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Serviço Público Federal 
Ministério do Meio Ambiente 

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

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E DO 
RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL DO 
PROJETO DENOMINADO UHE IPUEIRAS 

Data: 10/08/2005 	 - 

Local: Ginásio de Esportes Januário da Silva Guimarães... 
- Rua 51 s/n, Centro - Município de Silvanópolis. 

1 

FOLHA PARA QUESTIONAMENTO 

NOME: 	
L 

IDENTIDADE: 

ENDEREÇO/TELEFONE: 

ÓRGÃO: 

PERGUNTAS: 



w 



Serviço Público Federal 
Ministério do Meio Ambiente 

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

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E DO 
RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL DO 
PROJETO DENOMINADO UHE IPUEIRAS 

&OL 
Data 10108/2005 

Local: Ginásio de Esportes Januário da St1vaGuimarae 
- Rua 51 sin, Centro - Município de Silvanópolis. 

FOLHA PARA QUESTIONAMENTO 

NOME; 	
r / 

IDENTIDADE:.. 

ENDEREÇO/TELEFONE: 

ÓRGÃO: 

PERGUNTAS: 
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Serviço Público Federal 
Ministério do Meio Ambiente 

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

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E DO 
RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL DO 
PROJETO DENOMINADO UHE IPEJEIR4& 

Data: 10/08/2005  

Local: Ginásio de Esportes Januário da Silva Guimarães 
- Rua 51 s/n, Centro - Município de Silvanópolis. 

FOLHA PARA QUESTIONAMENTO 

NOME: 

IDENTIDADE: 

ENDEREÇO/TELEFONE: 

ÓRQÃO: L 

PERGUNTAS: 
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Serviço Público Federal 
Ministério do Meio Ambiente 

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

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E DO 
RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL DO 
PROJETO DENOMINADO UHE IPUEIRAS -- • 

Data: 10/08/2005 

I. 
Local: Ginásio de Esportes Januário da Silva Guimarës 

- Rua 51 s/n, Centro - Município de Silvanópohs. 

FOLHA PARA QUESTIONAMENTO 

NOME: 
/'yoi'o 

IDENTIDADE: 

ENDEREÇO/TELEFONE: 

ÓRGÃO: 

PERGUNTAS: 
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Serviço Público Federal 
Ministério do Meio Ambiente 

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

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E DO 
RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL DO 
PROJETO DENOMINADO UHE IPUEIRAS 

Data: 10/08/2005 
•CíQ 1 

Local: Ginásio de Esportes Janbrio 
Guimarães - Rua 51 s/n, Centro - Município 
de Silvanópolis. 

FOLHA PARA QUESTIONAMENTO 

NOME: 	 'I2I3 

• 
IDENTIDADE/ 

ENDEREÇO/TELEFONE: 	 (2-f 

ÓRGÃO: 
 

PERGUNTAS: 	 - 
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Serviço Público Federal 

Ministério do Meio Ambiente 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA 

AUDIÊNCIA PUBLICA PARA DISCUSSÃO DO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E DO 
RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL DO 
PROJETO DENOMINADO UHE IPUEIRAS 

Data: 10/08/2005 	 -, 

Local: Ginásio de Esportes Januário dãSiIvaies 
- Rua 51 s/n, Centro - Município de Silvanópolis. 

FOLHA PARA QUESTIONAMENTO 

NOME 
- 

IDENTIDADE: 

ENDEREÇO/TELEFONE:, 

ÓRGÃO: 	
1 

Jl 

PERGUNTAS: 

1 
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Serviço Público Federal 
Ministério do Meio Ambiente 

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

AUDIÊNCIA - PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E DO 
RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL DO 
PROJETO DENOMINADO UHE IPUEIRAS 

Data: 10/08/2005 

Local: Ginásio de Esportes Januário dà Silva GIÍMêeS 
- Rua 51 s/n, Centro - Município de Silvanópolis. 

FOLHA PARA QUESTIONAMENTO 

NOME: 

IDENTIDADE: 

ENDEREÇO/TELEFONE: 

ÕRGÃO: 

PERGUNTAS: 
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Serviço Público Federal 
Ministério do Meio Ambiente 

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

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E DO 
RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL DO 
PROJETO DENOMINADO UHE IPUEIRAS 

Data: 10/08/2005 

Locas: Ginásio de Esportes Januário daSiIva G01flíãrãe 
- Rua 51 s/n, Centro - Município de Silvanópolis. 

FOLHA PARA QUESTIONAMENTO 

NOME: 

IDENTIDADE: 

	

jo 693 	Pf 

ENDEREÇO/TELEFONE: 	 -- 
3 	sui 	14 M 	14 	O 	/c-e 	c1 	) 	J 

ÓRGÃO: 
L) F( 

PERGUNTAS: 
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Serviço Público Federal 
Ministério do Meio Ambiente 

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

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E DO 
RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL DO 
PROJETO DENOMINADO UHE IPUEIRAS 

eoq Data: 10108/2005 

Local: Ginásio de Esportes Januário da Silva Guimarães 
- Rua 51 s/n, Centro - Município de Silvanópolis. 

FOLHA PARA QUESTIONAMENTO 

NOME:
Jk) 

IDENTIDADE: 

ENDEREÇO/TELEFONE: 

ÓRGÃO: JT 

PERGUNTAS: 

-. 



fl 

o 



Serviço Público Federal 
Ministério do Meio Ambiente 

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

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E DO 
RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL DO 
PROJETO DENOMINADO UHE IPEJEIRAS 

3iQ/c 
Data: 10/08/2005 

Local: Ginásio de Esportes Januário da Silva Guimarães 
- Rua 51 s/n, Centro - Município de Silvanópolis. 

FOLHA PARA QUESTIONAMENTO 

NOME: ' 
'2 

IDENTIDADE: ' 6 	» 
o 

ENDEREÇO/TELEFONE: 
A 	I)Z 	 Q 

ÓRGÃO: r r 
PERGUNTAS: 

Ay-iL 1 	 cLiiTt. 
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Serviço Público Federal 
Ministério do Meio Ambiente 

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

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E DO 
RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL DO 
PROJETO DENOMINADO UHE IPUEIRAS 

Data: 10/08/2005 

Local: Ginásio de Esportes Januario d'-SHva 
Guimarães - Rua 51 s/n, Centro - Município 
de Silvanópolis. 

FOLHA PARA QtJESTLONAMENTO 

NOME:1), 

IDENTIDADE: 

ENDEREÇOITELEFONE: 

ÓRGÃO: 

PERGUNTAS: 
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Serviço Público Federal 
Ministério do Meio Ambiente 

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

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E DO 
RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL DO 
PROJETO DENOMINADO UHE IPUEIRA.S. 

Fls 
Data: 10/08/2005 
	

Proc. 

Rubr. 

Local: Ginásio de Esportes Januário da SiIütttrà 
- Rua 51 sin, Centro - Município de Silvanópolis. 

FOLHA PARA QUESTIONAMENTO 

 

NOME-9 	- 

IDENTIDADE: 

ENDEREÇO/TELEFONE: 

ÓRGÃO: 
(rr 

/ 	/ 

. 

PERGUNTAS: 
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Serviço Público Federal 

Ministério do Meio Ambiente 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA 

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E DO 
RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL DO 
PROJETO DENOMINADO UHE IPUEIBiiS-------, Ve  

Data: 10/08/2005 	 Pr;. 

Local: Ginásio de Esportes Januário da Silva Guimarães  
- Rua 51 s/n, Centro - Município de Silvanópolis. 

FOLHA PARA QUESTIONAMENTO 

NOME:! ,i»  

IDENTIDADE: 

ÓRGÃO: 

PERGUNTAS: 

- 	 .- 
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Serviço Público Federal 

Ministério do Meio Ambiente 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA 

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E DO 
RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL DO 
PROJETO DENOMINADO UHE IPUEIRAS 

Data: 10/08/2005 

Local: Ginásio de Esportes Januário da SilvaGüib 
- Rua 51 s/n, Centro - Município de Sitvanópohs. 

FOLHA PARA QUESTIONAMENTO 

NOME: ,. 

IDENTIDADE: 
-2í 

Ô 
ENDEREÇO/TELEFONE: 

ÓRGÃO: 

PERGUNTAS: 
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Serviço Público Federal 
Ministério do Meio Ambiente 

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

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E DO 
RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL DO 
PROJETO DENOMINADO UHE IPUEIRAS 

es 
Data: 10/08/2005 

Local: Ginásio de Esportes Januário daSiIva GÇaes 
- Rua 51 sin, Centro - Município de Silvanópolis. 

FOLHA PARA QUESTIONAMENTO 

NOME: 

IDENTIDADE: 	 t,F: 

ENDEREÇO/TELEFONE: 	 - 

ÓRGÃO: 	
Iia 

PERGUNTAS: 
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Serviço Público Federal 
Ministério do Meio Ambiente 

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

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DO: 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E DO 
RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL DO 
PROJETO DENOMINADO UHE 11tJEIRAS •.. 

Data: 10108/2005 

Local: Ginásio de Esportes Januário da Silva Guimarães 
- Rua 51 s/n, Centro - Município de Silvanópolis. 

FOLHA PARA QUESTIONAMENTO 

NOME: 	 í. 

IDENTIDADE: 

o 
ENDEREÇO/TELEFONE: 

ÓRGÃO: 

PERGUNTAS: 

o 



o 

o 



Serviço Público Federal 
Ministério do Meio Ambiente 

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

AUDIÊNCIA PUBLICA PARA DISCUSSÃO DO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E DO 
RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL DO 
PROJETO DENOMINADO UHE iPEJEIR- 

Data: 10/08/2005 	 3 Q41'3 

Local: Ginásio de Esportes Januário da Silva Guimaraes 
- Rua 51 sin, Centro - Município de Silvanópolis. 

FOLHA PARA QUESTIONAMENTO 

NOME: 

IDENTIDADE: 

ENDEREÇO/TELEFONE: 

ÓRGÃO:  

PERGUNTAS: 



o 



Serviço Público Federal 
Ministério do Meio Ambiente 

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

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E DO 
RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL DO 
PROJETO DENOMINADO UHE IPUEIRAS 

Data: 10108/2005 

Local: Ginásio de Esportes Januário daiIã'Guimarã 
- Rua 51 s/n, Centro - Município de Silvanópolis. 

FOLHA PARA QUESTIONAMENTO 

IDENTIDADE: 	 59g 

ENDEREÇO/TELEFONE: 	 o 

PERGUNTAS: 	 / 
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Serviço Público Federal 
Ministério do Meio Ambiente 

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

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E DO 
RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL DO 
PROJETO DENOMINADO UHE IPUEIRAS 

Data: 10/08/2005 

Local: Ginásio de Esportes 	 S Va 
Guimarães - Rua 51 sin, Centro - Município 
de Silvanópolis. 

FOLHA PARA QUESTIONAMENTO 

NOME:  

/ 

IDENTIDAP  

ENDEREÇOITELEFONE:  

- 	 - 	 - 
ORGAO:  

PERGUNTAS: 
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Serviço Público Federal 
Ministério do Meio Ambiente 

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

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO iii 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E DO 
RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL DO 
PROJETO DENOMINADO UHE IPUEIRAS 

.... 
Data: 10/08/2005 	 1 

Local: Ginásio de Esportes Jantiáno• 
Guimarães - Rua 51 sin, Centro - Município 
de Silvanópolis. 

FOLHA PARA QUESTIONAMENTO 

NOME: . 	N 

IDENTIDADE: 

ENDEREÇO/TELEFONE: 

ÓRGÃO: 

PERGUNTAS: 
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Serviço Público Federal 
Ministério do Meio Ambiente 

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

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃ5j551 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E DO 
RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL DO 
PROJETO DENOMINADO UHE IPUE1RAS . 

& 
Data: 10/08/2005  

Local: Ginásio de Esportes Januário da Silva 
Guimarães - Rua 51 s/n, Centro - Município 
de Silvanópolis. 

FOLHA PARA QUESTIONAMENTO 

NOME:  A 	LÁ c    

IDENTIDADE: 
 

ENDEREÇO/TELEFONE: 	 / 	3 
	

LI)?_~ 
ÓRGÃO:L,( i 	pt) í 	rP 	 124 

( 'Q 
PERGUNTAS:  
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AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E DO 
RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL DO 

' 	 PROJETO DENOMINADO UHE IPUEIRAS 
Serviço Público Federal 

Ministério do Meio Ambiente 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 	Data: 10/08/2005 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA 

Local: Ginásio de Esportes Januário da Silva Guimarães 
- Rua 51 s/n, Centro - Município de Silvanópolis. 

FOLHA PARA QUESTIONAMENTO 

NOME: 

IDENTIDADE: 
/ 

ENDEREÇO/TELEFONE: 

ÓRGÃO: 	- 
'; 77/-t-í--/- 

PERGUNTAS: 

T2'A 
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Serviço Público Federal 

Ministério do Meio Ambiente 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA 

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DO 
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E DO 
RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL DO 
PROJETO DENOMINADO UHE IPUEIRAS 

Data: 10/0812005 » 
Local: Ginásio de Esportes Januário da Silva 

Guimarães - Rua 51 sln, Centro - Município 
de Silvanópolis. 

FOLHA PARA QLJESTtONAMENTO 

• NOME: 	gX 34ç 

IDENTIDADE:  

ENDEREÇO/TELEFONE: 

ÓRGÃO: 

PERGUNTAS:  
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A 	Ministério do Meio Ambiente dos Recursos Renováveis Hídricos e da Amazônia Legal - MMA 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA 
S Sistema de Controle de Processos e Documentos 

Encaminhamento de Documento  
f 

N°  Documento: 10100.003652105 

	DOCUMENTO 

	 1 FIs.:rj

Proc  

N° Original: 090/05 

Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALERIO DA NATIVIDADE 

Data: 181812005 

Assunto: ENC. JUNTADA DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ÀS PROPOSTAS E ANÁLISES 
DO RIMA DA UHE IPUEIRAS, MUNICÍPIO DE SÃO VALERIO DA NATIVIDADE/TO. 

ANDAMENTO 

De: GABIN 

Para: DILIQ 

*ta de Andamento: 18/8/2005 17:13:00 

Observação: DE ORDE PARA PROVIDÊNCAIS PERTINENTES. 

Assi 
	

GABIN 

	

Confirmo o recebi 
	

ocume 	acima descrito, 

Assinatura e Carimbo 

'a 	\Ç 
PROTOCOLO 
DILIQ/IBAMA 
N°: 10.691 
DATA:  
RECEBIDO:). 

Projeto IBAMA-FJAJUSP 	 Página :1 
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I Proc.:..3LQ43._ 

ESTADO DO TOCANTINS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALERIO DA NATIVIDADE 

Oficio. 90/2005. 

São Valério da Natividade 12 de agosto de 2004. 

Assunto: Juntada de documentos. 

o Senhor Presidente, 

Faço uso do presente expediente para encaminhar a 
Vossa Excelência, juntada de documentos complementares às 
propostas e analises do RIMA da UHE IPUEIRAS, município de São 
Valerio da Natividade - TO, protocoladas em 04/0812005, em 
audiência pública no município de Peixe - TO. 

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveito a 
oportunidade para expressar votos de estima e apreço. 

o 
Atenciosame 

Dr. 3 
	

JAIME AS 
to 1uniipal. 

Exmo. Senhor. 
PRESIDENTE DO IBAMA 
BRASÍLIA DF. 

MMA- IBAMA 
Documento 
10100.003652105-64 
GABIN 
Data:/? ,o&05 Prazo: 
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-, 
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Moa/a benta Çíason 
COO na 	ue Lcenciamjo 

COLIC/CGLICIDILIQ 



Fis.: 

Proc.:  
1 

Programa Básico Ambiental - PBA 
Todos os Programas básicos ambientais, após elaboração pelo 

empreendedor, também deverão ser aprovados em Audiência pública no 
município. , 

E necessário apresentar o Orçamento e Custo detalhado de cada Programa 
Básico Ambiental. 

O empreendedor deverá contratar Faculdades ou Universidades sediadas no 
Estado do Tocantins, ,parta realizar os serviços referentes à fauna durante o período de 
construção, enchimento do reservatório e no mínimo durante mais cinco (05) anos após 
o inicio da geração da UHE. 

Observe-se que o Município de São Valerio participara com 10,66% da área 
inundada, isto é na formação do lago, perdendo 153,26 km 2  com a área impactada, mais 
a área de preservação permanente 112 (cento e doze) propriedades serão atingidas sendo 
que 92 em sua totalidade 25 (vinte e cinco) famílias terão suas casas atingidas. 

o O empreendedor devera adequar todas as estradas vicinais e 
principais, como o fim de não ficar nenhum prédio encravado. 

• Nesta adequação deverá formar aterro e ponte sobre o Rio Manoel 
Alves, permitindo o escoamento dos bens agrícolas, agregados ou não, em 
valores e também o acesso dos moradores do povoado de Apinajé e região à 
Santa Rosa, Ipueiras, Morro São João, Silvanópolis e Gurupi, através de balsa 
motorizada sobre o Rio Tocantins. 

• Devera adequar todas as linhas de transmissão elétricas já 
existentes e em execução ou a executar. 

• Remoção da Escola São José. 
• Deverá construir uma praia artificial, nas imediações do Distrito 

de Apinajé, com o fim de minimizar o impacto e recuperar as meios naturais que 
serão submersos. 

• Deverá, ainda , o empreendedor construir área de lazer e de 
exercícios às margens da represa na sede do município, com o fim de promover 
Saúde (Salão de Bailes. Pista de Atletismo, Campo Society. Quadra de areia, 
barras e outros instrumentos para exercícios fisicos). 

• Rateio do ISSQN na proporção da formação do lago. 
• Matadouro municipal na sede do município. 
• Construção de Posto de Saúde no distrito de apinajé e na Agrovila 

São Pedro. 
• Abastecimento de água tratada na Agrovila São Pedro. 
• Telefônico Público na Agrovila São Pedro, PA Três Lagoas e PA 

São Luiz. 
• Construção de Centro de Apoio ao Idoso na sede. 
• Construção de um Campo de Futebol Gramado, com vestiários, 

alambrado e arquibancadas na sede. 
• Construção de Feira Coberta e mercado municipal. 
• Construção do Aeroporto local. 
• Construção de 15.000 metros quadrados de pavimentação 

asfáltica no setor Aeroporto. 
• Construção de Centro Profissionalizante e de Apoio ao menor. 

(Mirins) 

São Valério da o" 
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Proc.: O/(7Jr> 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

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

MEMO no V2 /2005 - COLIC/CGLICIIMLIQ/IBAMA 

Brasília,de agosto de 2005. 

À Coordenadora de Conservação de Ecossistemas - CGECO/DIREC/IBAMA. 

Assunto: AHE Ipueiras. 

%6 

1. Tendo em vista os trabalhos que vêm sendo realizados na região em que se 

localiza o corredor ecológico Paranã - Pireneus, solicito a Vossa Senhoria informações 

quanto às ações e medidas de conservação e manejo previstas para as áreas de influência 
direta e indireta do Aproveitamento Hidrelétrico de Ipueiras, empreendimento que se encontra 

na CGLIC para avaliação do EIA/RIMA. 

2. Devido aos prazos estabelecidos para o novo leilão de energia, e ao 
compromisso firmado entre o Ibama e o Ministério de Minas e Energia, coube a este Instituto 
se manifestar oficialmente quanto à viabilidade ambiental do empreendimento até 15.9.2005. 

Assim, solicito a gentileza desta Coordenação para encaminhamento da resposta até 9.9.2005, 
a fim de que a equipe técnica responsável pela análise dos estudos ambientais possa 

incorporar as colocações pertinentes no parecer técnico que disporá sobre a referida 

viabilidade do AHE Ipueiras. 

Atenciosamente, 

Coordena2 ra de Licenciamento Ambiental 
RCEB1OO ft tÀ 

SCEN - TRECHO 2- ED. SEDE, CX POSTAL 09870, BLOCO "C", I o  ANDAR CEP 70818900- TEL: (061)3316-1290 - FAX: (061) 3225-0564 
G:COUC'COUC MOARMEMPREENDIMENTOSUHE PtJEIPAS\MEMOCGECOI.DOC 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS 

Proc.:_________ 

L 

OF.UFT/ S/N° 

Palmas, 24 de agosto de 2005. 

PROTOCOLO 
DILIQ/ IBAMA 
N°: 11.114 
DATA:J Qg IGS 
RECEBIDO: 

Prezado Senhor, 

Vimos através deste encaminhar conforme solicitado em audiência pública 

realizada no município de Silvanópolis-TO na data de 10 de agosto de 2005, o "Parecer 

técnico e sugestões sobre o EIA/RIMA referente a construção do Aproveitamento 

Hidrelétrico de Ipueiras, no estado do Tocantins, submetido a audiências públicas nas 

localidades de influência direta". 

Ressalta-se que o mesmo tem como objetivo apontar problemas identificados no 

documento elaborado pelo empreendedor com a finalidade de obter as devidas licenças 

para execução da obra, e que conseqüentemente poderão acarretar danos julgados de 

extrema relevância e que deverão ser revistos. 

Atenciosamente, 

DisÊnte4À Prof D c. Iracy CIelho de Menezes Martins 

Ao Excelentíssimo Senhor 	/ Natal Demori 
Presidente do IBAMA/TO 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS 
DISCENTES E PROFESSORA DOUTORA IRACY COELHO DE MENEZES MARTINS DO 

CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL 
CAMPUS DE PALMAS 

PARECER TÉCNICO E SUGESTÕES SOBRE O EIA/RIMA REFERENTE À 

CONSTRUÇÃO DA USINA HIDRELETICA DE IPUEIRAS, ESTADO DO 

TOCANTINS, SUBMETIDO A AUDIÊNCIAS PÚBLICAS NAS LOCALIDADES DE 

INFLUÊNCIA DIRETA. 
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Volume 1: CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Observações 

- Sistema de Transposição de Peixes. 

Nos EIA/RIMA, não foi definido o tipo de dispositivo a ser construído e 

operado em correspondência à barragem, permitindo a reprodução dos peixes 

em piracema (Sistema de Transposição de Peixes). Tendo sido afirmado que tal 

dispositivo será estudado posteriormente, sendo então detalhada a localização e 

a operação mais efetiva para a chegada dos peixes no reservatório, sendo que tal 

procedimento deve ser contemplado nos EIA/RIMA conforme determina as 

Resoluções CONAMA 001/86 e 237/97, as quais sugerem estudos detalhados 

incluindo a prognose, diagnose, medidas ambientais e PBAs. 

Desta forma, recomenda- se que seja estipulado um prazo para a 

regulamentação e apresentação do projeto do Sistema de Transposição de Peixes, 

a fim de que não haja prejuízos para a ictiofauna local e regional. 

- Canteiro de obras civis e montagem eletromecânica 

Não foi definido o tipo e nem a capacidade do assentamento em questão, 

sendo de extrema necessidade tal definição, para que sejam executados estudos 
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sobre a capacidade de suporte da cidade de Porto Nacional, única opção citada 

para instalação de pessoal, visando a viabilização ou não da recepção do número 

de pessoas/técnicos que serão necessários para atender à demanda da instalação 

do empreendimento. 

- Logística de suprimento. 

