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Ao: PROTOCOLO GERAL 
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Solicitamos a gentileza desse protocolo, abrir processo com os 
seguintes dados: 

INTERESSADO: REDE EMPRESAS DE ENERGIA ELETRICA 

ASSUNTO: Licenciamento Ambiental para AHE IPUEIRAS. 

Atenciosamente, 

/. c. 
r'ARCUS VINICIUS LEITE CABRAL DE MELO 

Coordenador de Licenciamento 
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Recebido'-  

São Paulo, 14 de Janeiro de 2.003. 
CT-EM-IPU-001103 

Ao 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA 
Dr. Donizetti Aurélio do Carmo 
MD. Diretor de Licenciamento e Qualidade Ambiental 
SAIN Av. L4 NORTE - Edifício Sede IBAMA 
Brasília - DF 

• 	
Assunto: 	AHE IPUEIRAS 

Licenciamento Ambiental 

Senhor Diretor: 

As Empresas Companhia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins - CELTINS, EDP 
Brasil S.A. e Engevix Engenharia S.C. Ltda. Desenvolveram os Estudos de Revisão da 
Divisão de Queda entre o AHE Lajeado, aparadas no registro n° 48500.005558100-03 da 
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, onde protocolaram o Relatório Final destes 
Estudos através da carta CT-EM-EV-01712000 em 0610912000. 

Estes Estudos de Revisão da Divisão de Queda, que abrangem o AHE SÃO SALVADOR, o 
AHE PEIXE-ANGICAL e o AHE IPUEIRAS no rio Tocantins, o AHE BARRA DO PALMA no 
rio Palma e o AHE PARANÃ no rio Paranã, situados no Estado do Tocantins, foram 
aprovados pela ANEEL através do despacho n°503 de 2111112000, publicado no D.O. de 

• 	
2211112000. 

Na seqüência, a Companhia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins - CELTINS passou 
a desenvolver os Estudos de Viabilidade, amparada no registro n° 48500.004698198-32 da 
ANEEL, tendo oportunamente a titularidade sido transferida daquela empresa para a 
empresa lpueiras Energia S.A. a partir de 1710712002, após competente processo aprovado 
pela ANEEL. 

Os Estudos em elaboração desde então, englobam os Estudos de Viabilidade de 
Engenharia, o Estudo de Impacto Ambiental - EIA e o Relatório de Impacto Ambiental - 
RIMA, seguindo, estes dois últimos, o disposto no Termo de Referência do Instituto 
Natureza do Tocantins - NATURATINS, entendido como sendo o Órgão Licenciador deste 
empreendimento. 
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s de Energia Elétrica 

Ipueiras 

Presentemente, e considerando: 

- a decisão judicial, segundo a qual o processo de licenciamento do AHE Peixe-Angical, 
até então conduzido pelo NATURATINS, passou a ser de competência do IBAMA, 

- que o AHE IPUEIRAS, localizado no rio Tocantins a jusante do AHE Peixe-Angical, é 
passível de enquadramento em licenciamento ambiental de caracterização semelhante 
ao que está presentemente definido para o AHE Peixe-Angical, 

vimos por este meio consultar o IBAMA no sentido de obter o posicionamento deste órgão 
quanto à competência do processo de licenciamento do AHE IPUEIRAS. 

No mesmo sentido, e caso o posicionamento do IBAMA seja o de assumir a condução do 
processo de licenciamento do AHE IPUEIRAS e visando prosseguir com os trabalhos, 

. 

	

	servimo-nos desta ocasião para solicitar a emissão do Termo de Referência, o que 
possibilitaria a elaboração do EIA/RIMA dentro das orientações nele contidas. 

Como primeira informação e para subsidiar o entendimento sobre a natureza do 
empreendimento, junto se envia um documento denominado "Caracterização do AHE 
IPUEIRAS" para vosso conhecimento e referência. 

Permanecemos à disposição de V.Sa  para prestar os esclarecimentos sobre o AHE 
IPUEIRAS que forem julgados necessários, o que poderá ser feito por via de uma 
apresentação técnica do empreendimento, nas suas componentes de meio ambiente e 
engenharia, de acordo com a melhor conveniência de V.Sa  em data e horário a serem 
definidos pelo IBAMA. 

Apresento a V.Sa  os meus melhores cumprimentos. 

Atenciote, 

. 

António Nunes Cândido da Silva' 

Anexo: 	Mencionado no Texto 
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CARACTERIZAÇÃO DO AHE IPUEIRAS 

O Aproveitamento Hidrelétrico Ipueiras, projetado no rio Tocantins, está previsto com potência 
instalada de 480 MW, devendo gerar 284 MW médios de energia firme local, adicionando 398 
MW médios ao Sistema Interligado Brasileiro. O custo previsto para o investimento é da ordem 
de US$ 654,89 milhões, resultando um índice custo-benefício de 23,75 US$/MWh para a 
energia adicionada ao Sistema. 

A barragem projetada para o AHE Ipueiras localiza-se, aproximadamente, nas coordenadas 
11°15'S e 48°27'W, junto à cidade de Ipueiras, cerca de 67km ao sul da cidade de Porto 
Nacional. 

O acesso ao local da barragem pode ser efetuado pela margem direita do rio Tocantins a partir 
de Porto Nacional, através da estrada asfaltada TO-050 (BR-010) até a cidade de Silvanópolis, 
e por uma estrada não pavimentada, a TO-365, que liga Silvanopolis à cidade de Ipueiras, 

• 	atingindo a ombreira do eixo após percurso de 32km. 

O reservatório, com comprimento de cerca de 141 km, terá um espelho de água com 
aproximadamente de 1066 km2 , sendo 956,0 km 2  de área inundada e 110,0 km2  de calha do 
rio. 

A Área de Influência Indireta é definida pelos municípios que têm terras afetadas pelo 
empreendimento ou, no caso de Porto Nacional, servem de apoio às obras. São assim 
incluídos 14 municípios, a saber: 

- pela margem esquerda do rio Tocantins - Brejinho de Nazaré, Aliança do Tocantins, Gurupi, 
Cariri do Tocantins, Figueirópolis, Sucupira, São Salvador do Tocantins e Peixe(em ambas 
as margens); 

- pela margem direita do rio Tocantins - Porto Nacional (em ambas as margens), lpueiras, 
Silvanópolis, Santa Rosa do Tocantins, Chapada da Natividade e São Valéno da Natividade. 

As principais características das obras do aproveitamento, que apresentam um comprimento de 
cerca de 3.300m na cota 239,50m, são as seguintes: 

- Barragem de terra na margem esquerda, com seção homogênea, numa extensão de cerca 
de 1.330m 

- Barragem no canal do rio, com comprimento total de 792m, sendo 607m em concreto 
compactado a rolo e 185m em concreto convencional, incluindo os muros de ligação com a 
barragem de terra e com o vertedouro 

- Vertedouro em concreto armado, de 238 m de extensão, com 10 vãos dotados de 
comportas segmento de 23,Om de altura e 17,3 m de largura, projetado para a vazão de 
42.000m31s. O vertedouro inclui uma bacia de dissipação em concreto, e canais de 
aproximação e de restituição 

- Tomada d'água e casa de força em concreto armado, com comprimento de 136m, 
abrigando 4 unidades geradoras de 120 MW cada uma, totalizando 480 MW de potência 
instalada 
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- Barragem de ligação, tipo gravidade, em concreto convencional, com 25m de extensão 
entre o vertedouro e a casa de força 

- Área de montagem em concreto armado, contígua à casa de força, com extensão de 63m 

- Barragem de terra na margem direita, num comprimento de 725m, com seção homogênea. 

O planejamento construtivo do AHE Ipueiras prevê a execução da obra em quatro anos, 
abrangendo três períodos hidrológicos completos e a estiagem do quarto ano. 

No período seco do primeiro ano de construção será implantada a ensecadeira de 1a  fase, na 
margem direita, para abrigar as obras do vertedouro e da tomada d'água/casa de força, 
estreitando o rio Tocantins na sua calha. Esta situação permanecerá durante 3 anos 
(passagem de 3 cheias). 

Na estiagem do 40  ano de construção serão abertas as ensecadeiras de 1a  fase para que o rio 
passe pelo vertedouro, e será fechado o canal do rio com as ensecadeiras de 2a  fase. Após a 

S 

	

	conclusão da barragem do leito do rio, o enchimento do reservatório será completado em 1 
mês e meio. 

As unidades geradoras entrarão em operação ao longo do quinto ano após o início da 
construção. 
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Despacho processo n° 02001.000310103-09 	 1 tocT 0 J 

Assunto: Licenciamento Ambiental da UHE Ipueiras 	 e. 

Senhor Coordenador Geral de Licenciamento Ambiental, 

A Usina Hidrelétrica Ipueiras é um empreendimento de geração de energia 
elétrica projetado para ser implantado no rio Tocantins, correspondendo ao 
quinto barramento do total de dez barramentos previstos na divisão de quedas 
aprovada pela ANEEL, a saber: UHE Serra da Mesa (em operação), UHE Cana 
Brava (em operação), UHE São Salvador (proposta), UHE Peixe Angical (em 
implantação), UHE Ipueiras (proposta), UHE Lajeado (em operação), UHE 
Tupiratins (proposta), UHE Estreito (proposta), UHE Serra Quebrada (proposta) e 
UHE Marabá (proposta). 

Para este empreendimento, prevê-se uma potência instalada de 480 MW, 

'

devendo gerar 284 MW médios de energia firme, com reservatório estimado com 
cerca de 141 km de cumprimento e 1066 km2  de área, na cota 236,0 m, e 
barragem com 3300 m de extensão, na cota 239,50 m. 

O interessado em implantar este empreendimento, a REDE Empresas de 
Energia Elétrica encaminhou ao Ibama, em 14 de janeiro de 2003, a 
correspondência CT-EM-IPU-001/03, por meio da qual demonstra a sua intenção 
em constituir processo de licenciamento ambiental para a referida UHE, tendo 
anexado memorial descritivo simplificado e mapas de localização. 

Cumpre destacar que o empreendimento localiza-se inteiramente no Estado 
do Tocantins. Entretanto, o empreendedor expôs como motivos, em sua carta de 
intenções, para dar entrada ao processo pelo Ibama o fato de os licenciamentos 
referentes a usinas hidrelétricas no Estado do Tocantins estarem sendo alvo de 
Ações Civis Públicas impetradas pelo Ministério Público Federa, e de já haver 
decisão judicial transferindo a competência do licenciamento da UHE Peixe 
Angical do NATURATINS (órgão estadual de meio ambiente) para a esfera federal, 
o Ibama. Adicionalmente, a UHE Ipueiras pode ser caracterizada como 
empreendimento semelhante a UHE Peixe Angical, com impactos ambientais 
sinergéticos entre os dois empreendimentos. 

Assim, tendo em vista as razões elencadas pela REDE Empresas de Energia 
Elétrica, o qual detém a concessão da ANEEL para implantar ambos os 
empreendimentos, além da decisão judicial estabelecida para a UHE Peixe 
Angical, que pode se transformar como jurisprudência para licenciamentos de 
empreendimentos semelhantes, sugiro que este processo seja encaminhado a 
Procuradoria Geral do Ibama, para manifestação da mesma acerca da 
competência deste licenciamento. 

Ressalta-se a sugestão de ser encaminhada, em anexo, cópia da decisão 
proferida pela Justiça Federal para a UHE Peixe, além da informação técnica 
elaborada por esta Coordenação Geral para subsidiar a Justiça, quando de sua 
decisão. 

_ C  4 us vit.  ábr~I Ciem  
Ênocirdenador de Licenciamento 
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 
DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL 

MEMORANDO N° E9 12003 - CGLIQIDILIQIIBAMA 

Em, .' de fevereiro de 2003. 

A 	Procuradoria Geral do Ibama 

/ 

Ao nos reportar a Procuradoria Geral do Ibama, utilizamo-nos do 
presente expediente para encaminhar, em anexo, o processo Ibama n° 
02001.000310/03-09 referente a Usina Hidrelétrica Ipueiras, empreendimento 
proposto para ser implantado no rio Tocantins, para análise e manifestação quanto 
a competência em proceder o licenciamento ambiental para o referido 
empreendimento. 

Adicionalmente, cumpre destacar o encaminhamento, em anexo, da 
Informação Técnica n612002 e cópia da decisão proferida pela Justiça Federal, 
que estabeleceu a instância federal, no caso o Ibama, o responsável pela 
condução do licenciamento da UHE Peixe Angical, empreendimento correlato, 
com impactos ambientais sinergéticos e localizado a montante da UHE Ipueiras. 
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Proc. 1 	W 

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

Â 

INFORMAÇÃO N° 5/2002 - CGLIC/DILIQIIBAMA 

Brasília-DF, 29 de agosto de 

Ao: 	 Coordenador Geral de Licenciamento 

Dr. Leozildo Tabajara da Silva Benjamim 

Assunto: 	Comentários gerais acerca das considerações elencadas pela ENERPEIXE 

S.A. e encaminhadas ao Exmo. Sr. Dr. Juiz Federal da 1a  Vara da Seção 

Judiciária do Estado do Tocantins, no âmbito do julgamento do mérito da 

Ação Civil Pública com pedido de Liminar, impetrado pelo Ministério 

Público Federal - Procuradoria da República em Tocantins, para o 

empreendimento denominado UHE Peixe Angical. 

9- INTRODUÇÃO 

Visando subsidiar tomada de decisão quanto à pertinência das petições juntadas pela 

ENERPEIXE S.A. ao processo sobre a Ação Civil Pública impetrada pela Procuradoria da 

República em Tocantins contra a manutenção do procedimento administrativo do 

licenciamento ambiental pelo NATURATINS, este IBAMA utiliza-se do presente documento 

para prestar os esclarecimentos acerca das informações prestadas pelo empreendedor, no que 

se refere a UHE Peixe Angical. 

• 11-O EMPREENDIMENTO 

A UHE Peixe Angical foi planejada para ser implantada no rio Tocantins, na cota de 

eservatório igual a 263 metros, possibilitando a geração de 405 MW de potência instalada. A 

rea total inundada, incluindo a calha do rio, é de 294,1 krn2 no N.A. máximo normal, 

incorporando terras dos municípios de Peixe, Paranã, São Salvador do Tocantins e 

Palmeirópolis. 

Destaca-se que o empreendimento em tela encontra-se em implantação desde meados 

de abril do corrente ano, estando, no presente momento, sendo construída ensecadeiras no 

leito principal, de forma a possibilitar o desvio do rio e o início das obras civis no barramen . 

014  "~~ 
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III - SITUAÇÃO DO LICENCIAMENTO 	 r 	[Rub4- 

O licenciamento ambiental para a UHE Peixe foi proposto ao Ibama em abril de 1999, 

momento no qual Furnas Centrais Elétricas apresentou projeto técnico em que o 

empreendimento possuiria potencial instalado de 1106 MW e área inundada de 940 km 2, 

operando na cota 287 metros. O Ibama elaborou Termo de Referência para embasar 

EIA/RIMA, tendo encaminhado ao empreendedor em agosto de 1999. 

Posteriormente, a partir do advento de um novo estudo de partição de quedas para o 

rio Tocantins, o projeto inicial foi reavaliado, tendo sido proposta sua divisão em dois 

empreendimentos: UHE Peixe Angical e UHE São Salvador. Tal mudança foi notificada ao 

ibama em 07/03/2001, por meio do ofício n° 114/2001 - SPH/ANEEL. Assim, o licenciamento 

ambiental da UHE São Salvador ficou a cargo do Ibama. 

A concessão da UHE Peixe Angical foi outorgada ao Consórcio ENERPEIXE, 

constituído pelas empresas Enerpaulo, Rede Peixe Energia e ENERPELXE, através de Decreto 

1 de 15 de outubro de 2001. Tal concessão foi outorgada de forma a possibilitar a geração e 

comercialização de energia por meio de produtor independente, nos termos da Lei n° 9.074, de 

07 de julho de 1995, e do Decreto n° 2.003, de 10 de setembro de 1996. 

O processo de licenciamento ambiental iniciou-se no Estado do Tocantins 

(NATURATINS), que concedeu Licença Prévia para o empreendimento em tela em 12 de julho 

de 2001, após análise do EIA/RIMA (Parecer Técnico CAEGP/DDS/n° 008/2001). 

Posteriormente, em 04 de abril de 2002, o mesmo órgão ambiental expediu Licença de 

Instalação, autorizando o início da implantação das obras (Parecer Técnico CAEGP/DCA n° 

034/2002). 

Ressalta-se que desde a época da alteração do projeto original, o IBAMA entende e 

reconhece a sua competência em proceder tal licenciamento ambiental, tendo sempre se 

baseado na análise das inter-relações entre este empreendimento e a UHE São Salvador, 

proposta para ser implantada a montante, além dos outros projetos em estudo ao longo do rio 

Tocantins. Neste sentido, o Departamento de Registro e Licenciamento encaminhou os autos 

do processo para a Procuradoria Geral, para manifestação acerca da com etência, mediante 

despacho (folha 06)1 Como resposta, a PROGE mai ifs ueacompetênciaé do IBAMA. 

Após manifestação da PROGE, o Ibarna encaminhou ao Naturatins o ofício n° 

01.335/01 - IBAMA/DCA, datado de 08/05/01, por meio do qual solicita cópia do EIA para 

análise do possível sinergismo deste empreendimento com a UHE São Salvador. Tal 

solicitação foi atendida pelo órgão estadual de meio ambiente - OEMA em 18/05/01, através 

do oficio/ pres/Naturatins n'392/2001. 

Em meados de novembro de 2001, o Ministério Público Federal impetrou Ação Civil 

Pública contra a UHE Peixe Angical e o Consórcio ENERPEIXE, tendo por base o argumento 

de que o órgão estadual de meio ambiente, especificamente o Naturatins, não possuía 

competência para proceder tal licenciamento por entender que estaria localizado em rio 

Federal (Tocantins), A Justiça Federal de 1' Instância, após avaliar o mérito da Ação, concedeu 

liminar suspendendo a eficácia do EIA/RIMA e determinando o OEMA a encaminhar o 

W,O, 	-v—  
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processo de licenciamento ao IBAMA. Esta liminar foi cassada e o mérito da questão 

permanece em juízo. 
Fis.: 4 3 
Proc.: 3P10

[03  
III - CONSIDERAÇÕES/ESCLARECIMENTOS 	 Rubr.: 

Em função de o Consórcio ENERPEIXE ter juntado duas petições aos autos do 

processo que julga o mérito da Ação Civil Pública impetrada pelo MPF, além da necessidade 

de informações pertinentes à questão ambiental do empreendimento anteriormente 

mencionado, de forma a subsidiar manifestação jurídica para tomada de decisão da Justiça 

Federal quanto ao mérito da referida Ação, o IBAMA utiliza-se deste documento para prestar 

os esclarecimentos que se seguem: 

• O projeto de implantação da Usina Hidrelétrica de Peixe Angical compõe, juntamente com 

outros 10 projetos, alguns dos quais já em operação, o inventário do potencial energético do 

rio Tocantins. Trata-se de um rio federal, que corre por terras de quatro Estados da 

• Federação, e que se encontra planejado e dividido para formação dos projetos dos 

reservatórios de Serra da Mesa (em operação), Cana Brava (em operação), São Salvador, 

Peixe Angical, Ipueiras, Lajeado (em operação), Tupiratins, Estreito, Serra Quebrada, 

Marabá e Tucuruí (em operação). Destaca-se que cada um destes li reservatórios, quando • 
em operação, interferirão uns nos outros, tanto em termos hidrológicos, como em termos de 
geração de energia. 

• Alguns dos impactos ambientais causados por empreendimentos hidrelétricos são 

multiplicados progressivamente em cenários como o que se apresenta no rio Tocantins, 

onde se propõe a substituição dos ambientes lóficos por lênticos, a partir da formação de 

reservatórios em cascata. Um exemplo disso é o desaparecimento de praias ao longo do rio, 

tendo em vista que o reservatório mais de montante (Serra da Mesa) retém o sedimento 

disponível para abastecer tais praias. Outro exemplo é a segmentação dos ambientes 

causando isolamento das comunidades aquáticas, interferindo nas rotas migratórias dos 

peixes, especialmente os reofílicos. Há também o problema da deterioração da qualidade 

das águas, visto que o reservatório de Serra da Mesa possui alto tempo de residência e 

ainda que os reservatórios de jusante possuam baixo tempo de residência (operam a fio 

d'água), o cascateamento dos reservatórios impossibilita a depuração e melhoria das 

condições do corpo hídrico. Assim, a gestão integrada destes impactos e a adoção de 

medidas adequadas para a bacia hidrográfica, utilizando-se critérios semelhantes, é a forma 

mais adequada para se mitigar os impactos advindos da formação destes reservatórios. 

• Um exemplo prático do que acontece na ausência de uma gestão integrada refere-se ao 

encaminhamento, por parte do NATURATINS, de Ofício/DCA/NATURATIN5 n° 

099/2002, em 22 de março de 2002, e por meio do qual a Instituição solicita deste Ibama 

providências para apurar as causas para a redução das águas supostamente ocasionada 

pelos empreendimentos de Cana Brava e Serra da Mesa. Cabe ainda exemplificar que em 18 

de maio de 2001, por meio do Ofício/ PRES/ NATURATINS n° 392/2001, essa Instituição 

solicita informações arca da existência de programas ambientais para trecho de jusante da 

UHE Cana Brava.e ~ ÀY 
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Especificamente para os empreendimentos de São Sahaaor e Feixe Angical, desde a 

vistoria técnica realizada para subsidiar a elaboração do Termo de Referência, o Ibama vem 

sinalizando no sentido da existência de sinergismo entre os impactos ambientais destes 

empreendimentos. Naquela oportunidade, a equipe de Furnas Centrais Elétricas, empresa 

responsável pela contratação dos estudos ambientais e desenvolvimento do projeto UHE 

São Salvador em sua fase inicial, informou os técnicos do Ibama que a casa de força deste 

empreendimento irá trabalhar afogada pelo remanso do reservatório da UHE Peixe. 

• Outra informação prestada à época foi a de que se não fossem implantadas 

concomitantemente, o remanso irá atingir área de influência de São Salvador, havendo a 

necessidade de desapropriação destas terras, que serão posteriormente inundadas, quando 

da formação do reservatório de São Salvador. Tal fato pode ser comprovado a partir da 

análise dos mapas topográficos onde se plotam o reservatório de Peixe e a barragem de São 

Salvador. Assim, os proprietários de terras localizados na região do remanso de 

Peixe/barragem de São Salvador são influenciados e impactados diretamente pelos dois 

o 	empreendimentos, o que demonstra o sinergismo. 

• Da mesma forma, as áreas de influência delimitadas para o meio sócio-econômico se 

interseccionam em algumas regiões específicas (municípios de São Salvador, Palmeirópolis 

e Paranã), o que demonstra o sinergismo dos impactos relacionados à atração populacional 

e a sobrecarga aos serviços dos municípios (saúde, educação, moradia), como exemplo. 

Ainda, no estudo de Impacto Ambiental apresentado para a UHE São Salvador, os 

municípios afetados se encontram ligados a "rede de hierarquia urbana e polarização entre as 
cidades", que vão desde Palmas/TO até Goiânia/CO. Dessa forma, fica evidente que os dois 

empreendimentos possuem a mesma área de influência indireta, tendo em vista que a UHE 

Peixe Angical está localizada a jusante do futuro barramento de São Salvador. (EIA/RIMA 

UHE SÃO SALVADOR, Parte A IV -17/18 e Parte C - 3519/02-60-A1-4001-0) 

• Em termos físicos e bióticos, tais relações sinergéticas são ainda maiores, visto que o 

ambiente similar em que os empreendimentos serão implantados não é estático e não está 

• 

	

	concentrado e influenciado apenas pela porção da bacia hidrográfica que alimenta os dois 

reservatórios. 

• Especificamente em relação ao teor da petição juntada ao processo por parte da 

• ENERPEIXE, o requerimento para continuação das obras de construção da ensecadeira, por 

cinco meses, apesar de se constituir em pedido justo no sentido de não se atrasar o 

cronograma de obras, gerando prejuízos a todas as partes envolvidas, fundamenta-se em 

preceitos pouco claros e imprecisos. Ainda que haja necessidade de vistoria às obras para 

reconhecimento do estágio de desenvolvimento das mesmas, a indicação da necessidade de 

cinco meses para conclusão da ensecadeira é imprecisa, visto que em empreendimentos do 

mesmo porte que a UHE Peixe, as obras de desvio do rio, em suas duas fases (desvio de laa  
fase, que corresponde ao estágio atual das obras, e o desvio de 2' fase), duram entre oito e 

doze meses. Tendo em vista que já está em implantação desde abril de 2002, o prazo de 

cinco meses para a conclusão da ensecadeira parece, num primeiro momento, exacerbado. 

Proc.: 3'tO(03 

Rubr.: 
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Rubr.: Wk 
Destaca-se ainda que a implantação de ensecadeiras de jus 	 te_ao local.  
previsto para implantação do eixo da barragem deveria estar concluída no início do período 
das cheias, que se inicia no final de setembro. 

• Adicionalmente, no que tange ao risco ambiental de destruição pelas águas do período de 
cheias do rio, releva destacar que o rio Tocantins apresenta, nos dias atuais, um regime 
hidrológico bem regularizado em função da formação dos reservatórios de Serra da Mesa e 
Cana Brava. Assim, apesar de reconhecer a necessidade de continuidade das obras de 
desvio do rio e o risco de que o empreendedor perca o investimento, tanto em tempo como 
em aporte financeiro, além do risco ambiental associado, estes riscos podem ser 
contornados em razão da possibilidade de regularização das vazões do rio. 

Assim sendo, pelo que se pode observar dos fatos expostos e acima aludidos, o Ibama 
entende não existir necessidade de realização de prova pericial para que se determine a 
extensão do impacto ambiental proveniente da Usina Hidrelétrica de Peixe Angical, conforme 
requerimento da petição juntada pelo Consórcio empreendedor ao processo objeto de 
julgamento na Justiça Federal. 

Conclui-se dos fatos expostos que apenas com a gestão integrada dos impactos 
•1bientais relacionados a todos os empreendimentos do rio Tocantins é que será possível 
propor, de forma ordenada e utilizando-se dos mesmos critérios, medidas e planos de controle 
capazes de mitigar, de maneira mais eficaz, os impactos relacionados e desenvolvidos a partir 
da implantação dos projetos propostos. Deve-se sempre ter em mente que os 
empreendimentos não podem ser vistos de forma isolada e estática, como se os ambientes 
modificados não apresentassem inter-relações entre si. Apresentam sinergismos, os quais pode 
ser melhor avaliados, conjuntamente, numa única esfera. 

s.rn.j 

À consideração Superior 
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PODER JUDICIÁRIO 	 1' 

JUSTIÇA FEDERAL DE IU  INSTÂNCIA 
SEÇÃO JUDICIÁRIA JUDICIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS  

DECISÃO N°  (T)) .50.01/2002 	 FIs 
PROCESSO w°  2001.43.00.002955-1 	- 	 10 VARA FEDERAL 	1 Proc. 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA 	 - 	 CLASSE 07100 	Rubr. . 	

. 

REQUERENTE: MINISTÉRIO PúBLico FEDERAL 
REQUERIDO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS 

NATURAIS RENOVÁVEIS E OutRos 

DECI SÃO 

o 	 Trata-se de AçÃo CIVIL PÚBLICA proposta pelo MiNIsJ'In 

PÚBLICO FEDERAL em face do INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS 

NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, INS1STUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS e 

COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - CELTINS, objetivando a 

concessão de medida liminar a fim de: 

- determinar ao NATURATINS que se abstenha de condu»i 
o processo de licenciamento ambiental das obras da UHE Peixe; 

2 - suspender os efeitos do Termo de Referência d 
EIA/RIMA e da licença Prévia (LP), até o efetivo julgamento do mérito cki 

presente ação; 

3 - determinar ao consórcio CELTINS que se abstenha de 
realizar quaisquer obras relacionadas à construção da UHE Peixe; 

O 	 4 - determinar ao NATURATINS o encaminhamento n 
IBAMA de todo o processo de licenciamento ambiental das obras da Ul 
Peixe, até ulterior decisão judicial. 

No mérito requereu (1) a declaração de nulidade 
processo de licenciamento ambiental da UHE Peixe a partir 
elaboração do Termo de Referência, conduzido pela NATURATINS e (ii) 
declaração de competência do IBAMA para conduzir o processo 
licenciamento da UHE Peixe. 

Apresenta os documentos constantes do volume (inexo. 
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PODER JUDICIÁRIO 	 's.: 	4 	 Proc.: 
JUSTIÇA FEDERAL DE 1 INSTÂNCIA 	

- 	[E sEçÃo JUDICIÁRIA DO ESTADO DO TOCANNS 	 proc.: 3'lO_ 	 FI. 11 	 . 
Processo no 2001.43.00.002955-1 - Decisão 	 Proc.  

Rubr. 
Os Requeridos foram notificados para, nos termos d arlig 

da Lei no 8.437/92, se manifestarem sobre o pedido (t. 292). 

A Companhia Energética do Estado do Tocantins - CELTINS 
apresentou sua manifestação argüindo a sua ilegitimidade passivo e 
requereu a extinção do feito, sem julgamento do mérito, em relação à SU( 1 

pessoa (tf. 299/306). 

Às ff. 453/481, a ENERPEIXE S/A requereu a exclusão rki 
CELTINS da presente demanda e a sua inclusão, tendo em vista ser ela a 
empresa líder do Consórcio Enerpeixe, detentor da concessão pri 

construção da Usina Hidrelétrica Peixe-Angical. Pugnou pnlo 
indeferimento da medida pleiteada (ff. 453/481). 

O IBAMA afirmou nada ter a opor aos pedidos formulados 
pelo Ministério Público Federal, reservando-se o direito de opinar 
conclusivamente em outra fase processual (ff. 486/487). 

Por fim, o NATURATINS apresentou sua manifestação, às lÍ. 
4921509, afirmando a sua competência para proceder ao licenciamento 
ambiental da aludida UHE e, requereu, ao final, o indeferimento da 
medida liminar. 

Pela manifestação de f. 513, o Ministério Público Federal 
requereu a emenda à inicial para inclusão no pólo passivo da empresa 
ENERPEIXE S/A. 

É o relatório. 

DECIDO. 

Fulcrado no art. 41 c/c art. 264, ambos do CPC, defiro o 
pedido de emenda à inicial de f. 513, admitindo a inclusão no pólo 

. 

	

	passivo da empresa ENERPEIXE S/A, em substituição à requer: la 
Companhia Energética do Estado do Tocantins - CELTINS. 

Ab inítio, verifico a existência dos requisitos essenciais para a 
concessão da medida liminar pleiteada, conforme permissão do art. 4° do 
Lei n° 7.347/85. 

01. 	DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DOIBAMAPARA 
LICENCIAMENTO DEUHEPEIXEANGICAL 
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JUSTIÇA FEDERAL DE 1 INSTÂNCIA 	 18 	FI. 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS 	 (L 
Processo n° 2001.43.00.002955-1 - Dedo 	 Proc.: OtQ3' 	 Fis 

Rubr.: 	 Proc. .Õ7 

	

1 	 Rubr. 
A questão, do ponto de vista jurídico, é de fácil solução, 	- 

que se conheça o sistema de organização Política-AdministraBva do 
federalismo brasileiro, vejamos. 

A Constituição Federal adotou, como forma de Estado, o 
Federalismo, em que os Estados ao ingressarem na Federação perdem ci 
soberania, conservando, apenas, uma autonomia Política-Administrativa 
limitada. 

Dentre os princípios que regem o Federalismo brasileiro 
encontram-se o da repartição constitucional de competência entre (1 

União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, bem como o da 
possibilidade constitucional de intervenção federal, para manutenção do 
equilíbrio federativo (Alexandre de Moraes, 90 edição, in Direilu 

Constitucional, p. 256). 

Conjugando os dois princípios referidos supra, conclui-se que 

S 	apenas a União, excepcionalmente, pode intervir nas competências dos 

Estados-membros, sendo impossível a intervenção ao cor  jrjou q 
intervenção de um Estado-membro em outro. 

or esta razão que cabe à União dirimir as questões que 
tenham repercussão regional ou nacional. Não fosse assim, haveria 
intervenção de um Estado-membro em outro, à medida que um do' 
Estados envolvidos viesse a disci plinar uma questão regional. 2, 
intervenção do Estado na União, também se faria presente, caso o Estado 
membro pudesse disciplinar questões de ordem nacional ou que aíett 
interesses ou bem da União. 

- 	 É esta a lógica que leva ao entendimento pacífico de que a 
Constituição e leis de um Estado-membro não têm aplicação perante o 
União nem em outro Estado-membro. 

o 	Como prova desta assertiva, vê-se que a Constituição Federal 
conferiu a atribuição (competência lato senso) a órgão da União (Polícia 
Federal) de investigar crimes de competência da Justiça EstaduaL 
quando os mesmos tenham repercussão interestadual (art. 144, § 1 0, 1, 

CF/88), sendo que as investigações dos crimes praticados contra bens o 
interesse da União estão a cargo exclusivamente da Polícia da União (art. 

144 §1° IV, da CF/88). 
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JUSTIÇA FEDERAL DE 1@ INSTÂNCIA 
SEÇÃO JUDICIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS 
Processo n° 2001.43.00.002955-1 - Decisão 

1 	1 	sirvo 
Is.:  

lproci_0(0l L..a 

Rubr. : 
Proc. 

Trazendo-se o referido raciocínio para a questão analI 
nos presentes autos, conclui-se que o IBAMÃ terá comp e tência para 
fiscalizar e conceder autorizacão ambiental para a construcão de obras 
aue tenham repercussão realonal ou aue afetem bens ou interesse du 
União 

In casu, a construção da UHE Peixe Angical se dará no  rio 
Tocantins, o qual é bem da União, por banhar os Estados do Tocantins, 
Maranhão e Pará, conforme preconiza o art. 20, III, da CF/88. 

Assim, a competência do IBAMA paro licenciara construção 
da UHE Peixe Anaical independe de haver ou não repercussão reqional, 
pois admitir que óraão estadual, fr casu o NATURATINS, venha fiscalizar e 
conceder autorização para construção de obras em bem da União. esta r-
se-6 admitindo intervenção do Estado-membro na União, o que é 
impossível no sistema constitucional em vigor. 

O impacto regional de que trata o art. 10, § 40, do Lei r 
• 6.938181, a ressair a competência fiscalizatória do IBAMA, só é exigido 

quando a obra não afetar bens ou Interesse direto da União, pois nesta 
última hipótese tem-se como presente o impacto ambiental nacional, de 
que trata o mesmo diploma le-gal, onde, expressamente, reconhece a 
competência do IBAMA cara o licenciamento ambiental. 

Esclarece-se que não consta dos autos termo de delegação 
para licenciamento ambiental da Usina UHE Peixe Ançiical  por parte do 
IBAMA a favor do NATURATINS, conforme permite o § 20, art. 40,  do 
Resolução 237197 do CONAMA. 

Ressalte-se que atualmente é pacífico o entendimento de qu' 
os crimes contra o meio ambiente, praticados em rios ou territórios da 
União, são de competência da Justiça Federal, órgão da União. 

Pois bem, o "Jornal do Tocantins", de 09/01/2002, traz corno 

de manchete principal de capa a notícia de morte de animais pertencentes 
à fauna aquática do rio Tocantins, em razão da construção da Ul li: 
Lajeado, pelo mesmo grupo empresarial, por falta de adoção dos 
programas adequados para a proteção do meio ambiente. Observe-se 
que a licença para a construção da UHE Lajeado foi concedido pelo 
órgão deste Estado - NATURATINS. 

4 
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sirvo 
Fis.: 	c (O 	Proc.: 

Proc.:3 	 FF. 

Rubr.: 	

Proc. 1 Rubr 
No mesmo sentido é o entendimento do Egrégio Ubtu  

Regional Federal da 1° Região, em recentes julgados, abaixo transcritos: 

PODER JUDICIARJO 
JUSTIÇA FEDERAL DE 1 INSTÂNCIA 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS 
Procem n° 2001.43.00.002955-1 - Dedo 

. .: 	......... 

. 

0' 

. 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROJETO DE 
IMPLANTAÇÃO DA HIDROVIA DO MARAJÕ. PARECER DO IBAMA 
CONCLUINDO PELA COMPETÈNCIA ESTADUAL PARA O 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL. PEDIDO ;  DE EXTINÇÃO DO PROCESSO 
POR PERDA DO OBJETO. INADMISSIBILIDADE. PROTEÇÃO AO MEIO 
AMBIENTE. 

- insurge-se o Ministério Público, em sede de ação civil pública, contra a 
celebração de contrato para construção de canal de intertigação de dois 
rios, que se constitui em parcela do projeto de implantação da Hidrovia do 
Marajó, sem a obtenção de prévio licenciamento ambiental, contrariando 
disposição do edital e termo de ajustamento de conduta firmado entre, as 
partes. 
II - Sendo bem mais abrangente o fundamento da ação principal, não se 
discutindo apenas a competência para o licenciamento ambientai, a 
emissão de parecer pelo IBAMA, declinando de sua competência cio 
licenclador ambiental, não acarreta a extinção do processo por perda de 
objeto. 
III - Sendo certo que, em sede de agravo, não se exerce cognição 
profunda e exaurlente do mérito da causa, revelando-se ainda duvidosa a 
só competência estadual para o licenciamento do projeto, até porque a 
obra teve como justificativa a melhoria de comunicação entre as cidades 
de Macapá e Belém, mostra-se acertada a decisão agravada que, com 
cautela, decidiu por não extinguir o processo e manter a decisão que não 
autorizava o Inicio das obras, uma vez que não foram seçuIdos todos 
os pressupostos à sua concreção. 
IV - Necessário cautela na aplicação dos recursos públicos em obras 
vultosas, para o que deve, necessariamente, preceder todo um 
procedimento de licenciamento ambiental, a fim de se implantar o 

Inviabiliza o proieto. 
V - Agravo de instrumento Improvido. (TRF11 Região, AG ,r, 

1999.01.00.105060-0/PA, rei. Juiz Fagundes de Deus, DJU de 1010912001 
p. 1501.) 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇ() 
CIVIL PÜBLICA. DECISÃO CONCESSIVA DE PROVIMENTO LIMINAP. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO: REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DA 
LIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL: NÃO-CABIMENTO. CONSTRUÇÃO 
DE USINA HIDRELÉTRICA EM RIO DE DOMINIO DA UNIÃO E QUE 
ATRAVESSA ÁREAS DE TERRAS INDIGENAS. ESTUDO DE IMPACTO 
AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL: COMPETÊNCIA DO IBAMA. DISPENSft, 

1 Destacamos. 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL DE ? INSTANCIA 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO TOCANT1NS 
Processo no 2001.43.00.002955-1 - Decisão 

Pro: 	lo(o 

sjrro 
Proc.: 

tOC. 

DE LICITAÇÃO: REQUISITOS (ART. 24 DA LEI N° 8.664. 
APROVEITAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS EM TERRAS 
INDIGE NAS: NECESSIDADE DE PREVIA AUTORIZAÇÃO DO 
CONGRESSO NACIONAL. 
1. Não cabe agravo regimental da decisão que confere ou nega efeito 
suspensivo em agravo de instrumento (artigo 293, § 30, do RI/TRF - 1' 
Região) 
2.0 objeto do agravo de instrumento, interposto contra decisão concessiva 
de provimento liminar, cinge-se ao reexame dos pressupostos para a sua 
concessão: fumus bon! juris e periculum In mora. 
3. É Imprescindível a Intervencão do IBAMA nos licenciamentos e 

snlflcattvo Impacto ambiental, de âmbito nacional ou regional, gue  
afetaram terras indígenas ou bem de domínio da União (artigo 10, caput 
e § 40, da Lei no 6.938181 dc artigo 40,  1. da Resoluço no 237197 do 
CONAMA. 
4. A dispensa de licitação prevista no artigo 24, XIII, da Lei n° 8.666/93 
requer que a contratada detenha inquestionável reputação ético-
profissional. 
S. O aproveitamento de recursos hídricos em terras Indígenas somente 
pode ser efetivado por meio de prévia autorização do Congresso Nacional, 

• na forma prevista no artigo 231, § 3 0, da Constituição Federal. Essa 
autorização deve anteceder, Inclusive, aos estudos de Impacto ambiental, 
sob pena de dispéndios Indevidos de recursos públicos. 
6. Agravo regimental não-conhecido. 
7. Agravo de instrumento a que se nega provimento2. (TRF/1 4  Região, 6 
Turma, AG n° 2001.01.00.030607-5/PA, rei. Juiz Alexandre Machado 
Vasconcelos, DJU de 2511012001, p. 424.) 

