grande, Itá e Machadinho.

É importante salientar que todas as populações e coletas realizadas na região de
estudo serão georreferenciadas, permitindo análises comparativas entre a
distribuição das populações geneticamente distintas, caso estas ocorram.
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Ref.: Processo de Licenciamento Ambiental n° 02001.005246/2013-16 do AHE Garabi.
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Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2015.

MMA/I BAMA/SEDE-P

Documento .

Na. 02001.0250 <â4/20is'j5j£

;ede- protocolo

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

Recebidp em: 17/13/2015Recebido em: 17/13/

^—'Assinatura

Assunto: Renovação do Termo de Referência para a Elaboração dos Estudos de Impacto Ambientai do
AHE Garabi.

Senhor Diretor, IDiOn:ALIZ.AD<) NO IBAMA 8
'*-_*•'- ^-j" '•'•,"•--"

Em atenção ao processo de licenciamento ambiental do AHE Garabi (processo n°
02001.005246/2013-16), informamos que foram iniciados os trabalhos relaciorados aos
levantamentos do meio físico e de aspectos socioeconômicos. Para o Cadastro Socíoeconômíco
foram realizadas reuniões com as comunidades atingidas e iniciada a aplicação do questionário
na área rural dos municípios atingidos.

Quanto à realização das campanhas de campo do meio biótico a Eletrobrás optou por aguardar o
parecer do IBAMA sobre 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" (CTA-DG-5995/14) emitido pelo OF 02001.001915/2015-42 em 24/02/2015.

Em função da decisão do Tribunal Regional Federal que negou, em 28/04/15, o Agravo de
Instrumento interposto pela Eletrobrás com vistas à suspensão da decisão liminar da Ia Vara
Federal de Santa Rosa proferida no dia 27/01/15 que suspendeu os estudos ambienteis do AHE
Panambi (Ação Civil Pública n° 5000135-45.2015.404.7115/RS), a Eletrobrás decidiu í guardar a
sentença que será proferida pela Ia Vara Federal de Santa Rosa para dar continuidade aos
estudos de viabilidade técnica e ambiental dos dois empreendimentos, AHE Garabi e Panambi.

Entretanto, para manter a regularidade do processo de licenciamento ambiental e com vistas à
eventual retomada dos estudos ambientais do AHE Garabi, solicitamos a renovação do Termo de
Referência para a Elaboração dos Estudos de Impacto Ambiental do AHE Garabi emitido pelo OF
02001.001266/2014-07 DILIC/ IBAMA em 11/02/14.

Atenc

RENATO SOARES/SACRAMENTO

/Diretoivée Geração Interino

sua respos^o favur estar i;a referõnud

,^"
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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 02001.000354/2016-45 COHID/IBAMA

Brasília, 12 de janeiro de 2016

Ao Senhor

Renato Soares Sacramento

Diretor da Centrais Elétricas Brasileiras

Av. Presidente Vargas, 409, 13s andar
RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
CEP.: 20071003

Assunto: Renovação do Termo de Referência para elaboração do EIA do AHE
Garabi.

REFERENCIA: CT 02001.025069/2015-56/

Senhor Diretor,

1. Em atenção à correspondência CTA-DG-5069/2015, defiro a solicitação de renovação do
Termo de Referência para a elaboração dos Estudos de Impacto Ambiental do AHE Garabi,
processo nQ 02001.005246/2013-16, por mais 12 meses.

IBAMA

Atenciosamente,

MARIANA TENEDINI

Chefe Substituta da COHID/IBAMA

pag. 1/1 12/01/21 16 - 17:20
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PRM-SMA-RS-OC

MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SANTA MARIA/RS

Ndo Ofício n°385/2016/PRM-SMA/GAB3
[FAVOR MENCIONAR ESTE NÚMERO NA RESPOSTA]

Santa Maria, 28 de março de 2016.