Segundo o EIA, "o suprimento de energia elétrica do canteiro poderá ser 

assegurado pelo distribuidor local de energia elétrica ou recorrendo a uma usina 

termelétrica especialmente construída para esse fim". Todavia, não consta na 

caracterização do empreendimento, tampouco foi contemplado nos PBAs as 

especificações desta possível usina termelétrica. Desse modo, entendemos que 

por se tratar de um empreendimento potencialmente impactante (usina 

termelétrica), seria necessária a presença de especificações técnicas a respeito da 

implantação e operação desta fonte de energia para o canteiro, abrangendo ainda 

a fonte de matéria- prima a ser utilizada, disposição final dos resíduos gerados, 

área a ser implantada, dentre outros. 

Além disso, sugere- se que seja realizado um estudo para prever a 

capacidade do município em suprir a demanda de energia necessária ao canteiro 

de obras, a ser apresentado no EIA. 

Recomendações: 

- Sistema de Transposição de Embarcações. 

Viabilização da construção conjunta do Sistema de Transposição de 

Embarcações quando da construção do barramento e estrutura do AHE Ipueiras. 

Tal medida permitiria a otimização e economia de recursos financeiros, 

considerando- se a necessidade de implantação futura do Sistema de 

Transposição, principalmente para implementação da Hidrovia Araguaia-

Tocantins. Caso a implantação do sistema seja realizada posteriormente ao 

funcionamento do AHE Ipueiras, os custos financeiros serão mais elevados (o 
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dobro) comparando- se com os custos da implantação conjunta (dados 

disponíveis nos anais do II Simpósio de Recursos Hídricos da Amazônia, 

organização da Associação Brasileira Recursos Hídricos (ABRH), de 2005). 

Volume 2 - Tomo 1: DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO 

CLIMA, RECURSOS HÍDRICOS, GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

Observações: 

- Definição das áreas de influência do empreendimento. 

As áreas de influência do empreendimento não estão definidas de maneira 

clara. 

Conforme a Resolução 001/86 do CONAMA, em seu artigo 50,  inciso III, 

estudo de impacto ambiental, obedecerá a diretrizes, dentre elas: "III - definir os 

limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos, 

denominada área de influência do projeto, considerando, em todos os casos, a 

bacia hidrográfica na qual se localiza". 

No entanto, 	verifica- se 	que existem 	duas 	definições 	para os 	limites 	das 

áreas 	a serem 	afetadas 	pelo empreendimento AHE Ipueiras, uma considerada 

para 	o meio 	fisico 	e outra 	para o meio 	sócio- econômico. 	Essa dualidade 	na 

definição 	dos 	limites 	pode 	ocasionar erros na 	avaliação 	do projeto. 	Assim, 

recomenda- se que esta questão seja 	revista, a fim de que se estabeleça uma 

definição comum para os limites das áreas de influência direta (ADA) e indireta 

(Ali). 

- Dados Climatológicos 
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O EIA apresenta datas distintas para os diversos fatores que influenciam a 

série histórica para diagnóstico dos ventos. 

Para a análise dos ventos foram utilizados os dados da estação 

meteorológica de Porto Nacional, cobrindo o período de 1976 a 1985. No entanto, 

para tal análise seria necessária a utilização de uma série histórica de pelo menos 

20 anos. Caso estes dados não estivessem disponíveis pela estação meteorológica 

de Porto Nacional, poderiam ter sido utilizados os dados da estação 

meteorológica do município de Palmas, disponíveis a partir do ano de 1992, ou 

dados da estação meteorológica do município de Peixe, que está disponível e 

operante desde 1975, conforme dados do INMET, inclusive sendo mais próxima 

fisicamente do local de instalação do empreendimento. 

Esta questão pode ser relevante em virtude da influência dos ventos nas 

demais variáveis climatológicas, e sobre a superfície da lâmina d'água do futuro 

reservatório. 

- Recursos hídricos 

Em observância ao Termo de Referência 4.6.1.1, não foram identificadas 

estruturas hidráulicas implantadas, bem como os grandes usuários deste recurso. 

Outro fato relevante que não foi identificado no presente EIA é o 

documento de outorga provisória, que deve ser apresentado na fase que antecede 

a licença prévia (LP), de acordo com o Termo de Referência 4.1 letra Q. 

Outras observações que estão diretamente relacionadas aos recursos 

hídricos, estão contemplados no Item 3 —Tomo 1. 

Volume 2 - Tomo 2: DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO 
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EFis. 

PEDOLOGIA 

Recomendações: 

Sugere- se que os mapas de solo e susceptibilidade a erosão deveriam estar 

em uma escala com melhor definição (por exemplo, 1:50.000) o que demonstraria 

com mais detalhamento a área estudada, o que atenderia com melhores 

resultados o que solicita o Termo de Referência Item 4.1 letra G; 

Para uma melhor padronização da apresentação da área diretamente 

afetada (ADA) e indiretamente (Ali), as diferentes escalas (1:250.000 e 1:100.000) 

respectivamente, são de difícil interpretação principalmente pela dualidade de 

definições utilizadas para ADA e Ali, o que reforça a recomendação acima, ou 

que fosse invertida a relação de escalas apresentadas para ADA e Ali, ou seja 

(1:100.000 e 1:250.000) respectivamente. 

Volume 2 - Tomo 3: DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO 

APTIDÃO AGRÍCOLA 

Observação: 

De acordo com citação da empresa responsável pela elaboração do 

EIA/RIMA, "o sistema apresentado constitui apenas uma ferramenta útil para o 

planejamento agrícola regional, trazendo uma série de limitações no que diz 

respeito aos aspectos ecológicos, devendo ser utilizado apenas como indicativo 

da potencialidade agropecuária das diversas regiões, sem poder ser determinante 

da destinação final das terras, uma vez que vários outros fatores devem ser 

considerados. Uma área julgada de bom potencial agropecuário pode ao mesmo 

tempo apresentar uma série de limitações importantes, não considerados neste 

sistema, que ao final levam a uma destinação não agrícola, tais como fragilidade 

de ecossistemas, interesses político- administrativos, etc". Conclui- se que o 
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diagnóstico apresentado não cumpre com o papel de identificar as áreas com 

potencial produtivo, o que influenciará diretamente na indenização, que devido 

ao sistema apresentado será injusta, já que a fertilidade da terra, característica 

fundamental para quem cultiva, não será computada por não haver registro no 

EIA/RIMA ora apresentado. 

Volume 3 - Tomo 1: DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO 

LIMNOLOGIA E ICTIOFAUNA 

LIMNOLOGIA 

As análises para coliformes fecais não foram realizadas conforme 

determinado pela Resolução CONAMA 020/86, onde em seu art. 5°é abordada a 

necessidade de 5 (cinco) amostras mensais colhidas em qualquer mês a fim de 

que este parâmetro seja analisado em águas Classe 2. 

Segundo o Termo de Referência para o AHE Ipueiras, item 4.1.0, "Os dados 

referentes ao Diagnóstico Ambiental deverão abranger pelo menos um período 

hidrológico completo da região", porém, se verifica que no EIA foram realizadas 

apenas 3 (três) coletas em campanhas de campo, realizadas em novembro de 

2001, fevereiro de 2002 e junho de 2002, não abrangendo o período hidrológico 

completo. 

Não estão expostas no EIA as análises físicas, químicas e bacteriológicas das 

águas subterrâneas. Deve- se observar que consta no Termo de Referência do 

AHE Ipueiras, item 4.6.11, que para recursos hídricos subterrâneos deveria ser 

cumprida a avaliação da qualidade da águas quanto aos aspectos físicos, 

químicos e bacteriológicos, além da justificativa dos pontos de coleta. 
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Não foram expostas no EIA as análises de metais pesados, as quais 

deveriam ter sido realizadas, conforme o item 4.6.2.1 do Termo de Referência do 

AHE Ipueiras. 

Deve- se ressaltar que, conforme o EIA, existem indicações na Ali de "áreas 

com potencialidade para cobre, níquel, chumbo, zinco, cromo e cobalto e 

ocorrências de garimpos de ouro, pegmatito, zircônio, berilo, titânio, estânio, 

tungstênio, tântalo, cianita, muscovita, grafita e corídon. Também são indicadas 

jazidas de granito e calcário" (DNPM/CPRM, 1982, 1983 e 1984). Assim, pode 

estar ocorrendo carreamento de metais pesados oriundos das áreas de lavra, 

sendo relevante a análise de metais pesados na Ali e ADA. 

ICTIOFAUNA 

Os locais de coleta foram no Rio Tocantins, tributários e lagoa marginal. 

Executadas duas campanhas para identificação da ictiofauna, com a 

utilização de redes de espera de diferentes malhagens, redes de arrasto, 

espinhéis, pindas e equipamentos de eletrochoque, nos períodos de 15 à 24 de 

outubro de 2001 e de 04 à 20 de fevereiro de 2002 (período de chuvas na região e 

época de piracema), não havendo sido identificadas autorizações para tais 

procedimentos, como preconiza a Lei 7.679 de 23 de novembro de 1988. 

O trecho a jusante de Ipueiras vem sofrendo alterações e adaptações em 

sua composição faunística desde a construção da UHE Luís Eduardo Magalhães 

como comprovam monitoramentos feitos por Lajeado que apontam a área de 

inundação de Ipueiras como importante para a reprodução de algumas espécies. 

O próprio EIA conclui que o reservatório de Ipueiras interferirá na 

ictiofauna da região devido a perda de seu habitat natural. 
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Volume 3 - Tomo 2: DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO 

VEGETAÇÃO, VERTEBRADOS (EXCETO PEIXES) E INVERTEBRADOS 

Flora 

A relação das espécies identificadas na Área Diretamente Afetada (ADA) não 

contempla algumas espécies que poderiam ser endêmicas, protegidas ou de 

interesse científico, como por exemplo, orquídeas, bromélias e cactáceas como 

apresentada pela Portaria IBAMA NR. 37 N, de 92 que apresenta a lista de 

espécies de flora brasileira ameaçadas de extinção. No entanto, consta no EIA que 

foram observadas 13 espécies epifiticas, todavia sem a apresentação de tais 

espécies. Esta situação pode vir a causar prejuízos quando do projeto de 

salvamento de flora, potencializando o risco de perda do patrimônio genético 

florístico, especialmente em risco de extinção. 

Cabe ressaltar, ainda, a abrangência do período de diagnóstico da florística e 

fitossociologia da Área Diretamente Afetada (ADA), que se constituiu por duas 

campanhas de campo (dezembro de 2001 e julho de 2002), em que recomenda-

se que estudos florísticos sejam realizados durante um período de pelo menos 

um ano, tendo em vista que a identificação das espécies vegetais é realizada 

também com base nas características dos frutos e flores, considerando o 

cjiportamnto fenológicods espécies vegetais. 

Não consta no EIA documentação referente à licença para coleta e transporte 

de material botânico, em atendimento às diretrizes estabelecidas na Conversão 

sobre Diversidade Biológica e na Política Nacional de Meio Ambiente, conforme 

exigência do Termo de Referência item 4.1 letra U, embasada na Portaria IBAMA 

rir. 122- P de 19/03/85, que preconiza sobre a necessidade de autorização do 

IBAMA para coleta, transporte, comercialização, industrialização de plantas 

ornamentais, medicinais e aromáticos e tóxicos, oriundos de floresta nativa. 

Fauna 
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Conforme exposto nos procedimentos metodológicos para análise dos 

vertebrados no EIA, "a maior parte dos mamíferos foi taxidermizada em campo... 

O crânio e carcaça foram colocados em formol a 10% para posterior preparação 

das partes esqueléticas, em laboratório. As peles foram tratadas seguindo a 

forma de preparação usual em pesquisa científica (ventro- dorsal)...". Com relação 

às aves, "a quase totalidade foi taxidermizada, sendo as peles destinadas à 

coleção seriada do MZUSP". Entretanto, apenas para a amostragem de répteis e 

anfíbios é exposto que foram sacrificados somente os animais que caíram nos 

baldes e apresentavam machucados. 

Alguns animais capturados e sacrificados para identificação podem estar 

relacionados na lista de animais em risco de extinção, conforme o Anexo da 

Instrução Normativa n° 3, de 27 de maio de 2003, do Ministério do Meio 

Ambiente: Lista das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção, como 

por exemplo o Penelope ochrogaster. 

Nesse contexto, não foi verificada a existência no EIA, de licença ou 

autorização para que os procedimentos de sacrifício de animais realizados 

durante a identificação das espécies faunisticas fossem realizados, bem como a 

licença de captura e coleta faunística, conforme Portaria rir. 332/90. 

Vale ressaltar que partindo do dispositivo constitucional, a Lei de Crimes 

Ambientais, n° 5.197/67 estabeleceu no art. 29: 

"Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, 

nativo ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da 

autoridade competente, ou em desacordo com a obtida. Pena: detenção de seis 

meses a um ano e multa". 

Esta Lei foi regulamentada pelo Decreto n° 3.179, de 1999, estando em 

conformidade com a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, proclamada 

em assembléia da Unesco, em Bruxelas - Bélgica, em 27 de janeiro de 1978. 
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Volume 4 - Tomo 1: DIAGNÓSTICO DO MEIO SÓCIO- ECONÔMICO 

DIAGNÓSTICO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

Observações 

O estudo não contemplou todos os transportes fluviais mais relevantes, 

como as balsas localizadas na área diretamente afetada (ADA), visto que 

apresenta apenas a balsa de travessia no rio Tocantins próxima ao núcleo urbano 

de Croá e uma balsa de menor porte localizada no rio Manuel Alves da 

Natividade, próximo a Apinajé. Assim, como exemplo, pode- se citar a ausência 

da balsa de Ipueiras no levantamento hidroviário. 

Qual o critério adotado, no EIA, para definir a Praia da Tartaruga, 

localizada na cidade de Peixe, como área de influência indireta (Ali)? Uma vez 

que esta área será inundada quando do enchimento do reservatório, deveria 

então, conforme a definição existente no Volume 2-Tomo 1, ser descrita como 

área diretamente afetada (ADA) para o meio físico. 

Verificou- se a inexistência de dados para boa parte das variáveis sócio-

econômicas, inclusive relacionadas à área de saúde, tendo em vista que os dados 

utilizados para a caracterização da área de influência indireta (AlI) e área 

diretamente afetada (ADA) datam de 1995- 1996, ou seja, defasados uma vez que 

a Fundação instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE realizou o Censo 

Demográfico em 2000, e levando em conta que os municípios de Ipueiras e 

Chapada da Natividade não possuem dados de caracterização sócio- econômica e 

que sua criação é anterior à data do último censo demográfico. 
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Volume 4 - Tomo 2: DIAGNÓSTICO DO MEIO SÓCIO- ECONÔMICO 

PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO E NATURAL. 

Observações 

Tendo em vista a inexistência de dados do município de Ipueiras, 

município fisicamente mais afetado pela construção da AHE Ipueiras, no tópico 

"utilização das terras", a responsabilidade de tal levantamento seria 

obrigatoriamente da empresa contratada para a elaboração do EIA/RIMA, pois o 

levantamento inicial é a base para propor medidas mitigadoras e/ou 

compensatórias. 

Os sítios arqueológicos da área não foram estudados de maneira 

satisfatória, sendo que o próprio EIA cita a existência de muitos sítios 

inexplorados. 

Quanto ao patrimônio histórico não foi contemplada a Pedra da Baliza, o 

que está sendo reivindicado pela população de Peixe. 
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Considerando que as 366 ilhas, que compõem o maior arquipélago fluvial 

do mundo em uma única região, serão alagadas, sugere- se que sejam feitos 

estudos científicos por profissionais capacitados com acompanhamento de 

profissionais da região, com a finalidade de conhecer a composição faunística e 

florística das mesmas, buscando a identificação de espécies endêmicas, raras, em 

extinção ou mesmo a descoberta de novas espécies, fato relevante para a ciência; 

Não foi localizado no estudo a descrição de como esta sendo realizada a 

coleta de material arqueológico e para onde está sendo enviado tal patrimônio? 
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Volume 5: ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL - CARACTERIZAÇÃO DA 

ÁREA DE ABRANGÊNCIA REGIONAL 

Observações 

A área considerada como de abrangência regional é definida como a Bacia 

Hidrográfica do rio Tocantins. 

Deve- se, portanto, considerar de extrema importância o acompanhamento 

dos impactos cumulativos, já existentes em decorrência de outros 

empreendimentos como o que se refere o presente estudo. 

Os resultados do acompanhamento sugerido devem ser de domínio 

público, visando uma maior transparência nos processos de desenvolvimento 

hidrelétrico, tornando as pessoas possivelmente impactadas conscientes das 

conseqüências advindas do empreendimento, mesmo que em longo prazo. 

O prazo para início do acompanhamento do processo sugerido seria 

imediatamente após a concessão da Licença Prévia e o prazo para término seria 

indeterminado, visto se tratar de impactos cumulativos. 

Volume 6: ANÁLISE DE IMPACTOS E PROGNÓSTICO 

Os impactos descritos estão em desacordo em relação ao diagnóstico 

apresentado em 07 (sete) volumes e que resultou em 44/46 impactos ambientais. 

Além disso, 	no 	"check- list" 	não 	se considerou, 	ou 	seja, houve 	equívoco 

quanto 	à interpretação 	e à definição 	oficial do 	Brasil 	descrita 	na 	resolução 

CONAMA 01/86 	art. 	1° 	que diz: 	"Para efeito 	desta 	Resolução 	considera- se 

impacto ambiental 	qualquer alteração das 	propriedades 	físicas, 	químicas 

biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia 
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resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente afetam: a saúde, 

a segurança e o bem- estar da população; as atividades sociais e econômicas; à 

biota; as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; a qualidade dos 

recursos ambientais", sendo a mesma apresentada no glossário do RIMA, página 

62, item 04. 

Entende- se que, na apresentação de um diagnóstico onde foram detalhados 

vários fatores e parâmetros ambientais, estes deviam ser contemplados no 

"check- list", ressaltando as alterações físicas, biológicas e sócio- econômicas e 

culturais e suas respectivas medidas ambientais, as quais devem ser claramente 

definidas em minimizadoras/mitigadoras aos impactos negativos e 

potencializadoras para os impactos positivos e quando não possíveis de serem 

mitigadas que sejam detalhadamente propostas e descritas medidas 

compensatórias. Vale ressaltar que estas medidas devem ser apenas propostas 

após a identificação e caracterização dos impactos ambientais, conforme 

demonstrado nas metodologias utilizadas e não discutidas nos PBA's, conforme 

consta nos documentos apresentados. 

Outro detalhe importante, relacionado às medidas ambientais é que estas 

pressupõem atividades que devem ser executadas nos PBA's, sendo as mesmas 

descritas no RIMA conforme "intensificação dos processos de assoreamento à 

montante (impacto), (medida - monitoramento hidrológico)". 

Recomendações: 

Os impactos deveriam ser detalhados em função dos parâmetros e fatores 

afetados para os meios físicos, bióticos e sócio- econômico e cultural; 

As medidas 	detalhadas 	e 	caracterizadas: 	negativas/positivas 	ou 

compensatórias conforme proposto no método de "check- list". 
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Deste modo indica- se técnico- cientificamente e com subsídios na legislação 

que os impactos e medidas ambientais sejam identificados e descritos na íntegra, 

principalmente em decorrência do detalhamento do diagnóstico e de 

superficialidade da prognose. 

Ainda, em relação aos impactos e medidas ambientais didaticamente estes 

foram apresentados de forma confusa, incompreensível, principalmente devido 

ao fato da quantidade de métodos contemplados: Ad Hoc, Check- list, Matriz de 

Interação, Overlay Mapping, entre outros. 

Recomendações: 

Para cada método deveria ser didaticamente apresentado os impactos aos 

fatores considerados; 

Quanto à combinação dos métodos, estes não foram claramente 

apresentados, principalmente em relação à caracterização e identificação dos 

impactos cumulativos e cinergéticos. 

Em relação às medidas ambientais foram contempladas somente as 

mitigadoras e compensatórias não sendo apresentada nenhuma medida 

potencializadora (Termo de Referência item 4.10), o que pressupõe nenhum 

impacto positivo. 

Os impactos ambientais, conforme o Termo de Referência item 4 • 9 

(Prognóstico Ambiental), deveriam ser consideradas nas alternativas de execução 

e não execução do empreendimento, ou seja, não se contemplou a alternativa 

testemunha, conforme legislação CONAMA 01/86, art. 5°. 

O horizonte temporal, em relação aos impactos cinergéticos decorrentes das 

usinas implantadas e inventariadas com a implantação e não implantação do 

empreendimento também não foi contemplada, ou seja, não foram apresentados 

cenários atuais e futuros em relação à qualidade ambiental. 
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Das medidas ambientais, não foram contempladas no seu caráter, se 

preventivo ou corretivo e o responsável pelas atividades (Termo de Referência 

item 4.10). 

A identificação e caracterização das medidas ambientais proposta e 

apresentada na matriz de interação não foram apresentadas conforme 

recomenda Leopold, o qual contempla a classificação qualitativa ou quantitativa, 

além das fases do empreendimento, às quais não foram claramente definidas. 

A apresentação da matriz do Vol. 6, pág. 18 à 26, foi didaticamente mal 
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elaborada, sem a preocupação quanto à formatação, diferindo em relação aos 

componentes ambientais, enfim: "pessimamente mal apresentada". 

Quanto aos fatores ambientais indicados no check- list para o meio físico, 

foram resumidamente descritas e com muitos parâmetros omitidos (Vol. 6, pág. 

12, item 2.1.1, sub- item 4.2.1.1), onde poderiam também ser contempladas as 

medidas ambientais. 

Do mesmo modo, para os outros fatores ambientais, recomenda- se que se 

siga o exposto acima. 

Em relação à caracterização, em Avaliação de Impactos Ambientais (AIA), há 

duas formas de apresentação dessas características: qualitativas (Vol. 6, item 5; 2; 

5.2, pág. 27): natureza, ocorrência, forma, duração, temporalidade, 

reversibilidade e abrangência. Baseado em que autoria? 

Quanto à magnitude e importância, estas são características quantitativas às 

quais foram apresentadas de forma extremamente subjetiva, impossibilitando a 

sua compreensão, especialmente quanto à magnitude que é dada por: M = Vi  - VF. 

Recomendações: 
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Quanto à proposição das medidas ambientais e caracterização dos impactos, 

estes devem ser refeitos na íntegra, considerando os dados apresentados no 

diagnóstico e conseqüentemente os efeitos cinergéticos e cumulativos. 
e 
e 

• 	 Volume 7: ANÁLISE DE IMPACTOS E PROGNÓSTICO 

e 
Sugere- se que seja utilizado o instrumento de Avaliação Ambiental 

Estratégica - Projeto de Lei 	de 2003, do Sr. Fernando Gabeira, que altera a Lei n° 

6.938, de 31 de agosto de 1981, em trâmite na Câmara dos Deputados, a fim de 

dispor sobre grandes empreendimentos como o programa/matriz 	energética do 

estado 	do Tocantins, a hidrovia, programas 	de desenvolvimento 	agrícola, entre 

outros planos, programas e políticas de âmbito Federal, Estadual e Municipal. • • Para 	que 	haja 	comprovação 	científica 	das 	possíveis 	alterações 	do 	clima 

decorrentes da implantação da AHE Ipueiras, deve- se iniciar o monitoramento 

climático 	da 	região 	com 	pelo 	menos 	um 	ano 	de 	antecedência 	à 	data 	de 

enchimento 	do 	reservatório, 	oferecendo 	assim, 	parâmetros 	comparativos 	e 

incontestáveis às mudanças que possam vir a ocorrer. 