02. 	DA COMPETÊNCIA SUPLETIVA DO IBAMA PARA LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL DA CONSTRUÇÃO DA UNE PEIXE ANGICAL 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, 
0 exercendo competência que lhe foi conferida pela Lei n° 6.938181, editou 

a Resolução n° 237/97, exigindo em seu art. 20 condições para que os 
órgãos estaduais de proteção ao meio ambiente possam conceder 
licenciamento ambiental, vejamos: 

"Art. 20 - Os entes federados, para exercerem suas competêncfri 
licenciatórias, deverão ter implementados os Conselhos de Meio 
Ambiente, com caráter deliberativo e participação social e, ainda, 

2 Destacamos. 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL DE ? INSTÂNCIA 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO TOCAN11NS 
Processo n° 2001.43.00.002955-1 - Dedsão 

sjrro 
FIs 	& 	 Proc.: 

Proc.: 	
FF. 

Rubr.:__________ 

possuir em seus quadros ou a sua disposição profissionais IegalrhYe 
habilitado53." 

Conforme se infere do documento de f. 518, o Estado do 
Tocantins ainda não possui Conselho Estadual de Meio Ambiente em 
funcionamento, pois a posse dos conselheiros, prevista para o dia 
17/12101. foi adiada sine die. 

Destarte, ainda que o IBAMA não tivesse competência 
originária passaria a ter supletivamente, por imposição do art. 70  da 
Resolução supra referida. 

Conforme noticiado nos autos, já houve a assinatura do 
contrato de concessão para a construção da UHE Peixe, em 07111/2001, 
com previsão de início imediato da instalação do canteiro de obras, de 
forma a caracterizar o periculum in mora, ante a iminência de ocorrência 
de significativo impacto ambiental para a fauna aquática do rio 

. 

	 Tocantins, bem da União. 

Ao contrário do afirmado pela requerida ENERPEIXE S/A, 
entender-se que o licenciamento ambiental deva ocorrer por parte do 
IBAMA não implica emparalisaçãode obra, mesmo porque essa ainda 
nãoseiniciou, havendo, apenas, a licença prévia concedida por órgão 
incompetente,no caso o NATURA11NS. 

Causa-me estranheza atamanhoobjeçãoapresentada pelos 
Requeridos quanto àpossIbIlidadede_  fiscalização da construção daobra 
por partedoIBAMA. 

Ante todo o exposto, CONCEDO a liminar pleiteada, para: 

1 - SUSPENDER a eficácia do EIA/RIMA e da Licença Prévia 
concedida pelo NATURATINS para construção no rio Tocantins da UHE 
Peixe Angical; 

2 - DETERMINAR ao NATURATINS, por seu presidente, que 
encaminhe ao IBAMA - Superintendência Regional no Estado do 
Tocantins, no prazo de 05 (cinco) dias, todo o processo de licenciamento 
ambiental das obras da UHE Peixe Angical, devendo referido ente 

3 Deslacainos. 

7 
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SJÍTO 

PODER JUDICIÁRIO 	 Eis.: 	3 	 Proc..: 
JUSTIÇA FEDERAL DE ? INSTÂNCIA 	 1 FF.  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS 	 Proc.: 3 O O 

PrOCeSSO no 2001.43.00.002955-1 - Decisão 	 Rubr.:_________ 

Pto  
autárquico se abster de conduzir o mencionado proce_ Rub  
licenciamento ambiental; 

3- DETERMINAR ao Consórcio ENERPEIXE S/A que se abstenha de 
conduzir quaisquer obras relacionadas à construção da aludida Usina, até 
que halo concessão de Ilcenca pelo 6rão competente. IBAMA, sob pena 
de pagamento de multa diária que fixo, de ofício (art. 11, parte final, da 
Lei n°7.347/85), no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

Proceda-se às devidas baixas em relação à requerida 
CELTINS. 

. 

Intimem-se. Citem-se. 

Palmas (TO). li de 

ALDERI9 RoÃ SÀNTâS 

Juiy%ederal 20  Vara, 
respondendo pela 1° Vara 

M. 
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JUD1CLÁRIO 

.j RUaP*sIO i 	 r 
ProCSa.ø na Origles 3001.43.00.O 

3*41-2002) 

V2 61 
0.0022964LTP 	 Proc. 

Rubr4 

P1OCZÃDOR 
RIQUU.IDO 
IXP*T*1*TX 

DsnhiIz4aãDoR nDSI1L.)uaxD1Tz 
t UZTU7O TVKIZA DO TOC1?2)S 

DO OCãJTIIS 
• Dl. ?SLZO ido ÃTUI 

tzo rlRkL DA VIII 
1 MIEST*E0 PeBLIOO ?IDU&i E  

P * e x o .i 

1 - 	 Trata-o@ de pedido de recon.i4eração interposto de 
decisão ousponsiva dam efeitos da medida liminar deferida nos autos 
dá Ação Civil Publica no 2001.43.00.002955-1-TO, ajuizada pelo 
Mirtistrio Ph1ico Federal cosi 0 intuito 4* impedir que o Iutituto 
Naieza do Tocantins - (M'WZATXN8 conduza a processo de 
licenciamento ambiental das obrao do empreendimento denominado Wi 
Feixe-Anical, com declaração d* nulidade dos atos já realizados, e 
de obter o reconhecimento da competneia do Instituto do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Ran0ávei.-I14A para coduçLo 
desse prcesa. 
2 - 	 A decisão que se pretendo reconsiderar, no eneeseial, foi 
proferida ra ou~os tezmoe 

% Nxõ é o fato da o rio paroorrer mais da 
um estado da Federação que as obras nele 
rsa1tadae. como construção de 
hidrelétrica, determinarão a atribuição do 
IEAMA para seu licenciamento. Não. O que 
se deve obs.tvsr á as obras causarão 
Impacto anibientaL &u outro untado. 

M em favor dos requerentesmua 
bani iur.s 

A liminar concedida pelo ilustre juiz a 
quo, Alderice Rocha santos, causará greve 
].enão econ&toa aO ROtaM do Tocantins. A 
paralisação da Usina Hidrelétrica 
Peixe-Augical causará prejuízo económico, 
grave, rua só ao estado como a toda a 
populamlø tocantinense. 

Ante o exposto, derí= O p.dIdo 4o 
auspensio para permitir que as obras de 
ma veia* .&nqical tenham proae.guia.nto 

vrá 1 .çQA. i3 	 W.$EGD&LSO fl. CATLOaJ1IJ$AO8S 200200321& 44 IORELTWCA ug 
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FIs 

p00R jucciARiO muar,,  2OO2.OQOOT 3.0/ V  

a 	PM Iij TR$BUNAI. ReGDNAI- ?ED!RAL DA 1 RREG" I  
- 4 	 as5 

a)gnfatizeMe, trata- se da OonSt?UÇãO 

de urna usina hidrelétrica no rio 
To$i1tin$I A prevalecer a decielo 
uap.naiva da liminar, o deCtiflo de um rio 
dessa dimensão est& entregue a um 
instituto ambienal estadual, do estado de 
Toc5flin8. Não •e trata de um pequeno 
aproveitamento hidr.êtrico, tanto que o 
r.preeamento das águas importar& na 
forea;&o de um lago de 120 km de extensão 
e a Inundação de 24 (duzentos e noventa e 
quatro) kni2, aubmergindo cidades, 
povoados, animal, e plantas. 

No rio Tocantins, et1 prevista a 
implantação de uma série de usinas 
hidrelétricas, as quais, urna vez 
definitivamente consolidada., acarretarão 
urna sério de impactos aderentes, teto • é, 
provenientes do •f eito sinergético. Tal 
efeito sinergético, em uma mesma bacia 
hLdriea, implica necessariamente a 
necessidade de análise aniantal por parte 
de ia On.tco Õrg&o, que somente pode ser o 
INM - dado o seu caráter nacional. 

Dúvida 	 ;;;;;rinto 
hidxsltrioc se dará am rio da União 
Poderei, conforme dicção do art. 20, til. 
da Ooeatitui10 da República. 

Ern razão do empreendimento afetar bem da 
União Federal, exaurge o Interesse do ente 
federal em baia avaliar os impactos 
ambientais produzidos. até porque 4 de 
entendimento tradicional no Direito 
Administrativo que a competência para o 
exercicjo do Poder de Policia (a o 
licenciamento ambiental decorre do Poder 
de Policia) pertence ao ente que detém a 
comp.tlncie Constitucional para legisla r  
sobre a matéria. 

A ......................................A 
decisão de suapender a liüinar, da lavra 
do então iTujz-Presidente Tourinhf Neto, 
deve ser revicta &nt.ee que se consumem 
atoa, dóorrent.a da realizaçAo de obra, 
que comprometam o êxito da decisão 
Judicial que contjtuj o mérito da ação 
civil publica: definir qual o órg&o 
ambiental competente para licenoié-la. 
Este 4 o carne da queet&o, que está posto 
era primeira instincia. e não a proibição 

i.r IFCtAq 	 ago diã 	iWIIi.i. 7Dl4T 	ai 

fF
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de se construir aCta 	 r outra 
usina. nem a obtuç&o do esforço de 
aup.raç.o da crise energética do Pala, 
como, abaurdantante, sugere a decisão que 
se pretenda revogar. 

....................... 	 . ......De 
volta ao mai.s grave equivoco do ilustre 
prolator da au.pensAo da segurança, 
percebe-ac que ele autorizou, ex off.LcLo, 
o 'proeseguimento ,  de obras que não 
estavam autorizadas pela Licença Prvia 
emitida pelo NATURATKS, o que equival. & 
emiuto de LicPflça de :nstalaçlo, que nem 
sequer havia aic10 solicitada pela 
agravante, 	seja. 	em 	juizo, 	seja 
admlniatrativainente." 

4 - 	 Poatericrmente & decisão que suspendeu os efeitos da 
decisão do juízo de origem, em Agravo de Instnrito, interposto pela 

B/A, a aeergadora Federal Selene Maria de Almeida negou-lhe 
o efeito euspeisivo requerido: 

V.rificm-ae, dou autos, que a Conatruçao 
da UNZ Peixe Angical se dará no rto 

. Tocantins, 	que 	banha 	os 	Estados 	do 
TocaxitiflB, MararLbAo 'e ParC. 

Ora, dispõe a ConptituiCIø Federal 
Art. 20. elo bana da Urjilo: 

(,1.) 

III 	- 	os 	lagos, 	rios 	e 	quaisquer 
correntes de água em terrenos de seu 
dom.tnio, 	ou que ba~ mais 	da 	i 
*atad, 	sirvam de limites 	ccitt outros 
pauses, 	ou 	se 	estendam 	a 	território 
estrangeiro 	ou 	dela 	provenham, 	bem 
como os terrenos marginai, e as praias 
2uviais, 

VIII 	- 	O. 	põkazeoiail 	de 	•fl*rgia 
JgdrLuI4oa. 

Mote-ao, 	ainda, 	que a Lei no 	6.938/91 
preceitua 

Ô 	
A Art. 	10. 	A 	construção, 	instalação, 

ampi iaçCo 	e 	iuiu5ianainento 	de 
estabelecimentos 	• 	atividades 
utilizadores 	de 	recursos 	ambientais, 
cnaideradoa efetiva e potencialmente 
pol.z1doraa, 	bem 	como os 	eapazea 	eob 
qualquer 	forma, 	de 	causar 	degradaço 
ambiental., 	dep.ndero 	de 	prévio 
licenciamento 	de 	6rgCo 	estadual 
coripetente, 	integrante 	do 	Sistema 
Nacional do Meio Ambiente 	SSNA1tA. e 

F'09.62 i1WUI$L 	2aN7D4lCI$t 	ad MI2I(a1.a... 
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do Instituto BraiI' 	Meio 
Ambiento 	a 	Recuraog 	Naturais 
euv&veis - IBAMA, em carater  
supletivo, aem prejuza de outras 
Ucengaa exigivais. 

4 Compete ao Instituto brasileiro do 
19610 Ambiente • Resursos Naturais 
Ianav&v,La — ZUNA o 
previsto no aaput desta artigo, Ao 
caio 4a ttivida.d.a e oas com 
•.gnificstivo 1m,eato enbisntaL, da 
libito z*aaional ou r.gional. 

Não se pode olvidar que o rio 'Vocantina, 
a ser afetado pelo empreendimento, seja um 
bem do domínio da tlni*o. 

Mister salientar que, segundo consta nog 
autos, o projeto para a construçAo da 3Hg 
P*ixe Angical envolva alagamento de grande 
área, injormac5o suficiente para que se 
conclua, em juízo preliminar, que o 
inIpactc, ambiental será siniftcativo. 

Dessa forma, ante a qualidade do bem 
afetado e a dimonsio do impacto ambiental, 
conclui-o ser i,npreicindivel a 
intervençKo do IBAMA, em todas as etapas. 

De tudo isso exiurgem o fumus boni luro 
o per.cu1um La mora. O diwpdndiõ 

Indevido áa dinheiro publico deve a 
obstado linijnarinenta. 

	

Aiuim, 	por 	se 	apresentar 	bem 
fundamentada a decisáo agravada, na 
entendo prudenté decidir, desde logo, pelo 
inicio das obras, que se revelam de grande 
magnitude, se nø eeu.1u ela todos os 
pressupostos £ sua conereçio. 

/ \ 	 Cngidcrsnda prøn,lnr,as os pressupoetas 
1 	 que recatandaru a concessão da liminar na 

aludida açao civil pública, nego o efeito 
suspensivo requerido'. 

Carreta afigura-ao-me a decisão, proferida pelo juizo 
natural wn grau de recurso, com análise, ainda que preliminar, do 
mio da contravraia. 
6 - 	 De outro lado, a Supensfto de Segurança visa a tutelar 
ifltere8es públicos da alta releváncia, evitando que a decia&o 
produza efeitos capazes de trazer grave prejuízo á ordem, à saúde, á 
eguranca e & economia piblicas. 

7 - 	 Na espécie, entendo que riào ficou exaustivamente 
demonstrada a existência dos pressupostos autorizadores da medida de 
contracautela. Ao contrária do alegado pelo Requerente, há 
possibilidade de grave belo caso a obra, que, obviamente, trará 
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importantes içactce ambientai., a)..4nt de despesas com dinheiro 
público, nela licenciada por quem não tem competência para cenojã-
La. 

fl&o fora isuo, mu ilustre anteceusor deferiu o pedido 
apara permitir que es obra. da UNig P.ix. AAgical tenham 
prosseguimento , , ou seja, ultrapassando a etapa da ieena Previa, 
autorizou a ocnruç&o da obra que, segundo a Minitrio Publico 
Federal, ainda não bavia sido iniciada, atropelando te4oa ou 
procedimentos de veificaç&o do impacto da obra, •atsrdo o 
emprs.mtdL**nto Aur.0x194d0 a cqnstrutr a c*tsiXo da obras (...)". 
(FIO. O4.) 

9 - 	 Ora, a Ação Civil Pública objetivou alcançar provimento 
juriedictõnal para declarar a nulidade do processo de licenciamento 
ambiental da Usini nicixelétric* de Peixe Angic*1 (t7H — Peics ~cal) 
e para fixação da cosnpstncis do Instituto Braalleiro de Meio 
Ambiente — IBAM para conduzir o mencionado processo administrativo. 
Com  a daoi*o suspensiva, porém, na forma prolateda, amplia-as a 
poseiilidade de grave lesão ã ordem e & economia publicas, já que 
ela equlvala ã emissão da x#t~a de Instalação. 
10 - 	Assim, diante da evidente falta delWibLlLdade 
jridica da decisão auspensíva e`em vista das greves repercueã5ei 

bientais e social da barragem em bacia b..tdrogrica de domínio da 
União, com bane em mera auepena&o de liminar, geraudo fatos 
consumados possivelmente irrevaruiveis", conforme acentua o 
Ninist€rio Publico Federal,é mais prudente manter a liminar 
altercada. 

de irão 

juízo da 

Pela exposto, em julgo de rtrataç49 rea»!i3Ir0  a 
impugnada e, conaeqentamente, Indefira o pedido de 
taztu1adc, restabelecendo a eficécia da edito proferido no 

origem. 
Publique-ee a ifltillam%-ee. 
Comunique-o*. 
Bruvilia-DP, 4 de ueterbro de 2002. 
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CONCLUSÃO 	 777 

Nesta data., faço cncIuos 06 presentes suou. 	
Fls...... .! 

Proc. 

Seç 

2002. 	 _ 

Intime-se, com urcncia, o Consórcio ENERPEIXE 
S/A para que se abstenha de conduzir quaisquer obras 
relacionadas 'â construção da UHE Peixe Angical até que 
haia concessão dejicenca oelo órõo com Detente, 

AMA. sob pena de pagamento de multa diária de 
R$100.000,00 (cem mil reais), conforme decisões de fls. 
6011608 e 9521956. 

Intimem-se as partes da decisão de fls. 9521956. 

	

Palmas(TO). 04 d 	tembro de 	2. 

DE ISE IAS UTRA DRUMON 

	

Ju 	Federal 
Respondend pela 1. Vara 

RCERLMENTO 

Nesta data, recebi os presentes autos. 

Palmas(TO), ~f)_1 2002. 

Diversos - 

. 
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LILLA, HUCK, MALEJROS1 OTRANTO1 RIBEIRO, CAMARGO E MEssINp ro;T 
ADVOGADOS 	 jRubr.  

HERMES MAR 	 ;J 'ANIO DE CAMPOS ULLA 	 RAQUEL MARIA SARNO OTRANTO 
ALVARO LUIS FLEUY MAU$EZROS 	 ESTELA L. MONTEIRO SOARES DE CAMARGO ANTONIO JOSÉ RIBEIRO DA SILVA NETO 	 INEZ AMARAI. DE SAMPAIO PAULO DE LORENZO MESSINA 
LIGIA MAURA COSTA 	 PEDRO PAULO WINOEL eA5PARINI 
LUCIANA VALVERDE GRINEERO 	 EDUARDO sECCHI MUNHOZ 

ALDO DE CRESCI NETO CAIIILA SPINELLI GADIOU 	 F! FRANCISCO NOGUEIRA DE LIMA NETO PUNANOA PEREIRA LErTE 

BARBARA ROSENEERO 	 rocOO 
EDUARDO DE OLIVEIRA UNA 	

j 
THONAZ HENRIQUE MONTEIRO WNAT(LY 

ROGÉRIO CARMONA BIANCO 
CAMILLA Ô3BORN GOF4EE NOGUEIRA 
ARTMIJR BADIN 	 CRIO p&P.Lo DA SILVA P€REIP.A NETO 

RAFAEL URBANO GI1ENES 

MARIA FERNANDA DE MEDEIROS REDI 	 DANIEL KREPEI. rÍOLDURG  
LIE UEMA DÓ CARMO 	 RICARDO FERREIRA D( MACEDO 
CRiSTIANO DE SOUSA ZAKTTt 	 MALTA LOOLIG%Jtt DE ASSIS MACHADO 
R000L.PO DA COSTA MANSO REAL ANADEO 	 P4IRELLA MIE ABE 
DENISE CHACHAMOVXTZ LEÃO DE SALLES 	 ALEXANDRE DOMINGUES SERAFIM 
FÁBIO PEIXINHO GOMES CDRRtA 	 )UUANA DE SIQUEIRA 
LI VIA ALVES VISNEVSICI 	 LUIS GUSTAVO NADOAD 
LUZE FELIPE PEREIRA GOMES L0PE5 	 RENATA SORGES IA GUARDIA 
TAIS ISSA DE FENDI 	 MAUR1CIO VEDOVATO 
MARiANA HECK 	 MORAM CIRSCHBAUM 
ANA AMÉLIA MASCARENtIAS CANARGÓS 	 ANORE F4ILCHTEIM 
CAROL LEVT SAPOSNIC 	 JULIANA KRUEGER PELA 
MARCELO DEPÍCÓLI DIAS 	 MARCO AURÉLIO SOTTINO IR, MAURICIO DE CARVALHO SILVEIRA SUENO 	 PAULA QUENA REALI FRAGOSO 
ROPRIÕ GIOSTRI DA CUNHA 	 ANDRÉ AUGUSTO PENDES MACHADO 

e 
Excelentíssima Senhora Doutora Juíza Federal da MM. l&  Vara da Seção 
Judiciária de Palmas - TO 

Autos n.° 2001.43.00.002955-1 

ENRpIXE S.A., por seu advogado que esta subscreve, nos 
autos da Acuo Civil Pública que lhe move o Ministério PÇiblico Federal, vem, 
respeitosamente, cm atenção à. r, decisão de fis. 957, expor e requerer o 

quanto segue: 

I. Em vista da reconsideração da suspensão da liminar 

concedida por este MM. Juizo pelo Exmo. Presidente do Tribunal Regional 

Federal, V. Exa. determinou a intimação da Ré Enerpeixe S/A "para que se 
abstenha de conduzir quaisquer obras relacionadas à construçto da URE Peixe 
Angzcal, até que haja co,wessao de licença pelo órqõ,o ccimpetente, sob pena de 
pagamento de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme 
decisões defis. 5011608 e fis. 9521956. 

4v, ERIG PA RIA ILMA. 1744. jO  ANDAR - 01451-916 SAO PAu - SP - BRASIL 
FONE: (55 *5)3031-t000 - FM: (55 11) 3031 1100 - £-KAIL ADV0CADO5.J1M,QMI* 

. 
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2. Ocorre, no entanto, que a ordem liminar havia sido 

deferida em contexto bem distinto do atual, vez que a Ré Enerpeixe detinha, 
naquela época, apenas a licença prévia emitida pelo NATURATINS e 
preparava-se para submeter os Programas Básicos Ambientais (1'BA's') para 
apreciação do órgão ambiental licenciador. 

3. Após a suspensão da liminar pelo então Presidente do E. 
Tribunal Regional Federal da 1 Região, Dr. Tourinho Neto, a Ré Enerpeixe 
requereu a expedição da licença de instalação da UHE Peixe Angical, 
submetendo, para tanto, 29 (vinte e nove) PBA's contendo as medidas 
mitigatórias dos impactos ambientais decorrentes deste empreendimento. 

4. Depois de examinar tais PBA's, o NATURATINS houve por 
bem expedir a competente licença de instalação, em 4 de abril de 2002, com 
respaldo na qual a Ré Enerpeixe iniciou a execução dos PBA's, começando 
pela implantação do canteiro de obras do empreendimento. 

S. Como já foi assinalado anteriormente, passados mais de 5 
(cinco) meses, a obra conta, atualmente, com uma ensecadeira que realiza o 
desvio do rio de modo seguro, impedindo que o corpo de água atinja a área 
onde está sendo construída a usina hidrelétrica. 

6. Salta aos olhos, portanto, que a obra está num estágio 

multo mais avançado do que aquela que havia sido trazido a eito MM. 

Juízo por ocaalo da concesso da ordem liminar, tornando nscesaária 
sua adequação para a cituação fática atual. 

.  

7. Com efeito, Mio basta repriatliir a determinação 

contida na ordem liminar de fia. 6011608, Impondo-se a este MM. Juízo 

. o dever de reavaliar os efeitos daquela ordem perante o referido 

empreendimento, nos termos do artigo 807 do C6digo de Processo Civil, 

pare o fim de revogá-la ou, pala menos, modificá-la. 

S. Atualmente, a mencionada ensccadelra ainda está em fase 
de construção pela Ré Enerpeixe, que necessita concluí-Ia para impedir que 
as cheias do Rio Tocantins, que têm inicio no m ês de outubro, destruam todo 
o trabalho realizado, implicando um desastre ambiental, de proporções 
incalculáveis. 

lpi 
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9. Isso porque toneladas de terr 	rocr—a --s-eraoarrastadas 
pela força das aguas do Rio Tocantins, causando impactos irreversiveis para a 
fauna, a flora e a população ribeirinha locais, consoante laudo técnico 
apresentado na audiência reaii?.ada no último dia 25 de agasto. 

10. Deve-se lembra:, ainda, que o Diretor de licenciamento 
ambiental do MAMA foi expresso ao afirmar na referida audiência que, 
em empreendimentos dessa envergadura, a conclusão deste estágio da 

obra torna-se Imperiosa para evitar-se danos graves ao meio ambiente. 

11. Diante desse quadro, não se pode admitir a paralisação da 
obra no estágio atual, pois as conseqüôncias decorrentes de tal medida 

frustrariam inexoravelmente a eficácia da tutela jurisdicional ao meio 

. 	
ambiente. 

12. A esse repeito, o Egrégio Tribunal Regional Federal da 
Quarta Região teve a oportunidade de julgar caso semelhante ao presente, 
concluindo pela impossibilidade de se atender as pretensões do Ministério 
Público Federal, in verbis: 

vAdminlatratIvo. Ação Civil Pública. Direito ambiental. 
Liniinar para paralisação das atividades da empreendedora. 
Requisitas. Não-preenchimento. 

Toda a atividade humana pode cansar danos ao meio 
ambiente, não b& 'poluição saro', de forma que a ideia da 
natureza Intocada é a= mito moderno. Por outro lado, s 
arca em discussão sofre pressão populacional crescente, e. 
ocupação desordenada pode ser ainda mais d.grsdante ao 
meio ambiente. Dessa forma, não há necessidade de 
paralisação dita atividades, pois, no transcorrer da Ação 
Civil Pública, haverá meios para que, com o auxilio de 
profissionais, chegue-se a uma solução menos degradadora 
do meio ambiente. Zesa orientação está em conformidade 
com a idéia de que as normas constitucionais, nesse 
assunto, tem o objetive de preservação de um m.inlmo de 
'ponderação ecol6gtca'. 
(TRF da 411  Região, Ag. n.° 1998.04.01.016742-3/SC, 3' Turma, 
r. Dea. Marga Barth Tessier, j. 20.8.98, colhido no site 
www. trf4.gov.br ) (destaques nossos. 

3 
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13. No mesmo sentido, também há precedente expresso do E. 
Superior Tribunal de Justiça, litterin 

a Ação Civil Pública questiona a regularidade do 
licenciamento concedido, por, entender violação * 
legislação protetora de meio-ambiente, cumpre instalar-se o 
coutradlt6rio, .ietuaz-.c ast.rclss nscessrlas, prosseguir-
as com a lttst2llção, decidir-., com bom.nag.*n ao devido 
processo legal e sem qualquer precipItaçio. 
(MC n.° 1.385/SP, 1 T., r. Mm. José Delgado, j. 2.3.00, colhido 
no aite www.stj.gov.br) (destaques nossos). 

14. &'i poaitia, reiterando.,e o pedido de realização de 

perícia para comprovar a ausência doe alegados impactos significativos 

de imbito regional, requer-se a V Exa. que se digne de permitir a 

continuação das obras pela Ré Enerpelze LA., até ulterior manifestação 

do IBAMA sobre o processo de licenciamento ambieutsl em andamento, 

concedendo-a., pelo menos, o prazo de 5 (cinco) meses, que é o tempo 
niIn1no necessário para que sejam concluídas as obras de construção da 
enascadeira, evitando-se, desse modo, a ocorrência de danos Irreparáveis 

ao meio ambiente e ã população local. 

Termos em que, 

P. deferimento. 

De São Paulo para Palmas, 6 de setembro de 2002. 

	

Fábio Pei 
	

Corrêa 

	

OAB 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL DE 1' INSTÂNCIA 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 00 TOCANTINS 

Processo n0 2001.2955-1 

FIs \4 
Proc 

JJUSTIÇA FEDRAL,TO 

1 t._J7J - 

Rubfta 
— __  — v ~J 

CONCLUSÃO 

Nesta data, faço conclusos os presentes autos, do 
que para constar, lavro este termo. 

PalmasTO), iL de setembro de 2002. 
- c4kL&4. 
Seçk de Pr 	amentosPedimentos DIversos 

1. Nos termos dos artigos 440 e 442, 1, do CPC, DESIGNO O 
dia 1310912002, às 8:00h, para realização de Inspeção judicial nas obras 
de construção da Usina HIdrehtrlca PEIXE/ANGICAL e da ensecadelra para 

• 	 o desvio do leito natural do Rio Tocantlns. 

2. Intimem-se as partes para, querendo, assistirem 
inspeção (art. 412, parágrafo único, do CPC). 

3. Requisite, com urgência, a presença do Sr. Oonlzete 
Aurélio do Carmo (Diretor de Ucenclamento e Qualidade 
Amblental/JBAMA-DF), para auxiliar nos trabalhos, o qual deverá emitir 
parecer técnico até o Início da audlênda abaixo designada. 

4. Designo audiência para a mesma data, às 17 horas, na 

sede deste Juízo. 

Intimem-Se. 

• 	Palmas TO), ÁÀ.j_09  J2002. 

DENISE DIASD 	Um NO 

3uÍzA FEDERAL 

rnkl_2-1qqp FX 14:37 	1D 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 

Fs.: 35 

Proc.: ei C) 103 

Rubr.L4J~P 

DESPACHO/IBAMA/PROGE 
DOCUMENTO: MEMO N° 4171DLQAl2002 
INTERESSADO: DLQA 
ASSUNTO: UHE PEIXE ANGICAL. 

ÀDLQA 

PROTOCOLO 
flt r%AIIDÀILA 

N° 02f7 03 6 	- 16 

Data: 

Recebido:  59í~ 
Em atenção ao Memo n° 41712002, datado de 11 de setembro de 

2002, temos a informar: 
Considerando o pedido formulado pelo empreendedor nos autos 

da Ação Civil Pública n° 2001.43.00.002955-1, em trâmite na ia  Vara da Seção Judiciária 
de Palmas-TO, para que se 'proceda a perícia no local para comprovar a ausência dos 
alegados impactos, para que sejam concluídas as obras de construção da ensercadeira". 

Considerando que a justiça já deferiu o pedido, em 12109/2002, 
determinando ao IBAMA que acompanhe a inspeção judicial e se pronuncie através de 
Parecer Técnico conclusivo, até o início da audiência designada para às 17 horas do dia 13 
de setembro, do corrente ano, na cidade de Palmas/TO. 

Entendo que este Instituto deva se abster de qualquer manifestação 
administrativa sobre o assunto, aguardando a decisão final a ser exarada pelas vias 
judiciais. 

Brasília, 12 dmbro de 2002. 

ALEKSANDROÀYJALCANTI SITÔNIO 
Procurador-QeraI Adjunto 
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PROTOCOLO 
DLQMBÂMA - 
N2/ea' 
Data:  

:j1 	- PODER JUDICIÁRIO 	RecObidO 
JUSTIÇA FEDERAL DE ia INSTÂNCIA 	 1 FIs 

SEÇÃO JUDICIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS 	1 
PRIMEIRA VARA 	

Proc. 

1 Rubr. 
AUTO DE INSPEÇÃO JUDICIAL L_ 

tFls.: 3  

of 
Recursos Proc.:  

Processo n °  2001.43.00.002955-1 	- 	Ação Civil Pública 
Requerente: 	Ministério Público Federal 
Requeridos: 	Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Naturais Renováveis (IBAMA) e Outros. 

Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e dois 
(13.09.2002), conforme determinação contida no despacho de fi. 981, e 
observada a disposição prevista no parágrafo único do artigo 442 do Código de 
Processo Civil, foi realizada inspeção judicial no canteiro de obras da Usina 

. 	 Hidrelétrica ENERPEIXE/ANGICAL, no município de Peixe, Estado do Tocantins. 
1)- Inicialmente, foi feita uma vista aérea panorâmica da área em construção; 
2)- Outra vista panorâmica mais próxima foi realizada, desta vez, do local onde 
será construído o mirante; 03)- Em seguida, foi visitada a área interna, onde 

. observou-se que a construção da ensecadeira está em estágio avançado; 03)-
Parte do local destinado à formação do lago também foi visitada. 04)- Durante a 
inspeção houve participação ativa das partes envolvidas, acompanhando a MMa. 
Juíza, sempre o engenheiro Ananias, da ENERPEIXE, esclarecendo acerca da 
obra. 05)- A inspeção teve também participação ativa do Prefeito Municipal de 
Peixe, dos Vereadores e dos Comerciantes, este representados pelo Presidente 
da Associação Comercial local, sendo que todos mostraram preocupação com a 
paralisação da obra. Qlocfoi fo)ografado, cujas fotos fazem parte integrante 
deste Auto. Eu, (Carlos Alberto Gomes Pereira), Diretor 
de Secretaria da 1a  V,favrei este auto, que vai assinado pela Juíza Feder e 
pelas pessoas abaixó relacionadas. ç- (1 
DENISE DIAS OUTRA DRUMOND, JUÍZA FEDERAL: 

• 	 JOÃO CARLOS RELA, Repres. ENERPEIXE S/A: 

ANTÔNIO NUNES C. DA SILVA, REPRES. ENERPEOÇE SIA: 

o 	ANANIAS GONÇALVES, ENGENHEIRO CIVIL 

Luiz ALVES GOMA, REPRES. IBAMA:  

WALTER O. JÚNIOR, ADVOGADO ENERPEIXE SI 

FÁBIO PEIXINHO G. CORRÊA, ADVOGADO ENERPE 

FIDELÍCIA CARVALHO SILVA, ADVOGADA DA UNIÃO: 

DONIZETE A. DO CARMO, DIR. DE Lic. AMBIENTAL DO IBA 

MURILO LUSTOSA LOPES, ANALISTA PERICIAL DO MPF(P)\ 

JOSÉ LOPES S. NETO, TÉCNICO NATURATINS: 	\ 

IMP.. 15-02-08-SJ 
TRF -1' REGIÃO 
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JUSTIÇA 	

3i°í°3  

. 

o 

ATA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

PROCESSO N °  2001.43.00.002955-1 	- 	 ia VARA FEDERAL 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA 	 - 	 CLASSE 07100 
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
REQUERIDO(S): INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA) E OUTROS 

Apregoadas as partes nesta audiência de conciliação, 
iniciada às 17 horas do dia 13 de setembro de 2002, na sala de 
audiências da ia Vara da Seção Judiciária do Estado do Tocantins, 
presidida pela MM. Juíza Federal, Dra. Denise Dias Dutra 
Drumond, compareceram o Procurador da República, Dr. Mário 
Lúcio de Avelar, os advogados da ENERPEIXE S/A, Dr. Walter 
Ohofugi Júnior, Dr. Cristiano de Sousa Zanetti, e Dr. Fábio 
Peixinho Gomes Corrêa, o representante legal do NATURATINS, Dr. 
Télio Leão Ayres, a advogada da UNIÃO, Dra. Fidelícia Carvalho 
Silva, representando o IBAMA, o preposto do NATURATINS, Sr. Isac 
Braz Cunha, os Representantes da ENERPEIXE, Dr. João Carlos 
Rela, Antônio Nunes Cândido da Silva e Ananias Gonçalves, o 
Procurador do Município de Peixe/TO, Dr. Eder Mendonça de 
Abreu, o Analista Pericial Murilo Lustosa Lopes, e o Diretor de 
Licenciamento e Qualidade Ambiental do IBAMA, Sr. Donizetti 
Aurélio do Carmo. 

Aberta a audiência, o NATURATINS, neste ato, cumpriu a 
decisão liminar de fis. 607, no que pertine ao encaminhamento do 
processo de licenciamento das obras da UHE Peixe/Angical ao 
IBAMA. 

Pelo IBAMA foi requerida a juntada de termos de vistoria 
técnica realizadas pelo órgão, o que foi deferido pela MM. Juíza 
Federal. 

A seguir, acordaram as partes quanto ao prosseguimento 
da obra, objeto do pleito de fis. 970, nos seguintes termos: 

1. Fica autorizado o imediato prosseguimento da obra, 
correspondente à conclusão da ensecadeira de 
rimeira fase e a barragem de terra da marge 
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esquerda do rio Tocantins, inclusive as obras 
complementares (movimento de terra e rocha), já. 
iniciados; 

2. O IBAMA expedirá licenciamento especial, com as 
condições que entender cabíveis, para cumprimento 
pela ENERPEIXE, com vistas ao prosseguimento da 
obra; 

3. O CONSORCIO ENERPEIXE se compromete ao 
cumprimento das exigências imposta pelo IBAMA no 
licenciamento que será expedido; 

4. O IBAMA se compromete na expedição do 
licenciamento e ao acompanhamento da obra, 
informando imediatamente a este Juízo quando 
ocorrer a conclusão dessa primeira fase da obra; 

5. O NATURATINS poderá fazer o acompanhamento da 
. 	 obra na condição de órgão consultado; 

Em seguida, a MM. Juíza proferiu a seguinte decisão: 
"HOMOLOGO o acordo celebrado entre as p&tes, para que produza os seus legais e 
jurídicos efeitos. Quanto ao pedido de realização de perícia judicial, o Rio Tocantins, 
no qual está sendo construída a Usina Hidrelétrica ora em discussão, banha quatro 
Estados: Goiás, Tocantins, Maranhão e Pará. E portanto, bem da União nos termos 
da Constituição Federal. Apenas por este fato, já seria desnecessária a realização da 
prova pericial, como bem explanou a decisão de fi. 604: a competência do IBAMA 
para licenciar a construção da UHE PEIXEJANGICAL depende de haver ou não 
repercussão regional, pois admitir que órgão estadual, em caso o NA TURA TINS, 
venha fiscalizar e conceder autorização para a construção de obras em bem da União, 
estar-se-ia admitindo a intervenção do Estado/Membro na União, o que é impossível 

0  no sistema constitucional em vigor. O impacto regional de que trata o art. 10, § 4°, da 
Lei 6.938181, a ressair a competência fiscalizatória do IBAMA, só é exigido quando a 

. obra não afetar bens ou interesses direto da União, pois nesta última hipótese tem se 
como presente o impacto ambiental nacional, de que trata o mesmo diploma legal, 
onde, expressamente, reconhece a competência do IBAMA para o licenciamento 
ambiental". Não bastasse isso, consta ainda nos autos, fi. 921 e documento que ora 
determino a juntada, tratando-se ambos de ofícios expedidos pelo NATURATINS ao 
IBAMA, documentos estes nos quais o próprio NATURATINS reconhece que 
empreendimento anteriores realizados no mesmo rio Tocantins, no Estado de Goiás, 
repercutiram diretamente no Estado do Tocantins. O documentos de fis. 921 é 
enfático ao afirmar que determinado empreendimento hidrelétrico no Estado de Goiás 
ocasionou "a redução em níveis de calamidade pública nas águas do Rio Tocantin 
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JUSTIÇA FEDERAL DE 1 8  INSTÂNCIA 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS 
Processo n° 2001.2955-1 

lF 1s7 
1 Proc.)!±i?Q..L... 
IRubi" 

JUSTIÇA FFt)FRAI 

f. 

Rubnca_____________ 

nas proximidades de Palmeirópolis, Retiro e Peixe, neste Estado do. Tocantins. Essas 
informações, aliadas ao documento apresentado pelo IBAMA às fis. 922 e seguintes, 
tornam claro que o impacto ambiental da UHE PEIXE/ANGICAL não se limita ao 
território do Estado do Tocantins, sendo desnecessária a realização de perícia judicial 
para se provar o que já está constatado. Em face do exposto INDEFIRO o pedido de 
perícia judicial formulado pelo CONSÓRCIO ENERPEIXE. Intimadas as partes em 
audiência:.. 

Nada mais havendo, mandou a, MM. Juíza Federal encerrar a 
pres te ata que vai assinada por todos, inclusive por mim, 

(Francisco Vasconcelos Chaves), Técnico Judiciárió', 
que 	igi i conferi. 

DENISE DIAS OUTRA DRUMOND, Juíza Federal: - 

MAmo LÚcIO DE AVELAR, Procurad 

. 

	

WALTER O. JÚNIOR, Advogado: 

CRISTIANO DE SOUSA ZANET'FI, Advogado: 

FÁBIO PEIXINHO GOMES CORRÊA, 

TÉLIO LEÃO AYRES, Procurador do NATURATINS: 

ISAC BRAZ CUNHA, Representante do NATURATINS: 

FIDELÍCIA CARVALHO SILVA, Advogada da UNIA 

JOÃO CARLOS RELA, Rep. ENERPEIXE: 

ANTÔNIO NUNES CÂNDIDO DA SILVA, Rep. 

fl 	ANANIAS GONÇALVES, Rep. ENE 

EDER MENDONÇA DE ABREU, Procurador do Munie"de Peixe: 

MURILO LUSTOSA LOPES, Analista Pericial: 

DONIZET'FI A. DO CARMO, Diretor de Linc. P 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

RENOVÁVEIS - IBAMA 

MEMO N.° 'i 2C / DILIQ/2002 	 Em 23 de setembro de 2002. 

Processo N.°: 02001.001207101-35 

À: PROGE 

• 	
ASSUNTO: UHE PEIXE-ANGICAL. Transferência do 
licenciamento do NATURATINS ao IBAMA em razão de 
decisão judicial. Procedimentos permitidos face à decisão 
ainda não transitada em julgado. ACP - autos do processo 
n.°: 2001.43.00.029551; e Autos do Processo N.° 
2002.01.00.002286-4- Susp. Seg, em tramitação na 1 .a 

Vara Federal, em Palmas-TO, e TRF1, respectivamente. 

Submeto à apreciação da PROGE para análise quanto ao procedimento a ser 

adotado pelo IBAMA na condução do processo administrativo de licenciamento ambiental 

referente à construção da UHE - Usina Hidrelétrica de Peixe, no Rio Tocantins, Estado do 

Tocantins, em virtude de decisões judiciais conflitantes e ainda não transitadas em 

julgado. . 