A Sua Senhoria o(a) Senhor(a)
Superintendente do IBAMA no Rio Grande do Sul - IBAMA
Divisão Técnica - DITEC

Rua Miguel Teixeira, n° 126 - Cidade Baixa
90050-250 - Porto Alegre - RS

MWA/IBAMA/SUPES/RS

OOCUMENTOiOr

DATA: O* / 04 f -&&
93

Ref.: Procedimento Preparatório n° 1.29.0J5.000085/2015-88 I
Assunto: requisita informações.

Senhor(a) Superintendente, i
i

1. O Ministério Público Federal, por sua Procuradora da República signatária,

visando a instruir os autos em epígrafe, cujo objeto é o "acompanhamento da instalação da

UHI Garabi", ao tempo em que encaminha cópia do documento de fls. 113 do re.:erido

expediente, requisita a Vossa Senhoria que, no prazo de 30 ftrinta^) dias, informe:

a) sobre o número do processo administrativo relativo ao licenciamento

ambiental formulado pela Eletrobrás para obtenção de licença prévia relativa à

implementação da usina hidrelétrica (UHE) Garabi, junto ao Município de Garrunchòs/RS.

bem como o envio de cópia integral do referido processo administrativo (o que pode ser

realizado em meio digital, se mais fácil para o órgão ambiental);

b) qual a situação atual quanto ao referido licenciamento;

c) dados que possui a cerca do Termo de Referência e se foi identificada fauna

ou flora, ameaçada de extinção, que seria afetada pela UHE;

d) demais informações relevantes.

MPF
IfllnlitírtoPütíkBí-Amil

Atenciosamente,

r<A MXLA MARTINEZ CARO
Procuradora (ja República

LARA MARINA TA

NCA

Procuradoria

da República
em Santa Maria

Alameda Antofagasia n° 67 - N. Sra. (ias Dores - CEP 97.050-660 - Sanla Maria/IÍS
Fone/Fax: (55) 3220 9700- e-mail: prTS-prm-sm@mpf.nip.br
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CTA-PR- Ôé& /2016
S/Ref.: Ofício n.° 85/2016/PRM-SMA/GAB3, de 21/1/2016.

Rio de Janeiro, fv de fevereiro de 2016.
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A Senhora

Lara Marina Zanella Martinez Caro

Procuradora da República em Santa Maria
Ministério Público Federal
Alameda Antofagasta, n.° 67 - Nossa Senhora das Dore;
97050-660 - Santa Maria - RS - /

Assunto: Acompanhamento da instalação da usina hidrelétrica Garabi

Senhora Procuradora,

Por orientação do Presidente da Eletrobrás, e em atendimento ao ofício em epígrafe,
gostaríamos de informar que a usina hidrelétrica (UHE) Garabi encontra-se na etapa
inicial de estudos de viabilidade técnica, econômica e socioambiental, sendoj que o
processo de licenciamento ambiental (com vistas à obtenção de licença prévia) fo aberto
pela Eletrobrás junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama) em fevereiro de 2013.

O avanço dos estudos ambientais integrantes do Estudo de Impacto Ambienta
muito pequeno, considerando que ainda não foram realizadas as campanhas de ca

(EIA) é
mpo do

meio biótico nem os levantamentos de patrimônio arqueológico. As atividades do cadastro
socioeconômico, iniciadas nos municípios atingidos pela UHE Garabi, foram paralisadas
em 2015 junto com os demais estudos. Isso se deu em função de a Eletrobrás aguardar
os desdobramentos do processo judicial relacionado à suspensão dos estudos cia UHE
Panambi por uma liminar da Ia Vara Federal de Santa Rosa, em decorrência de uma ação
pública do Ministério Público Federal da região, que foi mantida pelo Tribunal Regional
Federal da 4a Região.