Ainda com respeito ao PBA de monitoramento do clima local, está prevista 

• a instalação de apenas uma estação automática junto ao eixo da barragem do 
• AHE Ipueiras, o que de acordo com especialistas na área e levando em conta a 

configuração 	do 	espelho 	d'água 	do 	reservatório 	é 	insuficiente 	para 	um 

• monitoramento 	cientificamente 	correto, 	sendo 	necessárias, 	no 	mínimo, 	mais 

• duas estações que seriam instaladas nos municípios de Gurupi e Santa Rosa do 

Tocantins. 
e 

Quanto 	aos PBA's de resgate de fauna e flora, que sejam priorizadas 	as 

universidades 	localizadas 	no estado 	do Tocantins, solicitação justificada com o 

objetivo 	da 	manutenção 	do 	banco 	genético, 	estudos 	científicos 	e 	outras 

e atividades pelos pesquisadores das universidades locais. 
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O material resgatado deverá ser depositado, quando botânico em herbários 

do estado e quando faunístico em áreas cientificamente definidas, considerando-

se as peculiaridades e métodos adequados, visando o salvamento e 

conseqüentemente a preservação da fauna silvestre, até então, pouco conhecida. 

Com referencia aos PBA's apresentados, observou- se com relação à 

definição /construção da transposição da ictiofauna, a inexistência de 

detalhamento (fatores e parâmetros), o que contradiz a Resolução CONAMA 

01/86 art. 6, IV. 

CONCLUSÃO 

Desta forma, ao apresentarmos o presente parecer técnico e sugestões 

sobre o EIA/RIMA referente à construção da Usina Hidrelétrica de Ipueiras, 

esperamos estar contribuindo com o desenvolvimento dos municípios direta e 

indiretamente afetados, que com certeza repercutirá a nível estratégico. 

Salientamos, portanto a necessidade de nova elaboração do Estudo de 

Impactos Ambientais e que conseqüentemente sejam contemplados nos PBA's 

previstos todas as medidas mitigadoras, compensatórias e potencializadoras. 
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INSTITUTO PEIXE Vil PROTOCOLO 
DILIQ/IBAMA 

Uma ONG em defesa da vida 	N°: 11.113 
DATA: 

Ofício n °  012/2005 	
RECEBIDO: 

Peixe-TO, 12 de agos 

j F 1 
Proc. 

Referência: Reabertura da Audiência Pública do AHE IPUEIRAS 

/1 	 J 

1 ; 
 

Senhor Gerente 

Em diversas manifestações na audiência pública do AHE Ipueiras, 

realizada na cidade de Peixe, no dia 04 último, ficou patente a irresignação das 

comunidades afetadas quanto ao procedimento da audiência, que não foi precedida 

dos necessários e amplos esclarecimentos, de modo a instigar a co-responsabilidade 

popular pelo êxito do empreendimento cogitado no EIA/RIMA e minimização dos 

esforços reivindicatórios subseqüentes ao licenciamento. 

O regimento da audiência mantém o mesmo critério de quando o 

processo de licenciamento era superveniente à escolha do agente empreendedor do 

AHE, quando a participação popular terminava sendo mero cumprimento burocrático, 

porque prevalecia o famigerado critério técnico, e este subalterno à representação 

temporal do Poder Concedente. 

Esse novo arranjo do marco regulatório dos AHE exige maior 

interação do órgão licenciador com as comunidades impactadas, porque afinal de 

e 

End.: Av. Pedro Ludovico, n 577, Centro, Peixe-TO 
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INSTITUTO PEIXE VIVO 
Uma ONG em defesa da vida 

contas é o instrumento conciliatório entre as ações da Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL) e a competência desse órgão, vital para a saúde do Sistema 

Nacional de Energia e a atração de investidores com maior resolubilidade das 

questões sócio-ambientais. 

Trocando em miúdos, o EIA/RIMA, na feição THEMAG/GRUPO 

REDE repete a situação anterior, onde as questões ambientais propriamente ditas e 

as sócio-ambientais, em particular, ficam sujeitas a condicionantes dos 

licenciamentos, fora dos olhos da população afetada e posterior à escolha do 

concessionário, quando os efeitos dos impactos passarão a ser notados e seus 

tratamentos passarão a depender da vontade do empreendedor, cuja dedicação, 

após o licenciamento, é toda voltada para o seu cronograma de obras, com os quais 

todos os agentes públicos envolvidos restarão comprometidos em detrimento das 

comunidades impactadas. 

O EIA/RIMA carece de aperfeiçoamentos em face da nova 

sistemática de licenciamento, para que sejam antecipadas várias iniciativas que 

retraiam as ações oportunísticas e tornem precisas a listagem, identificação, 

quantificação e delimitação dos impactos, e objetivos e juridicamente equilibrados os 

tratamentos estipulados. 

Já em ordem de terceiro impacto causado por hidrelétricas (SERRA 

DA MESA, LAJEADO E PEIXE/ANGICAL) e agora com indicação de maior impacto 

do AHE Ipueiras, a comunidade de Peixe quer expressar seus questionamentos 

sobre o EIA/RIMA deste último em nova audiência pública em que se consigne, 

regimentalmente, a quem a comunidade habilitar como debatedor, o mesmo tempo 

concedido ao expositor da TEMAG, seguindo-se, no mais, o regimento da audiência 

anterior, com reabertura para perguntas, debates e questionamentos. 

End.: Av. Pedro Ludovico, n 577, Centro, Peixe-TO 
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Mediante o exposto e recorrência aos anais da audiência pública do 

dia 04 último, o firmatário solicitam de V.Exa. restabelecer sua continuidade em dia e 

hora que for designada, comprometendo-se pela mobilização popular, organização 

do evento e recepção dos representantes das agências governamentais e 

expositores. 

Atenciosamente, 

• 
JÂNIO WAS NGTON BARBOSA DA CUNHA 

Presidente do Conselho de Administração 

A sua Senhoria o Senhor 

NATAL CEZAR DEMORI 

Gerente Executivo do IBAMA-TO 

Palmas-TO. 

• 

End.: Av. Pedro Ludovico, n 577, Centro, Peixe-TO 
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

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

OFÍCIO n0  '5i k /2005 - CGLIC/DILIQ/IBAMA 

Brasília, 06 de setembro de 2005. 

A Sua Senhoria o Senhor, 
JÂNIO WASHINGTON BARBOSA DA CUNHA 

Presidente do Conselho de Administração do Instituto Peixe Vivo 
Av. Pedro Ludovico, n° 577 - Centro 
CEP: 77460-000 Peixe/TO 

Assunto: AHE Ipueiras 

Prezado Senhor, 

1. Em atenção ao empreendimento AHE Ipueiras, informo que o IBAMA protocolou 
o oficio n° 012/2005, encaminhado por vossa senhoria solicitando a reabertura da Audiência 
Pública da UHE Ipueiras. 

2. Nesse sentido, após proceder leitura de seu documento, o IBAMA entende que a 
Audiência Pública realizada na sede do município de Peixe/TO em 04 de agosto de 2005 pode 
ser considerada como tendo atingido seu objetivo primordial, que é o de expor o conteúdo do 
EIA/RIMA que dá suporte ao procedimento de licenciamento ambiental para a UHE Ipueiras, 
além de possibilitar à comunidade afetada o acesso às discussões que vêm se desenvolvendo a 
respeito do empreendimento ora em discussão quanto a sua viabilidade ambiental. Cabe ressaltar 
que tal evento contou com a participação de aproximadamente 300 pessoas e 42 inscrições para 
perguntas, o que demonstra a participação popular e a representatividade da Audiência. 

3. Entretanto, conforme prevê a Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente 
- CONAMA n° 09/87, que dispõe sobre a realização de Audiências Públicas, poderá haver a 
solicitação de novas Audiências Públicas, a qualquer momento em um processo de 
licenciamento, desde que tal solicitação obedeça ao art. 2 0 . 

FATRANSMIT1DO EM: 

_ 1_S__ /_
'O  

° N Atenciosamente, 	 À  

Qf2 
RESPONSÁVEL: 

orÃeraldecenciamento Ambiental 

SCEN TRECHO 02- EDIFíCIO SEDE DO IBAMÃ 

G: 1 colic\Colic Moara\Empreendimentos\UHE Ipueiras\oficio\ONGPOIXEVIVO.DOC  

,C', I ANDAR -TEL:(061)3l6-I595-FAX:(06I)225-0564 

05-09-2005 
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 
DIRETORIA DE ECOSSISTEMAS 

COORDENAÇÃO GERAL DE ECOSSISTEMAS 
SCEN Trecho 2 Ed.Sede do IBAMA - Cep:708 18-900 

Telefones: (61) 316.1173/316.1777 FAX.: (61) 226.6371 

Mem. N° 	 /2005/CGECO/DIREC 
Brasília, 09 de setembro de 2005. 

A Coordenadora de Licenciamento Ambiental - COLIC/CGLIC/DILIQ/IBAMA 

Assunto: Disponibilização de informações solicitadas 

1. 	 Como solicitado pelo memorando 93/2005 desta coordenação, estamos 
encaminhando CD com mapeamento de vegetação do CECPP. Esclarecemos que estes dados 
foram gerados no âmbito da cooperação internacional com Governo Japonês, desta forma 
solicitamos que estes dados não sejam disponibilizados ou divulgados em sua íntegra. 

Atenciosamente, 

DIONE A. A. CORTE 
Coordenadora de Conservação de Ecossistemas 
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Folha: *3 

Proc.: 310/03 
Rubrica: 

SERVIÇO PúBLICO II] RAL 
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

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

RELATÓRIO DE VISTORIA 

Brasília, 12 de setembro de 2005. 
De: 	 Equipe Técnica 

A: 	 Coordenadora de Licenciamento Ambiental o Moara Menta Giasson 

Assunto: 	 Vistoria na área de influência da UHE Ipueiras, realizada no período 
de 10 a 12.8.2005. 

Processo n°: 	02001.000310/2003-09 

Anexo: 	 Relatório fotográfico. 

INTRODUÇÃO 

O presente relatório tem por objetivo apresentar as observações da vistoria técnica 

realizada na área proposta para a implantação da UHE Ipueiras, empreendimento objeto de 

implantação no rio Tocantins, a jusante da UHE Peixe Angical, em obras, e a montante da 
UHE Lajeado, em operação. 

A vistoria teve por objetivo o reconhecimento, em campo, das informações prestadas 
pelo empreendedor quando da elaboração do EIA-RIMA, documentos preparados para 
subsidiar a avaliação ambiental do empreendimento e sua conseqüente viabilidade. 

VISTORIA 

No dia 8.8.2005, a equipe do IbamalSede responsável pela avaliação ambiental do 
empreendimento deslocou-se para Palmas/TO. Os dias 9 e 10 de agosto estavam agendados 
para a realização de Audiências Públicas nas sedes municipais de Santa Rosa/TO e 

Silvanópolis/TO, respectivamente, enquanto que o desenrolar da vistoria técnica estava 
previsto para acontecer nos dias li e 12 de agosto. 

As Audiências Públicas estavam previstas para iniciar as 15:00 lis. Assim, no dia 9, no 
período da manhã, a equipe técnica deslocou-se para o povoado de Morro de São João, que 
ficará próximo ao reservatório, caso a usina seja construída. 
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Nos dias 11 e 12, ocorreram atividades de campo, de barco e sobrevôo a área de influência 
do empreendimento. A primeira atividade realizada na manhã do dia 11 foi o deslocamento até a 
cidade de Ipueiras, onde se tomou duas voadeiras que percorreram o rio Tocantins, no trecho entre 
o eixo proposto para UHE Ipueiras e a ilha do Croá (onde foi estudada a locação de eixo 
alternativo) e seus principais tributários, neste trecho, a saber: os rios Formiga, Manuel Alves e 
São Valério. 

O primeiro ponto observado foi o local proposto para receber o empreendimento, 
denominado Eixo Ipueiras. Trata-se de local com conformatação geomorfológica adequada 
para receber um barramento, já que maciços granito-gnáissicos e terrenos proterozóicos 
sustentam o relevo. Assim, a cidade de Ipueiras encontra-se encravada no pé dos morros que 
se sobressaem no relevo regional. Por apresentar relevo pronunciado, poderia encaixar um 
barramento mais curto, de menor extensão. A formação de um reservatório, naquela 

• localidade, proporcionaria a inundação de parte da sede municipal. Portanto, uma das 
questões a serem observadas refere-se a relocação da sede municipal, já que a formação do 
reservatório provocaria a elevação do lençol freático e a possível afetação das residências 
familiares, em sua maior parte construídas num padrão de baixa qualidade, sem fundações. 
Essa questão foi amplamente debatida nas audiências, com moradores de Ipueiras e a própria 
prefeitura defendendo a relocação da cidade. 

Seguindo pelo rio Tocantins, percebe-se que a geomorfologia da área diretamente 
afetada constitui-se de relevo essencialmente plano, com o rio entalhando planície de 
inundação bem definida. ATm, os taludes marginais possuem de média a alta instabilidade, 
correspondendo a solos arenosos e argilo-arenosos de baixo grau de coesão. Trata-se da 
contribuição de sedimentos para um rio que se encontra barrado a montante em pelo menos 
dois pontos, impedindo o desenvolvimento de praias na época seca. Além disso, a 
regularização do rio permitiu a vazão maior nesta época, afogando as praias. Assim, a 
alimentação de sedimentos no rio, importante para a manutenção mínima das condições 
ecológicas e diminuição de sua capacidade erosiva, provém dos tributários e de seus próprios 
taludes. 

A conservação da mata ciliar se mostrou em bom estado e com poucas interferências 
antrópicas, porém numa faixa marginal estreita (100 a 200 metros), abaixo do preconizado na 
legislação ambiental, na maior parte do trecho vistoriado. Em alguns poucos locais nota-se 
pequenas roças, que devido à limitação visual não foi possível avaliar a extensão da ocupação. 
Outra atividade vista na região foi a presença de barracas relacionadas a utilização de praias, 
que, segundo relatos dos consultores, é pouco expressiva devido a não oscilação do nível da 
água por efeito de regularização praticada pelo reservatório de Serra da Mesa. 

Percebe-se que a maior retirada de vegetação ciliar aumenta a instabilidade destas 
encostas, que já apresentam alto potencial. Este é um fator de alta significância 
principalmente ao longo do rio Tocantins. Seus tributários, mais bem preservados, apresentam 
instabilidade menos significativa em suas encostas. 

Chegando na foz do rio Manuel Alves da Natividade, não foi possível adentrar neste 
afluente devido a pouca profundidade. Neste local, notamos a presença deboto. Seguimos 
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em direção a foz do São Valério, caracterizado pela formação de banco de areia na sua foz, na 
qual puderam-se ver aves (curicaca, tuiuiu, etc) presentes nas praias formadas na foz. Numa 
destas formações descemos do barco e verificamos a presença de restos de ovos de quelônios 
(tracajás???) indicando atividade reprodutiva nesta área. Indivíduos deste grupo também 
foram avistados nos troncos semi-emersos que margeiam o rio Tocantins. 

A vistoria por barco seguiu até a ilha do Croá, local onde foram estudadas duas 
alternativas de eixo para abrigar o barramento. Geomorfologicamente, trata-se de região 
bastante aplainada, sem formações de relevo que se sobressaiam e possibilitem o emboque do 
barramento. Geologicamente, correspondem a terrenos sedimentares depositados 
recentemente - terraços fluviais. Nesta região, tanto o Eixo Croá quanto o Croá Montante, 
aparentemente apresentam problemas quanto às dimensões do possível barramento que seria 
implantado, já que o mesmo, teoricamente, teria que ser mais alto para induzir queda e a 
conseqüente geração energética. 

Ressalta-se que durante a vistoria, pôde-se perceber a presença de equipes de 
sondagem de Furnas Centrais Elétricas na região do Eixo Ipueiras. Tais serviços de sondagem 
também teriam sido desenvolvidos para os eixos do Croá. Assim, naquele momento houve a 
solicitação, ainda que informal, de técnico do Ibama para que pudesse ter acesso a tais dados, 
o que foi prontamente acatado pelo empreendedor, que ficou de encaminhar todo este material 
ao IbamalSede. 

Ao final da vistoria por barco, chegou-se novamente a sede municipal de Ipueiras, 
onde se pôde dar uma pequena volta, de carro, para reconhecimento. Daí seguiu-se de carro 
até os povoados de Apinajé, cruzando estradas de acesso que cortam a área de influência do 
empreendimento. Numa visão geral, os solos possuem baixa fertilidade natural, conforme 
denota a vegetação de baixo porte, composta por espécies típicas do cerrado, porém 
estruturalmente e topograficamente bons, os quais estão sofrendo processo contínuo de 
retirada da cobertura vegetal original para a utilização como pastagem e agricultura, com 
destaque para a produção de soja. Algumas carvoarias foram observadas ao longo destas 
estradas, sendo que uma delas foi identificada a partir de coordenadas geográficas e por foto. 
Assim, pode ser encaminhada para a Gerência Executiva do Tocantins, para adoção de 
medidas de fiscalização. 

No dia 12 de agosto, a equipe técnica do Ibama foi dividida em duas, uma das quais 
realizou o sobrevôo e a outra tendo seguido por terra até o povoado Agropic, situado no 
município de Peixe. 

Na sexta-feira realizamos um sobrevôo com uma aeronave King Air com a 
participação de dois técnicos do Naturatins, com origem a partir do aeroporto de Palmas. Ao 
nos aproximarmos da cidade de Ipueiras pôde-se ver o local de implantação do eixo proposto 
para a UHE, notando-se a elevação na margem direita contígua ao município de Ipueiras e 
uma região mais plana na margem esquerda. Muito próximo ao local há a foz do rio Formiga 
com vegetação ciliar bem desenvolvida e diversos pontos de alagamento. Percorremos este rio 
em direção a montante, notando que este corpo de água se caracteriza por formações 
meândricas, com margens poucos desenvolvidas e vegetação bem preservada. O contato da 
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mata ciliar com a vegetação de planície é sutil, com formações de ecótonos entre mata e 
cerrado denso, passando em alguns lugares para o cerrado stricto-sensu. 

A partir da cabeceira do rio Formiga retornamos em direção ao Tocantins percorrendo 
trechos dos rios São Valério e Manuel Alves da Natividade. Dos dois, o âL.Valério possui 
maiores extensões de planícies alagáveis do que o Manuel Alves, com formação de várias 
lagoas. A presença de macrófitas nestas lagoas foi verificada em quantidades variáveis. A 
vegetação dos dois rios assemelha-se a encontrada no rio Formiga, com uma ocupação um 
pouco mais presente, mas ainda com áreas contínuas bem preservadas. 

Ao chegarmos ao rio Tocantins, descemos em direção ao Eixo Croá e retornamos pela 
margem esquerda em direção ao rio Santa Teresa. Esta região já se mostra com grandes 
extensões ocupadas por atividades agrícolas (soja, arroz, milho) e pecuária no trecho entre 
Croá e o inicio da APA Santa Teresa. A presença de várias propriedades com acessos vicinais 
indica a ocupação mais intensa por influência da cidade de Gurupi e da rodovia Belém-
Brasília. 

Ao adentrarmos na região médio-superior da APA Santa Teresa, vê-se que os 
ecossistemas são mais conservados, mostrando-se como um misto de diversas formações 
vegetais. Chama a atenção a formação de meandros alternada com regiões de margens 
abruptas, além de diversas lagoas nas margens ou mesmo no leito do rio. Muitos bancos de 
areia também se fazem presentes ao longo do canal do rio Santa Teresa. A diversidade de 
ambientes indica um complexo ambiental de difícil descrição, com vegetação ciliar 
desenvolvida, floresta estacional semidecídua, cerradão, veredas, etc. Finalmente, 
sobrevoamos a área de implantação do empreendimento da UHE Peixe Angical e encerramos 
o sobrevôo. 

Na cidade de Peixe, verificamos a área urbana a ser afetada pelo efeito de remanso do 
empreendimento, chamando a atenção por ser uma região histórica da cidade. 

No período da tarde percorremos por terra a região entre a cidade de Peixe e Gurupi. 
Nas imediações da cidade de Peixe vistoriamos a praia da Tartaruga, uma praia implantada 
como compensação da UHE Serra da Mesa e que será submersa caso seja implantada a UHE 
Ipueiras. Depois, fomos à área de amostragem de fauna realizada pelos consultores. Este 
ponto de amostragem situa-se nas margens do rio Santa Teresa e nela avistamos um pica-pau 
de cabeça vermelha e outras aves de menor porte. A vegetação mostra sinais de alagamento 
periódico. 

A partir daí fomos para estrada que liga Peixe a Gurupi e na ponte sobre o rio Santa 
Teresa paramos para observar o trecho a ser alagado. Notamos a presença de grandes peixes 
no rio e cardumes de peixes menores nos remansos do rio. Nos barrancos das margens vimos 
sinais de locas de peixes e áreas com bancos de areia e água represada. Por fim, fomos para 
Gurupi, sendo que no caminho notamos a ocupação antrópica intensa em regiões com 
presença de floresta estacional. 

Parte da equipe fez o caminho passando pelo povoado de Trevo do Tocantins, 
pertencente ao município de Gurupi, aonde vimos uma escola com duas salas de aula 
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improvisadas, num estado muito precário. Passamos também no povoado de Agropic, no 
município de Peixe. Ambos não serão diretamente afetados pelo empreendimento. 
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o Foto 2- Faixa convidando para a audiência 
pública. 
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Foto 3 - Audiência pública em Santa Rosa. 	 Foto 4 - Audiência pública em Santa Rosa. 

Foto 6 - Audiência pública em Silvanópolis. 

(ENDEREÇO ELETRÔNICO...) 
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Foto 7- Audiência pública em Silvanópolis. 	 Foto 8 - Carvoaria no caminho para o povoado de 
Apinajé. 
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Foto 9- Travessia de balsa no rio Manuel Alves da 

	
Foto 10 - Povoado de Apinajé. 

Natividade. 

Foto 11 - Faixa no povoado de Trevo do Tocantins. Foto 12 - Salas de aula improvisadas no povoado 
de Trevo do Tocantins. 
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Foto 17- Foz do rio Manuel Alves da Natividade 
Valério 
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Foto 31 - Rio São Valério 	 Foto 32- Foz do rio Santo Antônio 

Foto 34 - Rio Santo Antônio. 
Antônio. 
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Foto 36- Praia onde foram encontradas cascas de 
ovos de tartaruga. 
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o Foto 37- Quelônios. 	 Foto 38 - Rio Formiga. 

Foto 39- Rio Formiga. 
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Foto 40- Rio Manoel Alves, ponto de travessia de 
balsa Trevo do Croá. 
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL 

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

MEMO n°j) /2005 - COLIC/CGLIC/DILIQ/IBAMA 

Em, 5 de setembro de 2005. 