2. Em audiência de conciliação conduzida pela juíza da Primeira Vara, titular do 

processo em primeira instância, realizada em 16.09.2002, (cópia da Ata em anexo) homologou-se 

um acordo, pelo qual o IBAMA assumia a condução do licenciamento ambiental, conforme 

decidira, em sede de liminar, o juiz substituto, em janeiro deste ano. 	 1 ii 

1 

V( 

3. Em 16.09.2002, o Tribunal Regional Federal da ta  Região; todavia 	cidiu o 

- 	 . 	 ... - 	..........'l•-- 
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(Autos do Processo N.° 2002.01.00.002286-4 ) ao manter a decisão daquele corte 

superior que havia suspendido liminar de primeira instância e determinava pela 

continuação do processo de licenciamento com o NATURATINS. 

4. 	Diante do exposto, solicito orientação quanto ao procedimento a ser adotado, em 

razão da decisão do TRF1, favorável ao NATURATINS, diante do acordo homologado em 

1.a instância determinando a competência ao IBAMA. 

Atenciosamente, 

Donizetti 	do Carmo  

• 	 Direto de Licencia 
ento 

 e Qualidade Ambiental 

• 	 . • 	 .•• 
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-  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 	 fls.:4- i] 

PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA 	 Proc.:_______ 
4 CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 	

Rubr.: 	] Meio Ambiente e Patrimônio Cultural 	 - 

Brasília (DF), 26 de setembro de 2002. 

INFORMAÇÃO TÉCNICA N.° 110102 - 4a CCR 

Da 	Assessoria Técnica 
Para: Dr.a  Sandra Cureau 

Subprocuradora—Geral da República 
Coordenadora da 4a CCR 

Ref.: Dossiê 029/2001 - 4a CCR (P. A. 1.36.000.000267/2000-05 
PR/TO). 

AHE Peixe Angical - Rio 

Tocantins - Relato da Inspeção 

Judicial e Síntese do 

Licenciamento Ambiental - Estado 

do Tocantins. 

Senhora Coordenadora 

O Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do 

Tocantins, Dr. Mário Lúcio de Avelar, solicitou a participação de 

analista pericial da 4a  Câmara de Coordenação e Revisão em 

inspeção judicial nas obras do Aproveitamento Hidrelétrico Peixe 

Angical - AHE Peixe Angical, localizado no rio Tocantins, próximo a 

sede do município de Peixe, Estado do Tocantins. Essa Coordenação 

houve por bem- indicar o analista infra-assinado para essa missão, 

bem como para participação em posterior audiência no Fórum da 

Justiça Federal - ia Região, em Palmas, capital do Estado ..do 

Tocantins. 
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MPF/4 CCR - MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO CULTURAL 

O principal objetivo da inspeção judicial, realizada em 13 de 

setembro corrente, foi avaliar a necessidade de continuidade das 

obras - paralisadas desde o dia 05 de setembro pp. por decisão do 

Presidente do TRF da ia  Região - de forma a permitir, com 

segurança, o desvio do rio das cheias pelo canal da margem 

esquerda, sobretudo aquelas do próximo período que se avizinha 

(novembro de 2002 a abril de 2003). Pretende-se, assim, evitar 

impactos ambientais e perdas de materiais e serviços já aplicados nas 

ensecadeiras e barragens. Essa inspeção, cujos Autos encontram-se 

no Anexo 1, foi liderada pela MM.a  Juíza Federal da ia  Vara da Seção 

Judiciária do Estado do Tocantins - Dr.a Denise Dias Dutra Drumond, 

e acompanhada pelo Diretor de Licenciamento e Qualidade Ambiental 

do Ibama, Dr. Donizete Aurélio do Carmo. 

Na audiência, realizada na tarde do mesmo dia 13 de 

setembro p.p. na ia  Vara da Seção Judiciária do Estado do Tocantins, 

foram ouvidas as partes envolvidas, estando o MPF representado pelo 

i. Procurador da República, Dr. Mário Lúcio de Avelar. Destaca-se que 

as obras estavam sendo executadas sob licença ambiental de 

instalação (LI) expedida pelo Instituto Natureza do Tocantins - 

Naturatins, em 04 de abril de 2002. 

1 - SÍNTESE DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

Objetiva-se neste item somente fornecer referências 

cronológicas que melhor posicionem o leitor no contexto da inspeção 

judicial aqui relatada. 

. 	 0 processo de licenciamento ambiental teve início no Instituto 

de Natureza do Tocantins - Naturatins. Em 12 de julho de 2001 esse 

órgão estadual, após análise do EIA/RIMA, concedeu a Licença Prévia 

- LP no 32/2001 1 . 

Em 27 de novembro de 2001, o MPF - por meio do Procurador-

Chefe da PR/T0, Dr. Mário Lúcio de Avelar, ingressou com uma ACP, 

(N° 200 1.43.O0.00295S-1)com pedido de liminar, requerendo que o 

processo de licenciamento ambiental fosse transferido para o Ibama, 

'Aproveitamento Hidrelétrico Peixe Angical: relatório de progresso - 
agosto/2002. Peixe (TO): Enerpeixe, 2002. 77 p.+ anexos. 

INFORMAÇÃO TÉCNICA N.° 110/02 	 2 
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MPF/4 CCR - MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO CULTURAL 	 1 Proc.:10(o3 

Rubr.: 42x J já que o rio Tocantins é bem de domínio da União e os impactos / 

decorrentes do AHE Peixe Angical se estenderiam a mais de um 

estado. 

A Justiça Federal no Estado do Tocantins, suspendeu a validade 

da LP expedida pelo Naturatins e determinou a transferência do 

processo de licenciamento ambiental para o Ibama. Houve recurso à 

instância superior, sob o argumento de que a paralisação da obra 

causaria prejuízos econômicos ao estado e à população tocantinense. 

O então Presidente do TRF - ia Região, Desembargador Federal 

Tourinho Neto, acatou o recurso e autorizou o prosseguimento das 

obras, mesmo não tendo sido autorizadas pela LP. Como ressaltado 

em documentos emitidos pelo MPF, até então não havia sido 

solicitada pelo empreendedor a devida Licença de Instalação - LI. 2  

A Enerpeixe, então, submeteu ao Naturatins o projeto básico 

ambiental, composto por 29 (vinte e nove) Programas Básicos 

Ambientais (PBA's) com o respectivo pedido de Licença de Instalação 

- LI. Em 04 de abril de 2002 o Naturatins expediu a LI, tendo a 

implantação das obras sido iniciada de imediato, em 17 de abril, de 

acordo com a Enerpeixe (op. cit.)'. 

Houve recurso do MPF contra a decisão do TRF. O relator do 

pedido de reconsideração foi o atual Presidente do TRF, que decidiu 

em 04/09/2002 pelo restabelecimento da eficácia da sentença 

proferida pelo juízo federal de origem, ficando intimada a Enerpeixe, 

a se abster de prosseguir com as obras do AHE Peixe Angical, até que 

houvesse concessão de licença pelo órgão competente. 

. 	 Com as obras em andamento a quase 5 meses, a Enerpeixe, 

em petição datada de 06/09/2002 e assinada pelo Adv. Fábio 

Peixinho Gomes Corrêa, argumentou: "a obra está num estágio muito 

mais avançado do que aquele que havia sido trazido a este MM. Juízo 

por ocasião da concessão da ordem liminar" pelo TRF - ia Região. 

Assim solicitou a realização de perícia, de forma a "permitir a 

continuação das obras até a ulterior manifestação do IBAMA sobre o 

- -- -- processo de licendarrrento ambiental em-andamento", pedindo a 

concessão de 5 (cinco) meses para conclusão da ensecadeira em 

2 Decisão do TRF pára obras de Usina in Gazeta Mercantil. 06109/02. 

INFORMAÇÃO TÉCNICA N.° 110/02 	 3 
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construção, prazo esse julgado como mínimo . Ressalta-se que a 

própria Enerpeixe, em relatório de progresso já citado (p. 12), indica 

como data para conclusão da ensecadeira de ia  fase o dia 

30/11/2002. A perícia solicitada foi realizada em 13/09/2002, 

conforme relato a seguir. 

2 - DADOS GERAIS DO APROVEITAMENTO 

O AHE Peixe Angical está localizado no trecho médio do rio 

Tocantins, no Estado do Tocantins, a cerca de 30 km a montante da 

cidade de Peixe. A potência instalada será de 452 MW. O Quadro 1 

resume as principais características do aproveitamento. 

Quadro 1 

AHE Peixe Angical - Rio Tocantins 

Principais Características 

DADOS DA BACIA HIDROGRÁFICA VALOR / CARACTERÍSTICA 

- Área de drenagem do barramento 125.687 km 2  
- Vazão MLT - série 1931/1994 1.760 m 3/s 
- Vazão de Tr = 50 anos 14.550 m 3/s 
- Vazão de Tr = 10.000 anos 42.500 m 3/s 
- Vazão máxima registrada (04/fev/77) 14.742 m 3/s 
- Vazão mínima registrada (23/out/77) 299 m 3/s 

DADOS DO APROVEITAMENTO 

RESERVATÓRIO  
- N.A. máx. máximorum 265,26 m 
- N.A. máx. normal 263,00 m 
- N.A. mín. normal 261,00 m 
- Área superficial (N.A. máx. normal) 294 km 2  (62 km 2  de calha) 
- Volume total acumulado(N.A. máx. normal) 2.741 x 106  m 3  
JUSANTE  
- N.A. máx. máximorum 250,46 m 
- N.A. máx. normal 241,58 m 
- N.A. mín. normal 234,06 m 
BARRAGEM DE TERRA E ROCHA  
- Altura máxima 39,00 m 
- Comprimento total longitudinal 5.700 m 
- Cota da crista 266,00 m 
BARRAGEM DE CONCRETO  
- Comprimento totãíFõitinaI 	 - 	- - 550 m 

Fonte: Enerpeixe. Relatório de Progresso - Agosto/2002. 

INFORMAÇÃO TÉCNICA N.° 110/02 
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3 - SÍNTESE DA INSPEÇÃO EM 13/09/2002 

 decolagem do Aeroporto de Palmas deu-se em torno das 

8h30, em aeronave da Enerpeixe. A comitiva, liderada pela Dr.a 

Denise Dias Dutra Drumond, contou também com a participação do 

Diretor do Ibama, Dr. Donizete Aurélio do Carmo, do Analista Pericial 

da 4a CCR/PGR ao final nominado, do Eng.° Ananias Gonçalves e do 

Adv.° Walter O. Júnior, ambos da Enerpeixe. 

Após cerca de 30 minutos de vôo, chegou-se ao sítio do AHE 

Peixe, onde foi realizado um sobrevôo nas margens direita e 

esquerda, tendo o eng. Ananias Gonçalves feito um relato sobre as 

escavações e estruturas do aproveitamento. Todas as obras estavam 

paralisadas desde o dia 5 de setembro último. 

No aeródromo próximo ao local das obras, a comitiva foi 

Ô 
recebida pelos diretores da Enerpeixe, Sr. José Carlos Rela e Antônio 

Nunes C. da Silva, e demais representantes do empreendedor. 

Também presentes o Sr. Luiz Alves Gobira, Superintendente do 

Ibama em Tocantins e do Sr. Carlos Alberto Gomes Pereira, Diretor 

da Secretaria da ia  Vara da Seção Judiciária Federal no Estado do 

Tocantins. 

No percurso terrestre do aeródromo até o canteiro de obras 

passou-se por áreas de bota-fora, de empréstimo e de desmonte 

experimental de rocha, todas localizadas dentro do futuro 

reservatório. 

Na margem direita, a partir do mirante localizado na ombreira 

da barragem - de onde se tem uma visão panorâmica das obras, os 

representantes da Enerpeixe fizeram uma explanação geral do 

canteiro, das escavações e ensecadeiras dessa margem, que estavam 

parcialmente executadas. Em seguida, deslocou-se para os locais das 

próprias obras, representadas nos desenhos constantes do Anexo 2. 

A pré-ensecadeira é a estrutura que permitiu o confinamento do 

escoamento do rio na porção esquerda da seção fluvial. Com  isso 

possibilitou o prévio ensecamento da área-destinada à construção da 

ensecadeira (que garante a vedação por meio de maciço de solo 

compactado) e às escavações de canais e estruturas de concreto. É 

constituída por solo lançado sobre o leito do rio previamente dragado. 

INFORMAÇÃO TÉCNICA N.° 110/02 
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pr  MRubr.' .~ 

Possui forma aproximada de um "C" voltado para a margem direita, 

com comprimento de eixo de cerca de 1.100 m, e encontrava-se com 

a crista executada na el. 235,10 m. A partir dessa cota e do nível 

d'água de montante (—el. 234,50 m), pode estimar que a borda livre 

da pré-ensecadeira era de cerca de 0,60 m. 

A ensecadeira denominada de ia  fase (margem direita) estava 

com parte dos tramos de montante ('-'580 m) e de jusante («'400 m) 

executados até as cotas finais de projeto (el. 246,20 e 244,20 m 

respectivamente). O restante do trecho de montante sobre a margem 

direita (-'260 m) encontrava construído até a eI. 244,00. O trecho 

sobre o leito do rio («'1.000 m), possuía parte somente com a 

fundação limpa e parte com vedação de solo lançada («500 m), com 

cotas variando entre el. 232 e 237 m. Portanto, para se atingir a cota 

de projeto na parte de montante desse trecho é necessário altear a 

ensecadeira em cerca de 14 m para a cota mais baixa e 9 m para a 

	

Ó 	
mais alta. O desenho constante do Anexo 2 representa estas 

estruturas provisórias de desvio. 

Dessa forma, na ocasião da inspeção, o rio Tocantins 

encontrava-se desviado pelo canal junto a margem esquerda. Apesar 

de não ter sido possível obter dados exatos, o eng.° Ananias 

Gonçalves estimou que esse canal possuía cerca de 200 m de largura 

superficial e uma profundidade média de 3,00 m. O nível d'água a 

montante registrava cota em torno da el. 234,50 m e a vazão na 

ocasião era da ordem de 600 m 3/s. Assim, a velocidade média 

resultante era de cerca de 1,00 m/s. 

As escavações relativas às estruturas de aproximação, de 

dissipação de energia e de reposição (canal de aproximação ao 

vertedouro, bacia de dissipação, canal de fuga), como também 

aquelas das estruturas de concreto, encontravam parcialmente 

executadas. 

A inspeção às obras da barragem da margem esquerda, dada a 

sua extensão («-'5,7 km), foi feita pela simples visualização dos 

serviços realizados. Mais uma vez o eng.° Ananias Gonçalves 

	

-- -- 	 dissertou sobre—as- obras já executadas -e expôs sobre o iminente 

carreamento de materiais pelas próximas chuvas, caso 

-permanecessem naquele estado (sem proteção). Em seguida, 

deslocou-se para a cidade de Peixe, onde foi feita breve visita aos 

INFORMAÇÃO TÉCNICA N.°11O/02 	 6 
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MPF/4 CCR - MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO CULTURAL 

Quadro 3 
AHE Peixe Angical 

Volumes e Previstos e Realizados até 2510812002 

=Fls.:  

Serviços 
Volumes (m3) Realizado! Previsto 

0/ 
( 	

o) Total Previsto Total Realizado 

Dragagem 273.900 48.997 17,89 

Escavação Comum (solo ou 
areia)  

14.392.250 2.931.040 20,37 

Escavação em rocha 1.972.512 579.322 29,37 

Solo 
Lançado 391.400 106.299 27,16 

Compactado 5.935.550 303.580 5,11 

Transição Lançada 22.700 13.068 57,57 

Compactada 351.300 1.340 0,38 

Enrocamento 
Lançado 552.800 64.031 11,58 

Compactado 382.150 O O 

Areia Compactada 280.700 O O 

Rip-rap compactado 105.200 O O 

Concreto CCR 409.820 O O 

Fonte: Enerpeixe. Relatório de Progresso - Agosto/2002. 

Em Parecer Técnico3  s/n, datado de 26/08/2002, a Enerpeixe 

alega que a paralisação das obras no estágio em que se encontravam 

resultaria em prejuízos financeiros, econômicos e sócio-ambientais, 

entre os quais cita aqueles decorrentes da inundação/recuperação da 

área ensecada, das perdas de empregos, do carreamento de grande 

quantidade de materiais naturais de construção (solos, areia e blocos 

de rochas) já aplicados na pré-ensecadeira e ensecadeira de ia  fase 

de desvio e na barragem da margem esquerda. Menciona que 

somente na ensecadeira seria necessária a reposição de 340.000M 3 
 

de solo e rocha, o que corresponde a todo o volume de solo e 

enrocamento já aplicado. 

4 - CONCLUSÃO 

Na ocasião da inspeção a estrutura responsável pelo desvio era 

- ---------a pré-ensecadeira--concebida tecnicamente para período de águas 

AHE Peixe Angical: parecer técnico 
Enerpeixe, 2002. 11 p. 

INFORMAÇÃO TÉCNICA N.° 110/02 

Gonçalves, Ananias ... [et ai.] Si.: 

Li 

. 

n 



. 

. 



Fs.:Q_ 

' procj2 MPF/4 CCR - MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO CULTURAL 

Rubr 

baixas, de forma a permitir as escavações necessárias e a execuçao 

da ensecadeira, esta sim estrutura efetivamente responsável pelo 

desvio do rio em qualquer período do ano e pela garantia do 

ensecamento da área de trabalho. Na situação em que se encontrava 

no dia da inspeção (el. 235,10 m), a.pré-ensecadeira não suporta 

sequer vazões pouco superiores (cerca de 30%) a que ocorria 

naquela data, estimada em 600 m 3/s. Para que se possa ter noção de 

grandeza, a cheia de projeto é de 14.550 m 3/s, correspondente a 

recorrência de 50 anos, de acordo com a Enerpeixe (op. cit.)'. 

Para dar segurança ao desvio de ia  fase, mesmo para cheias 

mais freqüentes (de baixos períodos de recorrência) é necessária 

portanto a complementação da ensecadeira até as cotas e proteções 

indicadas pelo projeto. Caso contrário, poderá ocorrer ou galgamento 

(passagem de fluxo por sobre a crista da estrutura) ou rompimento 

de algum trecho da ensecadeira (colapso de parte da estrutura por 

instabilidade), com tendência para aquele paralelo ao fluxo, por 

carreamento de material. Não se pode precisar o volume que poderá 

ser carreado em caso gaigamento ou de rompimento mas, com 

certeza, atingirá um percentual significativo do volume já aplicado 

(335.000 m 3 ), com perdas econômicas e repercussões ambientais 

negativas a jusante, difíceis de serem quantificadas sem estudos 

mais aprofundados. 

Quanto às obras na margem esquerda, não se pode sequer 

estimar extensão e valor de danos ambientais e econômicos 

decorrentes de carreamento de materiais já aplicados à barragem, da 

ordem de 138.000 m 3  (Quadro 3), podendo-se afirmar somente que 
eles ocorrerão. 

Registra-se que em face da necessidade de rápida decisão que 

o caso requeria, algumas destas informações e esclarecimentos foram 

prestados verbalmente à MM.a  Juíza Federal, Dr.a  Denise Dias Dutra 

Drumond, durante a inspeção. 

Esta é a informação. 

MriIo Lu tosa 	es 

Arjalista Pericial - 	CCR 

INFORMAÇÃO TÉCNICA N.° 110/02 	 9 
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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL DE 1' INSTÂNCIA 
SEÇAO JUDICIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS 

PRIMEIRA VARA 

AUTO DE INSPEÇÃO JUDICIAL 

T1 

Processo n° 2001.43.00.002955-1 	- 	Ação Civil Pública 
Requerente: 	Ministério Público Federal 
Requeridos: 	Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA) e Outros. 

Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e dois 
(13.09.2002), conforme determinação contida no despacho de fl. 981, e 
observada a disposição prevista no parágrafo único do artigo 442 do Código de 
Processo Civil, foi realizada inspeção judicial no canteiro de obras da Usina 
Hidrelétrica ENERPEIXE/ANGICAL, no município de Peixe, Estado do Tocantins. 
1)- Inicialmente, foi feita uma vista aérea panorâmica da área em construção; 
2)- Outra vista panorâmica mais próxima foi realizada, desta vez, do local onde 
será construído o mirante; 03)- Em seguida, foi visitada a área interna, onde 
observou-se que a construção da ensecadeira está em estágio avançado; 03)-
Parte do local destinado à formação do lago também foi visitada. 04)- Durante a 
inspeção houve participação ativa das partes envolvidas, acompanhando a MMa. 
Juíza, sempre o engenheiro Ananias, da ENERPEIXE, esclarecendo acerca da 
obra. 05)- A inspeção teve também participação ativa do Prefeito Municipal de 
Peixe, dos Vereadores e dos Comerciantes, este representados pelo Presidente 
da Associação Comercial local, sendo que todos mostraram preocupação com a 
paralisação da obra. 	locfoi fo)ografado, cujas fotos fazem parte integrante 
deste Auto. E 	Alberto Gomes Pereira), Diretor 
de Secretaria da 1 a Vfaíavrei este auto, que vai assinado pela Juíza Federl e 
pelas pessoas abaixó relacionadas. 	 ç 	 (/ 

DENISE DIAS OUTRA DRUMOND, JUÍZA 

JOÃO CARLOS RELA, Repres. ENERPEIXE SIA: 

ANTÔNIO NUNES C. DA SILVA, REPRES. ENERPEIXÉ SI: 

o 	ANANIAS GONÇALVES, ENGENHEIRO CIVIL 

LUIZ ALVES GOBIRA, REPRES. IBAMA: //J,4>(- 

WALTER O. JÚNIOR, ADVOGADO ENERPEIXE SI 

FÁBIO PEIXINHO G. CORRÊA, ADVOGADO 

FIDELÍCIA CARVALHO SILVA, ADVOGADA DA UNIÃO: 	ç T 	- 
DONIZETE A. DO CARMO, DIR. DE LIc. AMBIENTAL DO IBAMA\ 

MURILO LUSTOSA LOPES, ANALISTA PERICIAL DO MPF(Pk):\_'1_ 1 
JOSÉ LOPES S. NETO, TÉCNICO NATURATINS: 

 INFORAÇ2cJcA N.° 110/02 
TRF -1' REGIÃO 
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Fis.: 

Proc.:__________ 

Rubr.:__________ 

e 

Fis. 10 
GABI N/PROGE 

IÀ3 AMA 

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA - IBAMA 
SAIN Av. L4 Norte Ed. Sede - Cx. Postal n° 09870 - CEP 70800-200 - Brasília-DF 

Ref. Processo 0  02001.000310/2003-09 

ASSUNTO: Licenciamento Ambiental 

INTERESSADO: Diretoria de Licenciamento e Qualidade Ambiental 

DESPACHO N° 1052/2003 - AGU/PGF/PROGE 

Senhor Diretor da DILIQ, 

Em atenção aos despachos de fls.f 9 v., restituo os autos a essa Diretoria para 

conhecimento e providências necessárias 	1 1 	- 

Brasília 5 e abr 1 de 003. 

ISABEL MARIA D LEMOS 
Procura ora-Geral A junta 

- 

Z3 i 11 1  
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Proc.:j._. • 
SERVIÇO PÚBUCO FEDERAL 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA 

MEMO n? Í9"6 1 12003 - DILIQIIBAMA 

Brasília, c2 de maio de 2003. 

A Procuradoria Geral do Ibama 

Assunto: Licenciamento Ambiental da UHE Ipueiras. 

1. Reportando-nos ao licenciamento ambiental da UHE Ipueiras, servimo-nos deste 
. documento para atender ao requisitado no despacho constante do verso da folha 09 dos autos do 

processo, que solicita o encaminhamento da manifestação da PROGE/Ibama quanto a 
competência para proceder licenciamento ambiental da UT-IE Peixe Angical, localizada a 
montante do empreendimento proposto para o rio Tocantins. 

2. Assim sendo, estamos encaminhando, em anexo, cópia do despacho proferido em 
05/05/2001. 

Diret e ice iame t e Qualidade Ambiental . 
y 	 L 

/7 2U 

Cooi;,adora de' Estudos e 
Pareceres Arnbicntais 

PROGE/IBAMA 

SAIN AV. L4NORTE- EDIFICIO SEDE DO IBA.MASiN, BLOCOC". U ANDAR- TEL: (061)316-1290 - FAX: (061)316-1306 
O'DOUCARMEMOJPUEIFASI DOC 	 MVM 
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Fis.:_____ 

Proc.: jyo I°3 
Rubr.:__________ 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - AGU 

PROCURADORIA GERAL FEDERAL - PGF 
PROCURADORIA GERAL ESPECIALIZADA - IBAMA 

INFORMAÇÃO n°: 19112003 - PROGE/COEPA 
PROCESSO n°: 02001000310103 - Adm. Central 
INTERESSADO: DILIQ 

. 

	 Assunto: Processo de licenciamento da UHE IPUEIRAS 

Sra. Coordenadora, 

Trata-se de processo em que a DILIQ consulta sobre a 

competência para o licenciamento ambiental da Usina Hidrelétrica de IPUEIRAS. 

Discorre esclarecendo ser um empreendimento de geração 

de energia elétrica a ser Icoalizado no rio Tocantins, sendo o quinto barramento a 

ser implantado, num total de dez previstos pela ANEEL. 

Anexa decisão judicial no caso da UHE Peixe, Angical, 

em que a Justiça Federal determinou ao IBAMA que assumisse o licenciamento que 

estava sendo conduzido pelo órgão ambiental estadual, não só por ser um rio 

federal, como também pelo efeito sinergético entre os empreendiementos. 

Esta PROGE já se manifestou sobre o assunto competência 

para licenciamento ambiental no Parecer PROGE n° 1206/02 e para ocaso 

específico, o entendimento é o de que por se tratar de um rio federal, bem da União, 

a competência é federal. 
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Fs.: S} 
Proc.:340fq3 	2 

Rubr,:_________ 
j!I 

Alem disso, e em ultima analise, sem quere 
L
a e ar a 

competência da área técnica deste IBAMA, não vemos como ignorar que os 

impactos de um barramento em um rio federal, ou seja que atravessa mais de um 

estado, não seja considerado ao menos regional. 

É a Informaço, 
n < 

1?aula Da Rin Souza 
Tz,i1a !kz Âm Souza 

Fc.curdo( f, 	I 
Mat. 1187908 - OABiOF 12.711 

Brasília, 9ç/( »2003. 

. 
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Serviço Público Federal 
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO-AGU 

PROCURADORIA GERAL FEDERAL-PGF 
PROCURADORIA GERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO IBAMA 

SAN AV. L4 N EDIFÍCIO SEDE DO IBAMA BL A CEP: 70.000-000 
TEL: (61) 322-2609/316-1037 FAX: 322-4115 

DESPACHO N° 1938/2003 - PROGE/COEPA 
PROCESSO N° 02001.000310/03-09 
INTERESSADO: DILIQ 
ASSUNTO: 20914 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA AHE 
IPUEIRAS 

Senhor Procurador Geral, 

Acompanho 	o 	entendimento 	prolatado 	na 
INFORMAÇÃO n.° 191 - PROGE/COEPA, da Senhora Procuradora 
Federal Paula Da Rin Souza, sugerindo o retorno dos autos à DILIQ 
para conhecimento da resposta à consulta formulada. 

Brasília, 23 de dezembro de 2003. 

ADRIANA SOBRALLBBOSA MANDARINO 
Coordenadora de Estudos e 

Pareceres Ambientais 

E 

Coepa.Hen 
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÀO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA - IBAMA 

SAIN Av. L4 Norte Ed. Sede - Cx. Postal n° 09870 - CEP 70800-200 - Brasília-DF 

R: 60—  

Proc = 
LRubr.:__! 

PROCESSO N° 02001.000310103-09. 

V', 
	ASSUNTO: Licenciamento Ambiental. 

INTERESSADO: Rede de empresas de energia elétrica. 

DESPACHO N° 407412003 - AGUIPGF/PROGE 

Estou de acordo com a INFORMAÇÃO N° 191/2003 - PROGE/COEPA, 

fls.57/58, acatada pelo DESPACHO N° 1938/2003 - PROGE/COEPA, fis. 59, pelos seus 

jurídicos fundamentos. 

Encaminhe-se à Diretoria de Licenciamento e Qualidade Ambiental - DILIQ, para 

conhecer e adotar. 

. 

	

Brasília, 26 de dezembro de 2003. 

SEBAS 	AZEVEDO 
Proc, 7*Çr - Geral 
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Proc.: 31C 1 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 	 rRubr*—  
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA 

OFÍCIO n° JW 12004 - CGLICIDILIQÍIBAMA 

Brasília,24 de fevereiro de 2004. 

A Sua Senhoria o Senhor, 
NELSON KANO 
Consórcio EDP-REDE 
Av. Paulista, 2439, 10° andar, Ed. Heloy Chaves. 
041311-936 - São Paulo/SP Tel: (11)- 30609558 

Senhor Representante, 

1. Informo que após análise sobre a competência do licenciamento referente a UHE 
IPUEIRAS, a qual tem sua localização planejada para o rio Tocantins, concluiu-se que o 
licenciamento é de competência federal, a ser conduzido pelo IBAMA, em virtude do 
empreendimento se localizar em um rio federal, bem da União, como também pelo efeito 
sinérgico entre esse empreendimento e outros já existentes no mesmo rio. 

2. Assim sendo, este Instituto estará pronto a disponibilizar o Termo de Referência 
para nortear os estudos necessários a avaliação da viabilidade ambiental do empreendimento, tão 
logo esta empresa formalize o pedido de acesso ao referido termo. 

Atenciosamente, 

Ul- 

LIJ 

Coordenac 

ÃX TRANSMITiDO EM: 

ÀS _: _H 
RESPcÉ6ÁVEL: 

FAX 

SCEN TRECHO02 - E63rÍcoso1600.63630N. 630000. I4ND6K - TEL (061) 316-1290. 040: (1)6!) 316-1306 

F000 	 2602 21634 
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ipresis de  

Ipueiras 

São Paulo, 26 de março de 2004 

PROTOCOLO 

DILIQJIBAMA 

N° 

DATA: kTJi' ftaYi 

R 

CT-EM-IPU-004104 

Exmo Sr. 

Dr. Luiz Felippe Kunz Júnior 

Coordenador Geral de Licenciamento Ambiental 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA 

Brasília - DF 

o 	
Ass.: UHEIPUEIRAS 

Ref.: V/ Ofício n° 18812004 - CGLIC/DILIQ/IBAMA, de 2710212004 

Senhor Coordenador Geral: 

A Ipueiras Energia S.A., em resposta ao Ofício em referência, e tendo em vista que: 

• o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto no Meio Ambiente (EIA/RIMA) 

• referentes à UHE lpueiras foram concluídos em meados do ano passado, elaborados 

com base em Termo de Referência emitido pelo Naturatins, órgão ambiental do Estado 

do Tocantins; 

• estes estudos não foram encaminhados para análise do Naturatins, no aguardo do 

posicionamento do IBAMA a respeito da competência do licenciamento, posicionamento 

este objeto do Ofício em referência; 

• e que recentemente foi publicada a Lei Federal no 10.847, de 15 de março de 2004, que 

estabeleceu como competências da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), entre 

outras, em seus: 

1/2 
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Ipueiras 	 Rubr.:/Q - 

- artigo 40  - inciso VI - a obtenção de licença prévia ambiental e a declaração de 

disponibilidade hídrica necessária às licitações envolvendo empreendimentos de 

geração elétrica; 

- artigo 40  - inciso X — o desenvolvimento de estudos de impacto social, viabilidade 

técnico-econômica e sócio-ambiental para os empreendimentos de energia 

elétrica, 

entende que deva haver um posicionamento por parte do Poder Concedente a respeito dos 

estudos que estavam em andamento, como é o caso em questão, estabelecendo os critérios 

que serão adotados, incluindo nesta etapa de transição, para o atendimento à legislação recém 

aprovada. 

Tão logo possível, e desde que obtidos estes esclarecimentos, a Ipueiras Energia S.A. estará 

informando ao IBAMA. 

Com os nossos cumprimentos. 

Atenciosamente, 

. 

	

Antônio Nunes Nunes Cândido da Silva 	' - 
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7"DE 
Energia Bdeka 

lpueiras 

São Paulo, 30 de abril de 2004 

PROTOCOLB 
DILZQ/IBAMA 
N° 2jÇ i/za"V 
DATA: 37f4'Ï 
RECEE 

R 003  
CT-EM-IPU-005!04 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA 

Dr. Luiz Felippe Kunz Júnior 

MD. Coordenador Geral de Licenciamento Ambiental 

SAIN AV. L4 NORTE - Edifício Sede IBAMA 

Brasília - DE 

o 	Ass.: AHEIPUEIRAS 

Ref.: a) V/ Ofício n° 18812004 - CGLIC/DILIQ/IBAMA, de 2710212004 

b) N/ Carta CT - EM - 1 P - 004/04 de 26 de março de 2004 

c) Ofício n.° 062 / SPE / MME de 29 de março de 2004 e Reunião subseqüente 

programada e realizada em 7 de abril de 2004 

Senhor Coordenador: 

A Ipueiras Energia S/A, dando satisfação aos compromissos assumidos no decorrer da reunião 

mencionada em título, e considerando: 

. 

• O interesse oficial em promover o licenciamento e licitação do projeto do 

empreendimento no mais curto prazo; 

• o estado completo em que se encontra o Estudo de Viabilidade de Engenharia 

protocolado na ANEEL; 

• o estado completo em que se encontra o EIA / RIMA elaborado com base em Termo de 

Referência do NATURATINS; 
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Ipueiras 

a possibilidade do processo de licenciamento poder ser tratado pelo IBAMA, como em 

outros casos transitórios, em regime de convalidação do Termo de Referência do 

NATURATINS e tratativas licenciatórias afins, sujeitando-o a exigências formais a serem 

atendidas em fase ulterior à emissão de Licença Prévia; 

a disponibilidade expressa pela empresa Ipueiras S/A em prestar a colaboração em 

infraestrutura e apoio técnico para a realização das Audiências Públicas e demais 

providências cabíveis objetivando a obtenção do licenciamento ambiental, 

vem por meio desta carta formalizar a entrega de todos os documentos que fazem parte do EIA 

/ RIMA, em três vias, agregando os documentos que constituem os Estudos de Reavaliação da 

Divisão de Quedas do Trecho do Rio Tocantins Cana Brava - Estreito, aprovados pela ANEEL, 

bem como protocolar o Requerimento solicitando a obtenção de Licença Prévia (L.P.) para o 

empreendimento do Aproveitamento Hidrelétrico Ipueiras. 

Informamos que o Requerimento será publicado em conformidade com a Resolução CONAMA 

Mantemo-nos ao vosso dispor para agendar, de acordo com a melhor conveniência mútua, uma 

sessão de apresentação e esclarecimento dos estudos e projetos desenvolvidos, visando a 

transmissão do conhecimento do trabalho e interação de planejamento de atividades e 

empreendimento de ações visando o objetivo, nas considerações propostas. 

Apresentamos os nossos melhores cumprimentos. 

Atenciosamente, 

72' 
António Nunes Cândidn da Silva 

214 
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*DE de Energia Bébica 

Ipueiras 

1 Proc._i2.&-I 

ANEXOS 

1. Requerimento da Licença Prévia 

1.1 Publicação no D.O.E de 2710612003 da Ata da Assembléia Geral Ordinária, na qual 
foram eleitos os atuais Diretores desta empresa 

1.2 Cópia autenticada da Procuração do signatário 

2. Relatórios referentes a: 

• 	 2.1 Reavaliação da Divisão de Quedas do Rio Tocantins Trecho Cana Brava - Lajeado, 
composto de: 

2. 1.1 Anexo 5— Estudos Ambientais - Texto 

2.1.2 Anexo 6— Estudos Ambientais - Desenhos 

2.2 Reavaliação da Divisão de Quedas do Rio Tocantins Trecho Lajeado - Estreito, 
composto de: 

2.2.1 Volume 1 - Relatório Geral - Texto (Inclui os Estudos Ambientais) 

2.2.2.Volume 2— Relatório Geral - Desenhos (Inclui os Estudos Ambientais) 

3. EIA / RIMA do AHE IPUEIRAS 

3.1 EIA - Volume 1 - Caracterização do Empreendimento 

o 	3.2 EIA - Volume 2 - Diagnóstico do Meio Físico 

3.2.1 Tomo 1 - Clima, Recursos Hídricos, Geologia e Geomorfologia 

3.2.2 Tomo 2 - Pedologia 

3.2.3 Tome 3— Aptidão Agrícola 

3.3 EIA - Volume 3 - Diagnóstico do Meio Biótico 

3.3.1 Tomo 1 - Limnologia e Ictiofauna 

3.3.2 Tomo 2— Vegetação, Vertebrados (exceto peixes) e Invertebrados 

3/4 
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sas de Energia Elétrica 

Ipueiras 

3.4 EIA - Volume 4- Diagnóstico do Meio Sócio - Econômico 

3.4.1 Tomo 1 - Diagnóstico das Áreas de Influência 

3.4.2 Tomo 2 - Patrimônio Arqueológico, Histórico e Natural 

3.5 EIA - Volume 5— Avaliação de Impactos 

3.6 EIA - Volume 6— Programas Ambientais e Conclusões 

4. RIMA - Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente 

5. Termo de Referência do NATURATINS 

. 
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SISTEMA DE LICENCIAMENTO DE  
ATIVIDADES POLUIDORAS 

IL:fiVL 
UMA 

REQUERIMENTO 
1. SOLICITAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE: 

pJCENÇA PRÉVIA (L.P) [)ENOVACÃO DE LICENÇA PRÉVIA (RL.P) 

[JJCENÇA DE INSTALAÇÃO (LI) [JENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO (RLI) 

JJCENÇA DE OPERAÇÃO (LO) CEYENOVAÇAO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO (RLO) 

)JCENÇA DE AMPLIAÇÃO }uTRos 

• CLASSIFICAÇÃO (USO DO IBAMA) 

LI 	E 	LPN._ 

• LICENÇA ANTERIOR 

L 	 LEILOL _ 

4. DADOS DO REQUERENTE 
Nome ou Razão Social 

IPUEIRAS ENERGIA S/A 

CGC/CPF Endereço (avenida, rua, estrada, etc.) 

03.581.98910001-62 Avenida Paulista, n°2439-6° andar! parte 

Cep Telefone (DDD) Fax (DDD) Endereço Eletrônico 

01311-936 (11) 3066-2000 (11) 3060-9558 
Município Cidade Estado 

São Paulo São Paulo São Paulo 

S. REPRESENTANTES LEGAIS 

Nome CPF 

Jorge Queiroz de Moraes Júnior 005.352.658-91 
Nome CPF 

Evandro César Camillo Coura 729.695.397-72 
Nome CPF 

Alberto José Rodrigues Alves 029.912.50844 
6. ÔRGÃO FINANCIADOR 

VALOR DO EMPREENDIMENTO: 

R$ 1.237.838.560,00 (Um bilhão, duzentos e trinta e sete milhões, oitocentos e trinta e oito mil e 
q uinhentos e sessenta reais). 
7. CONTATO 
Nome E-mail: 

António Nunes Cândido da Silva candido.silvaedpbr.com.br  
Endereço para Correspondência 

Avenida Paulista, n° 2439 - 100  andar - Conj. 101 
Cep Telefone (DDD) Fax (DDD) 

01311-936 (11)3066-2055 (11) 3060-9558 

• 	DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS NESTE REQUERIMENTO 
REALIZAR-SE-Á DE ACORDO COM OS DADOS TRANSCRITOS E ANEXO INDICADOS NO ITEM 9 (NOVE). NO VERSO DO 
FORMULÁRIO. 