Dessa maneira, com os estudos de campo indisponíveis, inexíste qualquer licença
ambiental, e torna-se impossível a indicação dos impactos socioambientais da instalação
da usina e a proposição de medidas mitigatórias e compensatórias diante dos e\
danos à população e ao meio ambiente.

entuais

Atenciosamente,

íos Barretto

íabinete da Presidência
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVA

Diretoria de Licenciamento Ambiental

Coordenação Geral de Infra-Estrutura de Energia Elétrica
SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Brasília - DF

CEP: 70818-900 e (61) 3316-1292
www.ibama.gov.br

OF 02001.004362/2016-61 CGENE/IBAMA

Brasília, 26 de abri de 2016

À Senhora
Lara Marina Zanella Martinez Caro

Procuradora da República da Procuradoria da República no Município de Santa Maria
Alameda Antofagasta,67 - N. Sra. das Dores
SANTA MARIA - RIO GRANDE DO SUL

CEP.: 97050660

Assunto: Resposta ao Ofício n** 385/2016/PRM-SMA/GAB3 (Procedimento
Preparatório n<> 1.29.015.000085/2015-88) (Prot. IBAMA ns
02023002111/2016-93).

Senhora Procuradora da República,

1. Em atenção ao Ofício nQ 385/2016/PRM-SMA/GAB3, quanto ao licenciamento ambiental
do empreendimento denominado AHE Garabi, de responsabilidade da Eletrobrás sirvo-me
do presente para informar que o empreendimento é licenciado neste Instituto através do
processo administrativo ne 02001.005246/2013-16.

2. Sequem as respostas às indagações feitas por esse Parquèt:

a - sobre o número do processo administrativo relativo ao licenciamento ambiental
formulado pela Eletrobrás para obtenção de Licença Prévia relativa à implementação da
UHE Garabi junto ao município de Garrunchos/RS, bem como oenvio de cópia integral do
referido processo administrativo;

O processo administrativo relativo ao licenciamento ambiental da UHE Garabi é o de nQ

02001.005246/2013-16, cuja cópia em midia digital encaminho em anexo. O processo em
questão possui, até o momento, 416 páginas em 3 volumes. Informo que cópia
processo encontra-se também disponível no sítio
http://licenciamento.ibama.gov.br/Hidreletricas/Garabi/.

b - qual a situação atual quanto ao referido licenciamento

digital do
eletrônico:
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INSTITUTO BRASILEIRO DO 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 - Brasília - DF

CEP; 70818-900 e (61) 3316-1292

www.ib a ma.gov.br

Em função da suspensão dos estudos ambientais referentes à UHE Panambi (Processo
Adminstrativo Ibama nQ 02001.005247/2013-61) pela decisão liminar da 1^ Vara Federal
de Santa Rosa (Ação Civil Pública n^ 5000135-45.2015.404.7115/RS), a Eletrobrás
informou ao Ibama por meio da correspondência CTA-DG-5069/2015 que decidiu aguardar
a decisão da 1- Vara Federal de Santa Rosa para dar continuidade aos estudos de
viabilidade técnica e ambiental dos dois empreendimentos {UHEs Panambi e Garabi).
Desta forma, apesar de haver um termo de Referência válido para a UHE Garabi, os
estudos ambientais não estão sendo realizados.

c - dados que possui a cerca do Termo de Referência e se foi identificada fauna ou /IcO
ameaçada de extinção, que seria afetada pela UHE;

O Termo de Referência para os estudos ambientais do AHE Garabi foi emitido em
fevereiro de 2014 e pode ser encontrado nas págs 61 a 99 do processo administrativo ns
02001.005246/2013-16 ou consultado no site do Ibama:

https://www.ibama.gov.br/licenciamento -> consulta -> empreendimentos. Em janeiro de
2016, após solicitação do empreendedor, o Termo de Referência foi renovado por mais 12
meses.

As informações acerca da presença de espécies ameaçadas da fauna e flora na região
ainda não estão disponíveis, uma vez que até o momento não foram encaminhados ao
Ibama resultados dos estudos ambientais.

3. Coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

RODRIGOlHERLES DOS SANTOS
Coordenador-GeraT Substituto da CGENE/IBAMA
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