A Sra. Chefe do Núcleo de Licenciamento do Ibama no Estado do Tocantins. 

Assunto: UHE Ipueiras. 

1. 	Em atenção ao licenciamento ambiental da UHE Ipueiras, convido os técnicos 
Edivaldo Dias Barbosa e Edílson Esteves para uma reunião de fechamento do parecer técnico, 
nos dias 12 e 13 de setembro. 

Atenciosamente, 

& 
I\,Joar, Menta Giasson 

Coordenadora 1é Licenciamento Ambiental 

AX TRANSMTDO EM: 
c 	

/ 
AS L1 :30_H 

FAX NQ: 

':.SPOP3SÁVEL: 

SCEN- TRECHO 2 - ED. SEDE, CX POSTAL O987O, BLOCO "C", I'ANDARCEP 70818900-TEL:(061)316-I290- FAX:(061)225-0564 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

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

MEMO n°  ? /2005 - COLIC/CGLIC/DILIQ/IBAMA 

Brasília 	de agosto de 2005. 

À Coordenadora de Conservação de Ecossistemas — CGECO/DIREC/IBAMA. 

Assunto: AHE Ipueiras. 

1. Tendo em vista os trabalhos que vêm sendo realizados na região em que se 

localiza o corredor ecológico Paranã - Pireneus, solicito a Vossa Senhoria informações 
quanto às ações e medidas de conservação e manejo previstas para as áreas de influência 

direta e indireta do Aproveitamento Hidrelétrico de Ipueiras, empreendimento que se encontra 

na CGLIC para avaliação do EIA/RIMA. 

2. Devido aos prazos estabelecidos para o novo leilão de energia, e ao 

compromisso firmado entre o lhama e o Ministério de Minas e Energia, coube a este Instituto 

se manifestar oficialmente quanto à viabilidade ambiental do empreendimento até 15.9.2005. 

Assim, solicito a gentileza desta Coordenação para encaminhamento da resposta até 9.9.2005, 
a fim de que a equipe técnica responsável pela análise dos estudos ambientais possa 

incorporar as colocações pertinentes no parecer técnico que disporá sobre a referida 
viabilidade do AHE Ipueiras. 

Atenciosamente, 

k 
Moa6y Menta Giasson 

Coordenadra de Licenciamento Ambiental L( 

41S 	oC5 
1 

Dione .e&a de i4xa4jo Corte 
Coordenada ct 	 de 

Port. n°  267103 

SCEN - TRECHO 2- ED. SEDE, CX POSTAL 09870, BLOCO "C", ANDAR CEP 70818900- TEL: (061) 3316-1290 - FAX: (061) 3225-0564 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

DIRETORIA DE ECOSSISTEMAS - DIREC 
COORDENAÇÃO GERAL DE ECOSSISTEMAS - CGECO 

Informação. N° ( 3 /2005/CGECO 

Brasilia, 08 de setembro de 2005. 

A Sra. Coordenadora de Conservação de Ecossistemas 

Assunto: Resposta à solicitação de informações sobre medidas de conservação e manejo previstas 
para a área de influência do AHE de Ipueiras. 

O memorando n° 88/2005 da Coordenadora de Licenciamento Ambiental Moara Menta 
Giasson solicita informações sobre as ações e medidas de conservação e manejo previstas para a 
área de influência do AHE mencionado, estando este inserido em parte da área do Projeto Corredor 
Ecológico do Cerrado Paranã-Pireneus - CECPP. 

O Projeto CECPP é uma iniciativa do IBAMA e do Governo japonês em implantar a 
abordagem ecossistêmica no Cerrado Brasileiro, visando melhorar a conectividade de áreas 
protegidas, bem como a melhoria do manejo dos ecossistemas pelos diversos atores da região. As 
atividades deste projeto se iniciam em 2000, com a realização de seminários e oficinas nos 
municípios previamente identificados como potenciais para implementação da abordagem 
ecossistêmica. Destas reuniões, surge um projeto que é apresentado ao Governo japonês e aprovado 
como cooperação técnica bilateral de 3 anos. As atividades do CECPP em parceria com o Governo 
japonês tem início em 2002 e término em 2005. 

A área de inserção do projeto compreende 5% do Cerrado brasileiro, com 99 mil km 2  
. abrangindo a serra dos Pireneus a oeste do DF, a parte norte do DF, o nordeste goiano e o sudoeste 

tocantinense, 2.700.000 habitantes (grande parte no DF densidade populacional média do corredor 
de 6,58 habitantes por km 2 . A delimitação da área segue os limites municipais, 11 municípios em 
Tocantins, 34 em Goiás e parte do DF. 

O projeto se estrutura em 3 linhas principais de atuação ou produtos. O produto 1 
constitui o estímulo à articulação interinstitucional e a formação de uma rede de atores como órgãos 
de governo, ONGs e proprietários de terra. O produto 2 tem seu foco na geração e gestão de 
informação. Como exemplo de suas atividades podemos citar o mapeamento de vegetação em 
escala 1:250.000 de toda a área do corredor, o mapeamento de áreas de pressão antrópica do entorno 
do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e o mapeamento detalhado da vegetação deste 
mesmo parque. O produto 3 trabalha a educação ambiental, com seminários cursos e oficinas de 
educação ambiental, bem como o desenvolvimento de um kit de educação ambienal. 

A área do projeto foi dividida em seis áreas piloto, sendo duas destas selecionadas para 
consentrar as atividades do corredor. As áreas selecionadas são: o entorno do Parque Nacional da 
Chapada dos Veadeiros (6 municípios) e o entorno da APA Nascentes do Rio Vermelho, sendo 
estas duas UC consideradas áreas nécleo do corredor em seu desenho inicial. 

A região onde se insere o AHE de Ipueiras se encontra na região sudoeste do estado de 
Tocantins, afetando 13 municípios, 3 destes inseridos no CECPP, Peixe, São Salvador do Tocantins 
e São Valério da Natividade. Esta área insere na região noroeste do corredor, não estando inserida 
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nas áreas piloto. O eixo do AHE de Ipueiras se insere no ponto final do reso 	Luis 
Eduardo Magalhães (Lajeado) e tem seu remanso no eixo de barramento da UHE de Peixe Angical. 

A área prevista para ser alagada por este AHE se apresenta como área ímpar no CECPP, 
já que apenas neste ponto do CECPP temos o rio Tocantins e sua planície de inundação. Cabe 
ressaltar que parte desta área do rio Tocantins dentro do CECPP foi afetada permanentemente pela 
implantação da UHE de Peixe Angical. 0 mapeamento de vegetação elaborado pelo CECPP 
identificou na região grandes maciços de vegetação, estes ligados principalmente à planície de 
inundação do Tocantins e seus afluentes. Nesta região foi identificada também a formação de lagoas 
marginais nos afluentes do rio Tocantins. 

Os maciços de vegetação identificados constituem grandes áreas de gradientes de 
vegetação, seguindo de áreas de mata ciliar ou de galeria mais próximas aos cursos d'agua à áreas 
de campos naturais mais distantes. Estas formações na região aparentam estar sofrendo pouca 
pressão da atividade antrópica nos últimos anos, fato que pode estar associado às dificuldades de 
acesso à região e ao tipo de ocupação identificado em um estudo sócio-econômico macro realizado 
pelo CECPP em toda sua extensão. Identificou-se que na região predominam as atividades de 
pecuária extensiva. 

Considerando-se a conectividade de áreas dentro do CECPP, já identificamos que esta 
• região, na verdade toda a planície de inundação do rio Tocantins, se mostra como um dos principais 

eixos de dispersão da biota. Este fato também é reforçado por uma série de estudos elaborados para 
o rio Tocantins (THEMAG - estudo da divisão de quedas do médio Tocantins). Este eixo, apesar de 
comprometido por outros barramentos ainda se apresenta íntegro na região. 

O estudo de Avaliação e Identificação de Áreas e Ações Prioritárias para a Conservação, 
Utilização Sustentável e Repartição de Beneficios da Biodiversidade Brasileira (SBF/MMA 2002) 
insere esta região em duas áreas prioritárias, 102 como área de extremamente alta importância e 
sugestão de criação de UC e a 115 como área insuficientemente conhecida com sugestão de 
inventário. Esta segunda não se sobrepõe exatamente á área do AHE. 

Se fizermos uma avaliação da importância desta área para o CECPP, esta se encontra 
muito pouco representada no corredor como um todo e não está inserida em nenhuma das Unidade 
de Conservação. Além disto possui grande importância para a conectividade do corredor com 
regiões mais à norte da bacia do rio Tocantins. 

Considerando ainda agenda de criação de unidades de conservação da DIREC verifica-
se que regiões como esta, da planície de inundação do Tocantins, não estão inseridas em novas 
propostas de ciração dentro da área do corredor. As propostas em desenvolvimento no momento 
consideram áreas com relevo acidentado, como chapadas. Está sendo proposta a criação de uma UC 
na Serra da Natividade, região próxima ao AHE, porém abrangendo apenas áreas de chapada. 

Em uma análise macro da bacia do rio Tocantins, pode-se verificar ainda que estes 
ambientes da planície de alagamento do Rio e seus tributários são extremamente ameaçadas, de 
forma que a região de Ipueiras pode ser considerada como última grande área não afetada por 
barramentos. Se considerarmos a escada de barramentos que se forma no rio Tocantins, no estado de 
Tocantins, temos apenas este trecho ainda livre de barramentos. 

Em face do apresentado acima seria uma grande perda para o CECPP o estabelecimento 
deste AHE, interferindo intensamente na conectividade das áreas do corredor com trechos mais ao 
norte da bacia do rio Tocantins. Caso este empreendimento venha a ser julgado inviável pela DILIQ, 
o CECPP poderá auxiliar na identificação e implementação de ações de manejo, como criação de 
Udde Conservação, na área que seria afetada pelo AHE. 

Ainda que o projeto tenha focado sua atuação nas áreas piloto, temos tentado apoiar a 
gestão em outras áreas. Neste sentido o CECPP se coloca à disposição desta Coordenação de 
Licenciamento Ambiental para compartilhar quais quer informações que pudermos fornecer. Para a 
região do AHE de Ipueiras temos disponível o mapeamento de vegetação em escala 1:250.000 
(apenas para área do CECPP), recobrimento de imagens Landsat-TM dos anos se 1989 e 2003 
(cobre quase toda a área a ser afetada pelo AHE), estudo sócio-econômico com caracterização 
básica dos municípios do corredor. 

0 CECPP não possui o status de Unidade de Conservação, não possuindo portanto uma 
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proteção legal para sua área. Este tão pouco é o propósito do projeto. Sua atuação segue a linha de 
apoio a instrumentos e ferramentas de gestão ambiental que encontramos em atividade na área do 
projecto. Desta forma o CECPP vem direcionando seus 3 produtos para a gestão das áreas piloto, 
utilizando as ferramentas já previstas em legislação como UC, APP e Reserva Legal, programas da 
GEREX GO relacionados à Reserva Legal e APP, o Pró-Legal. Neste sentido é de grande 
importância que estejamos também apoiando instrumentos como o Licenciamento Ambiental 
Federal. 

(_ (( 
,$etgio Henriqu'Collaço de Carvalho 
Analista ambiental - matr. 1365160 

Coordenador do Projeto CECPP 
COCEC/CGECO/DIREC 

.9igé(ka de Araújo Corte 
CoordfladCra de Ccrvação de Ec3tem3S 

Port. n° 287/03 
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Atencio 

L/L 
Álvaro Lotufo Manzano 
Procurador da República 

PROTOCOLO 
DILIQ/IBAMA 
N°: 11.368 
DATA: Q6 1ü. OS 
RECEBIDO: 

€) 	1 
Proc3O '\ ci 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 	 Rubr.:_______ 
Procuradoria da República no Estado do Tocantins 

Ofício PR/TO n°30I 105 - ALM 	 Palmas, 09 de agosto de 2005 

Senhor Diretor, 

A par de cumprimentar Vossa Senhoria, reporto-me ao Procedimento 
Administrativo MPF n° 1.36.000.000237/2002-52, instaurado nesta Procuradoria, para 
acompanhar o licenciamento ambiental do Aproveitamento Hidrelétrico Ipueiras, no Rio 
Tocantins, neste Estado. 

Visando a instrução dos autos, requisito-lhe cópia do Termo de 
Referência para elaboração do EIA/RIMA do empreendimento, assim como parecer técnico 
acerca da utilização de análise integrada da bacia hidrográfica para elaboração dos estudos. 

50 VOS 

Ao Senhor 
LUIZ FELIPPE KUNZ JÚNIOR 
Diretor de Licenciamento e Qualidade Ambiental do IBAMA 
SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama 
Brasília - DF CEP: 70.818-900 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

Procuradoria da República no Estado do Tocantins 

FIs.:' 
Prcc.:_________ 
Rubr.:__________ 

Oficio PR/TO flO)()  105 - ALM 
	

Palmas, 05 de setembro de 2005 

Senhor Diretor, 

PROTOCOLO 
DILIQ/ IBAMA 
N°: 11.789 
DATA:jÁ7f 
RECEBIDO: 

A par de cumprimentar Vossa Senhoria, reporto-me ao Procedimento 
Administrativo MPF n° 1.36.000.000237/2002-52, instaurado nesta Procuradoria, para 
acompanhar o licenciamento ambiental do Aproveitamento Hidrelétrico Ipueiras, no Rio 
Tocantins, neste Estado. 

Visando a instrução dos autos, e com base no Art. 8°, Inciso II da Lei 
Complementar n° 75/93, requisito-lhe, no prazo de 0:5 (cinco) dias, cópia das atas das 
audiências públicas, bem como de eventuais manifestações acerca dos estudos ambientais e 
do empreendimento, encaminhadas a esse órgão. 

o 

. 

Alvaro Lotufo Manzanc 
Procurador da República 

Ao Senhor 
LUIZ FELIPPE KUNZ JÚNIOR 
Diretor de Licenciamento e Qualidade Ambiental do IBAMA 
SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama 
Brasília - DF CEP: 70.818-900 
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

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

OFÍCIO n°i2 /2005 - CGLIC/DILIQ/IBAMA 

Brasília, k5 de setembro de 2005. 

A Sua Senhoria o Senhor, 
ÁLVARO LOTUFO MANZANO 

Procurador da República no Estado do Tocantins 
AANO - 20, Conjunto 02, lote 05 - Caixa Postal 122 
77.010-010--Palmas/TO Fax: (63)215.1369/ 1849 

Assunto: UHE Ipueiras - remessa de cópia dos documentos solicitados. 

Senhor Procurador 

1. Em atenção às correspondências encaminhadas (oficios PR/TO n° 301/05 e 
368/05) e protocoladas no IBAMA em 06/09/2005, encaminhamos, em anexo, cópia do Termo 
de Referência que norteou a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental para o empreendimento 
em tela, assim como cópias das atas das seis Audiências Públicas realizadas. 

2. Sem mais para o momento, permanecemos a disposição para prestar quaisquer 
esclarecimentos julgados necessários. 

Atenciosamente, 

o 
mento 

X TRANi 

AS 

Y4VEL: 

AXN 

SCEN TRECHO 02- EDIFÍCIO SEDE DO IBAMA S/N, BLOCO "C', P ANDAR - TEL: (061) 316-1595 - FAX (061) 225-0564 

G:\colic\Colic  Moara\Empreendimentos\1JHE lpueiras\oficio\Of. MPFDOC.doc 	MVM 	 15-09-2005 
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PROTOCOLO 
DILIQ/IBAMA 
N°: 11.959 Governo do Estado do Tocantins DATA: ?-1109 

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE - SEPLAJ'4 
INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS 	

RECEBIDOL. 

OFÍCIOÍPRESÍNATURATINSIN.° 52512005 

Palmas, 14 de setembro de 2005 

Senhor Coordenador, 

Reporto-me a Vossa Senhoria para encaminhar algumas considerações 
técnicas quanto ao aproveitamento Hidrelétrico Ipueiras. 

Sendo conhecedor de que este aproveitamento configura diretamente na 
função de uma obra de rçgnlarização dos níveis de água das usinas a jusante, a exemplo da 
usina de Serra da Mesa, é inotável a preocupação dos dados de projetos que foram 
apresentados, dentre eles áreas inundadas, produção de energia a ser gerada, sistema de 
deplecionamento e outros. 

Estes dados provocarão impactos sócio-ambientais de ordem significativa, 
no entanto é importante que os estudos propostos comprovem a viabilidade do 
empreendimento mediante os fatos elencados, pois a medida que este empreendimento 
passa a ser observado no conjunto dos aproveitamentos hidrelétricos do rio Tocantins é 
necessário que haja critérios diferenciados, ou seja, a natureza do empreendimento requer 
uma situação especial. Neste caso é necessário criar condições compensatórias que 
justificam a sua implantação. 

--Diae do exposto o posicionamento deste instituto é favorável a 
reavaliação dos estudos e projetos apresentados nas audiências públicas, considerando as 
manifestações técnicas municipais assim como o Parecer Técnico 
GAB/DCA/NATURATII'IS N.° 07212005, em anexo. 

Agradeço pela atenção e coloco-me a disposição para quaisquer 
esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

Eng.° ISAC BRIUNBA 
Presidente 

A Sua Senhoria o Senhor 
VALTER MUCHAGATA 
Coordenador Geral de Licenciamento Ambiental 
IBAMA - DF 
Brasília - DF 

T&aMins 
Cidadania e PWgiesso AANE 40 QI 02 LOTE 03 ALAMEDA 01 - CEP: 77.054-040 PALMAS 1 TO FONE: (83) 3218 2600 

rf 	kU5 

1_114 Je4,4 0800 63 1155 
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Governo do Estado do Tocantins 
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE - SEPLAN 

INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS 

PARECER TÉCNICO GAB/DCA/NATURATINS n'072/2005. 

Palmas, U de setembro de 2005. 

1 - Assunto: Análise do Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto 

sobre o Meio Ambiente - EIA/RIMA do futuro Aproveitamento Hidroelétrico de Ipueiras. 

o 	11- DOCUMENTOS CONSIDERADOS NESTA ANÁLISE: 

o Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto sobre o Meio 

Ambiente - EIA/RIMA; 

• Manifestações formais de Prefeituras Municipais acerca dos impactos ambientais 
conseqüentes do futuro empreendimento. 

III— CONSmERAçÃOES TÉCNICAS 

O empreendimento ora proposto pela empresa Ipueiras Energia S/A, em razão da área de 

influência direta e indireta do empreendimento, cota de enchimento prevista, bem com do 

regime operacional por deplecionamento, apresenta impactos ambientais negativos que na 

coletividade, intensificam enormemente os custos ecológicos e sociais decorrentes da atual 

concepção do projeto executivo apresentado no EIA/RIMA. 

. 	Impactos sobre a ictiofauna reofilica - Os ambientes lóticos e lênticos localizados na 

região afluentes denominados rio Santa Teresa, rio Manoel Alves, rio Santo Antônio e rio 

São Valério, conforme informações disponíveis, constituem como áreas de desova e 

criadouros naturais para o ambiente afetado pelo reservatório da UFIE Lajeado. 

O deplecionamento proposto afetará na fase reservatório a ictiofauna caracteristicamente 

colonizadora de ambientes marginais em represas, em decorrência dos impactos diretos 

sobre o modo de reprodução (deposição de ovos na região marginal de reservatórios). 

A proposição de medidas de caracterização e monitoramento da ictiofauna na áre 

remanescente dos afluentes; mostram-se ineficientes à mitigação dos impactos, tendo en 

Tôciitins 
CkIadj,ae Progresso AANE 40 QI 02 LOTE 03 ALAMEDA 01 - CEP: 77-054-040 PALMAS 1 TO FONE: (63) 3218 2600 Ljl446 /e44 0800 63 1155 
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Governo do Estado do Tocantins 
SECRETARTJ\. DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE - SEPLAN 

INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS 

vista que não evitarão a predação a ser incrementada às larvas que descerão aos trechos 

mais baixos dos afluentes, inundados pela formação do reservatório. 

É argumentado ainda pelo proponente dos estudos, a contribuição na mitigação dos 

impactos sobre a desova e criadouros naturais de peixes pela preservação de relativo trecho 

do rio Santa Teresa, a partir de dados produzidos a partir de uma série histórica e espacial 

S
insuficientes de informações biológicas, o que sem dúvida fragiliza a posição do 

proponente dos estudos. 

Outro aspecto relevante, é a eliminação significativamente alta do biótopo representado 

pelas matas ciliares, tão preservadas na área de influência do empreendimento e de alta 

importância aos processos de manutenção da biodiversidade e hábitos biológicos. 

Com isto, no tocante aos impactos sobre a ictiofauna, conseqüentes da concepção do 

projeto executivo, as medidas mitigadoras propostas não se mostraram suficientes para 

garantir a viabilidade ambiental do empreendimento, dadas as características ambientais da 

região e sua importância para a manutenção da diversidade aquática ora existente no rio 

Tocantins. 

Manifestações municipais quanto ao empreendimento - Sugerimos ao 1BAMA a 

. 	especial atenção na análise dos pleitos municipais, neste momento de averiguação da 

viabilidade sócio-ambiental do empreendimento proposto. 

José Lo 
Diretor de 

TÔWitins 
CIdadanae progresso AANE 40 QI 02 LOTE 03 ALAMEDA 01 - CEP: 77-054-040 PALMAS 1 TO FONE: (63) 32182600 Ljim.Lt_ '/e1,4 0800 63 1155 
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MINISTÉRIO DO MEIO AMIENTE 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVE 
DIRETORIA DE ECOSSISTEMAS 

Sain Av. L4 Norte, Ed Sede do IBArvIA, CEP.: 70800-200 
Telefones: (61)316.1163/316.1164 FAX.: (61)225.1767 

Proc. 

1 Rubr. 
PRO1OCOtO' 
DILIQ/ IBAMA 
N°: 11.858 
DATA: 1 ci e)  

RECEBIDO: 

- L) >  

Mem. N°  .911 L /2005/CGECO/DIREC 
Brasília, 15 de setembro de 2005. 

À Senhora Moara Menta Giasson 
Coordenadora de Licenciamento - COLIQ/DILIQ/IBAMA 

Assunto: Estudos para Criação de Unidades de Conservação no Estado do Tocantins. 

1. Informamos que a Diretoria de Ecossistemas está realizando estudos visando 
a criação de unidades de conservação de proteção integral na região dos municípios de 
Peixe, Ipueiras, Chapada da Natividade, São Valério da Natividade e Santa Rosa do 
Tocantins. 
2. Tais estudos estão relacionados a uma série de análise de representatividade 
e de insubstituibi 	realizados por esta coordenação. Além disto, a região é considerada 
pelo Seminário de avaliação e identificação de ações prioritárias para a conservação, 
utilização sustentável e repartição dos beneficios da biodiversidade brasileira como de 
importância biológica extremamente alta, sendo prioritária sua conservação. 