/ 

Nome 

Antônio Nunes Cândido da Silva 
Assinatura: 	 - 	 Ç 

- 	 À'. /,.Jcp 	2 

Local, Dia, Mês, Ano 

São Paulo, 30 de Abril de 2.004 

Este FormuIdo deve ser endereçado ao DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - DEREL DA DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL DO IBAMA, no 
endereço SCEN - Setor de Clubes Esportivos Norte, Trecho 2— EdIficlo Sede IBAMA, BLOCO C, BRASILIAIDP, CEP: 70818-900, aos cuidados do Coordenador Geral de 

Licenciamento Ambientei 



. DESCRIÇAO DA(S) ATIVIDADE(S) (localização e descrição técnica do empreendimento) 

..ocalização: Rio Tocantins, nos municípios de Ipueiras na margem direita e Brejinho de Nazaré na 
margem esquerda, atingidos pelas Obras Principais (Canteiro de Obras). O reservatório atingirá áreas 
testes dois municípios e também áreas dos municípios de Aliança do Tocantins, Cariri do Tocantins, 
São Salvador do Tocantins, São Valério da Natividade, Silvanópolis e Sucupira. 
Descrição das Atividades: Construção de Aproveitamento Hidrelétrico - Acessos, Canteiro de Obras, 
Barragem, Usina, Subestação e Formação de Reservatório de Água. 
Descrição Técnica do Empreendimento: Potência total instalada de 480 MW, abrigando 4 unidades 
geradoras; Barramento de cerca de 3.310 m de comprimento total na cota 239,50 m; Vertedouro com 1 
vãos, projetado para a vazão de 42.000 m 3/s; Subestação seccionadora, na margem direita, 
aproximadamente a 700 m a jusante da Casa de Força. 
#s demais informações estão contidas nos documentos que constituem o EIA / RIMA entregue ao 
IBAMA em 3010412004 através da carta da Ipueiras Eneraia S/A n° CT-EM-IPU-005/04 DE 30/0412004. 

o 

L 

resentantes Legais: 
o Carmem Campos Pereira - CPF: 111.333.448-79 
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Este Formulário deve ser endereçado ao DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - DEREL DA DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL DO IBAMA, no 
endereço SCEN - Setor de Clubes Esportivos Norte, Trecho 2— Edificio Sede IBAMA, BLOCO C, BRASÍLIA/DF, CEP 70.818-900 aos cuidados do Coordenador Geral de 

Licenciamento Ambiental 
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IPUEIRAS ENERGIA S.A. 
CNPJ/MF n°03.581.989/0001-62 

NIRE n°35.300.175.620 

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2003 

(SUMÁRIO DOS FATOS, ARTIGO 130 § 1° DA LEI N°6.404176) 

1. Data, Hora e Local: 30.04.2003 às 14:30 horas, na sede social, na 
Avenida Paulista n° 2.439 - 6° andar/parte - São Paulo - SP. 2. Mesa: 
Presidente: Jorge Queiroz de Moraes Junior. Secretário: Alberto José 
Rodrigues Alves. 3. Presença: Acionistas representando 100% do 
capital social total, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença 
de Acionistas. 4. Publlãaçôes: Demonstrações Financeiras 
referentes ao Exercício Social encerrado em 31.12.2002, publicadas no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo - Empresarial e Diário de 
Noticias de São Paulo em 07.05.2003. Aviso aos Acionistas 
publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo - Empresarial e no 
Diário de Notícias de São Paulo, nos dias 28 e 29.03.2003 e 
01.04.2003. S. Edital de Convocação: Publicação dispensada, nos 
termos do Artigo 124, Parágrafo 4°, da Lei n° 6.404176. 6. Ordem do 
Dia: a) Exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras e 
do Relatório da Diretoria, referentes ao exercício social encerrado em 
31.12.2002; b) Eleição de membros da Diretoria Executiva da 
sociedade; e, c) Fixação da remuneração da Diretoria para o exercício 
de 2003. 7. Deliberações: A Assembléia Geral, por decisão unânime 
dos presentes: 7.1. Com abstenção dos legalmente impedidos, 
aprovou integralmente o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial, 
as Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, das Origens e 
Aplicações de Recursos e as respectivas Notas Explicativas,, 
acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao 
exercício social encerrado em 31.122002. 7.2. Aprovou a eleição dos 
membros da Diretoria Executiva da sociedade, para um mandato a 
encerrar-se na data da realização da Assembléia Geral que examinar 
as contas do exercício de 2004, tendo sido eleitos, o Dr. Jorge Queiroz 
de Moraes Junlor, brasileiro, casado, engenheiro, portadoy da Cédula 
de Identidade RG n° 3.084.870-2-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n° 
005.352.658-91, residente e domiciliado na cidade de São Paulo - SP, 
na Rua Rio de Janeiro n° 33 - Apto. 201, como Diretor Presidente; 
Evandro César Camillo Coura, brasileiro, separado judicialmente, 
engenheiro, portador da Cédula de Identidade CRENRJ n° 43.562-D, 
inscrito no CPF/MF sob n° 729.695.397-72, residente e domiciliado na 
cidade do Rio de Janeiro - RJ, na Rua Paissandu n° 180 - Apto. 201, 
como Diretor Vice-Presidente; Alberto José Rodrigues Alves, 
brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG 
n° 3.023.842-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n° 029.912.508-44, 
residente e domiciliado na cidade de São Paulo - SP, na Rua Patápio 
Silva n° 241 - Apto. 34, como Diretor de Relação com Investidores; 
Carmem Campos Pereira, brasileira, divorciada, administradora de 
empresas, portadora da Cédula de Identidade RG no 
1 7.429.335-5-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob n° 111.333.448-79, 
residente e domiciliada na cidade de São Paulo - SP, na Rua Itassucê 
no 63, como Diretora Financeira e Administrativa; e, ,João Carlos 
Rela, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade 
RG n° 2.675.308-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n° 031.483.788-49, 
residente e domiciliado na cidade de Palmas - TO, na ARNE 13 - QIF - 
Alameda 10, Lotes 26128, como Diretor de Geração e Transmissão. 
Os Diretores, neste ato e/ou por declaração própria, tomaram ciência 
de suas eleições e as aceitaram, declarando não estarem incursos em 
nenhum crime previsto em lei que os impeçam de exercerem atividades 
mercantis. 7.3. Aprovou a remuneração global anual para os Diretores 
no limite máximo de até R$ 10.000,00 (dez mil reais). 8. Documentos 
Aquivados na Sede Social: Demànstrações Financeiras e 
Declarações de Desimpedimento. 9. Encerramento: Oferecida a 
palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se 
manifestou, foram encârrados os trabalhos e suspensa a Assembléia 
pelo tempo necessário à impressão desta ata em livro próprio, em 
forma de sumário, a qual após ter sido reaberta a sessão, foi lida, 
achada conforme, aprovada e assinada pelos acionistas presentes. 
São Paulo, 30 de abril de 2003. (a.a) Presidente - Jorge Queiroz de 
Moraes Junior. Secretário - Alberto José Rodrigues Alves. (a.a). 
Acionistas: Companhia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins - 
CELTINS, neste ato por seu Diretor Evandro César Camillo Coura e 
por seu procurador Jorge Queiroz de Moraes Junior; Jorge .Queiroz de 
Moraes Junior; Alberto José Rodrigues Alves; e, Carmem Campos 
Pereira. Declaro que a presente é cópia fiei extraída de livro próprio. 
Jorge Queiroz de Moraes Junior - Presidente. Alberto José 
Rodrigues Alves - Secretário. Registrada na Junta Comercial do 
Estado de São Paulo - JUCESP sob n° 123.425103-7 em sessão 
de 24.06.2003. Roberto Muneratti Filho - Secretário Geral. 
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AI. Santos, 1470 - Cep: 01418-100 - São Paulo - SP - Tel.: 288-6277 - Fax: 32846367) 

	

Livro 1987— Páginas 1711172 — Traslado Extra. 	FIS--._-E 1- 

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: IPUEIRAS ENERGIA S.A. 
ipuadmgl 

S.A.I.B.A.M. quantos este público instrumento de procuração bastante 
virem, que aos CATORZE (14) DIAS DO MÊS DE JULHO (07) DO ANO DOIS MIL 
E TRÊS (2003), nesta Cidade e Comarca da Capital do Estado de São Paulo, no 
cartório do 120  Tabelião de Notas, na AI. Santos, 1470, perante mim, PATRÍCIA 
ROMA GNOLLI LEITE SADOCO, Escrevente Notarial, preposta do Tabelião, 
designada para lavratura desta, compareceu como outorgante: IPUEIRAS 
ENERGIA S.A, com sede nesta Capital, na Avenida Paulista, 2439, 6 0  andar-
parte, inscrita no CNPJ/MF sob o n°03.581.989/0001-62, com seu Estatuto Social 
vigente, registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo-JUCESP, sob o 
NIRE n° 35.300.175.620, em 06.01.2000, publicado no D.O.E. Empresarial de 
11.01.2000 e, posterior alteração registrada na JUCESP sob o n° 110.057101-6, 
em 13.06.2001, publicada no D.O.E. Empresarial de 20.06.2001, sendo neste ato 
representada, nos termos do Parágrafo Primeiro do artigo 16 de seu Estatuto, por 
seus Diretores, EVANDRO CÉSAR CAMILLO COURA, brasileiro, separado 
judicilmente, engenheiro, inscrito no CRENRJ n° 43.562-D e no CPF/MF sob o n° 
729.695.397-72, e CARMEM CAMPOS PEREIRA, brasileira, divorciada, 
administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG n° 
17.429.335-5-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o n° 111.333.448179, ambos 
domiciliados e residentes nesta Capital, com escritório na sede da Empresa, 
eleitos pela Assembleia Geral Ordinária, realizada em 30.04.2003, registrada na 
JUCESP sob o n° 123.425103-7, em 24.06.2003, estando tais documentos 

. 	arquivados nestas Notas em pasta pasta própria de número de folhas 235 e 
folhas 179 'a 181. A presente reconhecida como a própria de que trato, à vista dos 
documentos mencionado e mim exibidos, do que dou fé; e, pela mesma, na forma 
como comparece, me foi dito que, por este público instrumento e na melhor forma 
de direito, nomeia e constitui seu bastante procurador: ANTÔNIO NUNES 
CANDIDO DA SILVA, português, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de 
Identidade RNE n° V287718-F, inscrito no CPF/MF sob o n° 222.643.588- 
domiciliado e residente nesta Capital, com endereço comercial n 	d 
Outorgante; ao qual delega poderes para, AGINDO SEMPRE EM 	JU Q'DE_ 
2 (DOIS), DA SEGUINTE FORMA: A) EM CONJUNTO COM -  C1— 	DO 
DIRETORES DA OUTORGANTE: e B.) EM CONJUNTO C0Í' OÚ1 4RÓ 
PROCURADOR DA OUTORGANTE COM OS MESMOS POl

Ban 
	poder abrir 

movimentar contas em Bancos, representando-a junto ao 	do Brai1—S&,
Banco do Estado de So Paulo S.A., e também junto ao Bera110Brasil, 
Caixas Econômicas Federal ou Estaduais e todàs os 	 à bancos elou 
estabelecimentos bancários nacionais e internacionais, podendo, emitir e -

QD 

endossar cheques, emitir duplicatas de faturas, inclusive para caução, desconto - 
ou cobrança, dando os necessários endossos, bem como assinar "borderaux" para - 
sua movimentação nos estabelecimentos de crédito; retirar duplicatas ou títulos 
baixados em cobrança; assinar contratos de qualquer espécie, financeiros ou não, - 



2 

relativos a quaisquer bens imóveis, móveis, direitos, títulos, ações, apólices, 
veículos automotores e quaisquer outros bens, podendo outorgar, aceitar, assinar, 
rescindir, transferir ou re-ratificar quaisquer contratos ou escrituras públicas ou 
particulares; convencionar e aceitar preços, formas de pagamento prazos, juros, 
multas e demais cláusulas; pagar e receber quantias de que for devedora ou 
credora, a qualquer título; passar recibos, dar e aceitar quitação, bem como 
assinar correspondências dirigidas a quaisquer estabelecimentos bancários e 
quaisquer outros em geral; requerer protestos de títulos por falta de pagamento, 
assinar notas promissórias e avais para EMPRESAS CONTROLADAS, 
CONTROLADORAS E/OU COLIGADAS; participar de Assembléias Gerais 
Ordinárias e Extraordinárias; e, AGINDO ISOLADAMENTE, representar a 
Outorgante perante repartições públicas, federais, estaduais e municipais, 
podendo ainda endossar cheques exclusivamente para depósitos em nome da 
Outorgante, ou para transformá-los em ordens de pagamento a favor da 
Outorgante, tudo requerendo, assinando e praticando para o fiel cumprimento do 
presente mandato, sendo VEDADO SUBSTABELECER. - A PRESENTE 
PROCURAÇÃO E VÁLIDA ATÉ O DIA 30 DE JUNHO DE 2004 (30.06.2004). De 
como assim o disseram, dou fé, pediram-me que lhes lavrasse o presente 
instrumento, que lido e achado conforme, aceitam, outorgam e assinam, do que 
dou fé. Eu, PATRICIA ROMAGNOLLI LEITE SADOCO, Escrevente Notarial, a 
escrevi.- Eu, GUILHERME ALVAES FLORENCE, Escrevente Autorizado 
subscrevo.- (assinaturas) ** Affi" CÉSAR CAMILLO COURA * CARMEM 
CAMPOS PEREIRA ** Eu, Ikwj< a conferi, subscrevo e assino em 
público e raso, portando por fé\ 	o presente traslado é cópia fiel do original 
lavrado nestas Notas.- 

EM TESTEMUNHO 	/ DA VERDADE 

CARTÓRIO b 	TABELIÃO  DE NOTAS 
AUSÁNT'dS. 1470 

3eI cjuiI/ierme Alvares fJl,rence 
ESCREVENTE AUTORIZADO 

SELOS PAGOS POR VERBA 
(Resolução. 05170) 

DESTA - 	R$16,66 
De Emolumentos R$4,73 

De Previdência R$3,50 
R.C.—T.J. 	R$1,74 

Sta CASA 	R$0,17 
Guia n° 132 de 15107103 
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ITEM 5 

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 
INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS 

- NATITRATINS - 	 NATURATINS 

OVÍCIO/PRES/NATURATIJNS/NO 252199 

Palmas - TO, 19 de maio de 1999 

Fls.:-2. 
Prc.:j 

Rubr.: 

Senhor Presidente, 

Em resposta as correspondências KCL 904.105, 904.106 e 904.107 
encaminho o Termo de Referência para elaboração de Estudo de Impacto Ambiental e 
Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) dos empreendimentos UT-IE's - Ipueiras, 
Peixe e Tupiratins. 

2. 	 Esclareço que pode haver complementação dos referidos termos por parte de 
instituições federais, caso haja a necessidade. 

o 
L 
	

MARLI TERESIHADOS'S O 
Presidente 

Ao Senhor 
JORGE QUEIROZ DE MORAES JUNIOR 
Presidente da Companhia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins - CELTINS 
Palmas - TO 

CfPRESIDÉNCIA-99PrjdaOcjo\OFI25,doc 

SE 	01 - (..2 	- 3À Jamda 1 - Palmas-TO - CE'P '77 O54-.2C 
Fce' .2 18-2a001 463 - Fax' 218 -200) 
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ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA 
	Proc.:_________ 

Rubr:________ 

INTRODUÇÃO: 

(S 

Este termo de referência tem como orientação básica a Resolução CONAMA n. 
001, de 23 de janeiro de 1986, além da Legislação Ambiental do Estado do Tocantins, Lei 
261, de 20 de fevereiro de 1991. Esta Instrução tem como objetivo orientar a elaboração do 
EIA e do RIMA da Usina Hidrelétrica Ipueiras, no rio Tocantins, abrangendo terras, nos 
respectivos minicípios de Ipueiras, Brejinho de Nazaré, São Salvador do Tocantins, 
Silvanópolis, Santa Rosa do Tocantins, Aliança do Tocantins, São Valério da Natividade, 
Paranã, Sucupira, Gurupi, Peixe, visando a solicitação da Licença Prévia, pela CIA DE 
ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - CELTIINS. 

Deverão ser considerados os Planos e Programas governamentais propostos e em 
implantação nas áreas de influência do Projeto e sua compatibilidade. O Estudo de Impacto 
Ambiental deverá atender os princípios e objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente, 
bem como, toda legislação em nível federal, estadual e municipal, que sejam pertinentes ao 
empreendimento. 

Os empreendimentos decorrentes da UHE IPJJEIRAS, tais como: subestações, 
acessos, linhas de transmissão, dentre outros deverão ser mencionados quando da 
elaboração do EIA. 

CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - CELTINS, 
independente das publicações previstas em lei, informará aos interessados, o pedido de 
licenciamento, as características do empreendimento e suas prováveis interferências no 
meio ambiente, assim como os prazos concedidos para a elaboração e apresentação do EIA 
e respectivo RIMA. 

O Estudo de Impacto Ambiental deverá ser apresentado em 05 (cinco) vias, formato 
A-4, obedecendo às orientações contidas nesta Instrução Técnica, firmadas pelo 
Coordenador e pelos profissionais que participaram de sua elaboração. 

O Relatório de Impacto Ambiental deverá ser apresentado em 18 vias, no formato 
A-4, conforme as orientações contidas neste Termo de Referência, para que 13 delas sejam 
encaminhadas aos seguintes órgãos: prefeitura municipal de Ipueiras, prefeitura municipal 
de Brejinho de Nazaré, prefeitura municipal de São Salvador do Tocantins, prefeitura 
municipal de Silvanópolis, prefeitura municipal de Santa Rosa do Tocantins, prefeitura 
municipal de Aliança do Tocantins, prefeitura municipal de São Valério da Natividade, 
prefeitura municipal de Paranã, prefeitura municipal de Sucupira, prefeitura municipal de 
Gurupi, prefeitura municipal de Peixe, ANEEL, IBAMA. 

O EIA e o RIMA serão acessíveis ao público, permanecendo cópias de cada 
documento, à disposição dos interessados, na Biblioteca do Naturatins e nas Prefeituras 
Municipais acima citadas. 

\\SERVIDOR'Cax-la\Usjna\TJhe-Ipueiras.doe 
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01. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR: 
Pr(L.:3LOJ03 
Rubi.: 

- Razão Social; 
- Endereço para correspondência; 
- C.G.C.; 
- Inscrição Estadual; 
- Atividade Principal; 
- Histórico do empreendimento; 
- Dados sobre a consultoria que elaborou o EIA/RIMA. 

02. JUSTIFICATIVA E CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO: 

. 	

- Síntese dos objetivos do empreendimento, sua justificativa e a análise de custo- 
beneficio. 

- Análise de demanda de energia e concepção de suprimento energético, considerando o 
planejamento do setor elétrico para o Estado do Tocantins, para o Brasil, considerando 
as previsões de necessidades de expansão da capacidade de geração. 

- Caracterização e análise do projeto, plano, sob o ponto de vista tecnológico, tipo e 
abrangência inclusive das alternativas variantes analisadas do projeto com a justificativa 
da escolha. 

- Contabilidade do projeto com os planos e programas de ação federal, estadual e 
municipal, propostos ou em implantação nas áreas de influência do empreendimento e 
valor total estimado do empreendimento. 

- Conter a análise da compatibilidade do projeto com os planos e programas propostos 
para as áreas de influência do empreendimento, em conformidade com as legislações de 
ação federal, estadual e municipal, em vigor. 

- Empreendimento(s) associado(s), decorrente(s) e similar(es) em outra(s) localidade(s). 
- Declaração da utilidade pública ou de interesse social da atividade do empreendimento, 

quando existente. 
da -  Quando a implantação for em etapas, ou quando forem previstas expansões, as 

informações deverão ser detalhadas para cada uma delas. 
- Apresentar a previsão das etapas em cronogramas detalhados da implantação do 

empreendimento. 
- Vazões médias, máximas e mínimas históricas no local do barramento. 
- Descrever a operação da usina com relação as diferentes épocas do ano (cheia ou seca). 
-. Apresentar o arranjo geral da usina: barragem (altura, extensão, largura), vertedouro 

(dimensões), reservatório (área inundada total, volume útil, níveis d'água de operação 
do reservatório - máximo e mínimo, profundidade média, perímetro), canal de adução 
(extensão, largura, profundidade, revestimento utilizado), tubulação adutora 
(quantidade, diâmetro da tubulação, material utilizado na tubulação), casa de máquinas 
(número, tipo e potência das turbinas, dimensões) potência instalada, quedas bruta e 
líquida, energia firme, subestação (dimensões, localização), vila de operadores 
(números de residências, outras edificações), acesso (indicar os acessos a serem 
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construídos e/ou melhorados, apresentando seu revestimento, bem como, caminhos de 
serviço a serem abertos), canteiro - de - obras (número de operários, área construída, 
localização), infra-estrutura básica de apoio às obras (energia elétrica, abastecimento de 
água, tratamento de esgoto e lixo), áreas de empréstimo e bota-fora (localização e 
volume utilizado), desmatamento indicando a área total (ha) a ser desmatada, plano de 
limpeza do terreno e de remoção da vegetação, e as sub-áreas (ha), para a implantação 
de cada uma das estruturas do empreendimento; quantificar também as áreas 
desmatadas, e que posteriormente serão recuperadas. 
Descrição da construção, tanto quanto o permite o estágio do planejamento 
(cronograma anual das fases de construção), apresentando cada uma das estruturas de 
forma descritiva (indicar o material construtivo utilizado tipo, volume e sua fonte), 
tecnologias e técnicas de construção a serem aplicadas, quantificação, qualificação e 
origem da mão-de-obra, bem como mostrar as estruturas de apoio e do barramento em 
mapa em escala compatível. 
Indicar também as vazões aduzidas e vertidas, nos períodos de cheia e seca. 

- Apresentar a localização geográfica proposta para o empreendimento, demonstrada em 

co   mapa ou croquis, incluindo as vias de acesso, existentes e projetadas, e a bacia 
hidrográfica, seu posicionamento frente à divisão política-administrativa a marcos 
geográficos e a outros pontos de referência relevantes. 

- Definir e justificar os limites geográficos das Áreas de Influência do empreendimento, a 
ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos, com mapeamento em escala 
adequada dos limites estimados, detalhando os sítios de localização do projeto e de 
incidência direta dos impactos, considerando a bacia hidrográfica como unidade 
territorial de ordenamento e gerenciamento dos recursos hídricos e a proximidade com 
áreas protegidas por legislação específica. 

- Elaborar base cartográfica referenciada geograficamente, para os registros dos 
resultados dos estudos, em escala compatível com as características e complexidades 
das áreas de influência dos efeitos ambientais. 

- Considerar a área a jusante, como área de influência, em função do nível de impacto a 
ser gerado na mesma. 

( 	03. CARACTERÍSTICAS LEGAIS E LOCACIONAIS: 

03.1 - Localização: 

- Indicar a Bacia Hidrográfica, Sub-Bacia, corpo d'água, coordenadas geográficas e 
municípios onde o empreendimento se localiza, proximidade de unidades de 
conservação e terras indígenas. 

- Contemplar 	no mínimo 03 (três) alternativas locacionais do projeto, confrontando-a 
com a hipótese de não execução do projeto. Descrição da concepção geral tomada por 
base para a definição locacional e seus objetivos. 

- Apresentação do efeito da alternativa zero (não implantação dos projetos). 

\\SERVIDOR\Carla\Usjna\Uhe-Ipueiras.doc  
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- Contemplar não só todas as alternativas de localização e tecnológicas da atividade, 
inclusive a de não implantação do projeto, como também apresentar os resultados e 
conclusões dos diagnósticos previamente realizados. 

03.2— Legislação: 

- Aspectos legais: apresentar toda a legislação pertinente ao projeto, demonstrando assim 
sua viabilidade legal. 

- Aspectos institucionais: apresentar as instituições envolvidas no licenciamento e na 
implantação dos programas ambientais da UHE IPUEIRAS. 

- Atender aos dispositivos em vigor, referentes ao uso e à proteção dos recursos 
ambientais. 

03.3 - Metodologia Utilizada 

- Detalhar o método e técnicas escolhidas para a condução dos estudos ambientais, bem 
como dos passos que levaram ao diagnóstico ambiental, avaliação dos impactos ambientais 
a proposição das medidas mitigadoras e programas ambientais. 
- Informar as fontes dos dados utilizados 

04. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL: 

Para o desenvolvimento do diagnóstico ambiental , poderão ser utilizados dados 
secundários existentes sobre as Áreas de Influência e região, devendo os mesmos serem 
complementados por campanhas de campo e análises laboratoriais. Com  relação as 
campanhas de campo, deverá ser citada a duração e período dos trabalhos de cada 
especialidade e os locais de amostragens. 

( 	
04.1 - Área de Estudo: 

O diagnóstico ambiental deverá ser realizado abrangendo os Meios Físico, Biótico 
e Sócio-Econômico, sendo desenvolvido em dois níveis: 
- Área de Influência Indireta, constituir-se-á pela área atingida pelos efeitos induzidos 

pelo empreendimento. 
- Áreas Diretamente Afetada, constituir-se-á pela área atingida pelo empreendimento 

(reservatórios, obras civis das usinas e de apoio, dentre outros). 
- Deverão ser apresentadas descrições e análises dos fatores ambientais e suas interações, 

caracterizando a situação ambiental das áreas de influência, antes da implantação do 
empreendimento. 
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- As variáveis suscetíveis de sofrer direta ou indiretamente efeitos significativos das 
ações nas fases de planejamento, de implantação, de operação e, quando for o caso, de 
desativação do empreendimento. 

- As informações cartográficas atualizadas, com as áreas de influência devidamente 
caracterizadas, em escalas compatíveis com o nível de detalhamento dos fatores 
ambientais estudados. 

04.2 - Meio Físico: 

04.2.1 - Geologia 
- Estudo da Geologia Regional, com representação cartográfica na escala 1:100.000. 
- Estudos geológicos-geotécnicos em escala compatível, do eixo da barragem e área 

inundável, mostrando os tipos litológicos, zonas de cizalhamento, fraturas e juntas. 
- Perfis estratigráficos das sondagens executadas, principalmente do eixo da barragem, 

áreas de empréstimo e jazidas. 
- Descrição da geologia geral das áreas de influência, devendo ser enfatizada a 

estratigrafla, caracterização litológica, esboço estrutural e avaliação das condições 
geométricas dos maciços de solo e de rocha; 

- Caracterização da compartimentação tectônica e apresentação do histórico de eventos 
sísmicos em nível regional; 

- Caracterização da hidrogeologia nas áreas de influência, devendo ser enfatizado os 
seguintes aspectos: área de ocorrência, tipo, geometria, litologia condicionante, 
estruturas geológicas, propriedades fisicas e hidrodinâmicas do(s) arquifero(s); 
potenciometria e direção dos fluxos das águas subterrâneas; profundidade da água 
subterrânea nos aquíferos livres; caracterização das áreas e dos processos de recarga, 
circulação e descarga do(s) aquífero(s); relação das águas subterrâneas com as 
superficiais; caracterização física, química e biológica das águas subterrâneas; avaliação 
da permeabilidade da zona não saturada. 

- Caracterização dos recursos minerais, devendo ser enfatizado o potencial mineral, bem 
como os requerimentos de pesquisa e jazidas em exploração nas áreas de influência. 

04.2.2 
- Geomorfologia 

- Mapa geomorfológico da área de influência indireta na escala 1:100.000 e área de 
intervenção na escala 1:20.000, contendo as unidades morfoestruturais, morfológicas, tipos 
de formas de relevo, caracterização e classificação,formas e processos atuais. 
- Dinâmica dos processos geomorfológicos nas áreas de influência. 

04.2.3 - Pedologia 
- Mapa de classificação dos solos das áreas de influência indireta do empreendimento na 

escala 1:100.000 e de intervenção em escala de 1:20.000. 
- Mapa Morf'opedológico na escala 1:100.000. 
- Mapa de susceptibilidade à erosão na escala 1:100.000 da área de influência indireta e 

1:20.000 da área de intervenção do empreendimento. 
- Apresentação da aptidão agrícola dos solos das áreas de influência 
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04.2.4 - Geotécmca 
- Apresentar estudo geológico-geotécnico dos principais tipos de solos da área. 
- Apresentar informações sobre o nível do lençol freático em diferentes pontos do 

empreendimento e nos diferentes tipos de solos. 
- Apresentar estudos e teste de permeabilidade do solo; nas diferentes unidades 

morfopedológicas de áreas circunvizinhas. 

04.2.5 - Clima 
- Caracterização da dinâmica atmosférica regional, enfatizando a circulação geral da 

atmosfera, sistemas atuantes e setores climáticos. 
- Caracterização climática regional, bem como a apresentação dos dados de precipitações 

pluviométricas, temperatura, evaporação potencial, ventos, umidade relativa do ar, 
insolação e balanços hídricos mensais. 

. 	04.2;6 - Recursos hídricos 
- Aguas subterrâneas: descrição completa das águas subterrâneas da área (qualidade, 

nível, quota de novas formações, velocidade e direção do fluxo) e sua sensibilidade. 
- Aguas superficiais: descrição das águas correntes e paradas da área (caracterização 

ambiental aquática em sua qualidade, em seus parâmetros fisico-químicos e 
microbiológicos; condições naturais, situação de canalizações, áreas de inundações, 
relações com as águas subterrâneas), parâmetros hidrológicos e suas sensibilidades. 

- Descrição da(s) bacia(s) hidrográfica(s) e dos aspectos fisiográficos, geomorfológicos e 
fitopedológicos da(s) mesma(s). 

- Mapa das bacias e/ou sub-bacias hidrográficas da área, com dados de desmatamento de 
matas ciliares e assoreamento. 

- Estudos hidrossedimentológicos e da qualidade da água. 
- Apresentar os usos da água à jusante e à montante do barramento, e discutir a 

interferência da usina, quanto a estes usos, bem como, suas demandas atuais e futuras e 
análise da disponibilidade frente às utilizações atuais e projetadas, quando ocorrem. 

- Interferência do enchimento do reservatório sobre o lençol freático. 

04.3 Meio Biótico: 

As informações sobre os elementos que compõe a Biota deverão contemplar a Área 
de Influência Indireta e a Área Diretamente Afetada, bem como, diferentes períodos do ano 
(período seco e chuvoso). 
Deverá ser apresentada a caracterização dos ecossistemas da área que pode ser atingida, 
direta ou indiretamente, pelo empreendimento. Entre os aspectos cuja consideração ou 
detalhamento são necessários, incluem-se: 
- caracterização e análise dos ecossistemas terrestres nas áreas de influência do 
empreendimento; 
- caracterização e análise dos ecossistemas aquáticos nas áreas de influência do 
empreendimento. 

Identificação, se existentes, de Unidades de Conservação e outras Áreas Protegidas 
por legislação especial, assim como refúgios da flora e fauna 
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04.3.1 Flora: 
- Descrever a vegetação da área e do entorno, indicando através de mapa: as principais 

fisionomias encontradas; seu estado de conservação, ocorrência de espécies endêmicas, 
em extinção, raras ou de interesse comercial, bem como, as áreas de preservação 
permanente e de reserva legal, que estejam nas áreas de Influência do empreendimento. 

- Identificação de áreas particularmente apropriadas para o desenvolvimento dos espaços 
vitais onde predominem espécies acima citadas, mantendo assim a segurança da 
variedade de espécies. 

04.3.2 Fauna: 
- Descrever a fauna vertebrada e invertebrada terrestre, aquática e alada encontrada na 

área do empreendimento e seu entorno, indicar também se a área do empreendimento 
faz parte da rota de espécies migratórias (principalmente fauna alada), destacar 
particularmente as espécies raras, endêmicas ou em extinção, ou de interesse comercial, 
bem como, as afetadas direta ou indiretamente pela implantação e/ou operação do 

(

empreendimento. 
- Caracterização e descrição das espécies indicadoras da qualidade ambiental e de valor 

econômico e científico, e incluindo as espécies endêmicas, raras, ameaçadas de extinção 
e migratórias. 

- Para a comunidade aquática, destacar os grupos passíveis de alterações com a mudança 
do ambiente lótico em lêntico. Indicar a presença de espécies reofilicas da ictiofauna, os 
dados de campo deverão ser levantados á jusante e á montante do empreendimento. 

04.4 Meio Sócio - Econômico: 

Serão abordados aqueles itens necessários para caracterizar o meio sócio-
econômico, de acordo com o tipo e o porte do empreendimento e segundo as características 
da região. 
- Deverá ser apresentada a caracterização do meio sócio-econômico a ser potencialmente 

atingido pelo empreendimento, através das informações listadas a seguir, e 
( 	 considerando-se basicamente duas linhas de abordagem descritiva, referente às áreas de 

influência. 
- Uma, que considera aquelas populações existentes na área atingida diretamente pelo 

empreendimento, outra que apresenta as interrelações próprias do meio sócio-
econômico regional e passíveis de alterações significativas por efeitos indiretos do 
empreendimento. 

- Quando procedentes, as variáveis enfocadas no meio sócio-econômico deverão ser 
apresentadas em séries históricas, significativas e representativas, visando a avaliação 
de sua evolução temporal. 

- Uso dos recursos ambientais nas Áreas de Influência do empreendimento. 
- Disponibilidade e qualificação da mão-de-obra na região. 

04.4.1 Área de Influência Indireta: 
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- Apresentar dados sobre dinâmica populacional dos municípios atingidos pelo projeto. 
- Apresentar dados sobre casos de doenças por veiculação hídrica. 
- Indicar a infra-estrutura dos municípios envolvidos pelo projeto. 
- Economia urbana. 
- População e rendimentos. 
- Educação. 
- Saúde. 
- Habitação. 
- Turismo e lazer. 
- Finanças públicas municipais. 
- Apresentar o perfil energético da área. 
- Indicar as principais atividades econômicas desenvolvidas. 
- Apresentar dados sobre o uso e ocupação do solo. 
- Levantamentos de edificações que podem ser afetadas pelas mudanças das condições 

ambientais. 
- Atividades Econômicas Rurais - apresentar dados sobre a estrutura fundiária das terras. 

04.4.2 Área Diretamente Afetada: 

- Identificação dos aglomerados urbanos e famílias atingidas. 
- Famílias e estabelecimentos rurais atingidos. 
- Atividade agropecuária. 
- Atividades extrativas minerais. 
- Estabelecimentos industriais, comércio e serviços. 
- Estabelecimentos institucionais. 
- Levantamento de campo na área de intervenção do projeto, com intuito de identificar 

vestígios arqueológicos em superficie e no subsolo, bem como, monumentos culturais, 
objetos de valor cultural e arqueológico, formas de ocupação paisagística histórica 
paisagens com cunho cultural, relações de caminhos e belvederes tradicionais. 

04.4.3 Qualidade Ambiental 

Em um quadro sintético, expor as interações dos fatores ambientais físicos, biológicos e 
sócio-econômicos, indicando os métodos adotados para análise dessas interações, com o 
objetivo de descrever as inter-relações entre os componentes bióticos, abióticos e 
antrópicos do sistema a ser afetado pelo empreendimento. Além do quadro citado, deverão 
ser identificadas as tendências evolutivas daqueles fatores que forem importantes para 
caracterizar a interferência do empreendimento. 

05 AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS: 

Este ítem destina-se à apresentação da análise (identificação, valoração e 
interpretação) dos prováveis impactos ambientais nas fases de planejamento, de 
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implantação, de operação e, se for o caso, de desativação do empreendimento, devendo ser 
determinados e justificados os horizontes de tempo considerados. 

Análise dos impactos ambientais inclui, necessariamente, identificação, previsão de 
magnitude e interpretação da importância de cada um deles, permitindo uma apreciação 
abrangente das repercussões do empreendimento sobre o meio ambiente, entendido na sua 
forma mais ampla. 

05.1.1. Identificação e classificação dos impactos ambientais: 

Descrição detalhada dos impactos sobre cada fator ambiental relevante, considerado no 
diagnóstico ambiental a saber: sobre o meio fisico, biológico e sócio-econômico, bem 
como, sua fase de ocorrência: planejamento, implantação e operação do 
empreendimento. 

• 	
- Classificação dos impactos ambientais identificados quanto a serem: negativos ou 

positivos; imediatos, a médio ou a longo prazo: temporário ou permanentes; 
(  reversíveis ou irreversíveis; impactos locais, regionais e estratégicos; suas propriedades 

cumulativas ou sinérgicas; sua abrangência e sua distribuição de ônus ou benefícios 
sociais. 

- Os impactos ambientais sociais identificados deverão ser apresentados e descritos em 
fichas separadas para compreensão, e logo a seguir, deverão ser apresentadas suas 
respectivas medidas mitigadoras e/ou compensatórias. 

- Atentar para os impactos ambientais relativos a: processos de erosão, sedimentação e 
assoreamento, tanto a montante como a jusante da barragem e no reservatório; 
estabilidade do solo e do subsolo; estratificação térmica do reservatório e seus efeitos 
na qualidade da água; alteração dos parâmetros fisico-químicos e biológicos da água do 
reservatório, inclusive nutrientes; incidência de vetores e doenças de veiculação hídrica; 
uso atual do solo e indução a novos usos; redução de áreas de preservação permanente; 
deslocamentos de população; alteração na estrutura de emprego e nas características 
culturais da população; alteração nas atividades econômicas. 

- Análise das alterações previsíveis sobre a fauna/flora quanto à transformação do 
ambiente lótico para lêntico, proliferação de plantas aquáticas indesejáveis e suas 

( 

	

	 conseqüências, alterações motivadas por decomposição de fitomassa submersa e 
modificações sobre a ictiofauna. 

- Deslocamentos de população; 
- Alteração na estrutura de emprego e nas características culturais da população; 
- Alteração nas atividades econômicas. 
- Alteração nas condições de atendimento dos serviços públicos 
- Previsão da magnitude, considerando graus de intensidade e duração, e da importância 

dos impactos identificados, especificando indicadores de impacto, critérios, métodos e 
técnicas de previsão utilizados. 

- Atribuição do grau de importância dos impactos, em relação ao fator ambiental afetado 
e em relação à relevância conferida a cada um deles pelos grupos sociais afetados. 
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- Deverá ser demonstrado através dos dados levantados no Diagnóstico Ambiental, que 
foi possível identificar todos os impactos ambientais potenciais, decorrentes das 
diferentes fases do empreendimento. 

- O resultado dessa análise constituirá um prognóstico da qualidade ambiental da área de 
influência do empreendimento, nos casos de adoção do projeto e suas alternativas, 
mesmo na hipótese de sua não implementação. 

06 MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS: 

O EIA/RIMA deverá apresentar medidas mitigadoras para os seguintes impactos 
ambientais negativos, justificativas dos impactos que não podem ser evitados ou 
mitigados, com possibilidade de ocorrência na área do empreendimento, contemplando 
pelo menos: 

Ç -  Na fase de implantação: aumento da turbidez causada por desmatamentos; 
eutroflzação; lançamento de matérias danosas; aumento de coliformes totais no no 
Tocantins; efeitos sobre a qualidade de águas subterrâneas; mudanças da estrutura 
aquífera; desmoronamento das margens; compactação do solo; mudanças de relevo; 
mudanças na estrutura do solo; surgimento de processos erosivos; eliminação de 
vegetação em áreas de preservação permanente; avaliação e definição dessas medidas 
sobre desmates, com erradicação total ou parcial da vegetação; necessidade do 
estabelecimento de faixas de segurança e revegetação da faixa marginal adjacente ao 
reservatório, além do disciplinamento do uso do solo; alterações da variedade e riqueza 
de espécies florísticas e faunísticas; proliferação de algas e macrófitas; eliminação de 
habitas da fauna terrestre; construção da barragem; do vertedouro e da tomada d'água - 
casa de força; impactos decorrentes das características hidráulicas do reservatório; 
impedimento de processos compensatórios ecológicos pela divisão de áreas (isolamento 
de populações, alterações e dificuldade na migração animal), afetamento de cenários 
urbanos e prejuízo e afetamento de áreas para o repouso vinculado à paisagem; 
indenização das propriedades e/ou atividades atingidas, bem como para o atendimento 

( de trabalhadores que perderão suas bases de subsistência; fluxo de tráfego previsto para 
as obras, e para o traçado dos acessos aos canteiros, as articulações possíveis com o 
sistema viário atual, possibilidade de reutilização dos acessos; necessidades geradas 
pelo empreendimento em nível urbano e regional (habilitação, lazer, circulação, 
estrutura urbana, infra-estrutura, equipamentos sócio-econômicos, abastecimento, 
dentre outros), prognósticos dessas necessidades; medidas necessárias para combater as 
alterações nas estruturas econômica, social, e cultural da área de influência do 
empreendimento atual e futura; situação das cidades que serão afetadas pelo 
empreendimento (população, renda, emprego, saúde, infra-estrutura, segurança, lazer 
equipamento, transporte, sistema viário, capacitação administrativa e financeira); 
proteção das localidades próximas às aglomerações rurais, a fim de impedir a 
favelização se algum contigente de migrantes que for atraído pelo empreendimento. 
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Na fase de operação: alteração da biota aquática, perda da biodiversidade aquática, 
alteração do regime hídrico, perda do potencial turístico da área, alteração da paisagem 
local, alteração da qualidade da água do rio Tocantins, interrupção do fluxo migratório 
de espécies da ictiofauna, perda e fragmentação de habitats, redução de populações 
vegetais e animais, o que significará a redução da biodiversidade (ou erosão genética) 
em nível regional, instabilização das encostas marginais em alguns trechos do 
reservatório, devido ao enchimento do mesmo, às ondas provocadas pelo vento e à 
variação do nível d'água pela operação da usina, formação de áreas úmidas e 
alagadiças, nas margens do reservatório, devido à elevação do lençol freático. 
Deverão ser propostas medidas mitigadoras e compensatórias para os demais impactos 
ambientais negativos identificados. 
Deverão ser citados os critérios adotados para avaliar a eficiência das medidas 
mitigadoras e compensatórias, propostas a partir dos impactos ocorridos durante a fase 
de implantação e operação do empreendimento. 