3. Técnicos do Setor de Criação já estão realizando as análises das bases 
cartográficas, imagens de satélite e estudos da região visando identificar remanescentes e 
com isso definir quais os melhores limites para as unidades propostas 

Atenciosamente, 

(7 
Berna oJ'erreir Ai e de Brito 

Coordenação de s dos de Repre e tatividade Ecológica 
!Coordenador 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

1 RAMA 

GERÊNCIA EXECUTIVA DO ESTADO DO TOCANTINS 
GABINETE DA GERÊNCIA 

MEMO N 0  239/2005 GBIN/IBN-TO 	 Pa4mas, 13 dê julho de 2005 

À: DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL 
DR. LUIZ FELIPE KUNZ JUNIOR 

. 
Assunto: ARE =EIRAS 

PROTOCOLO 
DILIQ/ IBAMA 
N°: 11.935 
DATA: 	jcÇ 

Senhor Diretor, 
	 RECEBIDO:' 

1. 	 Cumprimentando-o, encaminho OFÍCIO N° GPM 610/2005, 

de 05/09/05, referente à Audiência Pública sobre o AHE Ipueiras, 

realizada em Porto Nacional-TO, juntamente com propostas e análise do 

RIMA da futura UHE. 

Atenciosamente, 

ATAL CEZAR D RI 
Gerente Executivo 

IBAb1A - TO 

ENDEREÇO: QUADRA AANE-20 CONJUNTO 03 LOTE 02 - CENTRO CEP: 77.054-110 PALMAS/TO 
TELEFONE: (63) 3215-2381 	FAX: (063) 3215.2645 

IIOME PAGE: WWW.IHAMA.GOV .IIR 
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ESTADO DO TOCANTINS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL 

OFÍCIO N.° GPM 61012005. 

Porto Nacional, 05 de Setembro de 2005. 

Ao 

1BAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS 

NATURAIS RENOVAVEIS 

o 	Ref.: Audiência Pública sobre o AHE Ipueiras realizada em Porto Nacional 

Prezado Senhores, 

O município de Porto Nacional insistiu para que ocorresse a Audiência 

Pública que ora acontece em nossa cidade, por considerar que os Estudos de 

Impacto Ambiental - EIA e o Relatório de Impacto Ambienta -RIMA do AHE 

Ipueira, não contemplam todos os impactos que a cidade sofrerá, notadamente os 

negativos. Observamos que há falhas fragrantes ao não se considerar a situação 

de Porto Nacional em relação à população atraída em decorrência da obra, 

durante e após o encerramento desta. 

É bem verdade que Porto Nacional, cidade com melhor infra-estrutura 

próxima à obra, não será afetada diretamente pelo reservatório de Ipueiras, mas 

será afetada plenamente, por um lado, durante a construção da usina ao abrigar 

parte de seus técnicos e trabalhadores e por outro, por atender uma gama 

razoável de postulantes a empregos na obra que não serão absorvidos. 
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ESTADO DO TOCANTINS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL 

Num passado recente A INVESTCO S/A construiu a UHE Lajeado em 

tempo record (1998 - 2001), a um custo historicamente muito baixo. Atendeu a 

necessidades do País fornecendo energia, alcançou sucesso empresarial, pois se 

tornou na 865a  no ranking das maiores empresas do Brasil (segundo o Jornal 

Valor Econômico), apesar de tão jovem (foi constituída para a construção do 

empreendimento), mas deixou um enorme passivo ambiental aos municípios 

envolvidos. Deixou pendências das ações e obras previstas nos Projetos Básicos 

. Ambientais, bem como problemas não previstos nos estudos. Não menos grave foi 

a falta de previsão do que fazer com a população atraída e com a descontinuidade 

das ações de sustentabilidade das comunidades relocadas compulsoriamente pelo 

empreendimento. 

Não somos contra esses empreendimentos, pois consideramos que a 

energia elétrica é um insumo básico fundamental para o desenvolvimento do 

Brasil. Mas, embora o Tocantins seja uma das regiões, em termos comparativos, 

mais favoráveis à implantação de empreendimentos hidrelétricos, o que se vê dos 

empreendimentos realizados e em implantação é que não estão sendo 

observadas condições simples de valores para que o empreendimento seja 

o 	socialmente justo. 

Não queremos que os Projetos Básicos Ambientais sejam elaborados 

decorrentes de um RIMA com pensamentos lineares que atende primordialmente 

o empreendedor. Queremos que esses PBA's contemplem valores integrativos, 

como conservação, cooperação, qualidade e parceria, que conservem o meio 

ambiente e beneficiem também nosso povo, nossa região, durante e 

principalmente após o empreendimento. 

4. 
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ESTADO DO TOCANTINS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL 

Nosso município, por falta de percepção ou por erro de avaliação dos 

responsáveis pelos estudos, não pode ficar fora do contexto do empreendimento. 

E o contexto no qual queremos ser inseridos é aquele contemplado na Agenda 21 

do Brasil, que prega o desenvolvimento sustentável, ecologicamente apropriado e 

socialmente justo. 

Nesse sentido, o município de Porto Nacional, após avaliar o RIMA do AHE 

de lpueiras está apresentando e encaminhando, neste momento, em anexo o 

documento intitulado PROPOSTA E ANÁLISES DO RIMA DA FUTURA UHE DE 

IPUEIRAS, um documento com observações e sugestões para serem avaliadas e 

incorporadas aos Projetos Básicos Ambientais que serão elaborados. 

Por último, com a certeza que este órgão também quer que os PBA's sejam 

integrativos, solicitamos que a aprovação dos mesmos ocorra somente após 

discussão aberta com este Município em Audiência Pública. 

Cordial 

rdinhà1Vourão 

Prefeito Municipal de Porto Nacional 
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ESTADO DO TOCANTINS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL 

PROPOSTAS E ANÁLISE DO RIMA DA FUTURA UHE DE 

IPUEIRAS. 

Município: PORTO NACIONAL. 

Pág 62/ - 2 - Alteração e Variação do Nível de Água a Montante da Barragem. 

Necessidade de estudo e compensações referentes aos impactos causados em cada 

metro até o limite máximo da variação das águas do reservatório. 

O empreendedor deverá definir quais serão as cotas utilizadas para indenização das 

terras impactadas. 

O monitoramento deverá estender-se no mínimo durante lO anos após o enchimento 

do reservatório e as eventuais conseqüências serão de responsabilidade do 

empreendedor. 

Pág 62/ - 3 - Variação do Nível de Água a Jusante da Barragem. 

Também há necessidade de estudo e compensação aos impactos causados. 

Observamos que as previsões do E1A\ RIMA da Barragem de Lajeado, não se 

confirmaram e a população ribeirinha e as praias dos municípios foram totalmente 

prejudicadas, bem como os afluentes, fauna, flora, destruição das matas ciliares etc. 

O monitoramento deverá estender-se no mínimo 10 anos após o enchimento do 

reservatório e as eventuais conseqüências serão de responsabilidade do 

empreendedor. 

. 
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Pág 63/ - 8 - Acréscimo da Vulnerabilidade dos Aqüíferos 'a Contaminação. 

O empreendedor deverá: 

- Controlar através de monitoramento continuo durante lO anos. 

Pág 641 -9 - Erosões e Movimentos de Massa nas Encostas Marginais. 

Não é o que está acontecendo como estava previsto na LJHE de Lajeado, 

portanto, é necessário o morntoramenlo 'a montante e jusante do reservatório e 

Ações de recuperação destas áreas, no mínimo durante 10 anos. após o 

enchimento do reservatório. 

Pág 64!- 10 - Colapsividade de. Solos nas Encostas Marginais. 

Monitorar no mínimo durante 10 anos, inclusive responsabilizar-se pelos projetos e 

recuperação das edificações. 

• 	 Pág 671 -  22 - Aumento da População de Insetos em Domicílios Devido a Perda do 

Ambiente Silvestre. 

- Controle de vetores no mínimo durante 8 anos após o enchimento do 

reservatório. 

- Educação Ambiental durante a construção e 5 anos após o enchimento do 

reservatório. 

- No programa de Saúde Pública o empreendedor deverá repassar verbas a 

Prefeitura durante o período da construção e no mínimo durante $ anos após 

enchimento do reservatório, 



Pão 68/ - 23 - Alteração da Qualidade da Água. 

- O empreendedor deverá repassar verba para o IBAMA contratar empresa 

especializada ou Universidade, visando analisar a qualidade da água do 

reservatório, inclusive a definição dos locais de coleta devem ser feitas pelo 

órgão licenciador e a Prefeitura. As informações e resultados obrigatoriamente 

devem estar a disposição de interessados na Internet. 

Pág 68/- 25 - Interferência na Dinâmica das Áreas Urbanas. 

Em Porto Nacional: 

- Equipar e ampliar as escolas. se  necessário, 

- Desenvolver projetos técnicos e sociais 

- Apoiar, com verbas e equipamentos, a formação dos cursos de eletro-eletrônica e 

uso sustentável de recursos hídricos no Centro de Desenvolvimento Tecnológico 

de Porto Nacional. 

- Ampliar o hospital, com a realização de baixa e media complexidade, nas 

clinicas: médica, pediátrica, obstétrica, cirúrgica e oftalmologia. 

- Construir no mínimo 50 (cinquenta) casas no município para os empregados do 

período de construção da UHE e posteriormente utilizadas pelos funcionários da 

operação e administração. 

- Ações para mitigação dos impactos: 

O empreendedor deverá repassar verbas ao município de Porto Nacional, visando 

amenizar os prejuízos para contratação de médicos, odontólogos, enfermeiros, 

assistentes sociais, professores, auxiliares, e após o enchimento do reservatório, 

no mínimo durante mais 5 anos. Inclusive é necessário verbas para aquisição de 

equipamentos. materiais, remédios, veículos, etc. 

- Disponibilizar recursos para ações em relação ao aumento de resíduos sólidos. 

fl 
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3kC./143 

È importante e necessário a celebração de parcerias entre o empreendedor --e a 

Prefeitura, visando o detalhamento das atividades a serem implementadas, bem como 

a definição dos investimentos, recursos de custos e o período de aplicação das 

medidas. 

O empreendedor deverá promoer através de parcerias com o "Sistema Nacional de 

Emprego" - SINE e outras instituições,  para que se faça um sistema de treinamento 

da população local, no mínimo 6 meses antes do inicio da construção da UHE, de 

modo a prover a população local do conhecimento necessário para desempenhar 

atividades durante a fase de implantação do empreendimento e apos o 

empreendimento no mínimo durante mais 05 (cinco) anos. 

Também é necessário o repasse de verba mensal 'a Prefeitura de Porto Nacional. 

Ia para o atendimento da população migrante no município e a procura de emprego, 

para ações como implantação de casa abrigo para migrantes. concessão de passagens 

com o objeto de retomo domiciliar às pessoas em desvantagem e risco social. 

Pág 70/ - 27 - Interferência em Edificações/Instalações Institucionais. 

- Com a previsão da construção da ferrovia é necessário a construção de uma ponte 

sobre o Rio Tocantins, interligando os municípios de Ipueiras e Brejinho de 

Nazaré, a qual atenderá no mínimo mais de 30 municípios. 

Pág 70/ - 29 - interferência na Infra-estrutura. 

É necessário e obrigatoriamente a participação da Prefeitura municipal na definição 

das novas estradas que serão construídas. 

& 
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Pág 711 -  32 - Geração de Empregos e Aumento da Massa Salarial em Circulação. 

- Nos estudos de impacto Ambiental - EIA, e relatório de impacto Ambiental - 

RIMA, prevê-se a quantidade de 4.000 (quatro mil) empregos diretos e 7.000 

(sete mil) indiretos para construção da UHE portanto é necessário o repasse de 

verbas 'a Prefeitura principalmente para as áreas de saúde, educação, assistência 

social, meio ambiente e infra-estrutura destes municípios. 

n 	Pág 731 -  39 - Pressão Sobre Equipamentos Sociais e Serviços de Infra-estrutura. 

O empreendedor deverá adequá-los. 

Pág 82 	Saúde Pública. 

Conforme mencionado é necessário a construção de algumas edificações, reposição 

de materiais, equipamentos, remédios, contratação de médicos, odontólogos, 

OD 
	 enfermeiros etc, e estender estes benefícios no mínimo por mais 8 anos. 

Pág 82 	Educação Ambiental 

Este programa deverá ser estendido no mínimo durante 5 anos após o enchimento do 

reservatório. 
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Pág83 
	

Comunicação Social. 

. 

. 

Deverá ser elaborado um conjunto de ações com aprovação do Ministério Público 

Estadual. Federal e Prefeitura, inclusive estender o programa no mínimo por 5 anos 

após o enchimento do reservatório. 

Pág 83 	Ações para Mitigação dos Impactados Causados pelo Desaquecimento da 

Economia após o Término da Obra. 

O empreendedor deverá destinar 5% do custo total do Investimento para serem 

divididos entre os municípios de Ipueiras. Bretinho de Nazaré, Silvanópolis, Porto 

Nacional e que seja elaborado programas de desenvolvimento com a participação das 

comunidades envolvidas. ONG's, instituições religiosas e não governamentais, 

inclusive a formação de um conselho para gerenciamento dos recursos edefinição das 

ações. 

OBSERVAÇÃO CURIOSA: 

No Estado de São Paulo. é notório a situação precária e de falência de alguns 

municípios que foram impactados pelos reservatórios das hidrelétricas. Observa-se 

que todos eles (exceto as sédes das IJHE), tiveram as suas populações aumentadas no 

período de construção das Usinas. posteriormente uma diminuição com o termino das 

obras civis, mais mesmo assim em media 30% das famílias se adaptaram e ficaram 

nos municípios. 

Ao passar dos anos e com a falta de empregos, inclusive para os mais jovens, alguns 

municípios tiveram as suas populações reduzidas a números inferiores aos levantados 

antes da construção das hidrelétricas. 

Citamos alguns municípios nesta situação: 

- UHE de Água Vermelha, municípios: indiapora SP, Guarani Do-Leste SP, 

Populina SP, Turmaiina SP, São João do Marinheiro SP e Iturama MG. 

- UHE de Ilha Solteira, municípios: Sei viria MS, Rubineía SP, Santa Fé do Sul SP. 

Suzanapolís SP, etc. 
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- UHE de Jupiá, municípios: Itapura Sp (foi remanejada na totalidade) Afidâdiiá 

SP eTres Lagoas MC. 

Aqui no Estado do Tocantins, podemos observar que todas os municípios envolvidos 

com a UHE de Lajeado (exceto Miracema) já estão vivenciando as mesmas situações 

ocorridas nas regiões Sudeste do Brasil. 

No Estado de São Paulo é notório as condições dos municípios sedes de Usinas, os 

quais recebem o Imposto ICMS da geração de energia elétrica. Podemos citar alguns 

municípios; Ouroste SP. UFIE de Ilha Solteira; Ilha Solteira SP, e LTHE de Jupiá: 

Castilho SP, que são consideradas ricos em com vizinhos extremamente pobres os 

quais deram contribuições significativas na época da construção das hidrelétricas e 

sobrando para eles o Ônus Social. 

. 

Programas Básicos Ambientais - PBA 

Todos os Programas Básicos Ambientais após elaboração pelo empreendedor 

também deverão ser aprovados em Audiência Pública no município diretamente e 

indiretamente afetados pelo reservatório da LHE. 

É necessário apresentar o Orçamento e Custo detalhado de cada Programa Básico 

Ambiental. 

O IBAMA deverá contratar Faculdades ou Universidades sedíadas no Estado do Tocantins. para 

Fiscalizar os serviços referentes 'a fauna e flora durante o período de construção, enchimento do 

reservatório e no mínimo durante mais 5 anos após o inicio da geração da UI{E, com recursos do 

empreendedor. 
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MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA 	 PROTOCOLO 
SECRETARIA-EXECUTIVA 	 DILIQ/ IBAMA 

Esplanada dos Ministérios - Bloco "U' -  7' andar - Sala 705 	N°: 12. ic5 
CEP: 70065-900 - Brasília - DF 	 DATA: 

Telefones: (61) 3319-5011 / 5045 - Fax (61) 3319-5088 
www. mmc .gov.br  - e-mail: secex@mme.gov.br 	 RECE 

Oficio n 1215/SEíMME 
Brasília, 23 de setembro de 2005. 

A Sua Senhoria o Senhor 
LUIZ FELIPPE KUNZ 
Diretor de Licenciamento e Qualidade Ambiental do IBAMA 

. 

	

	SCEN, Via L4 Norte, Trecho 2, Edificio Sede do IBAMA, Bloco C 
70818-900— Brasília - DF 

Assunto: Licenciamento Ambiental do AHE Ipueiras 

Senhor Diretor, 

1. Tendo em vista o acordado na reunião realizada na presidência desse Instituto no 
último dia 13 de setembro, sobre o assunto em epígrafe, este Ministério de Minas e Energia, num 
esforço de contemplar alternativas adicionais àquelas propostas no âmbito dos estudos 
ambientais do AlIE Ipueiras, 	zou um debate técnico em 20 de setembro de 2005, que 
contou com a participação da equipe que executou os referidos estudos e de consultores 
convidados de instituições com reconhecido conhecimento das principais temáticas apontadas 
pelo IBAMA como críticas para a viabilidade ambiental desse aproveitamento. 

2. Assim, os debates foram concentrados na identificação da magnitude dos 
impactos relacionados aos temas apresentados pelo IBAMA, quais sejam: cobertura vegetal, 
áreas prioritárias para conservação da biodiversidade, Corredor Ecológico Paraná-Pirineus, 
criação de unidade de conservação; ictiofauna e fauna terrestre e aquática, seguidos da 
proposição de medidas mitigadoras e compensatórias a esses impactos, complementares às 
previstas nos estudos ambientais. 

3. Aléni disso, o documento em anexo apresenta um registro dos debates da aludida 
reunião e das propostas decorrentes, consubstanciadas em Pareceres Técnicos específicos para 
cada tema identificado como relevante na geração de impactos, mitigações e compensações 
ambientais. 
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(Fls. 2 do Oficio n2  1215 /SE/MME, de 23 de setembro de 2005). 

 

4. 	Na seqüência, confirmo a realização de reunião técnica agendada com esse 
Instituto, no próximo dia 28 de setembro, no período de 9h às 12h, importante ocasião para 
debater o conteúdo do documento em questão e buscarmos soluções técnicas que revertam 
positivamente para o equacionamento da viabilidade ambiental do MIE Ipueiras. 

Atenciosamente, 

NELSON 
	

ÍBNR MOREIRA 
Executivo 

. 

c.c.: Bazileu Alves Margarido Neto - Chefe de Gabinete da Ministra do Meio Ambiente 
Victor Zular Zveibil - Secretário de Qualidade Ambiental nos Assentamentos Humanos 

do MMA 
Volney Zanardi Junior - Diretor do Departamento de Articulação Institucional do MMA 

o 

Oficio 060.2309 
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REGISTRO DE REUNIÃO 
MMEICGISE 

REGISTRO DE REUNIÃO TÉCNICA SOBRE O 

APROVEITAMENTO HIDRELÉTRICO IPUEIRAS 

setembro/2005 

Anexos: 
1. Relação dos participantes da reunião 
2. Síntese da avaliação e das propostas para a 

lctiofauna 
3. Impactos potenciais da construção da UHE 

Ipueiras sobre a ictiofauna do rio Tocantins 
4. Comentários sobre a fauna de vertebrados 

terrestres e sua conservação 
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REGISTRO DE REUNIÃO TÉCNICA SOBRE O APROVEITAMENTO 
HIDRELÉTRICO IPUEIRAS 

Data: 	 20/09/2005 
Hora: 	 1 0h00/1 7h00 
Local: 	 Ministério de Minas e Energia (MME) 
Participantes: 	Relação no Anexo 1 

Assuntos Tratados: 

1. Abertura: 

1.1. A reunião foi aberta pelo Secretário Executivo do MME, que agradeceu a 
presença de todos e esclareceu a finalidade da reunião, qual seja: identificar a 
magnitude dos impactos apontados pelo IBAMA como críticos para atestar a 
viabilidade ambiental do AHE Ipueiras e propor medidas de mitigação e/ou 
compensação adicionais àquelas identificadas nos estudos ambientais. - 

2. Bases para o Parecer Técnico do IBAMA: 

2.1. O Comitê de Gestão Integrada de Empreendimentos de Geração do Setor 
Elétrico (CGISE)/MME repassou as transparências apresentadas pelo IBAMA 
em reunião realizada no dia 13/09/2005, as quais relacionam os temas críticos 
concernentes à viabilidade ambiental do AHE Ipueiras: relação área alagada e 
energia gerada; cobertura vegetal; áreas prioritárias para conservação; 
Corredor Ecológico Paraná-Pirineus; ictiofauna e fauna (terrestre e aquática). 

3. Resultados das Discussões: 

3.1. Cobertura Vegetal, Áreas Prioritárias para Conservação, Corredor 
Ecológico Paraná-Pirineus e Criação de Unidades de Conservação: 

3.1.1. A Ipueiras Energia S.A. apresentou imagem de satélite de agosto de 
2005, demonstrando a antropização ocorrida desde a última imagem utilizada 
nos estudos ambientais (2002). Tal antropização deveu-se, principalmente, à 
produção de carvão vegetal, à pecuária, ao cultivo de arroz e soja e à 
ocupação das várzeas para distintos usos. 
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3.1.2. Esclarecido, pela Ipueiras Energia S.A., que os 88% da área do reservatório 
de Ipueiras coberto por vegetação natural incluem as categorias relacionadas 
adiante, que se encontram, entretanto, parcialmente descaracterizadas. 

• 	f')J 

CLASSES ÁREAS (km2) PERCENTUAL (%) 
Formações Ripárias / 	239,53 25,0 
Fisionomias Densas de Cerrado 236,36 24,7 
Campos/Pastos Sujos 22440 23,4 
Pastos 114,46 12,0 
Fisionomias Abertas de Cerrados 109,47 11,4 
Formações Secundárias 20,35 2,1 
Áreas Umidas 6,19 0,7 
Lagoas - 4,21 0,4 
Mosaico de Vegetação em Ilhas 1,70 0,2 
Florestas Estacionais de Interflúvio 0,83 0,1 
TOTAL 1 	 957,50 1 	 100,0 

• 3.1.3. A Ipueiras Energia S.A. também esclareceu que ecótipos característicos do 

• médio curso do rio Tocantins e seus tributários serão, de fato, afetados, e que, 

Ô 
todavia, permanecerão preservados nos tributários Santa Teresa, São Valério e 
Santo 	Antonio, 	haja 	vista 	que 	restarão, 	fora 	da 	área 	de 	inundação, • respectivamente, 79%, 80% e 32% de seu comprimento total. - 
3.1.4. Com relação à interferência prevista na área do Corredor Ecológico Paraná- 
Pirineus, foi informado que na região norte apenas uma parcela do mesmo será • interferida diretamente 	pelo AHE 	Ipueiras, 	correspondente aos doisúltimos ,  • municípios que integram o corredor em sua vertente norte. 