. 	
- As medidas apresentadas deverão ser classificadas conforme os seguintes critérios: 

preventivas ou conetivas, à fase do empreendimento em que deverão ser adotadas. 
(  Planejamento, implantação, operação e desativação, e para o caso de acidentes, ao fator 

ambiental a que se destina, ao prazo de sua aplicação, a responsabilidade por sua 
implementação e avaliação de custos da medida. 

- A identificação e descrição dos elementos do Patrimônio Natural e Cultural podem 
incluir: 

- áreas e monumentos naturais e culturais; cavernas, picos, cachoeiras, entre outros; sítios 
paleontológicos e/ou arqueológicos(depósitos, fossilíferos, sinalizações de arte rupestre, 
cemitérios indígenas, cerâmicos e outros de possível interesse para pesquisas científicas 
ou preservação; 

- áreas de edificações de valor histórico e arquitetônico. 
- Apresentar projeto de criação ou manutenção de unidades de conservação, para dar 

cumprimento à Resolução CONAMA n° 002/96, como Medida Compensatória para 
TJHE IPUE]IRAS. 

o 
( 	07 PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E MOMTORAMENTO DOS 

IMPACTOS AMBIENTAIS NEGATIVOS E POSITIVOS IDENTIFICADOS: 

Apresentar o cronograma de execução dos programas ambientais propostos. 
Deverão ser elaborados e apresentados os programas de monitoramento da evolução 
dos impactos positivos e negativos causados pelo empreendimento, indicando os fatores 
ambientais e parâmetros a serem considerados, considerando-se as fases de 
planejamento, de implantação, de operação onde poderão ser incluídos: 
- indicação e justificativa dos parâmetros selecionados para a avaliação dos impactos 

sobre cada um dos fatores ambientais considerados; 
- indicação e justificativa da rede de amostragem, incluindo seu dimensionamento e 

distribuição espacial; 
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- indicação e justificativa dos métodos de coleta e análise de amostras; 
- indicação e justificativa da periodicidade de amostragem para cada parâmetro, 

segundo os diversos fatores ambientais; 
- indicação e justificativa dos métodos a serem empregados no processamento das 

informações levantadas, visando retratar o quadro da evolução dos impactos 
ambientais causados pelo empreendimento. 

08 EQUIPE TÉCNICA: 

O EIA deverá ser realizado por equipe técnica multidisciplinar habilitada, responsável 

tecnicamente pelos resultados apresentados, devendo ser apresentados os currículos, 

registros e assinaturas do coordenador e da equipe. A equipe multidisciplinar, a instituição 

ou a empresa responsável pela elaboração do EIA deverá apresentar cópia do comprovante 

de inscrição do Cadastro Técnico Estadual. 
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RELATÓRIO DE EM PACTO AMBIENTAL - RIMA EFIS.: 65  
ooão 

O RIMA consubstanciará, de forma objetiva, os resultados do Estudo de Impacto 

Ambiental - EIA. 

O RIMA não deverá ser um resumo do EIA, nem serem utilizados os mesmos textos. 
Deverão ser usados quadros e gráficos que sejam de fácil entendimento.As informações 
técnicas deverão ser redigidas em linguagem acessível ao público, ilustradas por mapas 
com escalas adequadas, quadros, gráficos fotos e demais técnicas de comunicação visual, 
de modo a que se sejam entendidas claramente as possíveis conseqüências ambientais do 
projeto e suas alternativas, comparando-se as vantagens de cada uma delas. 

O RIMA deverá conter: 

. dados gerais, objetivos e justificativas do empreendimento; 

( 

. deverá conter características gerais do empreendimento; 

• conter ainda esboço do empreendimento; 

• indicação e análise da compatibilidade do projeto com as políticas setoriais, os planos e 

programas governamentais; 

• indicação e análise da legislação aplicada às Áreas de Influência do empreendimento; 

• síntese da descrição do projeto e suas alternativas; 

• síntese do diagnóstico ambiental das Áreas de influência; 

• descrição dos prováveis impactos nas fases de planejamento, construção e operação; 

( 

	

• caracterização da qualidade ambiental futura das Áreas de Influência do 

empreendimento, comparando-a com a não realização do mesmo; 

• descrição das medidas mitigadoras e compensatórias, seus efeitos e impactos que não 

podem ser evitados ou reduzidos; 

• síntese dos programas ambientais; 

• indicação da bibliografia consultada; 

• relação da equipe técnica básica que elaborou os estudos. 

\\SERVIDOR\Car1aUsina\Uhe-Ipueiras.doc  
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São Paulo, 30 de abril de 2004 

i31i PROTOCOLB 
Dl L1QIIBAMA 
02q9 i/zz'V 

DATA: 

RECEPT  %Á  CT-EM-IPU-005104 

o 

o 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA 

Dr. Luiz Felippe Kunz Júnior 

MD. Coordenador Geral de Licenciamento Ambiental 

SAIN AV. L4 NORTE - Edifício Sede IBAMA 

Brasília - DE 

Ass.: AHE IPUEIRAS 

Ref.: a) V/ Ofício n° 18812004 - CGLIC/DILIOJIBAMA, de 2710212004 

b) N/ Carta CT - EM - IPU - 004 104 de 26 de março de 2004 

c) Ofício n.° 062 / SPE / MME de 29 de março de 2004 e Reunião subseqüente 

programada e realizada em 7 de abril de 2004 

Senhor Coordenador: 

A Ipueiras Energia S/A, dando satisfação aos compromissos assumidos no decorrer da reunião 

mencionada em título, e considerando: 

• O interesse oficial em promover o licenciamento e licitação do projeto do 

empreendimento no mais curto prazo; 

• o estado completo em que se encontra o Estudo de Viabilidade de Engenharia 

protocolado na ANEEL; 

• o estado completo em que se encontra o EIA / RIMA elaborado com base em Termo de 

Referência do NATURATINS; 
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PROTOCOLB 
DIL1Q/IBAMA - 
N° iqq i/za2V 
DATA: 

REC 

1 

CT-EM-IPU-005104 

Ipueiras 

São Paulo, 30 de abril de 2004 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA 

Dr. Luiz Felippe Kunz Júnior 

MD. Coordenador Geral de Licenciamento Ambiental 

SAIN AV. L4 NORTE - Edifício Sede IBAMA 

Brasília - DF 

Ass.: AHE IPUEIRAS 

Ref.: a) V/ Oficio n° 18812004 - CGLIC/DILIQIIBAMA, de 2710212004 

b) N/ Carta CT - EM - IPU - 004 104 de 26 de março de 2004 

c) Ofício n.° 062 / SPE / MME de 29 de março de 2004 e Reunião subseqüente 

programada e realizada em 7 de abril de 2004 

Senhor Coordenador: 

• 	A Ipueiras Energia S/A, dando satisfação aos compromissos assumidos no decorrer da reunião 

mencionada em título, e considerando: 

• O interesse oficial em promover o licenciamento e licitação do projeto do 

empreendimento no mais curto prazo; 

• o estado completo em que se encontra o Estudo de Viabilidade de Engenharia 

protocolado na ANEEL; 

• o estado completo em que se encontra o EIA / RIMA elaborado com base em Termo de 

Referência do NATURATINS; 

114 



a 

o 



DE 
sas de Enerja EMtrica 

Ipueïras MF 1 s.: — SE1 ~ 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para fins de transporte que a empresa Ipueiras Energia SIA, CNPJ: 

03.581.98910001-62, está encaminhando para o Sr. Walter Pedro Bordini na cidade de Brasília, 

DF, através da TAM - Linhas Aéreas SIA, os documentos relacionados abaixo divididos em 03 

caixas, os quais não tem fins comerciais. 

	

o 	1. Relatórios referentes a: 

1.1 Reavaliação da Divisão de Quedas do Rio Tocantins Trecho Cana Brava - Lajeado, 
composto de: 

1.1.1 Anexo 5– Estudos Ambientais - Texto 

1. 1.2 Anexo 6– Estudos Ambientais - Desenhos 

1.2 Reavaliação da Divisão de Quedas do Rio Tocantins Trecho Lajeado - Estreito, 
composto de: 

1.2.1 Volume 1 - Relatório Geral - Texto (Inclui os Estudos Ambientais) 

1 .2.2.Volume 2– Relatório Geral - Desenhos (Inclui os Estudos Ambientais) 

2. EIA / RIMA do AHE IPUEIRAS 

	

o 	2.1 EIA - Volume 1 - Caracterização do Empreendimento 

2.2 EIA - Volume 2– Diagnóstico do Meio Físico 

2.2.1 Tomo 1 - Clima, Recursos Hídricos, Geologia e Geomorfologia 

2.2.2 Tomo 2– Pedologia 

2.2.3 Tome 3– Aptidão Agrícola 

2.3 EIA - Volume 3 - Diagnóstico do Meio Biótico 

2.3.1 Tomo 1 - Limnologia e lctiofauna 

2.3.2 Tomo 2 - Vegetação, Vertebrados (exceto peixes) e Invertebrados 
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2.4 EIA - Volume 4 - Diagnóstico do Meio Sócio - Econômico 

2.4.1 Tomo 1 - Diagnóstico das Áreas de Influência 

2.4.2 Tomo 2 - Patrimônio Arqueológico, Histórico e Natural 

2.5 EIA - Volume 5— Avaliação de Impactos 

2.6 EIA - Volume 6— Programas Ambientais e Conclusões 

3. RIMA - Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente 

São Paulo, 29 de abril de 2.004 

Â ,w- 
~4 

o 

António Nunes Cândido da SiIw 

L~ 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

R.: o ii

:;-3400?_I

br.: 

Ofício n° 1 12004 - DILIQ/IBAMA 

Brasília, Cde maio de 2004. 

A Sua Senhoria o Senhor, 
ANTÔNIO NUNES CÂNDIDO DA SILVA 
Presidente Executivo do Grupo Rede Enegia S/A 
Av. Paulista, 2439 13 O  andar— Cerqueira César 
01311-936 - São Paulo/SP fax (11)30609558 

o 	Senhor Presidente, 

1. Reportando-me aos termos do oficio CT-EM-IPU-005/04, datado de 30 de abril 
de 2004, por meio do qual V.Sa  encaminha ao IBAMA o Estudo de Impacto Ambiental e 
requerimento de Licença Prévia para a UHE Ipueiras, sirvo-me do presente expediente para 
prestar os seguintes esclarecimentos: 

• o empreendimento denominado UHE Ipueiras foi formalmente apresentado ao IBAMA 
em 14 de janeiro de 2003, momento em que o Grupo Rede encaminhou a 
correspondência CT-EM-IPU-001/03, utilizando-se deste documento para formular 
consulta acerca da competência na condução do processo de licenciamento ambiental e, 
em caso deste Instituto reafirmar sua competência, solicitou Termo de Referência para 
nortear a elaboração de EIA/RIMA; 

• a formulação desta consulta foi encaminhada a Procuradoria Geral do IBAMA, que se 

S  manifestou pela condução no procedimento de licenciamento por este Instituto, tendo tal 
fato sido comunicado a empresa por meio do oficio n° 188/2004 - 
CGLIC/DILIQ/IBAMA; 

• nesta mesma ocasião, este Instituto colocou-se a disposição para encaminhar Termo de 
Referência, desde que fosse do interesse do empreendedor. 

2. O IBAMA compreende que os levantamentos de campo e estudos ambientais vem 
sendo desenvolvidos ao longo deste último ano e ratifica a sua posição de que os mesmos devem 
ser aproveitados na confecção de EIA/RIMA norteado por Termo de Referência a ser expedido 
pelo Instituto, posição esta explicitada durante reunião de apresentação do empreendimento 
realizada em 07 de abril de 2004, no Ministério de Minas e Energia. 

3. Assim sendo, em respeito aos preceitos estabelecidos pelo IBAMA em seus 
procedimentos administrativos, este Instituto está restituindo os estudos ambientais protocolados 
para que os mesmos sejam readequados ao Termo de Referência a ser elaborado para o 

SAIN AV. L4 NORTE - EDIFÍCIO SEDE DO IBAMA S/N, BLOCO C", 1' ANDAR - TEL: (061) 316-1290 - FAX: (061)316-1306 
G.\COLICMA\OFICIO\OFTPUEIRASDOC 	 MVM 	 II6/052OO4 
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Empreendimento, baseado no TR básico, em anexo. Esclarece-se que o termo proposto pelo 
NATURANTINS não pode servir de base, visto que se assemelha em muito com aquele que 
subsidiou os estudos da UHE Peixe Angical, os quais foram contestados pelo Ministério Público 
Federal e bastante reformulados pelo IBAMA quando assumiu o procedimento de licenciamento, 
em atendimento a decisão judicial. 

4. 	Por fim, coloco-me a disposição para prestar os esclarecimentos que se fizerem 
necessários. 

Atenciosamente, 

o k
Alves 
rito e Quali e Ambiental 

o 

SAIN AV. L4 Norte - Edificio Sede do IBAMA S/N, Bloco "C", 1" andar - Tel (61) 316.1595 - Fax: (61) 225.0564 
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REDE 	 _____ 

São Paulo, 28 de maio de 2004. 
CT-EM-IPU-009104 

Ao 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA 
Dr. Nilvo Luiz Alves da Silva 
MD. Diretor Geral de Licenciamento e Qualidade Ambiental 
SCEN - Trecho 2 - Edifício Sede do Ibama 
70.818-900 - Brasília - DE 

Ass.: AHE IPUEIRAS 
Licenciamento Ambiental 	 D` 1, ÍC~Í ! BAiM   

N°  
W 	 Ref: V/ Ofício n.° 27112004 - DILIQ / IBAMA 	

' 
 

RECE8ID0 »Itao' 

Senhor Diretor: 

Sobre o assunto do vosso ofício em título, e na oportunidade da realização nesta data de 

reunião entre V.S.' e representantes da nossa empresa, visando dar devido seguimento ao 

processo de licenciamento ambiental do empreendimento dentro dos compromissos 

assumidos perante o Poder Concedente, das condicionantes de prazo, alocação disponível 

de recursos, e integral aproveitamento dos estudos anteriormente realizados na confecção 

do EIA / RIMA, vimos por este meio propor ao IBAMA o seguinte: 

1. Emissão do Termo de Referência AHE IPUEIRAS, de acordo com a versão inserida em 

• 

 
anexo aesta carta. 

Este documento está elaborado com base no Termo de Referência Básico emitido pelo 

IBAMA através do ofício em referência e no qual foram incorporadas as necessárias 

adaptações, para o que foi definida uma Área de Abrangência Regional (AAR) que se 

estende entre o pé da barragem de Cana Brava e a barragem de Estreito. No rio Paranã, 

a AAR será limitada, a montante, na divisa do Estado do Tocantins. 

1JÃ 
1'- 

1/4 
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2. Proceder à complementação e elaboração de estudos de forma a reapresentar o EIA / 

RIMA para o IBAMA com a seguinte composição: 

2.1 Na AAR serão elaborados estudos baseados em dados secundários, com 

mapeamentos existentes (ex: Geologia do antigo Estado de Goiás e mapas temáticos do 

Estado do Tocantins). 

2.2 Elaboração de um novo volume do EIA, contendo a Caracterização Geral da AAR; 

2.3 Composição de um novo volume denominado Análise Integrada, Prognósticos e 

	

• 	
Avaliação de Impactos, incorporando o atual Volume 5 - Avaliação de Impactos, com os 

seguintes assuntos novos: 

- Análise Integrada 

- Prognóstico Ambiental 

- Identificação e Avaliação de Impactos Cumulativos e Sinérgicos, incluindo Impactos 

Antevistos 

2.4 Complementação do volume RIMA com os novos estudos de AAR, Análise 

Integrada, Prognóstico Ambiental e Impactos Cumulativos. 

2.5 Manutenção dos demais volumes do EIA a serem reapresentados na sua formatação 

atual, preconizando-se a aceitação da alteração da denominação de AID para ADA, a 

fim de evitar correções generalizadas, resultando o processo com a seguinte 

	

• • 	 composição: 

- Volume 1 - Caracterização do Empreendimento; 

- Volume 2 - Diagnóstico do Meio Físico; 

- Volume 3 - Diagnóstico do Meio Biótico; 

- Volume 4 - Diagnóstico Sócio-Econômico; 

- Volume 5 - Caracterização Geral da AAR; 

- Volume 6 - Análise Integrada, Prognósticos e Avaliação de Impactos; 

- Volume 7 - Programas Ambientais e Conclusões; 	 1 

- RIMA. 
2/4 
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3. Tratamento em fase de licenciamento ulterior, pela entidade que obtivera Concessão do 

empreendimento, de assuntos que exijam presentemente recursos suplementares e 

prazos alargados (ciclos de um ano ou superiores) e que não são determinantes, em 

nosso entender, para completar a atual fase de licenciamento, designadamente: 

• Levantamento de bentos e macrófitas (exige levantamentos de campo sazonais, que 

extrapolam o prazo desejado); 

o Modelamento do regime de fluxo de águas subterrâneas; 

1 • 	• Modelo matemático de qualidade da água; 

• Caracterização das espécies vegetais de interesse medicinal, faunístico e 

ornamental; 

• Curva amostral dos levantamentos (número cumulativo por unidade de amostragem); 

o Estudos de biologia reprodutiva e alimentação de espécies bioindicadoras; 

Avaliação de áreas potenciais para relocação da fauna; 

4. Na seqüência da aprovação do Termo de Referência AHE IPUEIRAS, agendar a 

apresentação técnica dos Estudos Ambientais dos Inventários e do EIA! RIMA realizado 

em 2003, e programar com o IBAMA o acompanhamento periódico do desenvolvimento 

dos trabalhos que permitam o contínuo entendimento dos estudos e relatórios com base 

nos novos parâmetros. 

5. Proceder à readequação do EIA / RIMA nos termos propostos e reapresentar a 

documentação ao IBAMA no prazo de dois meses a contar da data de aprovação desta 

proposta. 

3/4 
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA O EIA/RIMA DO AHE IPUEIRAS 

1. INTRODUÇÃO 

Este Termo de Referência tem como objetivo determinar a abrangência, os procedimentos e os 
critérios mínimos para a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o respectivo 
Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), instrumentos de licenciamento ambiental para o 
Aproveitamento Hidrelétrico lpueiras, pertencente à bacia hidrográfica do rio Tocantins, 
localizado no Estado do Tocantins. 

Esta usina hidrelétrica é parte integrante dos aproveitamentos estudados, enquanto etapa de 
inventário da bacia hidrográfica do rio Tocantins. Assim sendo, para o licenciamento ambiental 
do empreendimento, o responsável legal por sua implantação deve elaborar EIA baseando-se 
no Termo de Referência ora apresentado, o qual tem por finalidade fornecer subsídios técnicos 
capazes de nortear o desenvolvimento de estudos que diagnostiquem a qualidade ambiental 
atual da área de implantação do AHE e sua área de inserção, na bacia hidrográfica do rio 
Tocantins. A partir deste diagnóstico já realizado, os estudos devem possibilitar a avaliação 
integrada dos impactos ambientais, tanto para aqueles isolados e relacionados especificamente 
com o empreendimento quanto os cumulativos, que apresentam efeitos sinérgicos com demais 
projetos inventariados e propostos ou em implantação/operação na área de inserção. 

2. PROCEDIMENTOS DO LICENCIAMENTO 

O ato administrativo para conceder o licenciamento de empreendimentos potencialmente 
poluidores ou degradadores do meio ambiente, em especial aproveitamentos hidrelétricos, foi 
instituído como instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente na Lei Federal 6.938181. A 
referida lei institui ainda o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, atribuindo 
competências concorrentes entre os diversos entes da Federação ( União, Estados e 
Municípios) para implementação dessa Política. 

Desta forma, o IBAMA será o órgão licenciador e nesse procedimento deverá dar oitiva ao 
órgão Estadual de meio ambiente (§ 1°, art. 40  da Resolução do CONAMA n° 237197). A 
referida Resolução preconiza, no seu art. 7°, que o licenciamento ambiental se dará em apenas 
um nível de competência, podendo o órgão licenciador solicitar ao empreendedor alterações, 
modificações que se fizerem necessárias para a perfeita consistência técnica do Estudo de 
Impacto Ambiental. 

O EIA integra a etapa de avaliação da viabilidade ambiental do empreendimento e a concessão, 
ou não, da Licença Prévia ao empreendimento, habilitando-o na continuação dos estudos que 
compreendem o Projeto Básico e o Projeto Executivo, os quais são necessários à obtenção da 
Licença de Instalação. 

Ao EIA/RIMA, deverá ser dada publicidade, conforme exige a Constituição Brasileira, em seu 
artigo 225. Assim sendo, durante o período de análise do EIA, o IBAMA poderá promover a 
realização de audiências públicas, de acordo com o que estabelece a Resolução CONAMA n° 
009/87. 
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w 

06 



FIs.: 

Proc.: 310/03 

Rubr.: 	
2 

3. 	REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL 

A Constituição Federal, no seu art. 225 inc. IV, trata que, para as atividades ou obras 
potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente, é exigível o estudo 
prévio de impacto ambiental, ao qual se dará publicidade. 

A Resolução CONAMA n° 001186 situa as usinas de geração de energia elétrica com potência 
acima de 10 MW no campo das obras e empreendimentos sujeitos à avaliação de impacto 
ambiental, sendo que a Resolução CONAMA 006187 correlaciona a requisição e obtenção de 
Licença Prévia à apresentação e aprovação do EIA/RIMA. A Licença de Instalação deverá ser 
obtida antes da construção do empreendimento, enquanto que a Licença de Operação deverá 
ser obtida antes do fechamento da barragem. 

__ 	 Além desse ordenamento principal que trata da obrigatoriedade de elaboração do Estudo de 
Impacto Ambiental, o mesmo deverá se pautar pelos seguintes condicionantes legais: 

1) Decreto - Lei n° 25, de 1937, que organiza a proteção do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional; 

2) Decreto Federal n°1.141, de 1994, que dispõe sobre ações de proteção ambiental de saúde 
e apoio de comunidades indígenas; 

3) Decreto Federal n° 79.367, de 1977, que dispõem sobre normas e padrões de potabilidade 
da água; 

4) Decreto Federal 95.733188, que dispõe sobre a inclusão de dotação de 1 % (um por cento), 
no orçamento dos projetos e obras de médio e grande porte, de recursos destinados a 
prevenir ou corrigir os prejuízos de natureza ambiental, cultural e social decorrentes desses 
projetos e obras executadas total ou parcialmente com recursos federais. 

5) Decreto n° 4.340, que regulamenta artigos da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, que 
dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC, e dá 
outras providências; 

6) Legislação estadual de meio ambiente do Estado do Tocantins. 

7) Lei Federal n° 9.427, de 1996, que dispõe sobre solicitação a ANEEL de autorização para 
realização de estudos ligados ao setor elétrico; 

8) Lei Federal n° 3.824, de 1960, que torna obrigatória a destoca, limpeza das bacias 
hidráulicas dos açudes, represas ou lagos artificiais; 

9) Lei Federal n° 3.924, de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-
históricos; 

10) Lei Federal n°4.771, de 1965, que institui o novo Código Florestal e as alterações advindas 
da Lei Federal n°7.803, de 1989, e da Medida Provisória n°2166-67, de 2410812001; 

11) Lei Federal n° 5.197, de 1967, que dispõe sobre a proteção à fauna; 

TR AHE PUERAS 28105104 
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12) Lei Federal n° 7.247, de 1985, que disciplina a ação civil pública de responsabilidade por 
danos causados ao meio ambiente; 

13) Lei Federal n° 7.990, de 1989, que institui para Estados, Distrito Federal e Municípios a 
compensação financeira derivada de empreendimentos hidrelétricos; 

14)Lei Federal n° 9.605, de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas 
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; 

15) Lei Federal n° 9.985, de 2000, que dispõe sobre a criação e categorias das Unidades de 
Conservação: 

16) Lei Federal n°9.433, de 08/01/1 997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e 
cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e Leis Estaduais de 
Recursos Hídricos; 

W 	17) Portaria IBAMA n° 37 N, de 1992, que apresenta e torna oficial a lista de espécies da flora 
brasileira ameaçadas de extinção; 

18)Portaria IBAMA n° 1.522, que publica a lista oficial de espécies da fauna brasileira 
ameaçada de extinção; 

19) Resolução CONAMA n° 009187, que dispõe sobre a realização de audiência pública durante 
o período de análise do EIA/RIMA; 

20)Resoluçâo CONAMA n° 020186, que dispõe sobre classes de águas e parâmetros de 
qualidade das águas, bem como suas alterações; 

21)Resolução n° 002196 do CONAMA, que dispõe sobre a destinação de 0,5% do valor dos 
custos totais previstos para a implantação do empreendimento destinado a implantação de 
uma Unidade de Conservação ou melhoria em unidade já existente; podendo destinar desse 
montante 15% em sistemas de fiscalização, controle e monitoramento da qualidade 
ambiental no entorno do local de implantação da Unidade de Conservação; 

22)Resolução CONAMA n° 006187, que dispõe sobre regras gerais para o licenciamento 
ambiental de obras de grande porte do setor elétrico; 

23)Resolução CONAMA n° 009196, que dispõe sobre a definição de "corredores entre 
remanescentes", citado no artigo 7 0  do Decreto n° 750193, assim como estabelece 
parâmetros e procedimentos para a sua identificação e proteção; 

24) Resolução CONAMA n° 300102, que dispõe sobre os casos passíveis de autorização de 
corte previstos no art. 2° da Resolução n°278, de 24 de maio de 2001; 

25)Resolução CONAMA n° 302102, que dispõe sobre os parâmetros, definições e limites de 
Áreas de Preservação Permanente de reservatórios artificiais e o regime de uso do entorno; 

26) Resolução CONAMA n° 303102, que dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas 
de Preservação Permanente; 

27) Planos e programas governamentais propostos e em implantação na área de influência do 
empreendimento, considerando-se sua compatibilidade; 
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28) Dispositivos legais em vigorem níveis Federal, Estadual e Municipal, referentes à utilização, 
proteção e conservação dos recursos ambientais, ao uso e a ocupação do solo e às 
penalidades por atividades lesivas ao meio ambiente. 

4. 	ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA 

É um documento de natureza técnico-científica, que tem como finalidade subsidiar a avaliação 
dos impactos ambientais gerados por atividades e/ou empreendimentos potencialmente 
poluidores ou que possam causar degradação ambiental e propor medidas mitigadoras e de 
controle ambiental, procurando garantir o uso sustentável dos recursos naturais. Este estudo 
deverá ser desenvolvido considerando-se as seguintes abordagens técnicas: 

A. Os dados referentes ao Diagnóstico Ambiental deverão abranger pelo menos um período 
hidrológico completo da região. 

B. Apresentar os levantamentos e os potenciais impactos, considerando a sinergia dos 
empreendimentos já implantados e os em fase de implantação, bem como os 
inventariados na bacia do rio Tocantins, principalmente a manutenção da vazão 
ecológica, a qualidade de água, os impactos na ictiofauna e remanescentes florestais, 
bem como os impactos sócioeconômicos, além de assegurar a manutenção dos usos 
existentes. 

O. 	Descrever e analisar os fatores ambientais e suas interações, caracterizando a situação 
ambiental atual da área de influência, antes da implantação do empreendimento, 
englobando: 

Variáveis susceptíveis a sofrer, direta ou indiretamente efeitos significativos das 
ações referentes às fases de planejamento, implantação e operação do 
empreendimento, destacando a importância da área diretamente afetada no 
ecossistema da bacia; 

• A inserção do empreendimento deverá ainda abordar suas inter-relações e 
influências (positivas ou negativas) em relação às políticas e obras governamentais 
de desenvolvimento, bem como das políticas de conservação e manejo da 
biodiversidade. 

D. Deverá ser apresentada, no momento da análise do estudo ambiental, a declaração de 
disponibilidade de água para a utilização do recurso hídrico e, no momento do envio do 
Projeto Básico Ambiental, deverá ser encaminhada a outorga definitiva. 

4.1. ABORDAGEM METODOLÓGICA 

A. O diagnóstico ambiental (meios físico, biótico e sócio-econômico) deverá ser elaborado 
através de uma análise integrada, multi e interdisciplinar, a partir de levantamentos 
básicos primários e secundários. 

B. Todas as bases e metodologias utilizadas para a realização de cálculos e estimativas 
deverão ser claramente especificadas, referenciadas e justificadas. 

C. Todos os mapas apresentados deverão ser georreferenciados com coordenadas 
geográficas e/ou UTM, legendados, em cores e em escala compatível com o nível do 
detalhamento dos elementos manejados e adequados para a área de influência. Os 
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL 

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

MEMORANDO N°O/2OO4 - CGLIC/DILIQ/IBAMA 

Fio.: ~123  
Proci2J9 

Em, g de junho de 2004. 

Ao Sr. Gerente Executivo do IBAMA no Estado do Tocantins. 

Assunto: AHE Ipueiras 

1. Em atenção ao empreendimento AHE Ipueiras, informo que o processo de 
licenciamento ambiental será conduzido por este Instituto devido a sua localização em rio 
federal, e em decorrência dos impactos sinérgicos relacionados aos aproveitamentos projetados e 
implantados no rio Tocantins, tais como AHE Peixe - Angical, AHE São Salvador, UHE 
Lajeado, entre outros. 

2. A fim de avaliar a necessidade de adequar os estudos já realizados ao Termo de 
Referência para os estudos de bacia, elaborado por este Instituto, convidamos até dois técnicos 
do Núcleo de Licenciamento desta Gerência a participar de vistoria técnica ao local do 
empreendimento, nos dias 16 e 17 de junho de 2004, solicitando a confirmação da presença, para 
ajuste da logística. 

Atenciosamente, 

. 

[1 

Coordena 

SCEN - TRECHO 2- ED. SEDE, CX POSTAL 09870, BLOCO "C", 10 ANDAR CEP 708I8900-rEL: (061)316-1290 - FAX: (061) 225-0564 
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA 

OFÍCIO CIRCULAR n° 	/2004 - CGLICJDILIQ/IBAMA 

Brasília, ' de junho de 2004. 

A Sua Senhoria o Senhor, 
IzAAc BRAZ DA CUNHA 

Presidente do Instituto Natureza do Estado de Tocantins - Naturatins 
AANE - 40 QI 02 lote 03 A - Alameda 01 
77.160-060 - Palmas/TO Fax: (63) 218.2601 

Assunto: ARE Ipueiras e AHE São Salvador. 

Senhor Presidente, 

1. Em atenção ao empreendimento AHE Ipueiras, informo que o processo de 
licenciamento ambiental será conduzido por este Instituto devido a sua localização em rio 
federal, e em decorrência dos impactos sinérgicos relacionados aos aproveitamentos projetados e 
implantados no rio Tocantins, tais como ARE Peixe - Angical, ARE São Salvador, UHE 
Lajeado, entre outros. 

2. A fim de avaliar a necessidade de adequar os estudos já realizados ao Termo de 
Referência para os estudos de bacia, elaborado por este Instituto, convidamos até dois técnicos 
desse Instituto a participar de vistoria técnica ao local do empreendimento, nos dias 16 e 17 de 
junho de 2004, solicitando a confirmação da presença, para ajuste da logística. 

3. Encaminho, ainda, para conhecimento, oficio do prefeito do Município de São 
Salvador do Tocantins, protocolado na Audiência Pública do empreendimento AHE São 
Salvador. 

Atenciosamente, 

Coordena( 
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Energia 

REDE 

Rs.: 1 :-5 
Proc.: 

Rubr.: 

São Paulo, 07 de junho de 2004. 
CT-EM-IPU-011104 

Ao 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA 
Dr. Nilvo Luiz Alves da Silva 
MD. Diretor Geral de Licenciamento e Qualidade Ambiental 
SCEN - Trecho 2 - Edifício Sede do lbama 
70.818-900 - Brasília - DE 

Ass.. AHE IPUEIRAS 
Licenciamento Ambiental  

- 

Ref: V/ Ofício n.° 27112004 - DILIQ / IBAMA  
N/ carta CT-EM-IPU-009104 de 2810512004 

Senhor Diretor: 

Sobre o assunto da correspondência em titulo, junto se envia um exemplar da 

documentação que dá suporte à sessão de apresentação técnica a realizar nesta data na 

sede do IBAMA em Brasília sobre o conjunto dos Estudos, realizados e a realizar, 

pertinentes ao processo de licenciamento. Faz parte da documentação um cronograma 

tentativo das atividades a empreender visando a reapresentação ao IBAMA do EIA / RIMA 

readequado no dia 30 de julho próximo. 

Mantemo-nos ao dispor de V.S.a  para prestar os esclarecimentos que forem julgados 

necessários e apresentamos os nossos melhores cumprimentos. 

Atenciosamente, 

Antônio Nunes Cândido da Silva 

Anexo: 	Documento citado no texto 

Rede Ipueiras S.A. 	Caiu8 	Cemat 	Nacional 	Vale Paranapanema 	Av Paulista 2439 60  andar 

REDE Empresas de 	 Ce/pa 	Ce!tins 	Bragantina 	Força e Luz do Oeste 	01311-936 São Paulo SP 

Energia Elétrica 	 Te! 11 30662000 
Fax 11 3064-0989 
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA 

MEMORANDO N° 61-  /2004 - COLIC/CGLIC/DILIQ/IBAMA 

Brasília, 11 de junho de 2004. 

Ao Sr. Gerente Executivo do Ibama no Estado do Tocantins. 

Assunto: Vistoria no AHE Ipueiras. 

o 
1. 	 Retificando o Memorando n°306/2004-CGLIC/DILIQ/IBAMA, informo que a 
data da vistoria ao local empreendimento foi transferida para os dias 17 e 18 de junho de 2004. 

Atenciosamente, 

Marcus ViniciiíW
Lienciarnento

e  Cabral de Meio 

o Coordenador de 	Ambiental 
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS IBAMA 

OFÍCIO 	 - COLIC/CGLIC/DILIQ/IBAMA 

Brasília,Jl de junho de 2004. 

A Sua Senhoria, o Senhor 
IZAAC BRAZ DA CUNHA 

Presidente do Instituto Natureza do Estado do Tocantins - Naturatins 
AANE —40 QI 02 lote 03 - Alameda 01 
CEP: 77160-060 - Palmas/TO Fax. (63)2I8-26 

1 
Assunto: Vistoria no AHE Ipueiras. 

Senhor Presidente, 

1. 	 Retificando o Oficio Circular n° 454/2004 - CGLIC/DILIQ/IBAMA, informo que 
a data da vistoria ao local empreendimento foi transferida para os dias 17 e 18 de junho de 2004. 

Atenciosamente, 

• 	 __ 
Marcus Vinie{ I4te Cabra! de Meio 

Coordenador de Libeilciamento Ambiental 

ÍFÃ 	 j TRANSMITIDO M: 
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL 

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

RELATÓRIO DE VISTORIA 

Brasília, 24 de junho de 2004. 

Dos Técnicos: Alexandre Poilastrini - Analista Ambiental / Geógrafo 
Moara Menta Giasson - Analista Ambiental / Bióloga 

Período: 	17 a 18 de junho de 2004 

Ao: 	Coordenador Marcus Vinicius Leite Cabral de Meio 

Assunto: 	Licenciamento Ambiental do AHE Ipueiras 

1. IINTRODUÇAO 

A vistoria teve por objetivo o reconhecimento da área, pelos técnicos que vão elaborar o Termo de 
Referência para a confecção do EIA-RIMA do empreendimento. 

Participaram da vistoria técnicos do IBAMAISede, acompanhados por técnicos da Gerência 
Executiva do IBAMA no Tocantins e do Naturatins. 

As principais observações da vistoria foram documentadas por meio de fotografias e 
georreferenciamento dos pontos. 

H. VISTORIA 

Dia 17.6.2004 

No período da manhã, a equipe se dividiu em dois, uma com ênfase no meio socioeconômico e a 
outra no meio biótico, e foi feito um sobrevôo na área do futuro reservatório, partindo do aeroporto 
de Palmas até a pista de pouso do município de Peixe. Pudemos verificar uma ocupação humana 
muito esparsa, com grandes extensões de vegetação nativa de cerrado preservada. As únicas áreas 
urbanas atingidas são o núcleo do município de Ipueiras, que fica bem próximo de onde está 
projetado o eixo da barragem e uma parte da cidade de Peixe, já no remanso do reservatório. Além 
disso, sobrevoamos o vilarejo de Apinagé, próximo ao rio Manuel Alves, e que não será diretamente 
atingido. No sobrevôo da equipe do meio biótico 1  foram observados os tributários do rio Tocantins 
que serão atingidos, rios Formiga, Manoel Alves e São Vitório, na margem direita e Santo Antônio e 
Santa Tereza, na margem esquerda. Pôde-se observar a presença de inúmeras lagoas marginais, 
principalmente nos rios Manuel Alves e Santo Antônio. O trecho da APA Santa Teresa encontra-se 
bem preservado, apesar de observarmos alto grau de erosão nas margens do rio Santa Teresa. 
Também chama a atenção a presença constante de ilhas e bancos de areia, que são locais de desova 
de quelônios e sítios de alimentação e repouso para diversas espécies. Todos os afluentes têm suas 

0 

r À 
 1 



o 

o 



o 
Foto 1 - Vista geral da cidade de Ipueiras 

I FIS.; =10 Proc  

Rubr.: 
margens bastante conservadas, com áreas pontuais de desmatamento para criação e gado, 
possuindo conexão com grandes maciços de cerrado (fotos 9, 5 e 13). As matas ciliares serão quase 
totalmente inundadas, restando poucos remanescentes para realocação da fauna dependente deste 
tipo de ambiente. O rio Santo Antônio forma muitos meandros, apresenta lagoas marginais e tem 
mata ciliar muito preservada, porém, as áreas de cerrado foram substituídas por pastagens em um 
grande trecho. 

Chegando em Peixe, visitamos a Praia da cidade (fotos 7 e 8), localizada em uma ilha poucos 
quilômetros à jusante da área urbana e que estava tendo sua estrutura montada para o período de 
férias. Esta praia será definitivamente alagada pelo empreendimento, sendo que eia já é uma 
compensação da UHE Serra da Mesa, pois a praia utilizada anteriormente nunca mais se formou 
depois da inauguração dessa usina. 

No período da tarde, vistoriamos a cidade de Peixe, em especial a área a ser atingida pelo 
reservatório. O padrão construtivo das casas a serem afetadas é bastante simples. Toda a área onde 
se concentram os bares, próximo a beira rio, será atingida. O pequeno centro histórico da cidade 
(foto 9) ficará encostado na Área de Preservação Permanente do reservatório, considado-se uma 
faixa de 30m. Visitamos também o cemitério municipaL que será relocado por causa da subida do 

.

nível do lençol freático. Após a vistoria da área urbana1  nos deslocamos para a cidade de Gurupi pela 
TO-280, verificando os pontos de travessia desta com os tributários da margem esquerda, Santa 
Teresa, Santo Antônio e São José, que serão alagados. 

Foto 2 - Vegetação nativa preservada na área de 
inundação. 
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Foto 5 - Rio Santa Tereza, com vegetação 
Foto 6 - Vista geral da cidade de Peixe, no remanso 
do futuro reservatório. preservada e lagoas marginais. 

Foto 3 - Rio Santo Antônio, tributário da margem 	Foto 4 - Praia formada no rio Santa Tereza, onde 
esquerda do Tocantins. 	 foram vistos vestígios de pacas e quelônios. 

Foto 7 - Ilha onde é montada a estrutura da praia de 
	

Foto 8 - Vista geral da estrutura sendo montada na 
Peixe. 	 praia de Peixe. 
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Foto 9— Núcleo histórico da cidade de Peixe 	Foto 10 - Cemitério de Peixe a ser relocado. 

Dia 18.62004 

Durante o dia todo, descemos de barco o rio Tocantins, saindo do portinho da cidade de Peixe. 
Pudemos ver de perto que a região guarda fragmentos de cerrado bastante conservados. A mata ciliar 
está pouco alterada, sendo que percorremos vários quilômetros sem verificar presença humana nas 
margens. Avistamos um bando de macacos guaribas e tracajás em diversos pontos do rio. Alguns 
pontos das margens do Tocantins e tributários apresentaram forte processo erosivo. 

A tarde 1  chegamos na cidade de Ipueiras, onde está projetado o eixo da usina. A área urbana é bastante 
reduzida, contando com menos de 1000 habitantes, e a infra-estrutura precária. Algumas ruas estão na 
fase inicial de asfaltamento. 

Deste local percorremos, de barco, o rio Manuel Alves da Natividade,o qual possui mata ciliar bastante 
preservada, onde avistamos um bando de macacos-prego alimentando-se nas margens. Numa das ilhas, 
avistamos rastros de jacaré-tinga, capivara e lagarto, além de diversas aves. Trata-se de um rio 
bastante largo, porém raso em muitos trechos, o que dificulta a navegação. Segundo informações do 
barqueiro, é muito utilizado para pesca de subsistência, fàto que comprovamos durante a vistoria. 

Após a vistoria em Ipueiras 1  nos deslocamos até Silvanópolis, onde chegamos no começo da noite e 
fizemos um rápido reconhecimento. Pudemos verificar que é uma cidade pequena, mas bem maior do 
que Ipueiras, com melhor infra-estrutura. Está localizada no eixo da TO-50, asfaltada e que a liga a 
Porto Nacional e daí a Palmas. Chegamos em Palmas às 20:30, onde a vistoria foi encerrada. 
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Foto 11 - Rua de Ipueiras sendo asfaltada Foto 12 - Câmara Municipal de Ipuciras. 

o 

Foto 13 - Maciço de vegetação preservada (cerrado) 
	Foto 14 - Aspecto do rio Manuel Alves. 

próximo ao rio Manuel Alves. 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA 

Gerência Executiva do IBAMA no Estado do Tocantins 
NLA - Núcleo de Licenciamento Ambiental 

MEMO N° 	/2004 - NLAJIBAMA/TO 

Palmas, 24 de junho de 2004. 

AO: Coordenador de Licenciamento Ambiental 
Sr. Marcus Vinicius L. Cabral. 

Assunto: Vistoria Técnica na área de influência direta do AHE-Ipueiras. 

Prezado Coordenador, 

Submetemos a apreciação de V. Sa.,  o Relatório Técnico de Vistoria n° 018/2004 - 

NLAIIBAMAITO, referente à vistoria técnica na área de influência direta do AHE-Ipueiras, 

para elaboração de Termo de Referência. Sugerimos portanto, que as recomendações 

apresentadas neste relatório sejam encaminhadas ao empreendedor. 

Atencjoaiente, 

/ 	 \ - 

ilka Monteiro Rocha 
Coord. do NLA 

IBAMA-TO  

PROTOCOLO 
DLQAIIBAMA 

N05JS 
Data?°g 

Rece9/J 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA 

Gerência Executiva do IBAMA no Estado do Tocantins 
NLA - Núcleo de Licenciamento Ambiental 

Palmas, 23 de junho de 2004. 

RELATÓRIO TÉCNICO DE VISTORIA N° 01812004 NLAIIBAMA/TO 

. 
DOS TÉCNICOS: Edivaldo Dias Barbosa - Biólogo 

Waner Gonçalves Lima - Analista Ambiental 

PARA: Coordenadora do NLA. 

Hilka Monteiro Rocha. 

ASSUNTO: Vistoria Técnica na área de influência direta do AHE-Ipueiras, município de 

Ipueiras-To, para elaboração de Termo de Referência, seguida de análise da 

o proposta de Termo de Referência apresentado pelo empreendedor IPUEIRAS 

ENERGIA —Grupo Rede. 

PERÍODO: 17 e 18/0612004. 

INTRODUÇÃO: 

O presente Relatório tem como objetivo apresentar posicionamento deste Núcleo de 

Licenciamento Ambiental referente à vistoria realizada no período acima mencionado e 

ainda, análise da proposta de Termo de Referência apresentada pelo empreendedor para 
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realização dos estudos da área de influencia do empreendimento AHE-Ipueiras, localizado 

nos municípios de Ipueiras, Brejinho de Nazaré e Peixe no médio Tocantins. 

DA VISTORIA: 

Através de incursões aéreas, fluviais e terrestres, fez-se o reconhecimento da área 

proposta para implantação do AHE-Ipueiras, nos municípios de Ipueiras, Brejinho de 

Nazaré e Peixe na região centro-oeste do Estado do Tocantins. 

Durante as incursões observou-se, de modo geral, os aspectos dos meios físico, 

biótico e socioeconômico da região, chegando à conclusão de que: 

MEIO FÍSICO: O meio físico local é caracterizado pela presença de relevo plano, 

pequenos morros isolados, lagoas marginais, ilhas, leitos encaixados do rio Tocantins e 

seus tributários, sendo todos os tributários de médio porte, três a margem direita: rio 

Formiga, rio Manoel Alves e rio São Valério e três na margem esquerda: rio Santa Tereza, 

ribeirão São José e rio Santo Antônio. É marcante também a presença de instabilidade de 

encosta em trechos do rio Tocantins e Santa Tereza, além de inúmeros bancos de areias em 

todos os leitos, principalmente no rio Manoel Alves. 

No local existe ainda, a presença da APA de Santa Tereza, delimitada sobre a sub-

bacia do rio de mesmo nome, a qual se encontra em bom estado de conservação. 

MEIO BIÓTICO: A região é caracterizada pela presença de matas ciliares, cerradão, e 

cerrado campo limpo em bom estado de conservação, formando corredores às margens de 

todos os cursos d'água, onde a influência humana sobre estes corredores ainda é 

relativamente baixa, sendo mais expressiva na margem esquerda próximo a foz do rio Santo 

Antônio. 

Durante a incursão de barco, pôde se observar animais e pegadas de animais como: 

capivaras, ariranhas, pacas, tracajás, jacarés, além de uma expressiva quantidade de aves de 

várias espécies, caracterizando a região como rica em diversidade de espécies. 

. 
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MEIO SOCIOECONOMICO: Com a presença de duas cidades (Peixe e Ipueiras) que 

serão atingidas diretamente, a região se caracteriza pela baixa densidade demográfica, 

porém com a presença de pequenas residências nas margens e ilhas ao longo do rio 

Tocantins, na área de influência direta, além de praias que são utilizadas pela população dos 

municípios circunvizinhos nos meses de estiagem para lazer e interação e ainda, grandes 

propriedades rurais. 

Foi observada também a presença de uma balsa motorizada que promove o acesso a 

moradores locais a ambas as margens do rio Tocantins. 

o 	DA ANÁLISE DA PROPOSTA DE TERMO DE REFERENCIA: 

Durante a análise da proposta de Termo de Referencia encaminhada ao IBAMA, 

pela empresa IPUEIRAS-ENERGIA-Grupo Rede, observa-se que a mesma deverá ser 

adequada em alguns itens a saber: 

ITEM —3 : Regulamentação aplicável: 

A proposta coloca de forma ampla a legislação aplicável no processo de 

licenciamento do empreendimento proposto, porém deixa de citar a RESOLUÇÃO 

CONAMA n 237/97, que estabelece competência para o licenciamento e ainda, a 

INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 03/2003, do Ministério do Meio Ambiente, referente à 

o Lista Oficial das Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção. 

Sugere-se a inclusão das legislações acima mencionadas no novo TR. 

ITEM - 4.2. Área de Influência do Empreendimento: 

Neste item a proposta traz consigo na letra C, quanto a AAR-Área de Abrangência 

Regional, para bacia hidrográfica, o limite entre o pé da barragem da Usina de Canabrava 

ao eixo da barragem de Estreito. 

Sugere-se que seja feita a caracterização da bacia desde a Usina Serra Mesa ao eixo 

de Estreito. 
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ITEM - 4.9.1.1. Meio Físico: 

Neste item de caracterização dos recursos hídricos a proposta propõe avaliar apenas 

os aspectos físicos, químicos e bacteriológicos. 

Sugere-se avaliação dos aspectos físicos, químicos, biológicos e bacteriológicos 

ITEM - 4.9.2.2. Meio Biótico: 

Na proposta de caracterização dos Ecossistemas Aquáticos, quanto à "interferência 

do empreendimento nas comunidades aquáticas", a mesma considera como comunidade 

aquática apenas fitoplancton, zooplancton e necton, desta forma não contemplando as 

demais, como: bentons e macrófitas. 

Sugere-se a inclusão das comunidades bentônicas e de macrófitas na caracterização 

dos Ecossistemas Aquáticos. 

CONCLUSÃO: 

Trata-se de uma região do ponto de vista ambiental, diferenciada das demais neste 

trecho do rio Tocantins, devido ao alto estado de conservação a que a mesma se encontra e 

por estar inserida em uma região repleta de lagos permanentes e intermitentes, além dos 

afluentes de médio porte que contribuem para exuberante biodiversidade local. 

• 	 A socioeconômia local ainda necessita de melhorias e avanços, apesar da mesma 

usar sustentavelmente os recursos naturais local. 

Conclui-se ainda que qualquer intervenção ambiental naquela região deverá ser 

precedida de estudos de cunho amplo na tentativa de amostrar da melhor forma possível a 

riqueza da biodiversidade local. 

/:-.- 
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RECOMENDAÇÕES: 
EProc.: 3 

br.: 

Diante dos pontos levantados durante a vistoria e análise da proposta de Termo de 

Referencia, recomendamos que sejam acatadas no novo T.R, os itens a seguir: 

1 - Avaliação de metais pesados no rio Tocantins e seus tributários, principalmente o rio 

Manoel Alves, devido a prática de garimpagem na região; 

2 - Levantamento de mamíferos voadores, morcegos, devido à proposta de T.R e os 

estudos preliminares não terem abordado a classe em questão; 

3 - Levantar de forma sistemática os peixes temporários, devido a grande incidência de 

lagoas marginais na área proposta para o referido empreendimento; 

4 - Levantar a entomofauna bioindicadora local; 

5 - Informar os trechos coincidentes com a Ferrovia-Norte Sul, bem como os mecanismos 

de adequação entre os dois empreendimentos; 

6 - Incluir no novo TR a RESOLUÇÃO CONAMA n° 237/97 e a Instrução Normativa 

MMA n° 03/2003, pois a proposta não ter contemplado as mesmas; 

7 - Caracterizar a bacia hidrográfica desde a Usina Serra Mesa ao eixo do AHE-Estreito; 

8 - Incluir a avaliação dos aspectos biológicos na caracterização dos recursos hídricos 

atingidos pelo empreendimento; 

9 - Incluir as comunidades bentônicas e de macrófitas na caracterização dos Ecossistemas 

. 	
Aquáticos. 

EDIVALbO DITAS BARBOSA 

BiólogoIPNUD-IBAMA-TO 

WANEP{5IONçALVES LIMA 

Analista Ambiental 
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ANEXO FOTOGRÁFICO: 	 - 

Leito do rio Tocantins, 
apresentando mata ciliar em 
bom estado de conservação. 

Ipueiras, cidade localizada onde 
está previsto o eixo da 
barragem. População 600 hab. 

Rio Manoel Alves, alto nível de 
conservação, com a APP 
intocada, formando corredor de 
fauna. 



. 

. 



Fis.:_________ 
Proc.: 3\QQ3 

Leito do rio Tocantins, 
apresentando mata ciliar em 
bom estado de conservação. 

Leito do rio Tocantins com 
pequena fragmentação na 
margem direita com presença 
de lagoas marginais. 

. 

Leito do rio Manoel Alves, 
próximo à foz com o rio 
Tocantins, com a presença de 
mata ciliar intocada (corredor 
de fauna), e bancos de areia 
para desova de quelôrios. 

VI 
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Ilha no interior do leito do rio 
Manuel Alves, com presença de 
banco de areia. Mata Ciliar 
conservada. 

fl 

Foz do rio Manoel Alves com o 
rio Tocantins, próximo ao eixo 
da AHE Ipueiras. 

Rio Tocantins com ilhas e 
lagoas marginais. Pastagem 
natural. 

Ei 
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Leito do rio Tocantins, presença 
de ilha habitada, 
aproximadamente cinco famílias. 
Próximo à praia do Croá. 

Foz do rio Santo Antônio com o 
rio Tocantins. Local de única 
influência antrópica às margens 
deste tributário. 

Rio Santo Antônio. Mata ciliar 
preservada, formando denso 
corredor de fauna. 

. 
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APA do rio Santa Teresa, 
apresentando bancos de areias, 
lagoas marginais e vegetação 
conservada. 

- 

Presença de lagoas marginais na 
área que será inundada. 

APA de Santa Teresa, 
apresentando lagoas às margens 
do rio Santa Teresa. 

fl 

. 
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Foz do rio Santa Teresa com o 
rio Tocantins. Presença de 
bancos de areia. 

Rio Santa Teresa, apresenta 
instabilidade de encostas ao 
longo de todo o seu leito, na 
área que será atingida. 

Visão geral da APA de Santa 
Teresa. 
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Pegadas de lontra (Lutras 
lutras) às margens do rio Santa 
Teresa. 

. 

Leito do rio Manoel Alves. 

fl 

Rio Formiga, próximo a sua foz 
com o rio Tocantins, local do 
eixo. Presença de mata ciliar 
densa e conservada. 

r 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

Ofício n° 	12004 - DILIQJIBAMA 

Brasí1ia,6de junho de 2004. 

A Sua Senhoria o Senhor, 
ANTÔNIO NUNES CÂNDIDO DA SILVA 
Presidente Executivo do Grupo Rede Enegia S/A 
Av. Paulista, 2439 13 O  andar - Cerqueira César 
01311-936 - São Paulo/SP fax (1 1) 30609558 

de 	 Senhor Presidente, 

1. Reportando-me ao processo de licenciamento ambiental para o empreendimento 
denominado Usina Hidrelétrica Ipueiras, encaminha-se o Termo de Referência a ser utilizado 
para nortear a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental para o empreendimento em tela. 

2. Cumpre destacar que, quando do encaminhamento dos estudos ambientais, o 
IBAMA procederá a checagem nos mesmos, comparando com o TR, só disponibilizando e 
tornando público o EIA/RIMA se o mesmo atender os preceitos estabelecidos por este 
documento ora anexo. 

3. Por fim, coloco-me a disposição para prestar os esclarecimentos que se fizerem 
necessários. 

Atenciosamente, 

' Nilvo LuizAlves da Sila 
Diretor de jnjmento e OtJidde Ambiental 

i-" .ietppe kP7lCJunior 
Diretor ,Substtuto de Licenøamento e 

Qualidade Ambientaf 
DILIQ/IBAMA 

TÃIISMITIDO E 

L
RES,ONS/yEL: 

SAIN AV. L4 NORTE - EDIFÍCIO SEDE 00 IBAMA SIN, BLOCO "C', l ANDAR - TEL: (061) 316-1290 - FAx: (061) 316-1306 
G\COLIC_MAOFlCIO\OF_lPUEIRAS DOC 	 MVM 	 ((605/20(4 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

PARA ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E O 
RESPECTIVO RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA/RIMA 

APROVEITAMENTO HIDRELÉTRICO 

IPUEIRAS 

a 

JUNHO/2004 
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DO EIA/RIMA DO 
APROVEITAMENTO HIDRELETRICO IPUEIRAS, A SER INSTALADO NO RIO 

TOCANTINS, NO ESTADO DO TOCANTINS. 

1. INTRODUÇÃO 

Este Termo de Referência tem como objetivo determinar a abrangência, os procedimentos e os 
critérios para a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o respectivo Relatório de 
Impacto Ambiental (RIMA), instrumentos de licenciamento ambiental para o Aproveitamento 
Hidrelétrico Ipueiras, pertencente à bacia hidrográfica do rio Tocantins localizado no Estado do 
Tocantins. 

Esta usina hidrelétrica é parte integrante dos aproveitamentos estudados, enquanto etapa de 
inventário da bacia hidrográfica do rio Tocantins. Assim sendo, para o licenciamento ambiental do 
empreendimento, o responsável legal por sua implantação deve elaborar EIA baseando-se no Termo 

. de Referência ora apresentado, o qual tem por finalidade fornecer subsídios capazes de nortear o 
desenvolvimento de estudos que diagnostiquem a qualidade ambiental atual da área de implantação 
do AHE e sua área de inserção, na bacia hidrográfica do rio Tocantins. A partir deste diagnóstico já 
realizado, os estudos devem possibilitar a avaliação integrada dos impactos ambientais, tanto para 
aqueles isolados e relacionados especificamente com o empreendimento quanto os cumulativos, que 
apresentam efeitos sinérgicos com demais projetos inventariados e propostos ou em 
implantação/operação na área de inserção. 

2. PROCEDIMENTOS DO LICENCIAMENTO 

O ato administrativo para conceder o licenciamento ambiental de empreendimentos potencialmente 
poluidores ou degradadores do meio ambiente, em especial aproveitamentos hidrelétricos, foi 
instituído como instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente na Lei Federal 6938/81. A 
referida lei institui ainda o SISNAMA, atribuindo competências concorrentes entre os diversos 
entes da Federação (União, Estados e Municípios) para a implementação dessa Política. 

Desta forma, o IBAMA será o órgão licenciador e nesse procedimento deverá dar oitiva aos órgãos 
estaduais de meio ambiente envolvidos (§ l, art. 4° da Resolução CONAMA n° 237/97). A referida 
Resolução diz, no seu art. 7°, que o licenciamento ambiental se dará em apenas um nível de 
competência, podendo o órgão licenciador solicitar ao empreendedor alterações e modificações que 
se fizerem necessárias para a perfeita consistência técnica do Estudo de Impacto Ambiental. 

O EIA integra a etapa de avaliação da viabilidade ambiental do empreendimento e a concessão, ou 
não, da Licença Prévia ao empreendimento, habilitando-o na continuação dos estudos que 
compreendem o Projeto Básico e o Projeto Executivo, os quais são necessários à obtenção da 
Licença de Instalação. 

Ao EIA/RIMA, deverá ser dada publicidade, conforme exige a Constituição Brasileira, em seu 
artigo 225. Assim sendo, durante o período de análise do EIA, o IBAMA poderá promover a 
realização de audiências públicas, de acordo com o que estabelece a Resolução CONAMA n° 
009/87. 

2 
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3. REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL AO LICENCIAMENTO 

A Constituição Federal, no seu art. 225 inc. IV determina que, para as atividades ou obras 
potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente, é exigível o estudo 
prévio de impacto ambiental, ao qual se dará publicidade. 

A Resolução CONAMA n° 001/86 situa as usinas de geração de energia elétrica com potência 
acima de 10 MW no campo das obras e empreendimentos sujeitos à avaliação de impacto 
ambiental, determinando a necessidade de apresentação e aprovação do EIA/RIMA para tais obras 
potencialmente poluidoras, indicando o conteúdo mínimo dos estudos. A Resolução CONAMA n° 
237/97 define as competências para proceder ao licenciamento e indica as fases a serem 
contempladas. Assim, a viabilidade ambiental deve ser atestada após a análise do EIA/RIMA, 
culminando com a expedição da Licença Prévia. A Licença de Instalação deverá ser obtida antes do 
início de quaisquer obras ou atividades relativas à implantação do empreendimento, enquanto a 
Licença de Operação deverá ser obtida antes do fechamento da barragem. 

O Estudo de Impacto Ambiental e o procedimento do Licenciamento Ambiental deverão observar 
as seguintes normas legais: 

1) Lei Federal n° 3.824, de 1960, que torna obrigatória a destoca, limpeza das bacias hidráulicas 
dos açudes, represas ou lagos artificiais; 

2) Lei Federal n° 3.924, de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-
históricos; 

3) Lei Federal n° 4.771, de 1965, que institui o novo Código Florestal e as alterações advindas da 
Lei Federal n° 7.803, de 1989, e da Medida Provisória n° 2166-67, de 24/08/2001; 

4) Lei Federal n° 5.197, de 1967, que dispõe sobre a proteção à fauna; 

5) Lei Federal n° 7.247, de 1985, que disciplina a ação civil pública de responsabilidade por 
danos causados ao meio ambiente; 

6) Lei Federal n° 7.990, de 1989, que institui para Estados, Distrito Federal e Municípios a 
compensação financeira derivada de empreendimentos hidrelétricos; 

7) Lei Federal n° 9.427, de 1996, que dispõe sobre solicitação a ANEEL de autorização para 
realização de estudos ligados ao setor elétrico; 

S 	8) Lei Federal n° 9.433, de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e Leis Estaduais de Recursos 
Hídricos; 

9) Lei Federal n° 9.605, de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas 
de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; 

10) Lei Federal n° 9.985, de 2000, que dispõe sobre a criação e categorias das Unidades de 
Conservação; 

11) Lei Federal n° 10.257, de 2001, especialmente o artigo 41, que dispõe sobre a destinação de 
recursos técnicos e financeiros para a elaboração do plano diretor; 

12) Legislação estadual de meio ambiente do Estado do Tocantins; 

13) Decreto - Lei n° 25, de 1937, que organiza a proteção do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional; 

14) Decreto Federal n° 79.367, de 1977, que dispõem sobre normas e padrões de potabilidade da 
água; 
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15) Decreto Federal 95.733, de 1988, que dispõe sobre a inclusão de dotação de 1% (um por 
cento), no orçamento dos projetos e obras de médio e grande porte, de recursos destinados a 
prevenir ou corrigir os prejuízos de natureza ambiental, cultural e social decorrentes desses 
projetos e obras executadas total ou parcialmente com recursos federais. Este decreto pode ser 
aplicado em qualquer fase do licenciamento. 

16) Decreto Federal n° 1.141, de 1994, que dispõe sobre ações de proteção ambiental de saúde e 
apoio de comunidades indígenas; 

17) Decreto n° 4340, de 2002, que regulamenta artigos da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, 
que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC, e dá 
outras providências; 

18) Resolução CONAMA n° 006/86, que institui e aprova modelos para publicação de pedidos de 
licenciamento; 

19) Resolução CONAMA n° 020/86, que dispõe sobre classes de águas e parâmetros de qualidade 
das águas, bem como suas alterações; 

40
20) Resolução CONAMA n° 006/87, que dispõe sobre regras gerais para o licenciamento 

ambiental de obras de grande porte do setor elétrico; 

21) Resolução CONAMA n° 009/87, que dispõe sobre a realização de audiência pública durante o 
período de análise do EIA/RIMA; 

22) Resolução CONAMA no 002/96 do CONAMA, que dispõe sobre a destinação de 0,5% do 
valor dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento destinado a 
implantação de uma Unidade de Conservação ou melhoria em unidade já existente; podendo 
destinar desse montante 15% em sistemas de fiscalização, controle e monitoramento da 
qualidade ambiental no entorno do local de implantação da Unidade de Conservação; 

23) Resolução CONAMA n° 009/96, que dispõe sobre a definição de "corredores entre 
remanescentes", assim como estabelece parâmetros e procedimentos para a sua identificação e 
proteção; 

24) Resolução CONAMA n° 300/02, que dispõe sobre os casos passíveis de autorização de corte 
previstos no art. 2° da Resolução n°278, de 24 de maio de 2001; 

25) Resolução CONAMA n° 302/02, que dispõe sobre os parâmetros, definições e limites de 
Áreas de Preservação Permanente de reservatórios artificiais e o regime de uso do entorno; 

26) Resolução CONAMA n° 303/02, que dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas 
de Preservação Permanente; 

27) Portaria IBAMA n° 122-P de 19/03/1985, que preconiza sobre a necessidade de autorização 
do IBAMÃ para coleta, transporte, comercialização e industrialização de plantas ornamentais, 
medicinais, aromáticas e tóxicas, oriundas de floresta nativa. 

28) Portaria IBAMA n° 37 N, de 1992, que apresenta e torna oficial a lista de espécies da flora 
brasileira ameaçadas de extinção; 

29) Instrução Normativa MMA n° 03 de 27/05/2003, que publica a lista oficial de espécies da 
fauna brasileira ameaçada de extinção; 

30) Planos e programas governamentais propostos e em implantação na área de influência do 
empreendimento, considerando-se sua compatibilidade; 

31) Dispositivos legais em vigor em níveis Federal, Estadual e Municipal, referentes à utilização, 
proteção e conservação dos recursos ambientais, ao uso e a ocupação do solo e às penalidades 
por atividades lesivas ao meio ambiente. 

ri  
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4. 	ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA 	

[FIs.: 

ubr  

É um documento de natureza técnico-científica, que tem como finalidade subsidiar a avaliação dos 
impactos ambientais gerados por atividades e/ou empreendimentos potencialmente poluidores ou 
que possam causar degradação ambiental e propor medidas mitigadoras e de controle ambiental, 
procurando garantir o uso sustentável dos recursos naturais. 

4.1. ABORDAGEM METODOLÓGICA 

A. Descrever e analisar os fatores ambientais e suas interações, caracterizando a situação 
ambiental atual da área de influência, antes da implantação do empreendimento, englobando: 

• variáveis susceptíveis a sofrer, direta ou indiretamente efeitos significativos das 
ações referentes às fases de planejamento, implantação e operação do 
empreendimento, destacando a importância da área diretamente afetada no 
ecossistema da bacia; 

• a inserção regional do empreendimento deverá ainda abordar suas inter-relações e 

49 
de (positivas ou negativas) em relação às políticas e obras governamentais 
de desenvolvimento, bem como das políticas de conservação e manejo da 
biodiversidade. 

B. Apresentar os levantamentos e os potenciais impactos, principalmente os relacionados a 
qualidade de água, a manutenção da vazão ecológica, os impactos na ictiofauna e da fauna em 
geral e em remanescentes florestais, além dos impactos socioeconômicos, considerando a 
sinergia dos empreendimentos já implantados e os em fase de implantação, bem como os 
inventariados na bacia do rio Tocantins, assegurando a manutenção dos usos existentes. As 
informações de caráter regional podem estar baseadas em dados secundários. As informações 
relativas à área de influência do empreendimento devem estar complementadas com dados 
primários. 

C. O diagnóstico ambiental (meios fisico, biótico e socioeconômico) deverá ser elaborado através 
de uma análise integrada, multi e interdisciplinar, a partir de levantamentos básicos primários e 
secundários. 

D. Os dados referentes ao Diagnóstico Ambiental deverão abranger pelo menos um período 
hidrológico completo da região. 

E. Todas as bases e metodologias utilizadas para a realização de cálculos e estimativas deverão ser 

S claramente especificadas, referenciadas e justificadas. 

F. Deverão ser utilizadas tecnologias de geoprocessamento para avaliação integrada dos temas 
ambientais, dando suporte à avaliação de alternativas de localização do empreendimento, 
gerando cartas temáticas em escala apropriada. 

G. Todos os mapas apresentados deverão ser georreferenciados e confeccionados em escala 
compatível com o nível do detalhamento dos elementos manejados e adequados para a área de 
influência. Os mapas deverão conter legenda, referência, carimbo com número do desenho, 
autor, proprietário, data e orientação geográfica. 

H. Para as áreas referentes às obras de maior porte, unidades de conservação, áreas indígenas e 
aquelas que apresentarem processo de degradação ambiental, deverão ser apresentados mapas 
em escala de maior detalhe, de acordo com as definições contidas neste termo de referência. 

1. As informações ambientais básicas deverão ser obtidas nos órgãos oficiais, universidades e 
demais entidades, complementadas com trabalhos de campo para validação ou refinamento 
destes dados ou informações. Para o meio socioeconômico, o EIA deverá basear-se em dados 
primários e secundários atualizados, tais como: o último Censo Demográfico do IBGE, o 
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Zoneamento Econômico e Ecológico, indicadores de qualidade socioambiental, tais como Índice 
de Desenvolvimento Humano (IDH - PNUD/ONU, 1998), dentre outros disponíveis. 

J. Todas as referências bibliográficas utilizadas deverão ser mencionadas no texto e relacionadas 
em capítulo próprio, contendo as informações referentes ao autor, título, origem, ano e demais 
dados que permitam o acesso à publicação. 

K. A abordagem metodológica do meio socioeconômico deverá considerar o histórico das relações 
entre o homem e a natureza na região de influência, analisando as interações entre os diversos 
grupos sócio-culturais ao longo do tempo, de forma a possibilitar o estabelecimento de 
tendências e cenários. 

L. Os Programas de Monitoramento deverão ser apresentados com Cronograma de Execução e 
metodologia a ser aplicada. Os laboratórios deverão estar licenciados e cadastrados, conforme 
legislação vigente. 

M. Apresentar os efeitos de sinergia decorrentes dos diversos barramentos de montante e jusante ao - 
longo da bacia hidrográfica (tanto os implantados como os inventariados) em que se propõe o 
empreendimento, para o qual deverão ser estudados os impactos decorrentes e referentes aos 

S 

	

	recursos hídricos e aporte de sedimentos, migração, deslocamento e eliminação de ambientes 
específicos de reprodução para ictiofauna, entre outros. 

N. O prognóstico ambiental (meios fisico, biótico e socioeconômico) deverá ser elaborado 
considerando-se as alternativas de execução, de não execução e de desativação do 
empreendimento. Este prognóstico deverá considerar, também, a proposição e a existência de 
outros empreendimentos na bacia hidrográfica (tanto implantados\em operação, como os 
inventariados), bem como dos demais usos do solo e água e suas relações sinérgicas, tais como 
conflitos de uso da água oriundos da implantação dos empreendimentos, principalmente os 
aproveitamentos hidrelétricos situados a montante e a jusante do empreendimento proposto e 
nos seus tributários. 

O. A proposição de programas ambientais deverá ser capaz de minimizar as conseqüências 
negativas do empreendimento e potencializar os reflexos positivos. 

P. O estudo deverá apresentar uma proposta de zoneamento ambiental da área de entorno do 
reservatório, com objetivo de ordenar e disciplinar os usos naquela faixa, para posterior 
desenvolvimento de instrumento normatizador, conforme Resolução n° 302/02 do CONAMA. 

Q. Deverá ser apresentada, durante a análise da viabilidade ambiental do empreendimento (fase 
que antecede a LP), a outorga provisória. No momento do envio do Projeto Básico Ambiental, 
deverá ser encaminhada a outorga definitiva. 

R. Apresentar os efeitos de sinergia decorrentes dos diversos barramentos de montante e jusante 
ao longo da bacia hidrográfica (tanto os implantados como os inventariados) em que se propõe o 
empreendimento, para o qual deverão ser estudados os impactos decorrentes e referentes aos 
recursos hídricos e aporte de sedimentos, migração, deslocamento e eliminação de ambientes 
específicos de reprodução para ictiofauna, entre outros. 

S. Prever programa para o salvamento da ictiofauna, na época do desvio do rio, com 
acompanhamento de especialista no assunto, bem como do IBAMA. A empresa deverá 
apresentar Relatório Técnico mostrando os procedimentos adotados e relatando todo o processo 
de salvamento, inclusive se houve mortandade de peixes, local onde foram relocados os 
espécimes, bem como identificar as espécies encontradas. Caso existam mamíferos aquáticos ou 
outros grupos julgados relevantes é fundamental à sua relocação, devendo ser apresentado o 
Plano de Manejo e Monitoramento para a referida espécie. 
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T. O resgate de fauna deverá ter acompanhamento constante de técnico do IBAMA. A empresa 
proponente deverá viabilizar a infra-estrutura para efetivar a atividade. 

U. Para realização dos levantamentos da fauna, torna-se imprescindível obter a Licença de Captura 
e Coleta da fauna, conforme a Portaria n° 332/90 e a Licença de Coleta, Transporte do material 
botânico, em atendimento as diretrizes estabelecidas na Conversão sobre Diversidade Biológica 
e na Política Nacional de Meio Ambiente. 

4.2. 	ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO 

A área de influência de um empreendimento corresponde aos limites da área geográfica a ser 
direta e indiretamente afetada pelos impactos por ele provocados. Essa área deverá ser 
estabelecida no Estudo de Impacto Ambiental a partir dos dados preliminares colhidos, 
enfocando a bacia hidrográfica na qual o empreendimento será inserido, contemplando 
empreendimentos associados, tanto aqueles inventariados/propostos como aqueles em 
implantação\operação. No caso específico da área diretamente afetada, deve contemplar os 
territórios que serão inundados, parcial ou totalmente, além daqueles que farão parte do trecho 
de vazão reduzida ou do trecho a jusante do reservatório, a ser definido pelo estudo. As áreas de 
influência serão, portanto: 

A. Área Diretamente Afetada - ADA (ou Área de Influência Direta - AID) - área sujeita aos 
impactos diretos da implantação e operação do empreendimento. A sua delimitação deverá ser 
em função das características sociais, econômicas, físicas e biológicas dos sistemas a serem 
estudados e das particularidades do empreendimento, considerando-se para o caso do 
Aproveitamento Hidrelétrico Ipueiras, no tocante aos meios físico e biótico, a área de inundação 
do reservatório na sua cota máxima acrescida da área de preservação permanente em projeção 
horizontal, bem como outras áreas contínuas de relevante importância ecológica, além das áreas 
situadas em trechos a jusante da barragem, em uma extensão a ser definida pelo estudo. Para os 
estudos socioeconômicos, será considerada como ADA a extensão territorial dos municípios 
com parcela de área inundada e aqueles localizados a jusante da barragem, numa faixa a ser 
definida pelo estudo. 

B. Área de Influência Indireta - AI! - é aquela real ou potencialmente ameaçada pelos impactos 

S indiretos da implantação e operação do empreendimento, abrangendo os ecossistemas e o 
sistema socioeconômico que podem ser impactados por alterações ocorridas na área de 
influência direta. Para os meios físico e biótico, será considerada parte da bacia hidrográfica do 
rio Tocantins, a qual o empreendimento se insere. Para o meio socioeconômico, a área de 
influência indireta será compreendida pelo conjunto do território dos municípios que tenham 
terras alagadas e pelos pólos municipais de atração à região, bem como aqueles que vivem de 
atividades pesqueiras e turísticas, ligadas aos recursos hídricos. 

C. Área de Abrangência Regional - AAR - é a área objeto da caracterização regional dos 
estudos, utilizada para efeito de distinção de impactos cumulativos, com objetivo de situar no 
contexto da bacia hidrográfica os eventuais impactos cumulativos decorrentes dos diversos 
aproveitamentos hidrelétricos inventariados e/ou propostos. Será considerada a bacia 
hidrográfica do rio Tocantins, abrangendo, no mínimo, desde o reservatório da UHE Serra da 
Mesa, o qual exerce papel de extrema relevância no regime hidrológico do rio. 
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Deverão ser apresentadas descrições e análises dos fatores ambientais e das suas interações, 
caracterizando a situação ambiental da área de influência, antes da implantação do empreendimento, 
englobando as variáveis susceptíveis de sofrer, direta ou indiretamente, efeitos significativos das 
ações referentes às fases de planejamento, implantação, operação e desativação do empreendimento. 

	

4.3. 	ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS 

Deverão ser apresentados estudos de alternativas locacionais do empreendimento, confrontando-as 
de forma a mostrar a melhor hipótese do ponto de vista ambiental. 

No caso de implantação do empreendimento, deverão ser avaliadas possíveis variantes em relação 
aos pontos mais críticos estudados, tais como zonas de instabilidade quanto a fatores abióticos, de 
extrema importância biológica, de importância para conservação ou proteção da biodiversidade, 
áreas de pressão antrópica, indústrias, projetos agrícolas, entre outras. 

Apresentar alternativas de arranjo do empreendimento, com diferentes localizações de eixo de 
barragem e estudo de variação e viabilidade ambiental em diferentes cotas de operação. 

	

4.4. 	IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

- Nome ou razão social. 

- Número dos registros legais. 

- Endereço completo. 

- Telefone e fax. 

- Representantes legais (nome, CPF, endereço, e-mail, fone e fax). 

- Pessoa de contato (nome, CPF, endereço, e-mail, fone e fax). 

	

4.5. 	CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

	

4.5.1 	Apresentação: 

- Objetivos. 

- dados técnicos do empreendimento (arranjo, tipo, comprimento e altura da barragem, 
potência, lay-out da obra, desvio do rio, tamanho da área a ser inundada, cota e fase 
do enchimento do reservatório, sistema extravasor, sistema adutor, casa de força, 
energia, etc), com plena caracterização das ações propostas e previsão das etapas de 
execução. 

- empreendimentos associados e decorrentes. 

- localização do empreendimento. 

4.5.2 Histórico do proponente: 

Descrever sucintamente a origem da empresa, os trabalhos que vêm sendo realizados 
pela organização e os tipos de projetos de desenvolvimento que já foram executados 
ou propostos. Informar experiências da entidade em desenvolver trabalhos semelhantes 
ao proposto. 

4.5.3 Descrição do empreendimento: 
- Deverá ser feito um relato sumário do projeto, desde a sua concepção inicial até a 

conclusão da obra. Informando sobre o projeto, no seu conjunto, dando destaques para 
a localização; matérias-primas necessárias e tecnologia para a construção e operação. 
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cronograma relativo às fases de planejamento, instalação e operação do 
empreendimento; bem como os procedimentos de controle e manutenção. 

4.5.4 Justificativas para o empreendimento: 

justificativas técnicas, econômicas e sócio-ambientais, com a eventual importância da 
operação do empreendimento, em conjunto com outros reservatórios existentes ou 
previstos. 

descrever as razões que levaram a entidade a propor o projeto, deixando claro os 
beneficios econômicos, sociais e ambientais a serem alcançados. 

4.5.5 Infra-estrutura de apoio à obra: 

- centros administrativos e alojamentos. 

- estradas de acesso e de serviços. 

- canteiros de obra (saneamento básico: água, esgoto e lixo). 

• 	
- áreas de empréstimo e bota-fora. 

- mão-de-obra necessária (quantitativo, nível de especialização e origem para as 
diversas etapas da obra). 

- detalhamento da área para supressão de vegetação do canteiro de obras. 

4.6. 	DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

O Diagnóstico Ambiental deverá retratar a atual qualidade ambiental da área de abrangência dos 
estudos, indicando as características dos diversos fatores que compõem o sistema ambiental atual. 
Deve ser realizado para as áreas de influência indireta, direta e de abrangência regional a partir de 
dados bibliográficos secundários (Ali e AAR), complementados com dados primários coletados em 
campo, de forma a permitir o pleno entendimento da dinâmica e das interações existentes entre o 
meio fisico, biótico e socioeconômico, bem como a fragilidade ambiental com a inserção do 
empreendimento, de acordo com a seqüência apresentada a seguir. 

4.6.1. ESTUDOS ESPECÍFICOS PARA A BACIA HIDROGRÁFICA 

• 	Os estudos específicos para a bacia deverão considerar a Área de Abrangência Regional e a Área de 
Influência Indireta, conforme especificações. 

4.6.1.1. 	Meio Físico 
Geologia, Geomorfologia e Solos: 

A partir da caracterização das condições geológicas, geomorfológicas, pedológicas e suas interações 
na bacia hidrográfica, que deverá considerar as características das rochas e suas possíveis áreas de 
risco, distribuição espacial do solo e rochas, além da compartimentação geomorfológica, avaliar o 
potencial erosivo, tendo como referência o grau de estabilidade do leito do rio e de suas margens, 
observando se haverá, ou não, uma redução do transporte de sedimentos. 

Deverá ser realizada ainda, caracterização do tipo de relevo, identificando e delimitando os diversos 
padrões de formas erosivas e deposicionais, sua constituição e dinâmica superficial, visando a 
identificação de setores com diferentes graus de suscetibilidade a processos erosivos e 
deposicionais, tanto naturais como de origem antrópica. 
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Clima: 
Caracterizar o clima da área de influência, destacando e avaliando as mudanças ocorridas no 
comportamento dessa variável, bem como as mudanças microclimáticas que poderão ocorrer após a 
implantação do empreendimento. O estudo deverá ser baseado em séries de dados históricos, 
obtidos em estações climatológicas presentes na bacia, além de indicar a metodologia e parâmetros 
utilizados. 

Para a Ali, caracterizar o clima, com relação a precipitação (médias anuais e mensais), temperatura 
(médias mensais, máximas e mínimas absolutas) umidade relativa, evapotranspiração e balanço 
hídrico. 

Recursos Hídricos: 
Caracterizar os recursos hídricos da bacia, segundo os subitens a seguir: 

. Caracterizar a rede hidrográfica da bacia, a partir de dados referenciais do regime 

S hidrológico dos principais cursos d'água (vazões média, mínima e máxima ;) . Esse estudo 
deverá indicar os cursos d'água perenes e intermitentes, as regiões de cabeceiras e 
nascentes, as estações hidrometeorológicas existentes (localização, tipo e período de 
operação) e as estruturas hidráulicas implantadas, bem como os grandes usuários desse 
recurso. Essas informações deverão ser apresentadas também por meio de mapas e planilhas. 

• Avaliar a qualidade das águas quanto aos aspectos fisicos, químicos e bacteriológicos dos 
recursos hídricos superficiais e subterrâneos, destacando as principais fontes poluidoras. 
Esse estudo deverá contar com a indicação e justificativa dos pontos de coleta e dos 
parâmetros selecionados, além de análise da influência desses níveis de qualidade nas 
demais atividades da bacia. 

4.6.1.2 Meio Biótico 

Deverão ser caracterizados os ecossistemas terrestres e aquáticos da bacia hidrográfica. 

Todas as fontes de informação devem ser identificadas, assim como as principais publicações 
relativas à ecologia da região. Para o diagnóstico da fauna e flora, deverá ser indicada claramente a 
origem dos dados, a saber: dados primários, secundários ou fontes informais, incluindo a descrição 
da metodologia utilizada, com justificativas. 