. 3.1.5. O convidado da EMBRAPA Cerrados sugeriu que a Ipueiras Energia S.A. 
não deveria insistir em defender junto ao IBAMA que a área a ser inundada não iria • atingir áreas significativas de ygetação nafiva d9 _ Bioma Cerrado, nem que a • agricultura já havia incorporado muitas destas áreas nativas junto ao sistema 

• produtivo, 	mas sim deveria propor a22a pQsftivas dQcoPsery,çã_e uso 

• sustentável para as áreas remanescentes, bom o que .a emprsçnordou. Deu 
como exemplo, catalisar as atividades de conservação ambiental da região de • forma ampla e contínua, ou seja, por meio de apoios concretos na criação, em 

• área e número, e na manutenção de unidades de conservação, preferencialmente . nas áreas identificadas pelo trabalho sobre áreas prioritárias para conservação da 
biodiversidade, com base nas ecoregiões realizados pela 	eN.tre  Conservancy • (TNC, 2005), ou nas áreas identificadas no "Mapa das Areas Prioritárias para a • Conservação, Utilização Sustentável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade 

• Brasileira", publicado pelo Ministério do Meio Ambiente em novembro de 2003 e 
reeditado em maio de 2004, ou até mesmo nas províncias do Cerrado identificadas • na região pelo projeto Conservação e Manejo da Biodiversidade do Bioma Cerrado • (CMBBC), coordenado peIãEMBRAPA Cerrados. 	Os custos de implantação e 

• manutenção financeira das unidades de conservação criadas ficariam a cargo do 
agente de Ipueiras. 

• 	3.1.6. O convidado da EMBRAPA complementou a sugestão anterior com a 
• 	proposta de desenvolvimento de um trabalho na região de lpueiras e cercanias da 

• 	área inundada, voltado à redução da atual pressão sobre o ambiente natural, 
incluindo o incentiao desenvolvimento de atividades de uso sustentável dos 
recursos naturais em parceria com instituições de pesquisa como as universidades 

• 	ou mesmo a EMBRAPA Cerrados. 

• • 	 PÁ 
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• 
• 3kOf3 • 
e . 3.1.7. Dentro desta perspectiva de parceria, o convidado da EMBRAPA Cerrados 

sugeriu as seguintes propostas de ações envolvendo transferência de tecnologia, • pesquisa e desenvolvimento: 

• • 	Seleção e criação de Unidades de Conservação de diferentes tipos, • 	Recuperação de áreas perturbadas e/ou degradadas por ações antrópicas, 

• • 	Desenvolvimento de técnicas para "mimetizar" e ou 	transpor ambientes 
perdidos pela instalação da hidrelétrica; • • 	Levantamento e manejo da flora e da fauna; 

• • 	Desenvolver técnicas de manejo florestal com coleta de sementes na área 

• aser inundada; • 	Desenvolver técnicas de manejo sustentável com espécies nativas na faixa • de proteção do reservatório; • • 	Estabelecer e implementar programas de manejo sustentável da vegetação 

• nativa, de agricultura com base ecológica e de educação ambiental com as 
comunidades rurais da vizinhança. 

• 3.1.8. 	Ressalta-se 	que 	as 	ponderações apresentadas 	pelo convidado da • EMBRAPA Cerrados foram consolidadas neste item 3.1, por solicitação deste, ao 

• invés de em um documento anexo, conforme os demais especialistas convidados. 

• 32. Ictiofauna: • 
• 3.2.1. O convidado do Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aqüicultura 

• (NUPELIA), da Universidade Estadual de Maringá (UEM) foi enfático ao afirmar 
que o número de espécies de peixes apresentado nos estudos ambientais • certamente refere-se a uma sub-estimativa, considerando que foram realizadas • somente duas campanhas de campo. Erifretanto, salientou a existência de dados 

• afins, em função dos estudos ambientais realizados para os AHEs Lajeado e Peixe 
Angical, respectivamente a jusante e a montante do AHE lpueiras. 

• 3.2.2. Outra preocupação apontada pelo convidado do NUPELIA/UEM diz respeito 

• à inundação de várzeas nos tributários do rio Tocantins, em especial no Santa 
.• Teresa. 	A lpueiras Energia S.A. demonstrou que não serão todas as várzeas 

inundadas, restando ambientes representativos nas áreas dos tributários que não • serão inundadas. 
e 
• 3.2.3. Em relação à escada de peixes, o convidado informou que esse mecanismo . de transposição não resolve a migração das espécies migradoras em rios com 

barramentos em seüência e que, entretanto, promove, positivamente, mistura • genética. 

3.2.4. Concluindo, o convidado do NUPELIAIUEM sugeriu que o encaminhamento 
a ser dado junto ao IBAMA fosse o de reconhecer que haverá redução nos • estoques e na diversidade e o de propor um monitoramento contínuo, no período • de três a quatro anos que antecede a conclusão da construção do AHE Ipueiras, 

• de modo a constituir uma base de dados consistente, que permita a tomada de 

Ó 
decisão quanto à definição de medidas complementares voltadas à efetiva 
conservação da ictiofauna. 

e 
• 3.2.5. O Anexo 2 apresenta a consolidação final das propostas sugeridas pelo 

convidado do NUPELINUEM. 

e 
• 3 

e 
) 
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3.2.6. O convidado do IBGE canalizou a discussão na questão da bacia 
hidrográfica como um todo, destacando, conseqüentemente, que ojmno na 
migração dos peixes é irreversível, tendo em vista a divisão de quedas já 
proposta para o rio Tocantins: cinco aproveitamentos em planejamento, um em 
construção e quatro em operação. 

3.2.7. Destacou que, em função desse cenário, poderia ser proposta a 
preservação do rio Paranã, tributário pela margem direita do rio Tocantins, 
considerando sua riqueza em termos de composição ictiofaunística e de 
ambientes ímpares. 

3.2.8. O Anexo 3 apresenta a consolidação final das propostas sugeridas pelo 
convidado do IBGE. 

3.3. Fauna Terrestre e Aquática: 

3.3.1. O convidado do Departamento de Zoologia da Universidade de Brasília 
(UnB) esclareceu que, a exemplo das ponderações apresentadas em relação 
aos peixes migradores, também os mamíferos aquáticos já vêm sofrendo 
impactos irreversíveis em função dos barramentos previstos e existentes no rio 
Tocantins. 

3.3.2. Em relação aos grandes mamíferos terrestres, em especial as onças 
pintadas e pardas, salientou que sua eservaço nos Biomas Cerrado, 
Caatinga e Mata Atlântica já não é mais possível, função do reduzido 
percentual desses biomas que se encontra razoavelmente preservado (no caso 
do Bioma Cerrado, somente 20% de sua área total original). 

3.3.3. A citação da presença do Cervo do Pantanal nos estudos ambientais do 
AHE Ipueiras, reproduzida nas transparências do IBAMA, deve ser esclarecida 
de que, na realidade, é devida a registros históricos, tendo em vista que tais 
animais não mais ocorrem naquela região. 

3.3.4. Concluindo, o convidado da UnB sugeriu que a proposta relacionada à 
fauna interferida pelo AHE Ipueiras fosse voltada para o desenvolvimento das 
seguintes ações: 

• Aprimorar o conhecimento da fauna da região sob influência do 
aproveitamento; 

• Criar unidade de conservação representativa dos ecossistemas 
afetados; 

• Recuperar áreas degradadas identificadas como importantes para a 
conservação da fauna; 

• Monitorar a fauna antes e após a formação do reservatório; 
• PresQrvar o rio Paranã, especialmente pela presença de ambientes 

alagadiços, conhecidos como "pantanaizinho". 
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3.3.5. O Anexo 4 apresenta a consolidação final das propostas sugeridas pelo 
convidado da UnB. 

4. Encerramento: 

4.1. A reunião foi encerrada pela Coordenação do CGISE, que agradeceu a 
presença e a contribuição de todos e relatou os encaminhamentos seqüenciais: 

• Confecção do registro da reunião, a cargo do CGISE/MME; 
• Confecção de propostas temáticas, a cargo dos especialistas 

convidados; 
• Realização de reunião com a equipe técnica do IBAMA, ocasião em que 

seriam apresentadas e apreciadas as propostas discutidas com a 
Ipueiras Energia S.A. e os especialistas convidados. 

4.2. A Coordenação do CGISE resumiu, ainda, que as avaliações preliminares 
realizadas pelos convidados das diferentes áreas convergiram na indicação de 
se formatar uma proposta quanto aos itens a seguir: 

• Conservação de ictiofauna - contemplando medidas de engenharia a 
serem implantadas diretamente no reservatório de Ipueiras, bem como 
o seu monitoramento e dos principais afluentes. Seriam soluções 
visando mitigar os impactos locais e visando melhor conhecer o nível 
de suste ntabilidade do sistema em relação à reprodução e ao 
crescimento dos peixes, o que, no contexto atual, mesmo sem a 
construção desta usina, não se conhece adequadamente. Entende-se 
que a viabilidade da maior parte das espécies ali encontradas depende 
de medidas em nível de bacia hidrográfica e não apenas em trechos 
de rio. Dessa forma, e considerando os barramentos em cascata no 
Rio Tocantins, propõe-se como medida compensatória a preservação 
de áreas com características semelhantes à da região sob influência 
do AHE lpueiras. 

• Vegetação e Fauna - utilizando-se instrumentos disponíveis, fotos de 
satélite atuais e as informações dos estudos ambientais, convergiu-se 
que urge a necessidade de se restringir o avanço do uso intensivo do 
Bioma Cerrado, principalmente pela agropecuária, a partir, por 
exemplo, da implantação de unidade de conservação representativa 
desse ecossistema. Conseqüentemente, dentre as obrigações do 
agente de lpueiras, deve constar a garantia de aplicação de recursos 
para a viabilização e manutenção dessa unidade. Aponta-se a 
perspectiva de considerar áreas onde o Bioma Cerrado apresente 
maior integridade e que contemple os aspectos da fauna terrestre e 
aquática, utilizando-se, por base, os estudos de ecoregiões realizados 
pela The Nature Conservancy (TNC), ou as áreas identificadas no 
"Mapa das Áreas Prioritárias para a Conservação, Utilização 
Sustentável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira", 
publicado pelo Ministério do Meio Ambiente em novembro de 2003 e 
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reeditado em maio de 2004.. Ainda, considera-se a necessidade de 
integração das propostas específicas decorrentes da Avaliação 
Ambiental Integrada que está em curso, pelo MME-EPE, de forma a 
eventualmente complementar medidas mitigatórias e compensatórias 
atualmente implantadas nos empreendimentos do Rio Tocantins e 
propor novas, a partir do conhecimento estruturado da bacia 
hidrográfica como um todo. 

4.3. Assim, enfatizou que esta oportunidade é vista como momento ímpar para 
o estabelecimento de estratégias de conservação mais adequadas no contexto 
da Bacia do Rio Tocantins, subsidiando, inclusive, estratégias para a 
preservação de outras sub-bacias presentes nesse bioma. 

4.4. Concluiu, por fim, que os Pareceres Técnicos suscitam uma importante 
discussão, tanto no âmbito científico, como visando o estabelecimento de 
políticas públicas de real eficácia aos desafios colocados. 

CGISE/MME 
23/09/2005 
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ANEXO 1 

RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO SOBRE O AHE IPUEIRAS 
(MME - 2010912005) 

MME: 	 Nelson Hubner - Secretário Executivo (parte) 

CASA CIVIL: 	 Márcia Camargo - Coordenadora do CGISE 
João da Costa Patrão Neto 

CGISE/MME: 	 Norma Pinto Viliela 

IPU EIRAS ENERGIA S/A:José Eduardo Costanzo - Grupo Rede 
António Pedroso Faria - Energias do Brasil 
Irene Hahner - Coordenadora dos Estudos 

FURNAS: 	 Helena São Thiago 

ELETRONORTE: 	Rubens Ghilardi Junior (parte) 

EPE: 	 Silvia Helena Pires 

THEMAG: 	 Manoel José Domingues 
Maria Luiza Musarra 
Pedro Diego Jensen 
Ricardo Fiorito Ruiz 
Sidney Lazaro Martins 

CONVIDADOS: 	Prof. Dr. Angelo Antonio Agostinho - NUPELIAIUEM / 
Prof. Dr. Jader Marinho Filho - UnB (parte) 
Prof. Dr. José Felipe Ribeiro - EMBRAPA Cerrados 
Prof. Dr. Mauro César Lambert de Brito Ribeiro - 
IBGE 



•.. ....... ..•.•Ó .,__...•.• ••Sss••Ô••Ô•• ..•.. .....•• 



e 

0 

e 

e 

e 
e 
e 
O 

ANEXO 2 

SÍNTESE DA AVALIAÇÃO E DAS PROPOSTAS PARA A ICTIOFAUNA 

Assunto: reunião técnica sobre o aproveitamento hidrelétrico de Ipueiras 

Avaliação geral: 

O cenário que se apresenta do rio Tocantins em relação às alterações 
impostas pelos represamentos já construídos ou em construção na área do 
empreendimento de lpueiras mostra que: 

(i) o regime hidrológico, fundamental para manutenção da integridade da biota 
aquática, encontra-se notavelmente alterado pela operação das barragens já 
existentes; 

(ii) áreas criticas a manutenção de espécies, particularmente as migradoras, 
estão restritas aos tributários ainda livres; 

(iii) as informações disponíveis na Universidade Federal de Tocantins, embora 
úteis para se estabelecer a ordem de grandeza da diversidade de peixes e para 
inferências acerca das exigências ambientais de algumas espécies, são 
insuficientes para a identificação precisa dos impactos potenciais e o 
estabelecimento de um plano de manejo ou tomada de medidas visando sua 
atenuação; 

(iv) o segmento a ser represado conta com várias espécies migradoras que 
deverão ser afetadas com o empreendimento. 

Assim, embora impactos negativos sobre a ictiofauna estejam implícitos em 
qualquer empreendimento deste tipo, a decisão sobre a construção do 
reservatório de Ipueiras, na forma como apresentada, terá considerável 
impacto sobre várias espécies migradoras, alguns deles não passíveis de 
mitigaçao. E possível, entretanto, que medidas de manejo praticada nos 
remanescentes de tributários, especialmente aqueles com áreas de várzeas, 
possam assegurar a viabilidade de algumas espécies migradoras (migradoras 
de curta distância), sendo que, para as demais, apenas medidas 
compensatórias são possíveis. A decisão sobre o manejo e a identificação 
precisa destas medidas requer, no entanto, dados mais detalhados e estudos 
específicos. Ressalta-se, entretanto, que nesta avaliação não estamos 
considerando os impactos positivos da formação deste reservatório. 

Propostas 

Na eventualidade da construção do reservatório de lpueiras, algumas ações 
devem ser tomadas. 

A primeira e mais importante refere-se à obtenção de dados para o 
estabelecimento de estratégias racionais de manejo, ainda na fase rio. 
Destacando-se entre elas a identificação de áreas críticas ao ciclo de vida de 
espécies migradoras que permanecerão fora da área alagada, bem como 
estudos de viabilidade de recuperação, ampliação ou implantação de 
criadouros naturais (lagoas marginais). Em relação à identificação de áreas 
críticas, além de novas amostragens da ictiofauna na área de interesse, com 





• • • 
• 	foco principal na biologia reprodutiva, seria indispensável realizar estudôs de 
. 

	

	 temporal de ovos e larvas de peixes (com identificação 
das espécies de interesse) e experimentos de radiotelemetria. Já para avaliar a 

• 	viabilidade de implantação ou ampliação de áreas de desenvolvimento inicial 
• 	(criadouros), seria necessário o levantamento detalhado da fisionomia e da 

• 	qualidade da água destes ambientes e sua reprodução a nível experimental. 

• 	Em termos de compensação às perdas de grandes migradores, sugere-se a 

• 	escolha de uma sub-bacia com dimensões adequadas ao ciclo de vida destas 
. 	espécies e sua transformação em uma unidade de conservação de usos 

restritos (APA) com áreas criticas transformadas em unidades com restrição 
• 	total de uso. Neste caso, além do impedimento de novos represamentos, é 
• 	necessário realizar estudos que identifiquem áreas críticas à preservação 
• 	destas espécies e medidas efetivas de proteção. Na região, a sub-bacia que 

• 	melhor se enquadra a estas condições seria a dorio Paranãe tributários. Os 

e 	dados disponíveis na Universidade Federal do Tocantins podem fornecer 
indícios da eficiência desta medida, devendo, entretanto, ser analisados em 
relação ao grau de similaridade ictiofaunistica entre o trecho a ser represado e 

• 	esta bacia. Uma avaliação superficial demonstra uma grande similaridade de 

• 	espécies e, portanto, bom potencial como área de compensação. 

Conclusão 
Deve estar implícito na construção do reservatório de Ipueiras que os impactos 
sobre várias espécies da ictiofauna serão relevantes, não sendo possível 
medidas atenuadoras para algumas delas. Assim, medidas mitigadoras na área 
do empreendimento, a ser definida após estudos mais detalhados, e medidas 
compensatórias, com foco na bacia do rio Paranã são necessárias. 

Maringá, 21 de setembro de 2005. 

Angelo Antonio Agostinho, Dr 
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ANEXO 3 

IMPACTOS POTENCIAIS DA CONSTRUÇÃO DA UHE IPUEIRAS SOBRE A 
ICTIOFAUNA DO RIO TOCANTINS 

Dr. Mauro César Lambert de Brito Ribeiro 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 
Gerência de Recursos Naturais - GRN/DF 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

Impactos de hidrelétricas sobre a ictiofauna devem ser analisados em duas 
escalas geográficas: a escala local (importante para espécies sedentárias e 
migradores de pequeno  a escala reqjon (importante para os 
migradores de médio e grande porte). 

2. O EIA de Ipueiras apresentado pela THEMAG caracterizou, acertadamente, 
a importância da área a ser alagada pela hidrelétrica, para a ictiofauna local. 
Esses aspectos foram destacados pelo parecer do IBAMA. 

2.1. O rio Tocantins na região de Ipueiras apresenta alta riqueza de 
espécies de peixes, com a presença de espécies migradoras. 

2.2. Nessa região foram detectadas presença de muitos ovos e larvas 
sendo carreados pela correnteza, principalmente em alguns 
tributários, como no rio Santa Tereza. Isso é uma evidência 
indireta da presença de locais de reprodução nesses tributários. 

2.3. O rio Santa Tereza apresenta ainda muitas lagoas margina, com 
vegetação ripária em bom estado de conservação, que devem 
servir de "berçários" ou "lagos de cria" para os juvenis daquelas 
espécies migratórias. 

---à 2.4. Nesse sentido, a construção do Lago de lpueiras apresentaria 
impactos relevantes sobre essa ictiofauna local. 

3. Por outro lado, como apenas duas coletas de campo foram realizadas, o EIA 
de Ipueiras apresentado pela THEMAG deixa ainda em aberto algumas 
questões importantes para a análise dos impactos do empreendimento sobre 
a ictiofauna local. 

3.1. Foi impossível determinar, por exemplo, os lQi&xatotos de 
reprodução dos peixes migradores, bem como as lagoas 
marginais mais utilizadas como criadores naturais para os 
alevinos daquelas espécies. 

3.2. No rio Santa Tereza, por exemplo, o trecho remanescente não 
alagado pelo reservatório se estenderá por 350 km e abrigará 
ainda diversas lagoas marginais. Todavia, não se conhece a 
importância das lagoas desse trecho para o desenvTvimento dos 
alevinos de peixes migradores. 
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• 3.3. 	Não se conhece, tampouco, se os alevinos detectados nas lagoas . marginais pertencem a populações locais, ou a populações que 
migraram a partir de áreas localizadas a jusante da UHE Lajeado • ou ainda à populações localizadas a montante de Ipueiras, ao • longo do rio Maranhão ou Paraná. 

• 4. A maioria das espécies migradoras de médio e grande porte detectadas na 
área de Ipueiras possuem área migratória bem mais ampla que a área local • do reservatório de Ipueiras, e suas migrações devem ser analisadas em • escala regional. Cumpre destacar que, no contexto regional, o riojococantins • já apresenta várias hidrelétricas construídas, que podem estar causando • impactos a essas migrações. 

4.1 .As únicas hipóteses sobre padrões migratórios dos peixes do rio • Tocantins foram levantadas por Ribeiro e colaboradores ("Ecological • lntegrity and Fisheries Ecology of the Araguaia - Tocantins River Basin, 
Brazil". Regulated Rivers: Research & Management, VOL. 11. 325-350. • 1995). 

4.2. Naquela época, quando apenas a UHE Tucuruí havia sido implantada • na bacia, cardumes de espécies de médio e grande porte migravam rio • acima durante a vazante, entre abril e setembro, desde Tucuruí até • trechos acima de Porto Nacional, onde desovavam. Após a desova, • esses peixes retornavam rio abaixo para as áreas localizadas a jusante . de onde partiram. 	Os seus ovos e larvas, ou alevinos também 
retornavam rio abaixo para repovoar aquelas áreas, de onde seriam • recrutados, em anos posteriores, quando adultos. • 4.3. A construção da 	 e de outras quatro represas a sua • montante e da UHE Estreito, a sua jusante, já impõe uma sucessão de . barreiras a essas migrações, e o controle do ciclo hidrológico poderá 
diminuir os estímulos de sincronia dos migradores com as estações • rcõlógicas ideais para a desova, dispersão e engorda. O movimento de • retorno dos ovos, larvas ou alevinos também fica bastante dificultado, • podendo acarretar falhas de recrutamento a jusante. 

.. 
 

4.4. Nesse cenário, a manutenção do trecho de Ipueiras ganha mais 
relevância para migradores de pequeno porte, com deslocamentos • menores, ou para a conservação de pequenas populações viáveis de • migradores de médio porte, que podem passar a utilizar trechos • menores dos rios para a sua migração. Para isso, é necessária a • manutenção de 	pelo menos um afluente 	importante entre cada 
reservatório. 

4.5. Se isso fosse garantido, os impactos locais poderiam serminimizados, • mas o isolamento reprodutivo dessas populações poderia acarretar • problemas 	futuros 	de 	consangüinidade, 	enfraquecendo-as • geneticamente. Para mitigar esse problema, seria preciso garantir que 

S meios eficazes de transposição de peixes entre os reservatórios fossem 
implantados. A escada de peixes em funcionamento na UHE Lajeado • ainda que eficiente em levar peixes para reproduzir rio acima, parece • ineficaz para reconduzi-los rio abaixo, ou a sua prole. • 

e 
e 
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• ---5. Assim 	sendo, 	mesmo com 	a 	não construção 	da 	UHE 	Ipueiras, 	a 

Ô 
manutenção das populações naturais dos médios e grandes migradores do 
rio Tocantins (que compõem a maioria das espécies migradoras da bacia) já • está Qpmprometida. A mitigação parcial desses impactos requer que  • medidas de manejo sejam implantadas de modo integrado nos diferentes • empreendimentos hidrelétricos da bacia, de modo a permitir a manutenção 

• de 	populações 	viáveis 	de 	algumas 	dessas 	espécies 	nos 	diversos 
reservatórios. 

• II. PARECER CONCLUSIVO 

• 
6. Nesse cenário, parece bem mais sensato permitir a construção da UHE • Ipueiras e maximizar a geração hidrelétrica no rio Tocantins, em troca da • execução de medidas concretas por parte do Setor Elétrico, com vistas 

., à: 	(a) 	mitigação 	dos 	impactos 	locais 	em 	cada 	reservatório; 	(b) 

• compensação dos impactos regionais, com a conservação dessas 

• espécies migratórias em áreas maiores e bem mais importantes que o 
trecho de Ipueiras. • 

III. MEDIDAS MITIGADORAS 

• 
• 7. Na escala local, é preciso garantir que durante o tempo que antecede a • entrada em operação da UHE Ipueiras sejam executados estudos mais 

• detalhados visando responder os assuntos deixados em aberto no EIA 

Ô 
Ipueiras e levantados nos itens 3.1 a 3.3 deste parecer. Estudos dessa 
natureza devem ser efetuados também na UHE Lajeado. 

• 8. À luz desses dados deve ser rediscutida a necessidade de implantação de • algum mecanismo de transposição de peixes na UHE Ipueiras, qual 
mecanismo mais adequado para as condições locais, e a viabilidade de 
operação integrada desses mecanismos de transposição entre os diferentes • empreendimentos hidrelétricos da bacia. 

• 9. Ao mesmo tempo, é conveniente testar a efetividade de lagoas marginais 
artificiais para a manutenção dos alevinos dos peixes migradores do rio . Tocantins. Se efetivas nas condições locais, lagoas artificiais poderiam ser 
construídas em áreas estratégicas nos afluentes, a serem definidas à luz • dos novos estudos, de forma a permitir que populações viáveis dos • migradores de porte pequeno e médio fossem mantidas nos diversos 

• reservatórios da região. 

• 10.Na escala regional, 	é 	imprescindível 	um estudo sobre os pses • migratórios das principais espécies de pequeno, médio e grande portes e • dos mecanismos envolvidos, em todos o rio Tocantins e rio Araguaia. 

• Estudos dessa natureza são vitais para determinar as áreas mais críticas e 
frágeis a serem preservadas com vistas à manutenção das espécies 

• 
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• 	 migradoras, facilitando tomadas de decisão futuras em toda a bacia 

• 	
hidrográfica. Esses estudos devem envolver diferentes equipes de pesquisa 
ao longo da bacia hidrográfica integradas pelos mesmos procedimentos 

• 	 metodológicos, que preferivelmente devem utilizar de tecnologias de 
• 	 radiotelemetria. 
1 
• 	 11. Tanto na escala local como regional, deve ser implantado monitoramento 
. 

	

	 de longa duração com vistas a permitir avaliações periódicas do sucesso 
dos programas de mitigação implantados, e, por conseguinte, orientar às 

• 	 necessárias mudanças de rumo daqueles programas ao longo do tempo. 

IV. OPORTUNIDADES PARA A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 

12. Os estudos propostos tanto para a escala local como regional, o 
desenvolvimento tecnológico e teste de eficiência da construção de lagoas 
marginais no rio Tocantins, o manejo integrado entre os diferentes 
reservatórios em cascata ao longo da bacia, e o monitoramento de longo 
prazo proposto acima, configuram uma oportunidade pioneira e ímpar no 
país a ser proporcionada pelo Setor Elétrico. O valor demonstrativo e o 
potencial multiplicador dessas iniciativas para todo o país, notadamente 
para a Bacia Amazônica, onde outros empreendimentos hidrelétricos estão 
previstos, possibilitarão ganhos inestimáveis nas futuras discussões sobre a 

_P 'viabilidade dos empreendimentos hidrelétricos na região. Cumpre salientar 
que, até o momento, todo o conhecimento sobre a ictiofauna do rio 
Tocantins foi patrocinado pelo Setor Elétrico. 

13.Todavia, o aspecto mais fundamental desse processo de licenciamento da 
UHE Ipueiras reside na oportunidade pioneira no país de se discutir e 
garantir a conservação continuada de áreas verdadeiramente importantes e 
representativas para a biodiversidade aquática da bacia do rio Tocantins e 

-4 também de sua biodiversidade terrestre. Nesse aspecto, sugiro a proteção 
da sub-bacia do rio Paranã como contrapartida do licenciamento TJR 
l'iieiras. A região doFranã apresenta uma quantidade muito maior de 
lagoas marginais e rios em melhor estado de conservação. Estudos 
preliminares naquela bacia indicam a alta riqueza de espécies de peixes, 
com a presença dos mesmos migradores da região de Ipueiras. Em que 
pese a conectividade dessa sub-bacia com o rio Tocantins mais abaixo já 
estar prejudicada pelo licenciamento da UHE Peixe - Angical, a bacia é 
suficientemente grande para tornar sua conservação ainda é viável. 

• 	14. Estudos detalhados aproveitando o produto "Ecorregiões Aquáticas do 

• 	 Bioma Cerrado" coordenado pela The Nature Conservancy - TNC e 
. 

	

	 'Agência Nacional de Aguas - ANA poderão definir com precisão o tamanho 
e localização da unidade de conservação a ser implantada e 

• 	 adequadamente manejada naquela bacia. 
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15.Medidas de manejo que visem o estabelecimento de corredores entre as 
populações de peixes migradores dessa unidade do rio Paranã e 
populações de migradores do rio Tocantins devem ser estudadas. 

16.Planos de manejo integrando as necessidades de conservação e uso 
sustentável da biodiversidade pela pesca comercial, de subsistência e 
recreativa devem ser elaborados, de modo a não excluir o homem dessa 
unidade de conservação. 

17.Discussões futuras sobre as áreas a serem conservadas no rio Araguaia 
devem levar em consideração os resultados da Avaliação Ambiental 
Estratégica (a ser coordenada pelo MMA), Avaliação Ambiental Integrada (a 
ser coordenada pelo MME), balizados pelos estudos de migração a serem 
efetuados ao longo da bacia Tocantins - Araguaia, como sugerido 
anteriormente. 
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ANEXO 4 

O AHE IPUEIRAS: COMENTÁRIOS SOBRE A FAUNA DE VERTEBRADOS 
TERRESTRES E SUA CONSERVAÇÃO 

Jader Marinho-Filho 
Professor Titular 

Departamento de Zoologia 
Universidade de Brasilia 

70910-900 Brasilia, DF, Brazil 
jmarinho@ unb.br  

A conservação biológica é certamente uma das variáveis a serem consideradas 
quando da tomada de decisão e avaliação de riscos e custos de um 
empreendimento de grande porte e causador de impacto ambiental, como são 
os do setor de infraestrutura. Usinas geradoras de energia elétrica, pela óbvia 
transformação do ambiente em escala local e às vezes regional e, também pela 
sua visibilidade e potencial de transformação econômica e humana 
freqüentemente a elas associado, são costumeiramente objeto de intensa 
discussão em diferentes foros. 

Nessa discussão, os aspectos mais ressaltados são, de um lado os ganhos 
econômicos (geração de energia, dinamização da economia, regularização da 
variação anual de vazão e eventualmente turismo e novas formas de lazer na 
região), e do outro lado, os custos ambientais (a destruição dos ambientes 
encontrados nas áreas mais baixas e que serão inevitavelmente alagados, 
impactos sobre as populações humanas que devem ser translocadas e sobre 
as populações naturais de espécies nativas destes ambientes que perderão 
seus hábitats e seus indivíduos). 

Esta é uma contraposição verdadeira, mas simplista. Ela dicotomiza o uso dos 
recursos naturais e a sua conservação, o que pode ser (e de fato é!) verdade 
em muitas situações. Mas esta contraposição ignora que deixar de realizar um 
determinado empreendimento não é sinônimo nem garantia de conservação. 
Deixar uma área qualquer, numa região sob forte influência humana e 
progressiva valoração econômica, entregue a atividades tradicionais como 
pastoreio extensivo, em geral corresponde apenas a deixar que a degradação 
ocorra lentamente e sem controle, entregue às forças do mercado e 
capacidade financeira dos agentes econômicos locais. 

• 	A conservação biológica de fato é uma atividade dispendiosa que implica 
• 	inicialmente em identificar as áreas de valor para conservação, reconhecer os 

• 	organismos e ecossistemas que as caracterizam e as suas demandas 
. 	específicas e disciplinar os usos e o manejo possíveis e recomendáveis para 

viabilizar a conservação das espécies e ecossistemas alvo. Aí surgem as 
• 	perguntas inevitáveis e que muitas vezes derrubam excelentes intenções: 
• 	Quanto custa? E Quem paga? 

e 
e 
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• Num cenário em que governos têm demandas crescentes e capacidade de . investimento cada vez menor e a iniciativa privada acumula experiência, 
recursos humanos e financeiros e capacidade de investimento, é natural que • esta 	seja 	um 	dos 	principais 	parceiros 	potenciais 	não 	apenas 	para 	o • aproveitamento dos recursos naturais como também para o seu adequado • manejo e conservação. 

Assim, a novidade pode ser uma boa nova: agregar o setor produtivo ao 
processo de conservação dos recursos naturais e da própria natureza. • Empreendimentos do setor de infra-estrutura podem/devem ser entendidos • comJANELAS DE OPORTUNIDADES" que se abrem e certos momentos em 

• determinados locais, mas que não permanecem abertas indeterminadamente. . São janelas de oportunidade de desenvolvimento e geração de riqueza, de 
eventual melhoria da qualidade de vida das pessoas, mas são também • oportunidades que não devem ser desperdiçadas para avançar na conservação • da diversidade biológica e da natureza. A mitigação dos impactos deve ser uma 
filosofia geral assimilada pela atividade empreendedora. Além disso, a criação . e 	efetiva 	implantação 	de 	Unidades 	de 	Conservação 	representativas 	e 
assegurando uma amostra da biodiversidade local/regional pode ser um ganho • efetivo para a causa da conservação biológica. 

e • A parceria com um setor gerador de riqueza e capacidade de investimento 
deve ser considerada não como uma ameaça, mas como um desafio capaz de 
potencializar a conservação biológica. 

• 	A região de implantação do AHE Ipueiras, conforme documentação do 
• 	EIA/RIMA ainda guarda oportunidades de conservação importantes. Há dois 

• 	grandes blocos de vegetação predominantemente florestal (Ïlorestas 

Ø 	
semidecíduas e cerradões) que merecem atenção. Um deles se sobrepõcom 
parte do polígono 	indicado como uma das áreas prioritárias para 

• 	conservação dos cerrados do Brasil Central (Workshop MMA 1998), 
• 	acompanhando e em torno do curso do Rio Sta. Teresa. O outro inclui a maior 

• 	parte do curso do Rio Paraná, exceto a região mais próxima ao Rio Tocantins. 
•• 	Um terceiro grande bloco de vegetações ripárias mais densas, cerradões e 

cerrados no divisor de águas das bacias do Manuel Alves e do Paranã também 
• 	merece ser considerado para fins de conservação da biota regional, 
• 	especialmente das espécies de mamíferos terrestres. 

C A conservação das espécies de topo de cadeias tróficas, como os carnívoros, 

• dependerá de uma outra escala de proteção que provavelmente também só se 
viabilizará com o apoio de todos os atores (incluindo a iniciativa privada e o • setor de infraestrutura) capazes de providenciar os recursos físicos, humanos e • financeiros para uma empreitada deste porte, focalizando a escala de macro- 
regiões, bacias hidrográficas de grandes rios, visando estabelecer políticas de , Estado para o uso sustentável dos recursos naturais e conservação da nossa 
diversidade biológica. 

e 
e 
e 

e 
e 
e 
e 
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SERVIÇO PúBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DO \1FI() AMBIENTE 

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

MEMO 110q,/5 - COLIC/CGLIC/DILIQ/IBAMA 

Brasília, 26 de setembro de 2005. 

À Coordenadora de Conservação de Ecossistemas - CGECO/DIREC/IBAMA. 

Assunto: Corredor Ecológico do Cerrado Paraná-Pirineus; AHE Ipueiras. 

1. 	Em função dos dados apresentados na Informação n° 63/2005 - CGECO, 
convido o Coordenador do Projeto CECPP para participar de reunião técnica acerca do AHE 
Ipueiras, a ser realizada no dia 28.9.2005, às 9hrs, na sala de reuniões da Presidência, subsolo 
ao lado do CNT. 

Atenciosamente, 

&tx •  ¼//tÁíY"-.. 
1Iora Menta Giasson 

Coordena ora de Licenciamento Ambiental 

cB'Do 

SCEN - TRECHO 2- ED. SEDE, CX POSTAL 09870, BLOCO C", P ANDAR CEP 70818900- TEL: (061) 3316-1290 - FAX: (061) 3225-0564 
G:COUC'COLIC EARAEMPREENDIMENTOSUHE IPUE AS'MEkCSECOl DOC 

k  IF-2 
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SERVIÇO Ifi Ii 1) FEDERAL 
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

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

MEMO n°W2005 - COLIC/CGLIC/DILIQ/IBAMA 

Brasília, 26 de setembro de 2005. 

Ao Coordenador de Estudos de Representatividade Ecológica - CGECO/DIREC/IBAMA. 

Assunto: AHE Ipueiras. 

1. 	Em função das informações apresentados no Memorando n° 942/2005 - 
CGECO/DIREC, convido Vossa Senhoria para participar de reunião técnica acerca do AHE 
Ipueiras, a ser realizada no dia 28.9.2005, às 9hrs, na sala de reuniões da Presidência, subsolo 
ao lado do CNT. 

Atenciosamente, 

/AWO'-  
Mo3(ra Menta Giasson 

Coordenad6rIe Licenciamento Ambiental 

tECEBDO 
HOM 

SCEN - TRECHO 2- ED. SEDE, CX POSTAL 09870, BLOCO "C", I ANDAR CEP 70818900 - TEL: (061)3316-1290 - FAX: (061) 3225-0564 
S\COLIflCOLIC MOARA\ENtREENDIMENTOSUSE CPUEIRASMEMO\CGECOLDOC 
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Parecer Técnico 116 - COLIC/CGLIC/DILIQ/IBAMA 

Brasília, 26 de setembro de 2005 

Do Consultor PNUD: Marcelo Gonçalves de Lima 

À: 	 Coordenadora do Licenciamento Ambiental Sra. Moara Menta Giasson 

Empreendimento: AHE Ipueiras 

Assunto: 	 Análise da paisagem das Áreas de Influência Direta AHE IPUEIRAS no rio 

Tocantins 

1 Contexto regional 

Este parecer trata da análise em nível da paisagem do EIA elaborado pela THEMAG 

Engenharia e Gerenciamento S/A Ltda sobre o empreendimento proposto pela Ipueiras Energia 

S.A, a Usina Hidroelétrica de Ipueiras. O EIA foi encaminhada no dia 7 de fevereiro de 2005 para 
análise do COLIC/CGLIC/DILIQíIBAMA. Dentro do proposto, este empreendimento seria 
construído no médio rio Tocantins, próximo à cidade de Ipueiras no Estado de Tocantins, situando-se 
entre a UHE Luis Eduardo Magalhães a jusante, e a UHE Peixe Angical a cje. 

ç 

O rio Tocantins faz parte da bacia Amazônica nascendo na região de Goiás e desembocando na 
Foz do rio Amazonas, próximo a Belém. O rio recebe águas de inúmeros outros rios, de diferentes 
ordens, alguns deles de extrema importância para outras regiões, como os rios Paranã, Maranhão e 
Araguaia, que nascem em Goiás. Neste sentido, o rio Tocantins é um elemento importante de 
conectividade entre várias bacias e, conseqüentemente, entre os diversos biomas brasileiros, 
principalmente entre o Amazônico e o Cerrado. 

O Cerrado é composto por várias fitofisionomias que vão desde o aberto, como campos úmidos, 
limpos e sujos, até os com cobertura vegetal mais fechada, como o cerrado sensu stricto, o cerradão, as 
matas-de-galeria e as matas semideciduais ou matas-secas. Encontra-se no bioma uma biodiversidade 
muito alta, perdendo apenas para a Amazônia, e sendo a mais biodiversa formação savânica do mundo. 
É considerado um ecossistema de grande importância biológica ("Hotspot") pela a sua alta 
biodiversidade e por está sendo rapidamente alterada (Myers et ai. 2000). Recentemente a ONG 
Conservação Internacional estimou que até 2030 todo o bioma teria sido convertido em áreas alteradas 
de agropecuária seguindo a atual taxa de desmatamento de 2,2 milhões de hectares anuais. A ONG 
brasileira Fundação Pró-Natureza, FUNATURA, fez uma estimativa ainda mais drástica para a região 
do Vale do Paranã, uma das áreas de influência para a bacia do Tocantins. O ritmo de alteração de 
ambientes naturais nesta região entre 2002 e 2004, usando imagens de satélite para comparar, foi de 
157.500 ha por ano, ou seja, cerca de 440 ha por dia. A perspectiva é que até 2015, próximo a 5 

milhões hectares no Vale do Paranã teriam sido convertidos em áreas de agricultura ou pastagem. Isto 
certamente influenciará a vazão do rio Paranã, que já está sendo alterado por dezenas de canais de 
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irrigação para a rizicultura, principalmente na região do município de Flores de Goiás, Goiás. 

A fauna no Bioma Cerrado é composta tanto por espécies endêmicas a este, quanto por espécies 
de outros biomas como o Pantanal, a Caatinga e o Amazônico. Isto se deve a interação do bioma com 
os outros, por ser fronteiriço a aqueles, estando conectado fisicamente através da paisagem, 
principalmente pelos dos diversos cursos d'água que ali são encontrados (Redford & Fonseca 1986). No 
Cerrado nascem várias bacias nacionais e sul-americanas, como a bacia do São Francisco, do Paranã e 
Amazônica, e é assim considerado como a caixa d'água da América do Sul. 

Os cursos d'água formam elementos de conectividade entre os biomas, tanto os nacionais 

quanto os extrafronteiriços, como o Chaco Argentino (Oliveira & Ratter 1995; de Lima & Gascon, 
1999). Estes "corredores" são formados pele vegetação ribeirinha (as matas-de-galeria e matas-ciliares) 
associadas à áreas de cerrado aberto e outros cerrados mais fechados. Esta mistura de ambientes 
aumenta a heterogeneidade espacial destes corredores, o que permite a dispersão de espécies 
dependentes, semi-dependentes e independentes de formações florestais (Silva, 1997). de Lima (2003) 
demonstrou esta peculiaridade para aves do Cerrado, onde a associação das matas ribeirinhas ao 
cerrado lato e sensu stricto, aumentava a diversidade do grupo. O aumento desta diversidade de modo 
geral também aumenta a capacidade de dispersão de sementes por via zoocórica, sem contar pela 

própria água. 

2 Contexto local 

A conectividade da paisagem é definida como a capacidade desta de permitir o fluxo da matéria 
(espécies, indivíduos, genes) por sua estrutura espacial. A conectividade pode variar de acordo com a 
capacidade da matéria de permear ou percolar a paisagem. No caso específico, a paisagem é o conjunto 
rio Tocantins, mais afluentes e os elementos bióticos e abióticos associados (flora, fauna e diversidade 
geológica). Neste sentido a análise do impacto do empreendimento em nível da paisagem deve 
englobar todos estes elementos. 

Diante deste papel fundamental das matas-riparias e os cerrados associados, o enchimento do 
lago para a UHE de Ipueiras e a construção física da barragem irão causar vários grandes impactos nas 
populações da fauna e flora presentes por impedir o deslocamento da fauna e a dispersão da flora. O 
reservatório também irá atingir diretamente a Área Prioritária para Conservação número 469, e 
indiretamente, pelo barramento dos rios Manuel Alves e Paranã, as áreas 499 e 482 (figura 1). 

2.1 Ruptura das metapopulações: as populações são divididas em metapopulações que 
interagem entre si (Hanski & Gilpin, 1997). Com as barreiras que seriam criadas pela construção da 
UHE Ipueiras, as metapopulações de diversos grupos poderiam ficara isoladas e conseqüentemente os 
indivíduos não dispersariam entre metapopulações, impedindo o fluxo gênico e o resgate de populações 
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em declínio. Algumas espécies de mamíferos de maior porte sofreriam um grande impacto com a perda 
destes corredores naturais, entre eles espécies ameaçadas de extinção como o Tamanduá Bandeira - 

Myrmecophaga tridactyia, o Lobo Guará - Chrysocyon brachyurus -, a Jaguatirica Leopardus 
pardalis,, a Onça Pintada - Panthera onca , a Suçuarana - Puma concolor e a Ariranha -Pteronura 
brasiliensis. Espécies de aves como o Tuiuiú - Jabiru mycteria, também irão perder os seus locais de 
pouso e nidificação, pois é bastante comum aos indivíduos voltarem ao mesmo lugar para reproduzir. 
As lagoas existentes em dezenas na região que seria inundada, são pontos referenciais para as aves 
aquáticas, várias migratórias. Estas áreas devem ser consideradas pelo Governo Brasileiro como Sítios 
Ramsar. Áreas semelhantes no Vale do Paranã foram incluídas como prioritárias para conservação de 
ambientes aquáticos pela Agência Nacional das Águas, ANA e a ONG TNC em reunião em 2004 com 
especialistas. 

. 	 2.2 Depressão endogâmica: o isolamento entre as metapopulações irá impedir que haja a troca 
de genes entre populações (Meffe & Carrol, 1997). A reprodução dentro da própria população pode 
causar a expressão de genes deletérios para esta espécie. Estes genes diminuem as vantagens evolutivas 
adquiridas o que leva a população à extinção local, ou mesmo a extinção global se a espécie for 
endêmica regionalmente. 

O Boto Tucuxi, Sotaliafluviatilis, por exemplo, que foi avistado várias vezes na região, poderá 
sofrer depressão endogâmica por ficar isolada das demais populações ao longo do rio. Esta espécie que 
está no Apêndice 1 do CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora, http://www.cites.org/)  onde são colocadas as espécies ameaçadas de extinção. A 
IUCN o coloca como DD, o que significa que existem poucas informações sobre a ecologia da espécie. 

2.3 Fragmentação: com o enchimento do lago, manchas de habitat irão ser formadas como 
fragmentos da paisagem original. Estes fragmentos de vegetação estarão sujeitos a mudanças nas 
condições ambientais como umidade, temperatura, vento (Kapos et ai. 1997). Os fragmentos tendem a 
diminuir de tamanho, a aumentar a mortalidade de árvores na borda (devido ao efeito de borda) e 
facilitar a entrada de espécies invasivas e/ou exóticas competindo diretamente com as espécies locais 
(Laurance et ai. 1997). Também ocorre o isolamento das populações e os efeitos acima descritos. 
Espécies da fauna que são mais sésseis como o Coendou prehensiiisi e os tatus, podem ficar isolados 
nestes fragmentos de cerrado ou ilhas. Por outro lado com o enchimento várias espécies da flora 
endêmica do Cerrado, e elementos que mostram a conectividade com a Amazônia, Mata atlântica e 
Caatinga também serão isolados em fragmentos ou ficarão submersos. É importante lembrar que 
espécies novas da flora do Cerrado ainda estão por serem descobertas, algumas com potencial 
farmacêutico precioso (Ratter, com. pess) e isto é perdido com estes empreendimentos. 

3 Contexto nacional e continental 

Redes ecológicas são sistemas de áreas que são interligadas via conexões ecológicas ou físicas. 
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A rede normalmente é composta por áreas núcleo (protegidas ou não), corredores, zonas tampão e, em 
alguns casos, áreas de restauração. Em nível continental, estas redes ecológicas são importantes para 
manter a conectividade original entre os biomas. A Caatinga e o Chaco, por exemplo, possuem vários 
elementos da flora em comum e Cerrado funciona como elemento de conexão entre ambos. Para 
algumas espécies de mamíferos de maior porte, estas redes ecológicas são essenciais para o 
deslocamento. A Onça Pintada, Panthera onca, tem uma ampla distribuição no continente e os 
indivíduos possuem uma grande área de vida sendo dependentes de formações florestais para se 
deslocar. 