Ecossistemas Terrestres 
A caracterização e análise dos ecossistemas terrestres deverão abordar: 

• o mapeamento dos biótopos e ecótonos da área de influência, indicando as 
fitofisionomias e a florística; 

• identificação das espécies faunísticas (em especial as endêmicas, raras, e ameaçadas de 
extinção, migratórias, bem como as de valor econômico e valor ecológico significativo) 
e de seus hábitats, destacando as espécies mais relevantes que utilizam áreas da bacia 
hidrográfica; 

• avaliação do grau de conservação dos corredores ecológicos na bacia hidrográfica e, 
para a Ali, as conexões existentes com outros fragmentos, com vistas a identificar as 
áreas a serem utilizadas para o suporte da fauna, avaliando a importância das áreas que 
serão alagadas no contexto regional. 
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classificação das áreas de sensibilidade ambiental localizadas na bacia, apresentação de 
relação contendo as unidades de conservação e áreas protegidas por legislação específica 
no âmbito federal, estadual e municipal, ressaltando os ecossistemas existentes e as 
espécies protegidas, além da distância ao empreendimento proposto. Estas informações 
deverão ser georreferenciadas e apresentadas em escala compatível, em mapa temático 
específico. 

Avaliação da interferência do empreendimento nas espécies da fauna e flora, a partir de 
dados qualitativos, caracterizando as inter-relações com o meio. 

Ecossistemas Aquáticos 

• Avaliar a interferência do empreendimento na ictiofauna da bacia, considerando a 
distribuição e diversidade das espécies de interesse comercial, das espécies endêmicas e 
ameaçadas de extinção, abordando, para a Ali, a perda de fontes de alimentação, locais de 
desova, de reprodução e criadouros existentes. Destacar às espécies reofilicas, identificando 
as rotas migratórias das espécies de maior relevância e prognosticando a sua perda, 
avaliando a possibilidade de formas de mitigação a partir da instalação de mecanismos de 
transposição e/ou preservação de rotas alternativas. Especial atenção deverá ser dada aos 
principais tributários e áreas úmidas da Ali, visando verificar os processos reprodutivos das 
espécies migratórias. 

• Avaliar a interferência do empreendimento nos mamíferos aquáticos da bacia. 

4.6.1.3 Meio Socioeconômico 
Deverá ser apresentado um diagnóstico socioeconômico, podendo ser utilizados dados secundários, 
onde deverão constar os aspectos relacionados à dinâmica dos municípios, indicando definições 
básicas quanto ao uso e ocupação dos solos na bacia, além de uma caracterização da estrutura 
produtiva regional. Para a Ali avaliar a evolução, distribuição espacial e crescimento da população 
residente na área da bacia hidrográfica e a situação de infra-estrutura. Considerar, especialmente, o 
impacto da implantação da Ferrovia Norte-Sul. 

4.6.2 - ÁREA DIRETAMENTE AFETADA - ADA 

. 	4.6.2.1 Meio Físico 
Geologia e Geomorfologia 

• Identificar e avaliar possíveis áreas de risco geotécnico e de fuga d'água, a partir do 
detalhamento geológico/geotécnico da área de influência direta do empreendimento e em 
especial, para o eixo da barragem e obras civis. 

• Avaliar a interferência da implantação do empreendimento com os recursos minerais de 
interesse econômico cadastrados na área de influência direta. 

• Identificar e avaliar os principais condicionantes/mecanismos de deflagração de 
escorregamentos, a partir da caracterização da dinâmica superficial e identificação de setores 
com diferentes graus de suscetibilidade a processos erosivos e deposicionais, mapeando as 
encostas quanto a suas declividades, indicando o tipo de solo/aforamento de rocha 
associado. Deverá ser avaliada a estabilidade das encostas em decorrência do regime de 
operação do reservatório. 
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• Avaliar a interferência do empreendimento com as unidades de paisagem, as cavidades e 
monumentos naturais cadastrados, identificando as áreas susceptíveis a dolinamento, 
caracterizando-a como área de risco. 

Solos 

Analisar a suscetibilidade natural dos solos à erosão, bem como aptidão agrícola, silvicultural e uso 
atual dos mesmos, considerando a caracterização e descrição das classes dos solos, sua gênese e 
distribuição espacial na área de influência direta do empreendimento. 

Recursos Hídricos 

• Caracterizar e avaliar o regime hidrológico dos cursos d'água da área de influência direta, a 
partir da análise das séries históricas de descargas líquidas. Essa avaliação deverá 
contemplar a estimativa de vazões de referência (Qmáx, Qmín, Qméd, Q7,10, Q9o% e outras), 
variação dos níveis d'água e estudos sobre transporte de sedimentos nas calhas fluviais, 
identificando suas fontes e os locais de deposição. Essa avaliação deverá resultar na análise 
do balanço hídrico, tendo em vista os usos atuais e futuros desse recurso, bem como as 
exigências quantitativas e qualitativas desses usos. 

• Avaliar o comportamento hidrológico do curso d'água considerando a intervenção do 
empreendimento nesse regime, bem como sua influência nos demais usos desse recurso. 
Nesse item deverá ser apresentada a regra de operação do empreendimento e suas alterações 
nos níveis d'água na barragem e a jusante dessa, observando as variações diárias e sazonais. 

• Cálculo da vida útil do reservatório avaliando a sua viabilidade ambiental. 
• Determinação da curva cota x volume e área inundada. 
• Avaliar a potencialidade dos aqüíferos existentes na área de influência do empreendimento, 

estudando, entre outros: 

1. localização, natureza, litologia e estruturas geológicas condicionantes; 

2. alimentação (inclusive recarga artificial), fluxo e descarga (natural e artificial); 

3. profundidade dos níveis das águas subterrâneas, dando enfoque ao lençol freático; 

4. relações com águas superficiais e com outros aqüíferos; 

• Indicar as possíveis interferências do enchimento do reservatório sobre o nível do lençol 
freático, a partir do cadastramento de poços existentes e da rede de perfurações e sondagens 

S • Avaliar a qualidade das águas superficiais e subterrâneas, a partir de um refinamento dos 
dados obtidos no âmbito da bacia hidrográfica. Esse estudo deverá contar com análises de 
parâmetros fisicos, químicos, incluindo metais pesados, bacteriológicos e hidrobiológicos, 
com a identificação das principais fontes de poluição. Às estações, parâmetros, freqüência e 
metodologias utilizadas deverão ser apresentados e justificados, considerando a 
sazonalidade da região estudada. 

• Avaliar a qualidade de água • futura do reservatório e a jusante desse, considerando as fases 
de implantação e operação. Essa atividade deverá ser realizada a partir do uso de modelos 
matemáticos específicos. Essa previsão da qualidade de água deverá abordar também a 
possível dinâmica de eutrofização do reservatório relacionada à biomassa inundada e a carga 
potencial de nutrientes. 

• Avaliação sedimentológica das medições de descarga sólida realizada no local do 
aproveitamento deverão ser objeto de uma criteriosa análise, a fim de que seja possível a 
caracterização do comportamento hidráulico e sedimentológico do curso d'água. 

• Apresentar cadastro atualizado de usuários de água da ADA, com representação em mapas. 
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4.6.2.2 Meio Biótico 
Deverão ser caracterizados todos os ecossistemas nas áreas atingidas pelas intervenções do 
empreendimento, a distribuição, interferência e relevância na biota regional, através de 
levantamentos de dados primários e secundários, contemplando a sazonalidade regional. A 
metodologia referente ao esforço amostral deverá ser detalhada e os resultados deverão demonstrar 
compatibilidade com dados pré-existentes. 

Todas as fontes de informação devem ser identificadas, assim como as principais publicações 
relativas à ecologia da região. Para o diagnóstico da fauna e flora, deverão ser indicadas claramente 
a origem dos dados, a saber: dados primários, secundários ou fontes informais, incluindo a 
descrição utilizada, com justificativas. 

Adicionalmente, deve-se caracterizar e georreferenciar as estações de coleta, justificando a escolha 
dos pontos e a metodologia de análise para cada parâmetro, o índice de similaridade entre os pontos 
de coleta e o tratamento estatístico aplicado. 

Para os ecossistemas terrestres e aquáticos, identificar espécies vetores e hospedeiras de doenças, 

1 	avaliando o seu potencial de proliferação com a implantação do empreendimento e propondo 
medidas de controle. 

Ecossistemas Terrestres 
A caracterização e análise dos ecossistemas terrestres deverão abordar: 

• O mapeamento dos biótopos da área de influência, indicando as fitofisionomias e a 
floristica; 

• Levantamento qualitativo da vegetação da área, contemplando os diversos estágios 
sucessionais, contendo: 

- 	mapeamento das áreas de abrangência dos estudos, caracterizando as formações 
vegetais; 

- 	identificação das espécies endêmicas, raras, e ameaçadas de extinção, e as de valor 
econômico e alimentício, vulneráveis e de interesse científico; 

- 	caracterização, com dados recentes, dos aspectos florísticos e faunísticos do bioma 
onde se inserem as áreas de influência do empreendimento. 

• Identificação das espécies da fauna e flora que poderão ser objeto de resgate, para fins de 
elaboração de projetos específicos para conservação e preservação. 

Flora: 

• Realizar a caracterização e a elaboração de mapa das fitofisionomias da área da influência 
direta, contemplando o grau de conservação, os diferentes estratos vegetais, os corredores e 
as conexões existentes com outros fragmentos, destacando as espécies protegidas, raras, 
endêmicas e ameaçadas de extinção atingidas, além daquelas de valor ecológico 
significativo, econômico, medicinal, faunístico e ornamental. 

• Elaborar estudos qualitativos e quantitativos da flora na área de influência direta, incluindo a 
composição florística dos diferentes estratos, inclusive espécies epífitas, e estudos 
fito ssociológicos. Deverão ser contemplados os principais estágios de regeneração das 
formações vegetais. 

• Quando do requerimento da autorização de supressão de vegetação, deverá ser apresentado 
inventário florestal da área a ser suprimida, destacando áreas de preservação permanente, 
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áreas de reservas florestais legais e áreas protegidas pela legislação específica, o volume 
madeira a ser suprimido, as fitofisionomias a serem suprimidas, bem como as áreas totais de 
cada fitofisionomia a ser suprimida e seu georreferenciamento. 

• Avaliar os efeitos ambientais causados pelo empreendimento em áreas protegidas por lei. 

Quantificar a vegetação a ser suprimida no reservatório, a partir da utilização dos 
parâmetros: qualidade de água, áreas de reprodução da ictiofauna, beleza cênica, 
erodibilidade e declividade. Para a destinação da vegetação suprimida, apresentar 
procedimentos do seu aproveitamento, separando os diferentes estratos da vegetação, 
discriminando o uso econômico e ecológico do material lenhoso. 

• Avaliar a existência de extrativismo vegetal na área de estudo. 

• Caracterizar os corredores ecológicos existentes nas áreas de influência direta e indireta do 
empreendimento, quantificando, por município, as diferentes fitofisionomias atingidas. 

• Identificar as áreas com potencial para o estabelecimento de unidades de conservação e 
sítios ímpares de reprodução, considerando-se que tais áreas deverão ter a capacidade de 
manter espécies raras, endêmicas ou em extinção. As áreas prioritárias à aplicação da 
compensação ambiental deverão levar em conta os aspectos de similaridade entre o 
ecossistema impactado e as áreas recomendadas à compensação. 

• Avaliar áreas potenciais para fins de relocação da fauna que será resgatada, quando do 
desmatamento, avaliando sua capacidade de adaptação à nova área. 

Fauna: 

• Avaliar a interferência do empreendimento na fauna local, abrangendo mastofauna 
(inclusive quirópteros), herpctofauna e avifauna, a partir de dados qualitativos e 
quantitativos, caracterizando as inter-relações com o meio, contendo: 

- 	a identificação/mapeamento de habitats, territorialidade, biologia reprodutiva e 
alimentação, incluindo espécies bioindicadoras, que utilizam as áreas que serão 
atingidas; 

- 	listagem das espécies (destacando as raras, endêmicas, migratórias, vulneráveis, 
ameaçadas de extinção, de interesse científico, de valor econômico e alimentício) 

" 	contendo o tipo de registro - pegada, visualização, entrevista,... 

'' • Avaliar e selecionar bioindicadores ambientais para fins de monitoramento. 

• Estudar os bancos de areia quanto a sua utilização por quelônios e outros componentes da 
fauna local, avaliando a interferência do empreendimento na supressão deste tipo de habitat. 
Propor medidas mitigadoras que possam propiciar a permanência destes organismos no 
local. 

Ecossistemas Aquáticos 
• Apresentar e justificar os parâmetros selecionados que serão posteriormente utilizados para 

monitorar as comunidades através de bioindicadores de alterações ambientais. 

• Apresentar a composição da ictiofauna local, incluindo a distribuição e diversidade das 
espécies, destacando as de interesse comercial, reofilicas, endêmicas e ameaçadas de 
extinção, considerando a interferência do empreendimento. Estudar, particularmente, a 
presença de peixes temporários nas lagoas marginais dos tributários do rio Tocantins que 
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sofrerão a influência do empreendimento. Abordar a perda das fontes de alimentação, locais 
de desova, rotas migratórias, reprodução e de criadouros, bem como a alteração na produção 
pesqueira e o esforço de pesca. Destacar as espécies introduzidas e de uso antrópico. 

• Avaliar a interferência do empreendimento nas comunidades aquáticas, considerando 
preliminarmente o levantamento do fito e zooplâncton, e nécton. Deverão ser abordadas a 
riqueza, diversidade e similaridade, contemplando ainda densidade populacional das 
espécies identificadas e a sua diversidade, identificação e localização de lagoas marginais, 
naturais ou artificiais, relacionando-as aos sítios de alimentação e de reprodução ou pontos 
de introdução de espécies exóticas. Os pontos amostrais deverão coincidir com aqueles 
previstos para monitorar a qualidade de água. 

• Identificar as plantas aquáticas existentes no rio, lagoas marginais e tributários, avaliando 
sua importância nestes locais e a necessidade de futuro monitoramento e controle. 

• Avaliar a permanência de espécies migratórias da ictiofauna, através de estudos nos 
tributários, bem como de medidas de proteção (mecanismos de transposição). 

o Avaliar a interferência do empreendimento nos mamíferos aquáticos da bacia. 

4.6.2.3. Meio Socioeconômico 

Deverá ser conduzida uma pesquisa socioeconômica, a partir de dados primários e secundários, 

entrevistas qualificadas, onde deverão constar os seguintes aspectos: 

Dinâmica Populacional 

• A partir da análise dos aspectos socioeconômicos da região, utilizando-se de indicadores 
básicos de dinâmica populacional e de infra-estrutura a disposição da sociedade local, 
avaliar a tendência de crescimento da área urbana X rural, e o quanto o empreendimento 
interfere nesta tendência. 

o Distribuição e mapeamento da população urbana e rural, com hierarquização dos núcleos. 

S 	
Uso e Ocupação do Solo 

• Avaliar os principais usos do solo nas áreas de influência direta e a paisagem por meio de 
análise descritiva e mapeamento, contemplando aspectos que envolvam áreas urbanas e de 
expansão, culturas sazonais, permanentes, pastagens naturais e/ou cultivadas, matas e outras 
tipologias de vegetação natural, bem como outros tipos introduzidos, práticas de 
conservação do solo, infra-estrutura existente quanto ao sistema viário, pontos de travessias, 
unidades de conservação, estrutura fundiária indicada segundo o módulo fiscal local, as 
áreas de colonização ou ocupadas sem titulação, bem como áreas ocupadas por populações 
tradicionais. 

• Elaborar mapas de uso e ocupação do solo, tanto para Ali quanto para ADA. 

Caracterização Socioeconômica das Comunidades Afetadas 

• Analisar o conjunto das propriedades nas comunidades urbanas e rurais afetadas, inclusive 
dos proprietários não-residentes, definindo os padrões da ocupação, através de 
levantamentos quali-quantitativos em amostras representativas desse universo, avaliando as 
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condições de habitação, a dimensão das propriedades, o regime de posse e uso da terra, o 
nível tecnológico da exploração, as construções, benfeitorias e equipamentos, as principais 
atividades desenvolvidas e áreas envolvidas, a estrutura da renda familiar e resultados da 
exploração econômica, o preço de terras e de benfeitorias e a participação das comunidades 
em atividades comunitárias e de associativismo. 

Estrutura Produtiva e de Serviços 

• Avaliar a economia regional, abordando as atividades urbanas e não urbanas presentes nas 
áreas de influência, caracterizando os aspectos gerais do processo de ocupação, com ênfase 
no período recente, os grandes vetores ou eixos de crescimento econômico, a caracterização 
da economia regional, a identificação dos tipos de mão-de-obra necessários, os empregos 
diretos e indiretos a serem gerados pelo empreendimento. 

Organização Social, Infra-estrutura e Serviços Públicos 

S 	
• Analisar os aspectos relacionados à forma de organização social e os principais conflitos 

sociais. 

• Caracterizar os serviços oferecidos à população: saúde pública (serviços e tipos de 
acidentes), saneamento básico, educação (nível de escolaridade, oferta e cursos existentes), 
sistema viário, abastecimento de água, transporte, energia, turismo e lazer, comunicação, 
segurança, defesa civil. 

• Identificar as principais endemias e seus focos, apresentando dados qualitativos e 
quantitativos da evolução dos casos e avaliando a influência do empreendimento nestas 
ocorrências. 

• Identificar os serviços públicos que devem sofrer os maiores impactos com o 
empreendimento. 

Patrimônio Histórico. Cultural, Paisagístico e Arqueológico (Pré-histórico! Histórico) e 
Paleontológico 

• Avaliar e identificar, na área de influência direta, os saberes e fazeres da população e as 
•  manifestações de cunho artístico e cultural, bem como de caráter religioso; a evolução 

histórica dos municípios, os bens imóveis de interesse histórico-cultural, as áreas de valor 
arqueológico, constando: contextualização arqueológica etno-histórica; levantamento de 
áreas secundárias, levantamento de campo ao menos em sua área diretamente afetada, 
relatório de avaliação do Patrimônio Arqueológico; levantamentos dos possíveis sítios 
paleontológicos, caracterização e identificação dos fósseis, associação com a história 
geológica local e, mapear as áreas de valor histórico, arqueológico, cultural, paisagístico e 
ecológico, conforme os procedimentos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional - IPHAN, descrevendo envolvimentos de comunidades e prefeituras. Identificar e 
descrever as relações da comunidade diretamente afetada com o recurso hídrico na área de 
influência do empreendimento. 

Lazer, Turismo e Cultura 

• Relacionar as manifestações culturais, inclusive religiosas. 

16 



o 

. 



Fis.:________ 

Proc.: 3, jOÇD3 

Rubr.:___ 

Identificar as principais atividades de lazer da população, áreas de lazer mais utilizadas, em 
especial caracterizar as praias temporárias e sua importância econômica e social. 

Comunidades Indígenas e Ribeirinhas 

Identificar as comunidades ribeirinhas, eventuais comunidades quilombolas, terras 
indígenas, grupos e aldeias existentes na área de influência do empreendimento, 
apresentando sua localização geográfica e vias de acesso, caracterizando a população atual, 
avaliando os fatos históricos e atuais relacionados à presença indígena descrevendo a 
vulnerabilidade atual a partir do planejamento, construção e operação do empreendimento, 
considerando todas as possíveis pressões sobre o território e as comunidades. 

Planos e projetos co-localizados 

• Avaliar os planos e projetos que se inserem nas áreas de influência e que possam sofrer 
interferências com o empreendimento, ou que possuam algum efeito sobre o mesmo, como é 
o caso da Ferrovia Norte-Sul. 

4.7. 	ANÁLISE INTEGRADA 

Após o diagnóstico de cada meio, deverá ser elaborada uma síntese que caracterize a área de 
influência do empreendimento de forma global. Esta deverá conter a interação dos itens de maneira 
a caracterizar as principais inter-relações dos meios físico, biótico e socioeconômico. 

Deverá ser realizada uma análise das condições ambientais atuais e suas tendências evolutivas, 
explicitando as relações de dependências e/ou de sinergia entre os fatores ambientais anteriormente 
descritos, de forma a se compreender a estrutura e a dinâmica ambiental da bacia hidrográfica, 
contemplando projetos implantados ou futuros. Esta análise terá como objetivo fornecer dados para 
avaliar e identificar todos os impactos decorrentes do empreendimento, bem como a qualidade 
ambiental futura da região. 

4.8. 	IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 

A avaliação do impacto ambiental deverá levar em consideração os diversos fatores e seus tempos 
• de incidência (abrangência temporal) nas fases de implantação e operação do empreendimento. 

A avaliação dos impactos será realizada considerando os fatores ambientais descritos pelo 
diagnóstico ambiental e contemplando as suas interações e características. Os impactos serão 
divididos, para facilitar a avaliação, em: impactos benéficos e adversos; locais (na área diretamente 
afetada) ou difusos (na área de influência); de grande, média ou pequena magnitude; reversíveis e 
irreversíveis; temporários ou de curto, médio e longo prazo; e impactos de difícil, médio ou alto 
potencial para mitigação/resolução. A mesma deverá, ainda, levar em consideração as condições do 
meio ambiente na fase anterior às obras, bem como os impactos que não possam ser evitados ou 
mitigados. 

Deverão ser descritas as mais significativas mudanças provocadas pelo empreendimento em relação 
às questões sociais (nível de emprego, problema de prostituição, violência urbana, doenças, uso de 
entorpecentes, entre outros) e de infra-estrutura (saneamento básico, efluentes líquidos, emissões 
atmosféricas, resíduos sólidos, ruídos e tráfego). 

Na apresentação dos resultados, deverão constar: 
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a metodologia de identificação dos impactos e os critérios adotados para a 
interpretação e análise de suas interações; 

a valoração, magnitude e importância dos impactos; 

- 	uma descrição detalhada dos impactos sobre cada fator ambiental relevante, 
considerado no diagnóstico ambiental; 

- 	uma síntese conclusiva dos principais impactos que poderão ocorrer nas fases de 
implantação e operação, acompanhada de suas interações. 

4.8.1. 	Impactos existentes 
Deverá ser apresentada uma análise dos impactos ambientais já existentes na bacia hidrográfica, em 
função dos aproveitamentos projetados, já implantados ou em fase de implantação, de forma a 
possibilitar um planejamento e integração efetiva das medidas a serem adotadas para mitigar efeitos 
sinérgicos entre os empreendimentos. 

Para estes levantamentos, é necessária a utilização de dados primários e secundários já disponíveis. 

4.9. 	PROGNOSTICO AMBIENTAL 
O prognóstico ambiental (meios fisico, biótico e socioeconômico) deverá ser elaborado 
considerando-se as alternativas de execução e de não execução do empreendimento, sendo esta 
última baseada na identificação e avaliação dos impactos ambientais. Este prognóstico deverá 
considerar, também, a proposição e a existência de outros empreendimentos inventariados na bacia 
do rio Tocantins, contemplando os efeitos sinérgicos entre os empreendimentos propostos ou que já 
operam na respectiva bacia hidrográfica. 

A partir da análise integrada, principalmente do diagnóstico da qualidade ambiental, devem ser 
elaborados quadros prospectivos, tendências para a região, considerando um horizonte temporal 
com o empreendimento e outro considerando a sua não-implantação. Comparar esses dois quadros 
prospectivos entre si e também com um quadro de diagnóstico de qualidade ambiental atual. 

Uma vez considerada a implantação do projeto e a execução das medidas de controle da qualidade 
ambiental que serão propostas, bem como o desenvolvimento dos programas ambientais, deverá ser 
feita uma nova avaliação do impacto global do projeto na sua área de inserção, considerando-se 
sempre a perspectiva de efeitos cumulativos sinérgicos da implantação de empreendimentos 
elétricos em uma bacia hidrográfica, com vistas a se aferir a viabilidade ambiental do projeto 
proposto. 

4.9.1. 	Prognóstico das condições ambientais na ausência do empreendimento 
Este tópico é uma síntese realizada a partir das tarefas constituintes do item precedente - 
diagnóstico - devendo representar um quadro sintético das tendências ambientais futuras da região. 
Dessa forma, com base no inventário dos fatores fisicos, bióticos e socioeconômicos, deverá ser 
feita, basicamente, uma projeção do nível de apropriação futura dos recursos naturais do meio 
fisico, do estado de conservação da biota e do perfil da população humana na área, alicerçado nas 
possibilidades de desenvolvimento econômico, considerando-se a hipótese de não implantação do 
empreendimento. 

4.9.2. 	Prognóstico das condições ambientais com o empreendimento 
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Em função do conhecimento do projeto e do diagnóstico ambiental, serão identificados os fatores a 
serem impactados pelas ações do empreendimento. Para qualquer tipo de abordagem, deve-se 
realizar uma avaliação e discussão de todos os aspectos ambientais do empreendimento envolvendo, 
inclusive, os impactos não quantificáveis de forma precisa, ou seja, aqueles que deverão sofrer uma 
análise apenas qualitativa, e a avaliação quantitativa com maior profundidade dos impactos mais 
importantes gerados pelo empreendimento na área diretamente afetada, em função da 
suscetibilidade ambiental diagnosticada. Os resultados deverão surgir da comparação entre os 
fatores ambientais mais significativos e as ações a serem geradas pelo empreendimento. 

Os fatores ambientais a serem impactados devem ser determinados a partir do diagnóstico 
ambiental e abranger os meios físico, biótico e antrópico. Uma vez caracterizado o elenco de 
impactos suscetíveis de ocorrerem devido à implantação do Projeto, estes devem ser agregados, de 
forma a permitir análise das conseqüências ambientais das diversas ações do empreendimento. 

O prognóstico ambiental constitui-se em uma etapa onde, a partir do diagnóstico e dos elementos 
constituintes do empreendimento, delineiam-se quadros prospectivos de uma qualidade ambiental 
futura e se estabelece o impacto ambiental. 

4.10. MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATÓRIAS E PROGRAMAS DE 
CONTROLE E DE MONITORAMENTO 

Com base na avaliação de impacto ambiental procedida e no prognóstico ambiental realizado, 
deverão ser identificadas as medidas de controle e os programas ambientais que possam minimizar, 
compensar e, eventualmente, eliminar os impactos negativos da implementação do 
empreendimento, bem como as medidas que possam maximizar os impactos benéficos do projeto. 

Essas medidas devem ser implantadas visando tanto a recuperação quanto a conservação do meio 
ambiente, bem como o maior aproveitamento das novas condições a serem criadas pelo 
empreendimento, devendo ser consubstanciadas em programas. 

As medidas mitigadoras e compensatórias deverão ser consideradas quanto: 

- 	ao componente ambiental afetado; 

- 	a fase do empreendimento em que deverão ser implementadas; 

- 	ao caráter preventivo ou corretivo de sua eficácia; 

- 	ao agente executor, com definição de responsabilidades; 

Na implementação das medidas, em especial aquelas vinculadas ao meio socioeconômico, deverá 
haver uma participação efetiva da comunidade diretamente afetada, bem como dos parceiros 
institucionais identificados, buscando-se, desta forma a inserção regional do empreendimento, o que 
será possibilitado através dos procedimentos de comunicação social. 

Deverão ser propostos programas integrados para monitoração ambiental da área de influência, com 
o objetivo de acompanhar a evolução da qualidade ambiental e permitir a adoção de medidas 
complementares que se façam necessárias. 

4.11. 	CONCLUSÃO 

S. 	RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA 
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As informações técnicas geradas no Estudo de Impacto Ambiental - EIA deverão ser apresentadas 
em um documento em linguagem acessível ao público, que é o Relatório de Impacto Ambiental - 
RIMA, em conformidade com a Resolução CONAMA n° 001/86. Este relatório deverá ser ilustrado 
por mapas, quadros, gráficos e demais técnicas de comunicação visual, de modo que se possa 
entender claramente as conseqüências ambientais do projeto e suas alternativas, comparando as 
vantagens e desvantagens de cada uma delas. 

Deverão ser encaminhados 16 (dezesseis) exemplares do EIA/RIMA em papel e 04 (quatro) 
exemplares em meio digital para o IBAMA, que serão distribuídos para o Naturatins, Gerência 
Executiva do IBAMA, municípios atingidos, Diretorias de Ecossistema e de Fauna e Recursos 
Pesqueiros e IPHAN. 

6. EQUIPE TÉCNICA 

Deverá ser apresentada a equipe técnica multidisciplinar responsável pela elaboração do Estudo de 
Impacto Ambiental e do Relatório de Impacto Ambiental, indicando a área profissional e o número 
de registro no respectivo conselho de classe e no Cadastro Técnico Federal. 

7. BIBLIOGRAFIA 

O EIA/RIMA deverá conter a bibliografia citada e consultada, as quais deverão ser especificadas 
por área de abrangência do conhecimento e referenciada segundo as normas de publicação de 
trabalhos científicos da ABNT. 

8. GLOSSÁRIO 

O EIA/RIMA deverá conter uma listagem dos termos técnicos utilizados no estudo. 

9. AUTENTICAÇÃO 

Todas as cópias do Estudo de Impacto Ambiental e do Relatório de Impacto Ambiental deverão 
conter as assinaturas dos profissionais responsáveis por sua elaboração, sendo que uma das cópias 
deverá ter todas as suas páginas rubricadas. 

. 
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Energia REDE 
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ao rauiu, i ue setembro de 2004 
	 CT-EM-IPU-01 5/04 

Ao 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA 

Dr. Luiz Felippe Kunz Júnior 
MD. Coordenador Geral de Licenciamento Ambiental 
SCEN Trecho 2 - Edifício Sede IBAMA 
Brasília - DF 

Ass: AHEIPUEIRAS 
Licenciamento Ambiental 
EIA/RIMA - Em atendimento ao Termo de Referência do IBAMA de junho de 2004 

Senhor Coordenador: 

Em 30104/2004 a IPUEIRAS ENERGIA S.A. protocolou junto ao IBAMA a carta CT-EM-IPU-

005104, o Requerimento da Licença Prévia e o EIA/RIMA, o qual havia sido concluído em 

setembro de 2003. 

Em 0710512004, através do Ofício n° 27112004 - DILIQ/IBAMA, o IBAMA devolveu os 

estudos do EIA/RIMA para que os mesmos fossem readequados ao Termo de Referência 

específico a ser elaborado para o AHE IPUEIRAS, baseado no TR básico encaminhado pelo 

ofício. 

Em 2510512004 a IPUEIRAS ENERGIA S . A. publicou o Requerimento de Solicitação da 

Licença Prévia em atendimento à Resolução CONAMA N° 006186. 

Em 2810512004 a IPUEIRAS ENERGIA S.A. protocolou junto ao IBAMA a carta CT-EM-IPU-

009104 com uma Proposta de Termo de Referência e com indicação de como seriam 

incorporados os estudos da Área de Abrangência Regional (AAR) no EIA/RIMA já 

elaborado. A carta recomenda ainda a realização de uma reunião com o IBAMA para 

apresentação dos estudos já realizados e a realizar. 

Av. Paulista, 2439 - 130 andar - Cerqueira César - São Paulo - SP CEP: 01311-936 
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Em 0710612004 foi realizada uma reunião no IBAMA para apresentação dos estudos já 

realizados e a realizar, pertinentes ao processo de licenciamento do AHE IPUEIRAS. A 

documentação que deu suporte a esta reunião de apresentação técnica foi protocolada 

através da carta CT-EM-IPU-01 1104 na mesma data. 

Em 17 e 1810612004 foi realizada vistoria técnica da área de influência do AHE IPUEIRAS 

com equipe de técnicos do IBAMA, da THEMAG e da IPUEIRAS ENERGIA S.A. 

Em 2510612004, através do ofício n° 37112004 - DILIQ/IBAMA, o IBAMA encaminhou à 

• IPUEIRAS ENERGIA S.A. o Termo de Referência que deverá nortear a elaboração do 

EIA/RIMA em questão, tendo a IPUEIRAS ENERGIA S.A.íevisado os Estudos de Impacto 

Ambiental - EIA e o Relatório de Impacto sobre o Meio Amliente - RIMA do AHE IPUEIRAS 

em conformidade, e que agora se apresentam. 

Os Estudos do EIA-RIMA, em anexo em 3 (três) vias em papel e 1 (uma) via em meio 

magnético, são constituídos pelos seguintes documentos: 

- Volume 1 - Caracterização do Empreendimento 

- Volume 2 - Diagnóstico do Meio Físico 

Tomo 1 - Clima, Recursos Hídricos, Geologia e Geomorfologia 

• 	 Tomo 2 - Pedologia 

Tomo 3 - Aptidão Agrícola 

- Volume 3 - Diagnóstico do Meio Biótico 

Tomo 1 - Limnologia e Ictiofauna 

Tomo 2 - Vegetação, Vertebrados (exceto Peixes) e Invertebrados 

- Volume 4 - Diagnóstico do Meio Sócio-Econômico 

Tomo 1 - Diagnóstico das Áreas de Influência 

Tomo 2 - Patrimônio Arqueológico, Histórico e Natural 

- Volume 5 - Caracterização da Área de Abrangência Regional 	

2 
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- Volume 6 - Análise Integrada, Avaliação de Impactos e Prognósticos 

- Volume 7 - Programas Ambientais e Conclusões 

- RIMA - Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente. 

Permanecemos à disposição de V.Sa. para eventuais esclarecimentos complementares. 

Com os nossos melhores cumprimentos. 

Atenciosamente, 

José Eduardo Costanzo 

Diretor de Geração e Transmissão 

. 
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São Paulo, 13 de setembro de 2004 
	

CT-EM-IPU-01 4/04 

Ao 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA 
Dr. Luiz Felippe Kunz Júnior 
MD. Coordenador Geral de Licenciamento Ambiental 
SAIN AV. L4 NORTE - Edifício Sede IBAMA 
Brasília - DF 

Ass: AHE IPUEIRAS 
Publicação do Requerimento de Licença Prévia 

Prezado Senhor: 

Servimo-nos da presente para encaminhar cópia das publicações do Requerimento da 

Licença Prévia do AHE IPUEIRAS nos seguintes meios de comunicação: 

- Diário Oficial n° 1686 do Estado do Tocantins - 2510512004 - pág. 71 

- Jornal do Tocantins - Brasil/Mundo - 2510512004 - pág. 7 

Permanecemos à disposição de V.Sa. para eventuais esclarecimentos complementares. 

Atenciosamente, 

José Eduardo Costanzo 
Diretor de Geração e Transmissão 
IPU EIRAS ENERGIA S.A. 

DATA: 

RE 
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Av. Paulista, 2439 - 13 0  andar - Cerqueira Cezar - São Paulo - SP CEP: 01311-936 

. 

. 



ZTJ 

\\ pzO  

fÃ (I -_ 

9v(artus 'j,iuS Leite Cabra(ée Meá 
Cocdenador de LLcwnciamflto 

QQIÇ!ÇOUCD(UQ 

. 



(:J 
Tocantins 

IPUEIRAS ENERGIA S.A. 
CNPJIMF n° 03581.9Ø900162 

EDITAL. DE COMUNICAÇÃO 

A emresa, IPUEIRAS ENERGIA S.A., CNPMF n 9.  03.581.989/0001-62, toma 
público que requereu ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais -
IBAMA. Licença Prévia (LP) para a atividade de geração e transmisso de energia 
referente ao Aproveitamento Hidrelétrico tpuelms, no Rio Tocantins, nos municípios 
de Ipuelras e Brelinho de Nazaré, ambos no Estado do Tocantins, O 
empreendimento se enquadra nas Resoluções CONAMA n°8 001186 e 237197, que 
dispõem sobre o Impacto Ambiente;. 

. 

Ano - XVI - Estado do Tocantins, terça-feira, 25 de maio de 2004 
	 DIÁRIO OFICIAL N1 .686 71 

IPUEIRAS ENERGIA S.A. 
CNPJ/MFn°03.581.989/0001-62 

EDITAL DE COMUNICAÇÃO 

A empresa, IPUEIRAS ENERGIA SÃ, CNPJIMF n°03.581.989/0001-62, toma público que requereu 
ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais - IBAMA, Ucença Prévia (LP) para a 
atividade de geração e transmissão de energia referente ao Aproveitamento Hidrelétrico Ipueiras, no 
Rio Tocantins, nos municípios de Ipueiras e Brejinho de Nazaré, ambos no Estado do Tocantins. O 
empreendimento se enquadra nas Resoluções CONAMA n°s 001186 e 237197, que dispõem sobre o 
Impacto Ambiental. 
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA 

OFÍCIO n°1/2004 - COLIC/CGLIC/DILIQ/IBAMA 

Brasília, l-ide outubro de 2004. 

A Sua Senhoria, o Senhor 
JOSÉ EDUARDO CONSTANZO 
Diretor de Geração e Transmissão da Ipueiras Energia S.A. 
Av. Paulista, 2439, 130  andar - Cerqueira César 
CEP: 01.311-936 São Paulo/SP Fax:(1I)30609558 

Assunto: Publicação do Requerimento de Licença Prévia. 

Senhor Diretor, 

1. 	Em resposta ao documento CT-EM-IPU-014/04, protocolado em 23.9.2004, informo 
que o requerimento de Licença Prévia do AHE Ipueiras deve ser publicado também no Diário 
Oficial da União, visto que o licenciamento está se dando na esfera federal. 

Atenciosamente, 

Marcus Vinici LeiteCabral de Mello 
Coordenador de Licenciamento Ambiental 

FAX TRANSMITIDO EM: 
J k 	/ 

AS  : 	H 
REPONsÁvEL• 

FAX N: 
SCEN AV. L4 NORTE - EDIFÍCIO SEDE DO IBAMA S/N, BLOCO "C", I'ANDAR - TEL: (061) 316-1596 - FAX: (061) 316-1306 

C.\DOCUMENTS AND SErnNoS\I244479493\MEUS DOCUMENTOS\EMPREENDIMENTOS\UHE IPUEIRASOFICIO PUBLICAÇÃO DOC 	 ALEXANDRE 
27/10/54 
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Sr. Coordenador Geral, 

Após realizar checagem do Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de 
Impacto Ambiental - EIA/RIMA produzido pela THEMAG Engenharia para o 
empreendimento denominado Usina Hidrelétrica Ipueiras, de responsabilidade da Ipueiras 
Energia S.A., ao se comparar os tópicos abordados em tal estudo com aqueles solicitados 
quando da elaboração do Termo de Referência, tem-se a informar o que se segue: 

• 	o RIMA apresentado não corresponde àquele modelo de documento que se considera 
como produzido como de fácil entendimento. Trata-se de um documento resumo dos 
Estudos Ambientais, muito focado no diagnóstico ambiental da área, o que não está 
de acordo com a realidade social local, que é de uma população (em sua maioria) de 
baixo grau de escolaridade. Assim, o RIMA deveria enfocar mais os programas 
ambientais propostos, estar escrito em uma linguagem mais acessível/jornalística, 
com qualidade gráfica superior, a fim de facilitar o entendimento do público-alvo; 

• 	adicionalmente, o estudo não tratou de uma porção a jusante do reservatório na área 
de influência direta ao empreendimento; 

• 	para a área de abrangência regional, o grau de conservação dos corredores ecológicos 
da bacia não foi avaliado; 

• 	ainda para a AAR, não foi apresentada uma classificação das áreas de sensibilidade 
ambiental na bacia; 

• 	com relação a área diretamente afetada - ADA, não foi apresentado avaliação da 
qualidade das águas subterrâneas, nem análise para metais pesados para as águas 
superficiais. Também não modelou e prognosticou a qualidade de água futura, com a 
inserção do empreendimento; 

• 	também para a ADA, não apresentou as espécies de flora e fauna passíveis de resgate, 
não avaliou a existência de extrativismo vegetal, não identificou áreas potenciais para 
a criação de unidades de conservação; 

• 	não selecionou bioindicadores para fins de monitoramento e não estudou bancos de 
areia presentes no rio, para fins de utilização por quelônios, não identificou plantas 
aquáticas, não avaliou a existência de espécies de peixes temporários nas logoas 
marginais do rio Tocantins e tributários. 

Assim sendo, sugiro que seja expedido por este Instituto correspondência ao 
empreendedor questionando-o do não atendimento de tais itens, visto que a checagem do 
documento é um procedimento superficial e não corresponde a uma análise técnica refinada. 

Por fim, caso a sugestão acima elencada não seja viável, solicito orientação para a 
questão de devolução do documento e readequação do mesmo, visto que este empreendimento 
é tido como prioritário pelo Ministério da Minas e Energia. 

Em 28 de outubro de 2004 

:1 	'( 
Marcus ;.' 	

Melo 
CM. je! .'  dcjrc- LiccneI 
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Ipueiras 
Energia 

São Paulo, 12 de novembro de 2004 

PROTOCOLO  

4n0 	DIUQ/IRJtA Proc.: _5\O 
N° 44. i 	IRubr.:_________ REDE 	DATA: 
RECEBIDO: 

CT-EM-IPU-01 8/04 

Ao 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis — IBAMA 
Dr. Luiz Felippe Kunz Junior 
MD. Coordenador Geral de Licenciamento Ambiental 
SAIN Av. L4 Norte - Edifício Sede do IBAMA - Bloco C - 1 0  andar 
70.818-900 - Brasília - DE 

Assunto: AHE Ipueiras 
Publicação do Requerimento de Licença Prévia 

Prezado Senhor: 

Em atendimento ao Ofício n° 13412004 — COLIC / CGLIC / DILIQ / IBAMA de 
2811012004 encaminhamos em anexo a Publicação do Requerimento da 
Licença Prévia do AHE IPUEIRAS no Diário Oficial da União n° 213, Seção 3, 
pág. 115 de 0511112004. 

Permanecemos à disposição de V.Sa. para eventuais esclarecimentos 
complementares. 

Atenciosamente, 

IU 4  José Eduardoosnzo 
Diretor de Geração e Transmissão 
IPUEIRAS ENERGIA S.A. 
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N° 213, sexta-feira, 5 de novembro de 2004 
	 Diário Oficial da União - Seção 3 

[Fis.: 

Proc.:3ko 

. 

ÍSSN 1676-2355 	 P1 - 

I 	IPUEIRAS ENERGIA SIA 
CNPJIMF N 2  03.581.98910001-62 

AVISO DE LICENÇA 

I A empresa IPUEIRAS ENERGIA S.A., torna público]
Na 

 
requereu ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos
turais - IBAMA, Licença Prévia (LP) para a atividade de gera
transmissão de energia referent e ao Aproveitamento Hidrel
Ipueiras, no Rio Tocantins, nos municípios de Ipueiras e Brejin
Nazaré, ambos no Estado do Tocantins. O empreendimento s
quadra nas Resoluções CONAMA n 2  s 001/86 e 237/97, que dis
sobre o Impacto Ambiental. 

 JosÉ EDUARDO COSTANZO 
Diretor de Geração e Transmissão 
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Proc.:________ 

Rubr.: 	- 
SERVIÇO PUBLICO FEDERAL 

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

OFÍCIO n°c0 /2004 - CGLIC/DILIQ/IBAMA 

Brasília, 19 de novembro de 2004. 

A Sua Senhoria o Senhor, 
CLAuDI0 ROBERTO BERTOLDO LANGONE 

Secretaria Executiva do Ministério do Meio Ambiente - MMA 
Esplanada dos Ministérios, Bloco B, 6° andar, sala 600 
70068-900 	Brasília-DF FAX: 322-8215 

Assunto: AHE Ipueiras. 

o 	Senhor Secretário, 

1. 	 Em atenção ao licenciamento ambiental do empreendimento Aproveitamento 
Hidroelétrico Ipueiras, localizado no rio Tocantins, encaminho cópia digital do EIAIRIMA 

protocolado neste Instituto, para avaliação desta Secretaria. 

Atenciosamente, 

e 
Coordem 

í 7  

SCEN TRECHO 02- EDIFIC']O SEDE DO IBAMA S/N, BLOCO C", 0' ANDAR - TEL: (061) 316-1595 - FAX: (061) 225-0564 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

	 LRubr.: 	_QL] 

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

Ofício 	12004 - DILIQIIBAMA 

Brasília, 	de novembro de 2004. 

A Sua Senhoria o Senhor, 
ANTÔNIO NuNEs CÂNDIDO DA SILVA 
Presidente Executivo do Grupo Rede Energia S.A. 
Av. Paulista, 2439 13 ° andar - Cerqueira César. 
01311-936 - São Paulo/SP 	fax (11)30609558 

Senhor Presidente, 

1. Com relação ao processo de licenciamento ambiental para o empreendimento 
denominado Usina Hidrelétrica Ipueiras, informamos que o Estudo de Impacto Ambiental e 
respectivo Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA - apresentados em 23/09/04 não atendem 
ao Termo de Referência aprovado pelo IBAMA e não podem ser aceitos pelo Instituto. Os estudos 
apresentados deixam de trazer informações essenciais para a correta avaliação da viabilidade 
ambiental do empreendimento proposto. 

2. Após análise técnica da documentação apresentada pela empresa destacamos as 
seguintes ausências e/ou deficiências: 

• O estudo não quantificou, a partir de análise volumétrica, a vegetação existente e a ser suprimida 
pela formação do reservatório; não foram apresentadas as espécies de flora e fauna passíveis de 
resgate; não foi avaliada a existência de extrativismo vegetal; não foram identificadas áreas 
potenciais para a criação de unidades de conservação e não foram selecionados bio-indicadores 
para fins de monitoramento; 

• A qualidade de água futura do reservatório não foi prognosticada. Esta é uma lacuna importante 
tendo em vista que o empreendimento proposto envolve a formação de reservatório de grande 
porte. 

• Não foram apresentados prognósticos dos impactos ambientais a jusante do reservatório na Área 
Diretamente Afetada - ADA ao empreendimento; 

Não é apresentada avaliação do grau de conservação dos corredores ecológicos da bacia e não foi 
apresentada classificação das áreas de sensibilidade ambiental da Área de Abrangcia Regional 
-AAR; 

SADAV L4 NORTE -EDWÍCIO SEDE DOISAMASJJ, BLOCO "C - , I °  ANDAR -TEL(O6U3I6.i29O-FAx1(O6I)3I6-j3O6 
(i COIJ(MAOF1CIIY,OFiPU1RASDOC 	 MVM 	 06I0t24 
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• Não foi apresentado diagnóstico sobre os bancos de areia (praias) presentes no rio --
fundamentais para espécies raras e ameaçadas de quelônios -- e não foi avaliada a existência de 
espécies de peixes temporários nas lagoas marginais do rio Tocantins e tributários. 

• O RIMA apresentado não está de acordo com o estabelecido na legislação, dando ênfase 
demasiada no diagnóstico ambiental da área sem destacar os impactos ambientais prognosticados 
e os programas ambientais propostos. O RIMA deve ainda ser re-escrito em linguagem acessível 
à população leiga como previsto nas normas do Conselho Nacional de Meio Ambiente. 

3. Desta forma, reiteramos que o EIA/RIMA não poderá ser aceito pelo Ibama e deverá 
ser re-elaborado para adequar-se ao Termo de Referência aprovado em 25/06/04 através do oficio 
371/2004 DILIQ/IBAMA. 

4. Por fim, este IBAMA permanece no aguardo da re-elaboração dos estudos e a sua 
inteira disposição para esclarecimentos e orientação julgados necessários. 

o Atenciosamente, 
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Proc.: 
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ANA 
AGENCIA NACIONAL DE ÁGUAS 

PROTOCOLO 

OLIQIIBAMA 
N1IÍI 1 
DATÁí'?//Í/o" 

CÈ81DQ 

r _j 

Oficio n° 805/2004/SOC-ANA 
	

00000.021029/2004 

Brasília, 23 de novembro de 2004. 

A Sua Senhoria o Senhor 
LUIZ FELIPPE KUMZ JÚNIOR 
Coordenador-Geral de Licenciamento Ambiental do Ibama 
SCEN Trecho 2- Ed. Sede 
70818-900 - Brasília-DF 

• 	Assunto: EIA/RIMA da Usina Hidrelétrica de Ipueiras 

Senhor Coordenador-Geral, 

1. O Aproveitamento Hidrelétrico Ipueiras, situado no rio Tocantins, está sendo 
analisado por esta Superintendência, para fins de emissão da declaração de reserva de 
disponibilidade hídrica, solicitada pela Agência Nacional de Energia Elétrica. 

2. Nesse sentido, solicito a V. a  a gentileza de encaminhar cópia do EIA/RIMA do 
referido aproveitamento hidrelétrico, para embasamento das análises de disponibilidade hídrica e 
compatibilização com os estudos de impacto ambiental. 

o Atenciosamente, 

q) 
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FRANCISC 	VIANA 
uperintenden e Outorga e Cobrança 

Marco)1ntôni.o Feri( Figueir,Ão 
Substituto Eventual do 

Superintendente de Outorga e Cobrança 
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Fis.:_________ ,o 	proc.:c1Ü5 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 	 Rubr.:______ 
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 	 - 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA 

OFÍCIO n09/2004 - CGLIC/DILIQ/IBAMA 

Brasília,c2-de dezembro de 2004. 

A Sua Senhoria, o Senhor 
FRANCISCO LOPES VIANA 
Superintendente de Outorga e Cobrança da ANA 
Setor Policial - Área 5 - Quadra 3 - Bloco "B" e "L" 
CEP: 70.610-200 Brasília/DF Fax. (61) 445-5265 

Assunto: EIA-RIMA da UHE Ipueiras. 

Senhor Superintendente, 

1. 	Em resposta ao oficio n° 805/2004/SOC-ANA, de 23 de novembro de 2004, 
informo que o Ibama não aceitou os estudos da Usina Hidrelétrica Ipueiras por não estarem de 
acordo com o Termo de Referência proposto e aguardará a sua reformulação para que seja 
disponibilizado. 

LJ 

Li Atenciosamente, 

Coordena 

)E4l 

ÀsJJ - •. d H 

FAX  N19 : 

SCEN AV. L4 NORTE - EDIFÍCIO SEDE DO IBAMA S/N, BLOCO "C", 10  ANDAR - TEL: (061)316-1290 - FAX: (061)316-1306 
C\DOCUMENTS AND SETFINOS\12444794893\MEUS DOCUMENTOS\EMPREENDIMENTOS'UHE !PUEIRAS\OFÍCIO ANA DOC 	 ALEXANDRE 
Ol!12J04 
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PROTOCOLO 
Ipueiras gn, DILIQ/IBAMA  

Energia 	N° / 
REDE 	DATA: /:7//-'  

RECEBIDO: -% 

São Paulo, 10 de dezembro de 2.004 
CT-EM-IPU-022104 

Fis.:______ 

Proc.:________ 
Ao 	 Rubr.:_________ 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA 	-' 

Dr. Luiz Felippe Kunz Júnior 

MD. Coordenador Geral de Licenciamento Ambiental 

SCEN Trecho 2 — Edifício Sede IBAMA 

Brasilia — DF 

MMA- IBAMA 
Documento 

Ass.: AHE Ipueiras 	 02001.000586104-52  

EIA / RIMA 	 PROTpQOLO . / 
Pr Data//jL azo:/// 7' 

Licencia Previa 

Ref.: V/ Ofício n° 64312004 -  DILIQ / IBAMA de 24 de novembro de 2004 

Senhor Coordenador: 

Dando seqüência ao processo de licenciamento ambiental do AHE Ipueiras, tendo em vista 

a vossa carta em título e após análise das questões nela destacadas, vimos por meio desta 

apresentar as devidas complementações e esclarecimentos, consubstanciados no relatório 

6292-01-GL-830-RT-00426, em anexo. 

Este relatório contém estudos e relevantes informações extraídas da documentação do EIA / 

RIMA, e em suas conclusões ficam caracterizadas as seguintes matérias: 

1. Conjunto de esclarecimentos que atendem de imediato às questões a seguir 

relacionadas: 

1/3 

Rede Ipueiras S.A. 	Caiva 	Cemat 	Nacional 	Vale Paranapanema 	Au Paulista 2439 60  andar 

REDE Empresas de 	 (e/na 	Celtins 	Bragantina 	Força e Luz do Oeste 	01311-936 Sáo Paulo SP 

Energia Elétrica 	 Tel 11 3066-2000 
Fax 11 3064-0989 





Ipueiras 1 Energia 	
» 

REDE 	 L] 
- Quantificação Volumétrica da Vegetação Existente 

- Avaliação da Existência do Extrativismo Vegetal 

- Identificação de Áreas Potenciais para a Criação de Unidades de Conservação 

- Prognóstico da Qualidade da Água do Futuro Reservatório 

- Prognósticos dos Impactos Ambientais a Jusante do Reservatório 

- Incorporação da Classificação das Áreas de Sensibilidade Ambiental da AAR, 

mediante a consideração e adoção dos estudos da mesma natureza efetuados 

para o AHE São Salvador e já aprovados pelo IBAMA, considerando que as 

áreas em apreço para ambos os empreendimentos são praticamente 

o coincidentes. 

2. Conjunto de esclarecimentos que se considera passíveis de atender às questões abaixo 

relacionadas, sendo, contudo objeto de estudos mais aprofundados e ações específicas 

para encaminhamento complementar ao IBAMA: 

- Elaboração de Listas de Espécies de Flora e Fauna Passíveis de Resgate 

- Seleção de Bio-Indicadores para Fins de Monitoramento 

- Elaboração de Uma Avaliação do Grau de Conservação dos Corredores 

Ecológicos da Bacia 

- Elaboração de Diagnóstico sobre Bancos de Areia Fundamentais para os 

Quelônios Presentes no Rio Tocantins 

- Manter a Avaliação da Existência de Peixes nas Lagoas Temporárias no escopo 

do Programa Ambiental. 

3. Apresentação de nova redação do RIMA em linguagem acessível à população leiga, e 

contemplando os demais requisitos estabelecidos na vossa carta. 

Informamos que se prevê o encaminhamento ao IBAMA dos trabalhos referidos no item 2. 

até 14 de janeiro de 2005, e o referido no item 3. até 31 de janeiro de 2005. Para estes e os 

demais assuntos, sugerimos que, de acordo com a melhor conveniência, sejam promovidas 

reuniões técnicas entre as equipes envolvidas. 

2/3 

Rede Ipueiras LA. 	Caiuâ 	Cernat 	Nacional 	Vaie Paranapanema 	.4v Paulista 2439 andar 

REDE Empresas de 	 Celpa 	Celtins 	Bragantina 	Força e Luz do Oeste 	01317 -936 São Pau!o SP 

Energia Elétrica 	 te) 17 3066-2800 
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ri Ipueiras 	.ii 	FFs.:  

Energia Proc2— 

REDE  

Mantemo-nos à disposição do IBAMA para prestar os esclarecimentos julgados necessários, 

de forma a possibilitar o desenvolvimento dos trabalhos pertinentes ao licenciamento 

pleiteado. 

Apresentamos os nossos cumprimentos. 

Atenciosamente, 

. 	 '-'---7 

José Edu rdo Costafzo 

Diretor de Geração e Transmissão 

. 

Rede IpueirasS.A. 	Caiuá 	Cemat 	Nacional 	Vale Paranapanema 	Av Paulista 2439 6 andar 
REDE Empresas de 	 Ceipa 	Celtins 	Bragantina 	Força e Luz do Oeste 	0137 1-936 São Paulo IP 

Energia Elétrica 	 Tel 113066~2000 
Fax 11 30640989 
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Ipueiras 	 Fis.: A H 
Energia 4n0 	 Proc.:______ 

REDE 	 Rubr.:_____ 

São Paulo, 14 de Janeiro de 2005 	 CT-EM-IPU-002-05 

Ao 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA 

Dr. Luiz Felippe Kunz Júnior 

MD. Coordenador Geral de Licenciamento Ambiental 	 PROTOCOLO 

SCEN Trecho 2— Edifício Sede IBAMA 	 DIUQ118,Mfi 

Brasilia - DF. 	
N0 	5  

• 	
DATA: itJtíiüs 
RECEBIDO: 

Ass. AHE Ipueiras 

EIA/RIMA 

Licencia Prévia 

Ref.: V/ Ofício n° 64312004 - DILIQ / IBAMA de 24 de novembro de 2004 

Senhor Coordenador: 

Na seqüência da nossa carta CT-EM-IPU-022104 protocolada junto ao IBAMA 

em 1311212004, encaminhamos em anexo o Relatório 6292-01-GL-830-RT-00428 

com os esclarecimentos das seguintes questões levantadas no Ofício n° 64312004 - 

DILIQ / IBAMA de 2411112004: 

• Lista de Espécies de Flora e Fauna Passíveis de Resgate 

• Seleção de Bioindicadores para Fins de Monitoramento 

• Avaliação do Grau de Conservação dos Corredores Ecológicos da Bacia 

• Diagnóstico sobre Praias e Bancos de Areia Fundamentais para os 

Quelônios Presentes no Rio Tocantins. 

1/2 
Av. Paulista, 2439 - 130 andar - Cerqueira César - São Paulo - SP 
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Ipueiras 	 Fis.: A5 

Energia 
REDE  

Sugere-se ainda, conforme CT-EM-IPU-022104 que a avaliação da existência 

de peixes nas lagoas temporárias seja mantida no Programa Ambiental das fases 

futuras de licenciamento, uma vez que este trabalho exige campanhas no mínimo 

ao longo de todo um período hidrológico. 

Cumpre esclarecer que ainda estão pendentes duas questões levantadas no 

citado ofício: 

• Inclusão no EIA-RIMA de Ipueiras do Mapa de Sensibilidade Ambiental da AAR 

• do UHE São Salvador, apresentado no EIA-RIMA daquele empreendimento, 

com a anuência do IBAMA e da Concessionária da Usina Hidrelétrica de São 

Salvador, conforme CT-EM-IPU-022/04. 

• Revisão do RIMA, dando ênfase aos impactos ambientais prognosticados e aos 

programas ambientais propostos: em elaboração, em linguagem acessível à 

população, e será encaminhado ao IBAMA até o final de janeiro de 2005. 

Enfatizamos a necessidade que, de acordo com a melhor conveniência do 

IBAMA, seja promovida uma reunião técnica entre as equipes envolvidas. 

Mantemo-nos à disposição do IBAMA para prestar os esclarecimentos 

julgados necessários, de forma a possibilitar o desenvolvimento dos trabalhos 

pertinentes ao licenciamento pleiteado. 

Apresentamos os nossos cumprimentos. 

Atenciosamente, 

'~~t; 
José Eduardo Costanzo 

Diretor de Geração e Transmissão 
IPUEIRAS ENERGIA S.A. 

2/2 
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ip ueiras 
Energia 

São Paulo, 4 de Fevereiro de 2005 

PROTOCOLO 

4n0 	 ér,5-  
DIIJQ/IBAMA 

REDE DATA ,f q/eZ 
REC 

CT-EM-IPU-005105 

ERubr.:
1  
L1

Ao j 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA 
Dr. Luiz Felippe Kunz Júnior 
MD. Coordenador Geral de Licenciamento Ambiental 
SCEN Trecho 2— Edifício Sede IBAMA 
Brasília - DF 

Ass.: AHE IPUEIRAS - EIA/RIMA 
Obtenção de Licença Prévia 

Ref.: V/Ofício no 64312004 - DILIQ/IBAMA de 2411112004 

Senhor Coordenador, 

Em complementação das nossas cartas CT-EM-IPU-022-04, protocolada junto ao IBAMA 
em 13112104, e CT-EM-IPU-002-05, protocolada junto ao IBAMA em 18101105, 
encaminhamos em anexo 3 vias do RIMA, com ênfase aos impactos ambientais 
prognosticados e aos programas ambientais propostos, elaborado em linguagem acessível à 
população. 

Cumpre esclarecer que permanecemos no aguardo da anuência do IBAMA para a inclusão 
do Mapa de Sensibilidade Ambiental da AAR do UHE São Salvador, conforme proposto em 
nossas cartas CT-EM-IPU-022104 e CT-EM-1PU-002-05, ainda não respondidas por V.Sa.. 

Mantemo-nos à disposição do IBAMA para prestar os esclarecimentos julgados necessários, 
de forma a possibilitar o desenvolvimento dos trabalhos pertinentes ao licenciamento 
pleiteado. 

Apresentamos os nossos cumprimentos. 

Atenciosamente, 

José Eduardo Costanzo 
Diretor de Geração e Transmissão 

IPUEIRAS ENERGIA S.A. 

1/1 
Av. Paulista, 2439 - 130  andar - Cerqueira Cezar - São Paulo - SP CEP: 01311-936 
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• 	 Fts.: _13 
Proc.:G( 

Rubr.:_________ 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

Ofício n° q 12004 - DILIQ/IBAMA 

Brasília,4 de fevereiro de 2005. 

A Sua Senhoria o Senhor, 
ANTÔNIO NUNES CÂNDIDO DA SILVA 

Presidente Executivo do Grupo Rede Energia S.A. 
Av. Paulista, 2439 13 ° andar - Cerqueira César. 
01311-936 - São Paulo/SP 	fax (11)30609558 

Senhor Presidente, 

1. Em resposta ao documento CT-EM-IPU-005/05, protocolado em 10.02.005, 
informamos que os temas destacados como ausentes ou deficientes no EIA/RIMA do 
aproveitamento Hidrelétrico Ipueiras foram supridos. Solicitamos que esses estudos sejam 
adicionados ao EIA/RIMA e seja feita uma nova formatação para que este IBAMA possa 
disponibilizá-lo para consulta pública. 

2. Estamos devolvendo os volumes do EIA/RIMA e estudos previamente apresentados. 

3. Por fim, este IBAMA permanece no aguardo do envio do EIA/RIMA em nova 
formatação e a sua inteira disposição para esclarecimentos e orientações necessários. 

o 
Atenciosamente, 

Coordenac 

FAX TRANSMITIDO EM: 
Ei e' 

ÀS 	1 H 
RESPONSAVEL: 

FAX N: 
SAIN AV. L4 NORTE - EDIFICIO SEDE DO IBAMA S/N, BLOCO 'C", 1"ANDAR - TEL: (061) 316-1290 - FAX: (061) 316-1306 
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SERVIÇO I'IBI.I(O FEDERAL 
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA 

OFÍCIO n° 2 /2005 - CGLIC/DILIQ/IBAMA 
Brasília, 	de fevereiro de 2005. 

A Sua Senhoria o Senhor, 
FRANCISCO LOPES VIANA 
Superintendente de Outorga e Cobrança - SOC 
Agência Nacional de Aguas - ANA 
SPO - Setor Policial Área 5 Quadra 3 BlocoL 
CEP: 70610-200 - Brasília - DF Fax: 21095246 

a 
Senhor Superintendente, 

Em atenção ao licenciamento ambiental dos empreendimentos PCH Santa Gabriela, UHE 
Simplício e UHE Ipueiras, solicito, para compor análise da equipe técnica desta Coordenação, 
posicionamento desta Agência acerca da disponibilidade hídrica para os empreendimentos. 

Atenciosamente, 
Ii 

Luiz Felippe frUinz 	ior 
Coordenador G7(l de Licenc 

FAX TRANSMITIDO EM: 
1 6 1 ()2 _1-2_ 
ÀS_V5:_H 
RESPONSÁVEL: 

FAX N: 

SCEN TRECHO 2-EDIFÍCIO SEDE DO IBAMA S/N, BLOCO "C', 1' ANDAR - CX. POSTAL 09870 TEL: (061)316-1290-FAX: (061)316-1306 

G:COLICMA0F10OFANA.DOCDOC 	 MMG 	 9.2OO5 
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4.ANA 
AGENCIA NACIONAL DE AGUAS 

Ofício n° 130/2005/SOC-ANA 

Fis.:!k\ 

PROTOCOLO 	
Proc.:_____ 

DILIQ/Bp,q. 	 Rubr:________ 

N° 

lúi  

00000.003148/2005 

Brasília, 28 de fevereiro de 2005. 

A Sua Senhoria o Senhor 
LEJIZ FELIPPE KUNZ JUNIOR 

• 	Coordenador-eral de Licenciamento do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis - IBAMA 
SCEN - Trecho 2 - Ed. Sede do Ibama, Bloco C - 1° Andar 
70800-200 - Brasília - DF 

Assunto: Disponibilidade Hídrica dos empreendimentos PCH Santa Gabriela, UHE 
Simplício e UHE Ipueiras. 

Senhor Coordenador, 

Em resposta ao seu Oficio n° 121/2005 - CGLIC/[)ILIQ/IBAMA informamos que 
a ANA já emitiu a Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica para a PCH Santa Gabriela 
através da Resolução n° 422, de 2 de dezembro de 2003, que pode ser acessada na página da 
ANA na Internet: nu'u. ww.gov , br. 

o 
L. 

o 

• 	2. 	Os pedidos de Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica das UHEs 
Ipueiras e Simplício estão em processo de análise. Sugerimos que seja realizada uma reunião 
técnica entre os analistas do IBAMA e da ANA para discussão dos aspectos de interesse comum 
dos projetos, principalmente no que se refere a inundação de áreas urbanas e rurais, ao 
assoreamento e as condições de enchimento do reservatório; as vazões remanescentes e os usos 
múltiplos do reservatório, neste último caso, em particular, o uso das praias. 

	

3. 	No caso especifico da UHE Simplício, estamos aguardando agendamento da 
discussão do mesmo no âmbito do CEIVAP. 

FRANCISCO LOPESXIANA 
Superintendente de Outorga e Cobrança 

SDtz3 Evnua do 
ier,den d OulorgD o 

Atenciosamente, 

I'Iic;iI 5h). \rc 	()uOri . Moco 1 	2 tidti Uiiiia-I)l (1 1' 7II0III-20I 	leleíoiic II 445-400 	I a\ 611 
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Ip ueiras 
Energia 

PROTOCOLO 
DILI QIIE3AMA 4n0 	 No ),2  E 4  

REDE 	 DATA:iOJ O3/O 
RECEBIDO:} 

CT-EM-IPU-008-05 

Hs.:  

proc.:.\ 0~._. 

Rubr.: 
Ao 	

_________ 
- 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA 
Dr. Luiz Felippe Kunz Júnior 
MD. Coordenador Geral de Licenciamento Ambiental 
SCEN Trecho 2— Edificio Sede IBAMA 
Brasilia — DE. 

Ass. AHE Ipueiras - Reemissão do EIA/RIMA para obtenção da Licença Prévia 

Ref.: Ofício n° 11912005— DILIQ/IBAMA 

Senhor Coordenador: 

Em atendimento ao Ofício n° 11912005 - DILIQ/IBAMA de 1810212005 
encaminhamos em anexo 09 vias do EIA/RIMA do AHE IPUEIRAS devidamente 
reformatado. 

. 	 Para a remessa das cópias do EIA/RIMA para as Prefeituras dos 13 
municípios afetados aguardamos instruções de V.Sa.  sobre o teor da carta de 
encaminhamento. 

Os Estudos do EIA/RIMA, em anexo em 09 (nove) vias em papel e 09 (nove) 
vias em meio magnético são constituídos pelos seguintes documentos: 

- Volume 1 - Caracterização do Empreendimento 

- Volume 2— Diagnóstico do Meio Físico 

Tomo 1 - Clima, Recursos Hídricos, Geologia e Geomorfologia 

Tomo 2— Pedologia 

Tomo 3— Aptidão Agrícola 

112 
Av. Paulista, 2439-13°  andar — Cerqueira césar — são Paulo — SP 

CEP: 01311-936 - Tel.: 11 3066-2000 - Fax.: 11 3060-9557 

São Paulo, 07 de Fevereiro de 2005 
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1 	 Ipueiras 
Energia 

REDE Fis .: 'Y\', —1 

1 Proc.:9J 

- Volume 3— Diagnóstico do Meio Biótico 

Tomo 1 - Limnologia e Ictiofauna 

Tomo 2— Vegetação, Vertebrados (exceto Peixes) e Invertebrados 

- Volume 4— Diagnóstico do Meio Sócio-Econômico 

Tomo 1 - Diagnóstico das Áreas de Influência 

Tomo 2— Patrimônio Arqueológico, Histórico e Natural 

o 	
- Volume 5— Caracterização da Área de Abrangência Regional 

- Volume 6— Análise Integrada, Avaliação de Impactos e Prognósticos 

- Volume 7— Programas Ambientais e Conclusões 

- RIMA - Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente. 

Informamos outrossim que a partir desta data a pessoa de contato para o AHE 
IPUEIRAS é o Sr. José Eduardo Costanzo, Diretor de Geração e Transmissão - 

IPUEIRAS ENERGIA S.A. 

Permanecemos à disposição de V.Sa.  para eventuais esclarecimentos 
complementares. 

Atenciosamente, 

<~t  
José Eduàrdo  

Diretor de Geração e Transmissão 
IPUEIRAS ENERGIA S.A. 

2/2 
Av. Paulista, 2439 - 130  andar - Cerqueira César - São Paulo - SP 

CEP: 01311-936 - Tel.: 11 3066-2000 - Fax.: 11 3060-9557 
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s.: 	t2- 1 
1 Proc.:2ï\'J it 

Ru br&4 3 J 
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA 
SCEN Trecho 02 Setor de Clubes Esportivos Norte, Ed. Sede - Brasila - DF CEP: 70.818-900 

Tel.: (0)09) 61316-1000 - ramal (1595) - URL: http://www.lbama.gov.br  

OFÍCIO n° 186 /2005 - CGLICIDILIQ/IBAMA 

Brasília, AI de março de 2005. 

A Sua Senhoria, o Senhor 
JOSÉ EDUARDO COSTANZO 
Diretor de Geração e Transmissão - IPUEIRAS ENERGIA S.A. 
Av. Paulista, 2439 - 130 andar - Cerqueira César 
01311-936 -  São Paulo/SP Fax: (II) 30609558 

Assunto: Referência ao Documento CT-EM-IPU-008-05 

Senhor Diretor, 

1. Reportando-me ao documento CT-EM-IPU-008-05, protocolado em 10.03.05, 
acuso o recebimento do Estudo de Impacto Ambiental - EIA e Relatório de Impacto Ambiental - 
RIMA com nova formatação em 09 (nove) vias em papel e 09 (nove) vias em meio magnético do 
AHE Ipueiras. 

2. Quanto ao conteúdo das cartas de encaminhamento aos 14 (quatorze) municípios 
afetados pelo AHE Ipueiras, considera-se necessário ressaltar que os respectivos municípios 
tomem conhecimento dos estudos e apresentem manifestação. 

3. Por fim, este IBAMA está a sua inteira disposição para esclarecimentos e 
orientações necessários. 

SERVIÇO PIBI.I(() FEDERAL 

Atenciosamente, 

Coordem 

FAX TRANSMITIDO EM: 

Às rí 
RESPONSAVE L: 

FAX N: 
SCEN TRECHO 112- EN9FICIO SEDE DO 1~ Si?), RLOCO•(• O ANDAR - TU. 061) 316-1395 - FAX 1961) 22395M 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

MEMO N° IGV /2905 —CGLIC/DILIQ/IBAMA 

Brasília/lde março de 2005. 

Ao Sr. Gerente do IBAMA no Estado do Tocantins. 

• 	Assunto: AHE Ipueiras - Envio de EIA/RIMA. 

Em atenção ao licenciamento ambiental do AHE Ipueiras, encaminho, em anexo, 
cópia do Estudo de Impacto Ambiental - EIA e Relatório de Impacto Ambiental - RIMA em 
vias meio magnético e papel do AHE, para conhecimento e manifestação dessa Gerência. 

Atenciosamente, 

Coordem 

SCED TRECHO 02- EDIFiCR) SEDE DO IRAMASIN. HLCROC', 1 °  ANDAR - TEL(06() 316-1595 - FAX (06() 225-0564 
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Fls.: 4 
Proc.:________ 

SERVIÇO PÚBICO FEDERAL 	
Rubr.:__________ 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA 
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA 

SCEN Trecho 02 Setor de Clubes Esportivos Norte, Ed. Sede - Brasilia - DF CEP: 70.818-900 
Tel.: (Osor) 61316-1000 - ramal (1595)— URL: http://www.ibama.gov.br  

OFÍCIO 0  I8/2005 - CGLIC/DILIQ/IBAMA 

Brasília, 44 de março de 2005. 

A Sua Senhoria, o Senhor 
IsAAc BRAZ DA CUNHA 
Presidente do Instituto Natureza do Estado do Tocantins - NATURATINS 
AANE —40 QI 02 lote 03 A - Alameda 01 
77.160-060— Palmas - TO Fax: (63) 218.2690 

Fone: (63) 218.2601 

. 

	

Assunto: AHE Ipueiras - Envio de EIA/RIMA 

Senhor Presidente, 

1. 	Em atenção ao licenciamento ambiental do AHE Ipueiras, encaminho, em anexo, 

cópia do Estudo de Impacto Ambiental - EIA e Relatório de Impacto Ambiental - RIMA em 
vias meio magnético e papel do AHE, para conhecimento e manifestação dessa Gerência. 

Atenciosamente, 

. 

Coordena 

SCEN 11410C11002 -EDWiCK)SODI000 MAMA 554, BLCXOC. I °  ANDAR _TEL(061)316.1595 -FAX :(061) 225-0564 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 	 Rubr.:__________ 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA 
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA 

SCEN Trecho 02 Setor de Oubes Esportivos Norte, Ed. Sede - Brasília - DF CEP: 70.818-900 
Tel.: (Oxx) 61316-1000 - ramal (1595) - URL: http://www.ibama.gov.br  

OFÍCIO n° 1 30I2OO5 - CGLIC/DILIQ/IBAMA 

Brasília, 47 de março de 2005. 

A Sua Senhoria, a Senhora 
SÔNIA RABELLO DE CASTRO 
Diretora do Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN 
SBN Quadra 2, Ed. Central Brasília, 30  Andar 
70.040-904 - Brasília - DF 

n 	Fone: (61) 414 6204 Fax: (61) 414 6205 

Assunto: AHE Ipueiras - Envio de EIA/RIMA 

Senhora Diretora, 

1. 	 Em atenção ao licenciamento ambiental do AHE Ipueiras, encaminho, em anexo, 

cópia do Estudo de Impacto Ambiental - EIA e Relatório de Impacto Ambiental - RIMA em 

vias meio magnético e papel do AHE, para conhecimento e manifestação dessa Gerência. 

Atenciosamente, 

o 
Coordena 

SCEN TRECII002 - EDIFÍCIO SEDE DO MAMA SN, 8L0C0c. 1' ANDAR - 110L(0S)3l6-I595 - FAX(06)125-0564 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

LNsTITLro BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS- IBAMA 

Brasília, i 4 de março de 2005. 

A Sua Senhoria, o Senhor 
GUILHERME CARRANO 
Coordenador Geral de Patrimônio Indígena e Meio Ambiente 
Fundação Nacional do índio - FUNAI 
SEPS 702/902, Ed. Lex, 30  Andar 
70.390-025 - Brasília - DF 
Fax: 313 36 41 

Assunto: AFIE Ipueiras - Envio de EIA/ RIMA 

Senhor Coordenador Geral, 

1. 	Em atenção ao licenciamento ambiental do AHE Ipueiras, encaminho, em anexo, 
cópia do estudo de Impacto Ambiental - EIA e Relatório de Impacto Ambiental - RIMA em vias 
meio magnético e papel do ARE, para conhecimento e manifestação dessa Coordenação. 

Atenciosamente, 

(L 
Luiz F9 IIKunzfiÓr 

Coordenador Gl de Licertç amentõ À»biental 

Oficio n° 19  /2005 - DILIQIIBAMA 

SAINAV L4 NORTE -EDIFÍCIO SEDE DOmAMASIN, BLOCO "C - , 1°ANDAR-TEL:(061)316-1290- FAX I(O61)316-13O6 
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TRAJVSMISSÁO DE FAX 

N.° FX-EM.IPU.001105 

Para: 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA 

At: 

Dr. Marcus Vinícius Leite Cabral de Meio 
Coordenador de Licenciamento Ambientei 

De: Ipuelras Energia $IA 	 Fax n°: (81) 226-0564 
Data: 2510212005 	 Pag.: 1' de 01 

• 	
SE VOCÊ NÃO RECEBER QUALQUER UMA DAS PAGINAS, FAVOR TELEFONAR PARA: 

Nome:_Megali - SP - Brasil 	
-- 1N.°0 3066-2086-. FAX 30804858 

Assunto: 	AHE Ipueiras 
EIA / RIMA - Licença Prévia 

Prezado Coordenador: 

1. Dando seqüência ao processo de licenciamento ambientai, consultamos Vossa Snhona 
sobre o número de exemplares do EIA / RIMA a serem encaminhados a este IBAMA, bem 
como aos demais ôrgàos públicos e aos municípios diretamente afetados pelo 
empreendimento. 

2. Quanto aos municípios afetados, consultamos sobra o procedimento para encaminhamento 
dos exemplares. 

3. Solicitamos também orientação quanto às info;Tnaçâes a serem repassadas aos municípios 
sobre as audiências públicas a serem realizadas, caso esta incumbêrcla seja atribUca ao • 

Com os nossos melhores cumprimentos. 

Atenciosamente, 

(Nelson Kazuo Kano 
Coordenador de Meio Ambiente 

k 	cQj ,  

lI. L'UtjuJ L.9e 	 (. 
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São Paulo, 07 de abril de 2005 

 

CT-EM-1 PU-028105 

Ao 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA 
Dr. Luiz Felippe Kunz Júnior 
MD. Coordenador Geral de Licenciamento Ambiental 
SCEN Trecho 2 - Edificio Sede IBAMA 
Brasilia - DF. 

Ass. AHE Ipueiras - Protocolos da entrega do EIA / RIMA às 14 Prefeituras afetadas. 

Ref.: Ofício n° 18812005 - CGLIC / DILIQ / IBAMA 

Senhor Coordenador: 

Em atendimento ao Ofício n° 18812005 - CGLIC/DILIQ/IBAMA de 1710312005 
encaminhamos em anexo cópia das cartas protocoladas junto às 14 Prefeituras afetadas 
pelo AHE Ipueiras referentes a entrega do EIA/RIMA do empreendimento. O EIA/RIMA foi 
entregue às seguintes Prefeituras para análise, comentários e disponibilização a 
comunidade: 

• Aliança do Tocantins 
• Brejinho de Nazaré 
• Cariri do Tocantins 
• Chapada da Natividade 
• Figueirópolis 
• Gurupi 
• Ipueiras 
• Peixe 
• Porto Nacional 

' 	
. Santa Rosa do Tocantins 
• São Salvador do Tocantins 
• São Valério da Natividade 
• Silvanópolis 
• Sucupira 

Permanecemos à disposição de V.Sa. para eventuais esclarecimentos 
complementares. 

Atenciosamente, 	 PROTOCOLO 

DILIQ/IBAMA 

 CY 
José Ed tanzo 	

NO3 / 

DATA: ,í' 1 /L4z Diretor de Geração e Transmissão 
IPUEIRAS ENERGIA S.A. 	 RECEBIDO: 

1/1 
Av. Paulista, 2439 - 130 andar - Cerqueira César - São Paulo - SP 

CEP: 01311-936 - Tel.: 11 3066-2000 - Fax.: 11 3060-9557 
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ipueiras 	 Fts.:iui 
Energia 	 ______ 

São Paulo, 28 de Março de 2005 	 CT-EM-IPU-010105 

A Sua Excelência o Senhor 
Valter Araújo Rodrigues 
Rua Marechal Rondon, 214 - Centro 
Aliança do Tocantins - TO. 

Ref.: EIA/RIMA do Aproveitamento Hidrelétrico de Ipueiras 

o Senhor Prefeito, 

Atendendo solicitação da Coordenação Geral de Licenciamento Ambiental do 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - 
Brasília, encaminhamos em anexo uma via dos Estudos do EIA/RIMA do Aproveitamento 
Hidrelétrico Ipueiras para conhecimento, manifestação e disponibilização aos munícipes de 
Aliança do Tocantins. 

Os Estudos do EIA/RIMA são constituídos pelos seguintes documentos: 

. Volume 1 - Caracterização do Empreendimento 

• Volume 2 - Diagnóstico do Meio Físico 
Tomo 1 - Clima, Recursos Hídricos, Geologia e Geomorfologia 
Tomo 2 - Pedologia 
Tomo 3 - Aptidão Agrícola 

• Volume 3 - Diagnóstico do Meio Biótico 
Tomo 1 - Limnologia e Ictiofauna 
Tomo 2 - Vegetação, Vertebrados (exceto Peixes) e Invertebrados 

• Volume 4 - Diagnóstico do Meio Sócio-Econômico 
Tomo 1 - Diagnóstico das Áreas de Influência 
Tomo 2 - Patrimônio Arqueológico, Histórico e Natural 

• Volume 5 - Caracterização da Área de Abrangência Regional 

• Volume 6 - Análise Integrada, Avaliação de Impactos e Prognósticos 

• Volume 7 - Programas Ambientais e Conclusões 

• RIMA - Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente 
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Av. Paulista, 2439 - 13 0  andar - Cerqueira César - São Paulo - SP 
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Manifestações sobre o EIA/RIMA deverão ser encaminhadas ao IBAMA Brasília no 
seguinte endereço: 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA 
MD. Coordenador Geral de Licenciamento Ambiental 
SCEN Trecho 2 - Edificio Sede IBAMA - Bloco C - 1 0  andar 
708500-200 - Brasilia - DF. 

At. 	Dr. Luiz Felippe Kunz Júnior 
Coordenador Geral de Licenciamento Ambiental 

Permanecemos à disposição de V.Exa.  para eventuais esclarecimentos 
complementares. 

Atenciosamente, 

4(4 
José Eduardo Costanzo 

Diretor de Geração e Transmissão 
IPUEIRAS ENERGIA S.A. 

instituto Brasileiro do Maio Ambiente e os ecursos 
M.Ie+..ric PDnnuveiS - lbarna 

TERMO DE ENCERRAENT0 DE VOLUME 

Aos 	dias do mês dQJ2uÁ1Ô_de_ 3O/'v. 

procedemos ao ence ameit deste voumc n°1_do 

processo n_ÇO 
 

contendo2 ~_ folhas, abundo-se em suida o volume 

n°  

Serv or  

2 
Av. Paulista, 2439 - 130 andar - Cerqueira César - São Paulo - SP 

CEP: 01311-936 - Tel.: 11 3066-2000 - Fax.: 11 3060-9557 



fl 

a 


	Capa vl 1
	Conteúdo vl 1 até pg 200