O Cerrado tem um importante papel de "caixa d'água" não só nacional mas também 
continental. E é pelos corredores formados pelos inúmeros rios que nascem ou passam por ele que 
acontece o fluxo gênico, o resgate de populações extintas localmente, a comunicação entre os diversos 

. biomas e até a descoberta de novas espécies. Como as espécies não vêem fronteiras, é necessário 
trabalhar em conjunto com os países vizinhos para manter a conectividade natural que existe no 
continente. Neste sentido, é preciso manter uma Rede Ecológica Sul Americana ligando as várias áreas 

núcleo. 

O empreendimento de Ipueiras irá criar mais uma barreira para o estabelecimento da Rede 
Ecológica Sul Americana dificultando o fluxo gênico da flora e da fauna entre vários biomas brasileiros 
e entre estes e os biomas dos países vizinhos.Em particular este empreendimento irá prejudicar o 
deslocamento de algumas espécies ameaçadas de extinção presentes na região como a Onça Pintada - 

Pan thera onca e a Suçuarana - Puma concolor. Mais ainda para a Pteronura brasiliensis que são mais 
ameaçadas que felinos por serem extremamente dependentes das bacias hidrográficas. No caso, esta 
espécie se desloca pela bacia Amazônica e a do Paranã, usando o Bioma Cerrado como conexão entre 

eles. 

4 Conclusões 

Empreendimentos que implicam no desenvolvimento da Nação são extremamente necessários. 
Entretanto, deve ser levado sempre em conta que os recursos naturais que possam ser atingidos por 
estes empreendimentos não são inesgotáveis. Infelizmente, raramente o valor destes recursos são 
incluídos como uma externalidade negativa ao empreendimento, sendo muitas vezes ignorados em prol 
do desenvolvimento. Quem irá pagar este erro serão as gerações futuras. 

Como exposto acima, o Bioma Cerrado é um importante elemento de conectividade tanto 
nacional quanto continental, sendo também considerado a "caixa d'água" sul-americana. Além disto é a 
formação savânica mais biodiversa do mundo, considerado um "Hotspot" de espécies endêmicas. Por 
outro lado, a pressão antrópica é de mega-proporções, com uma estimativa sombria de extinção do 
bioma até 2030 sendo, na região do Vale do Paranã até 2015. A barreira que seria criada pelo 

reservatório de Ipueiras e a barragem per se, iriam causar a ruptura da paisagem com conseqüências 
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desastrosas e irreversíveis para várias espécies, algumas delas endêmicas ao Cerrado. Em especial, a 
supressão do conjunto mata-ripária/mosaico de vegetação cerratense, iria impedir a dispersão de várias 
espécies da fauna e flora, tanto no sentido longitudinal quanto latitudinal. É importante ressaltar que 
esta região em particular é um dos últimos trechos do rio Tocantins com uma paisagem ainda 
preservada, o que aumenta a sua importância como elemento de conectividade. 

O reservatório iria também influenciar de forma negativa algumas importantes áreas de 
conservação, em especial a Área Prioritária para Conservação do Médio Tocantins. Esta área faz parte 

das "Áreas Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e Repartição de Beneficios da 
Biodiversidade Brasileira, conforme a Portaria n 0  126 de 27 de maio de 2004, com a designação de 

número 469, considerada de Extrema importância biológica. Sendo assim, e de acordo com o 

Decreto Federal n0  5.092, de 21 de maio de 2004, no seu Artigo 40,  esta área deve ser considerada para 

. fins de instituição de uma Unidade de Conservação, de acordo com o disposto no Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação. As áreas 499, Vale e Serra do Paranã, e 482, Sul do Tocantins e Manoel 
Alves, também serão atingidas de forma negativa pelo empreendimento em questão. 

Considerando o exposto acima e levando em conta as informações que constam no EIA do AHE 

Ipueiras quanto a real importância biótica da região, é opinião deste parecer que o empreendimento é 

inviável em nível da paisagem e que implicaria em graves conseqüências para a dispersão da fauna e 

flora, não só do Bioma Cerrado mas também dos outros biomas nacionais, e alguns continentais, 

causando ruptur. de metapopulações, depressão endogâmica e a extinção de espécies. 

H 
Maçe o onaF\es de ima, M[Sc; 
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Figura 1. Áreas Prioritárias para a Conservação e afluentes afetados pela AHE Ipueiras. 
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Anexo ao Parecer Técnico 116 - COLIC/CGLIC/DILIQ/IBAMA 

Brasília, 3 de outubro de 2005 

Do Consultor PNUD: Marcelo Gonçalves de Lima 
A: 	 Coordenadora do Licenciamento Ambiental Sra. Moara M. Giasson 
Empreendimento: AHE Ipueiras 
Assunto: 	Considerações sobre o parecer dado por convidados do MME/CGISE 

em reunião técnica sobre o AHE Ipueiras em 20 de setembro de 200 

Foram convidados pelo Ministério de Minas e Energias e o Comitê de Gestão de 
Empreendimentos de Geração do Setor Elétrico para esta reunião os especialistas Angelo 
Agostinho e Mauro Ribeiro (Ictiólogos), Jader Marinho-filho (Mastozoólogo) e Jose Felipe 
Ribeiro (Botânico). Eles apresentaram considerações a cerca da avaliação da 
COLIQ/DILIQ sobre a AHE Ipueiras, proposto para ser construída no rio Tocantins, na 
região de Ipueiras. 

As considerações dos especialistas foram elaboradas principalmente na suposição de 
que o empreendimento será licenciado. As sugestões apresentadas suportam esta visão pois 
tratam de medidas mitigadoras e do que foi chamado de "janela de oportunidade", que 
implica, principalmente, no monitoramento e estudo da extinção local de espécies na área 
do proposto reservatório, e o financiamento destas ações por parte do empreendedor. Além 
disto, é proposto como medida mitigadora a implementação e manutenção de uma unidade 
de conservação na região do Vão Paranã. 

Entretanto, os especialistas são unânimes em dizer que a construção da UHE 
Ipueiras e o enchimento do reservatório trarão grandes impactos ao meio biótico, com 
conseqüências à variabilidade genética de várias espécies, algumas endêmicas ou 
ameaçadas. 

Por outro lado, para justificar o empreendimento e o financiamento de 
monitoramentos e estudos nesta e em outras áreas (e.g Vão do Paranã), foi enfatizado que o 
rio Tocantins já não teria nenhum valor de conservação para algumas espécies, como os 
carnívoros de topo de cadeia (e.g. Panth era onca e Puma concolor), mamíferos aquáticos e 
espécies migradoras da ictiofauna de maior porte. Isto pela existência ou o planejamento de 
instalação de inúmeras hidrelétricas ao longo do rio. 

Foi ainda registrado na ata de reunião com o CEGEX/MME, que as onças não tem 
mais chance de sobrevivência nos biomas Cerrada, Mata Atlântica e Caatinga. Para 
corroborar isto, foi citada uma tese de doutorada realizada no Parque Nacional das Emas 
com estes felinos. 

Também foi colocado que o registro do Cervo do Pantanal é apenas histórico, não 
sendo este encontrado mais na região. 

\1~_ 
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As considerações deste parecerista em relação ao exposto de forma verbal e escrita 
pelos especialistas convidados pelo CGISE/MME na reunião são as seguintes: 

1 - O modelo de leilão de "energia nova" adotado pelo Governo Federal implica no 
licenciamento a priori do empreendimento, antes de ser leiloado. Isto é feito através da 
análise pelo órgão competente, neste caso o IBAMA, do Estudo de Impacto Ambiental e 
Relatório de Impacto Ambiental. A análise não implica, entretanto, na liberação do 
empreendimento. A maior parte das considerações feitas pelos especialistas convidados 
para a reunião com a CGISE/MME, M foi já com a perspectiva da implementação do 
empreendimento. Ou seja, foram considerações relacionadas a medidas de mitigação e 
compensação e não da viabilidade ambiental do empreendimento. 

2 - As únicas considerações feitas sobre o estado atual de conservação da região são 
relacionadas à inviabilidade de fluxo gênico de peixes migradores de maior porte, e de 
carnívoros de topo de cadeia. Estas considerações não são baseadas em estudos na região, 
inclusive citou-se que há falta dos mesmos. 

3 - Em relação aos carnívoros de topo de cadeia, a tese citada, de autoria do pesquisador 
Leandro Silveira da ONG Jaguar Conservation Fund, conclui sobre a necessidade de que 
sejam mantidas ou recompostas as conexões da paisagem para manter a viabilidade das 
populações na região do Parque Nacional das Emas (com.pess). Além disto são necessárias 
estratégias diferenciadas de conservação por espécie. A Onça-Parda (Puma concolor), por 
exemplo, é mais resiliente ecologicamente que a Onça-Pintada (Pan thera onca) e capaz de 
dispersar em ambientes mais abertos. A pesquisa e o monitoramento, que estão sendo 
realizados a mais de 6 anos na região, serviram, inclusive, de base para questionar 
recentemente a construção da UHE de Itu Mirim no rio Correntes, pois o reservatório desta 
iria inundar um importante corredor de fauna ligado ao Parque Nacional das Emas. Dentro 
desta ótica, não é correto afirmar que os grandes felinos estão fadados à extinção nos 
biomas Cerrado, Mata Atlântica e Caatinga. 

4 - As inúmeras hidrelétricas ao longo do rio Tocantins dão um valor de conservação ainda 
maior a região de Ipueiras, por esta ser esta a única com algum grau de conservação e 
ambientes únicos e representativos à região. 

5 - A conservação deste trecho, com a manutenção das Áreas de Preservação Permanentes 
ao longo dos cursos d'água, Reservas Legais, e a criação de uma Unidade de Conservação, 
vão garantir a percolação da paisagem, principalmente no sentido leste - oeste. 

6 - Apesar de ser um registro antigo a presença do Cervo do Pantanal no EIA, quatro 
indivíduos foram capturados durante o resgate de fauna realizado por causa do enchimento 
do reservatório da UHE de Lajeado, e foram transiocados para a região de Ipueiras onde 
existe um ambiente adequado para a espécie. Por tanto, é de se esperar que este cervídeo 
ainda tenha distribuição neste trecho do rio Tocantins. 

7 - Por último, a Biologia da Conservação, como ciência nova e multidisciplinar, trabalha 
com ferramentas intelectuais e técnicas para antecipar, prevenir, e reduzir os impactos 
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ecológicos, e para gerar a informação científica para o embasamento de políticas de 
conservação efetivas e implementáveis. 

Neste sentido, a avaliação do impacto ambiental de um empreendimento deve ser 
feita de forma crítica, com base científica e não por pseudopossibilidades que surgem pela 
abertura de "janelas de oportunismo", como se fom favas contadas a destruição de 
fitofisionomias e a extinção local de espécies. Caso fosse esta a prática geral da "ciência da 
conservação", como foi chamada na reunião técnica, ações de recuperação de populações 
de espécies ameaçadas como o Mico-leão-dourado, o Mico-leão-preto, a Arara azul, entre 
outros, não ocorreriam e apenas teríamos estudos sobre o declínio e extinção destas 
espécies. 

Idealmente, seria interessante aproveitar o atual modelo de leilão de "energia nova" 
para fazer o cruzamento do mapa dos empreendimentos planejados com informações de 
conservação de espécies, unidades de conservação, terras indígenas, áreas militares, para 
antecipar os possíveis impactos ambientais e buscar soluções e alternativas ao 
estabelecimento do empreendimento em caso de conflito, antes de serem ofertadas ao 
certame. 

Marcelo ~, on, alves de 
;

ma 
Biólogo,Dr. Ecologia 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 	 Rub:__________ 
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

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

,-. - 
Oficio n° 4) 12005 - DILIQÍIBAMA 

Brasília, 3 de outubro de 2005. 

A Sua Senhoria o Senhor, 
JOSÉ EDUARDO COSTANZO 
Diretor de Geração e Transmissão da Ipueiras Energia S.A. 
Av. Paulista 2439, 13 ° andar - Cerqueira César 
CEP: 01311-936 - São Paulo/SP 	Fax (11) 3060 9557 

Senhor Diretor, 

1. Reportando-me ao licenciamento ambiental do AFIE Ipueiras, utilizo-me do 
presente expediente para solicitar posicionamento desta empresa quanto ao endosso das 
propostas apresentadas por meio do Oficio n° 1215/SEIMME, protocolado em 26.9.05, e em 
reunião técnica realizada no dia 28.9. 05. 

2. Dentre as inúmeras propostas, consta a "garantia de aplicação de recursos para a 
viabilização e manutenção" de Unidade de Conservação a ser criada em área semelhante à região 
a ser afetada pelo empreendimento, particularmente o Vale do Paranã, além da realização dos 
estudos mencionados nos pareceres técnicos apresentados, tais como estudos dos padrões 
migratórios das espécies da ictiofauna de pequeno, médio e grande porte, desenvolvimento 

. 

	

	tecnológico e teste de eficiência da construção de lagoas marginais artificiais, com 
monitoramento de longo prazo. 

3. A fim de incorporar as propostas à análise da viabilidade ambiental do 
empreendimento, solicito que, caso haja concordância, as mesmas sejam detalhadas e 
encaminhadas oficialmente à esta Diretoria. 

Atenciosamente, 
FAX TRANSMITIDO EM: 

O ±Qí_ 

:ÁVEL: 

:f( NO 

Luiz FeI/pe Kuni 
Diretor de Licenciahiento e Ou 

SAIN A'L L4NORTE - EDIFICIO SF.DFDO IBAMAS,N, BLOCO C", 1' ANDAR - TEL: (061)316-1290 -F.Ax: (061)316-3306 

C DOCUMENTS AAD SEIT1NGS\KUNZAIEUS DOCUMENTOS\OFICIO IPUEIRAS.DO( 	MMD 	PÁGINA 1 	 4 , 10 ,2 W5  
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Peixe-TO, 18 de agosto de 2005 

Senhor Diretor, 

Na Audiência Pública realizada na Cidade de Peixe em data 
de o4 de agosto de 2005, foi debatido com a população de nossa cidade e de 
cidades circunvizinhas, a respeito da construção da Usina de Lajeado, a qual a 
meu modo de ver trará sérias consequências com seus impactos nas áreas 
afetadas, principalmente na Cidade de peixe, que através dos mapas 
divulgados, tem a maior área impactada. 

Para o conl*cimento de Vossa Senhoria, estamos enviando 
cópias de mapas da Associação dos Vazanteiros da Cidade de peixe, que conta 
atualmente com 53 associados, devidamente cadastrados e assentados em 
plena atividade no plantio de hortaliças, milho, arroz etc., conforme 
documentos em anexo, bem como de proprietários de bares, hotel, casas de 
campin e residências. 

Uma vez, como futuros impactados, REQUEREMOS que 
o TRATAMENTO a ser dispensado seja a Relocação às margens do futuro 
lago de Ipueiras e com as mesmas características que ora se encontram. 

Certos de vosso pronto atendimento, desde já agradecemos. 

' Representante. Rua Rui Irineu Silva n° 700 	PROTOCOLO 
/ Peixe-TO, Fones: 3356-1360. 8406-3768 	DILIQ/IBAMA 

N°: 12.251 
DATA:Z4/ 

/
RECEB 

) 	

60naaAment 

1 	 Mal. 1422995 IBP.M 
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL 

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

PARECER TÉCNICO n o  119/2005 - COLIC/CGLIC/DILIQ/IBAMA 

Brasília-DF, 30 de setembro de 2005. 

Técnicos: 	Alexandre Poliastrini - Analista Ambiental/Geólogo 
Edílson Esteves - Consultor Técnico PNUD/Médico Veterinário 
Edivaldo Dias Barbosa - Consultor Técnico PNUD/Biólogo 
Fábio Murilo Tieghi Moreira - Analista Ambiental/Engenheiro Florestal 
Fabíola Schupcheki Cleto - Analista Ambiental/Bióloga 
Luis Gonzaga Toledo - Analista Ambiental/Ecólogo 
Marcus Vinicius Leite Cabral de Melo - Analista Ambiental/Geólogo 

Gw 	À: 	Moara Menta Giasson 
Coordenadora de Licenciamento Ambiental 

Assunto: 	Avaliação do Estudo de Impacto Ambiental e do Relatório de Impacto Ambiental do 
Aproveitamento Hidroelétrico de Ipueiras. 

1-INTRODUÇÃO 

O presente Parecer Técnico tem por objetivo apresentar os resultados da avaliação ambiental do 
Aproveitamento Hidroelétrico de Ipueiras, procedida pela equipe técnica do Ibama, a partir da análise 
tanto do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), documentos 

técnicos estabelecidos na Política Nacional do Meio Ambiente como primordiais na discussão acerca da 

viabilidade do empreendimento, quanto do processo administrativo e todos os documentos nele contidos, 

além das Audiências Públicas realizadas. 

O projeto foi proposto pela Ipueiras Energia S.A., responsável pelos estudos técnicos, dentre os 
quais o EIA/RIMA, o qual foi desenvolvido pela consultora ambiental THEMAG Engenharia e 
Gerenciamento S/C Ltda, tendo sido encaminhado ao Ibama em 7.2.2005 para fins de suporte do 
procedimento de licenciamento ambiental. 

II- CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

O empreendimento, conforme proposto, corresponde a uma usina a ser implantada no rio Tocantins, 
em sua porção média, com potência instalada de 480 MW, distribuída em quatro conjuntos hidrogeradores 

Kaplan de 120 MW cada. A energia firme garantida é de 284,11 MW médios e a disponibilidade de ponta 

será de 417,6 MW. 

De acordo com o projeto, o barramento tem 34,50 metros de altura máxima e 3310 metros de 

extensão, o que proporcionará a formação de um reservatório de regularização, com variação de 9 metros 
(N.A.mín 229,0 m e N.A.máx 236,0 m), com área total de 1066,4km 2 , sendo 110,6 km 2  na calha do rio e 
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955,8 km' de áreas a serem inundadas, abrangendo terras dos municípios de Brejinho de Nazaré, Ipueiras, 

Aliança do Tocantins, Cariri do Tocantins, Chapada da Natividade, Figueirópolis, Gurupi, Peixe, Santa 
Rosa do Tocantins, São Salvador do Tocantins, São Valério da Natividade, Silvanópolis e Sucupira. 

O vertedouro está projetado para possuir 10 vãos, permitindo a descarga de vazão máxima de 

42.000 m 3/s. A vazão máxima de engolimento das unidades de geração é de 2907 m 3/s. O sistema de 

transmissão do empreendimento está previsto para ser interligado ao Sistema Nacional, por meio de LT 

500 kV, na subestação Gurupi. Pela altura da barragem, trata-se de usina de baixa queda. Há a previsão de 

relocação de 17,31 km de estradas (BR-242/TO-280 e vicinais), além de 11 pontes. O custo de implantação 

previsto é da ordem de US$ 650.000.000,00. 

III - HISTÓRICO 

O processo administrativo foi iniciado em 17.1.2003, quando o empreendedor questionou a 

competência do licenciamento ambiental. Foi solicitado posicionamento jurídico junto a PROGE/IBAMA, ow tendo sido emitido em 26.12.2003, por meio do despacho n°4074/2003 - AGU/PGF/PROGE. Durante esse 
intervalo, o empreendedor não se manifestou sobre o assunto. De posse do entendimento sobre a 

competência do Ibama em conduzir o licenciamento, a CGLIC comunicou o empreendedor, por meio do 
oficio n° 188/2004 - CGLIC/DILIQ/IBAMA, datado de 27.2.2004, colocando-se a disposição para elaborar 

Termo de Referência norteador do EIA/RIMA. 

A Ipueiras Energia encaminhou, em 26.3.2004, correspondência CT-EM-IPU-004/04, informando 

que o EIA/RIMA estava finalizado, tendo sido baseado em Termo de Referência emitido pelo Naturatins e 

que aguardaria posicionamento por parte do poder concedente a respeito dos estudos que estavam em 

andamento, tendo em vista a criação, à época, da Empresa de Pesquisa Energética - EPE (lei n° 

10.847/2004). 

Em 30.4.2004, o empreendedor encaminha carta CT-EM-IPU-005/04, por meio da qual formaliza a 

entrega do EIA, tendo ainda apresentado requerimento de Licença Prévia. O Estudo foi restituído ao 

empreendedor em 7.5.2004, por meio do oficio n° 271/2004 - DILIQ/IBAMA. Nesta comunicação, o 

Ibama justifica seu ato administrativo, informando a Ipueiras Energia da necessidade de que o mesmo 

solicitasse um Termo de Referência para elaborar os estudos, que em muito difere, em termos conceituais, 
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	daquele termo emitido pelo Naturatins, posicionando-se favoravelmente que os estudos e levantamentos de 

campo até então desenvolvidos fossem aproveitados na elaboração/reestruturação de um novo EIA/RIMA. 

Após realização de vistoria técnica na área do empreendimento (período de 17 e 18.6.2004), foi 

finalizado o Termo de Referência, tendo sido expedido ao empreendedor em 25.6.2004, por meio do ofício 
n° 371/2004 - DILIQ/IBAMA. A Ipueiras Energia protocolou o Estudo em 23.9.2004. Após análise do 
documento, objetivando verificar se estava em acordo com o TR fornecido, emitiu-se posicionamento em 

24.11.2004 (oficio n° 643/2004 - DILIQ/IBAMA), informando que o EIA/RIMA diferia do TR em 

questões importantes, devendo ser reformulado. 

Em 7.2.2005, a Ipueiras Energia encaminhou versão final do EIA/RIMA, o qual teve o aceite do 

Ibama, que o remeteu a GEREX/TO, ao Naturatins, ao IPHAN e à FUNAI. O edital de disponibilização 

para o público foi publicado em 5.5.2005. 

No período de 2 a 10.8.2005, foram realizadas seis Audiências Públicas nos municípios de Ipueiras, 

Brejinho do Nazaré, Peixe, Gurupi, Santa Rosa e Silvanópolis. 
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Em 21.9.2005, o NATURATH'4S encaminha oficio com as considerações técnicas acerca do 
EIA/RIMA. 

Em 23.9.2005, o IBAMA recebe, mediante oficio n° 1215/2005/SE/MME, documento anexo 
intitulado Registro da Reunião Técnica sobre o Aproveitamento Hidrelétrico Ipueiras. 

IV - ANÁLISE 

Neste item, prevê-se a avaliação dos principais tópicos abordados pelo proponente do 

empreendimento ao longo do EIA, dentre os quais cabem ser destacados as alternativas tecnológicas, o 

diagnóstico ambiental, a avaliação dos impactos ambientais (conforme proposto pelo empreendedor), além 

das medidas mitigadoras. Por fim, este documento pretende tecer algumas considerações sobre possíveis 
impactos decorrentes do empreendimento, não considerados no Estudo. 

ALTERNATIVAS TECNOI ÓCICAS E L0cAcL0NAIS 

O EIA traz breve discussão sobre as alternativas tecnológicas e locacionais do empreendimento. No 

primeiro caso, apresenta discussão acerca da evolução da energia elétrica na matriz energética do Brasil, do 

potencial hidrelétrico, dos programas de governo em desenvolvimento para a alteração do perfil da matriz, 

com o incremento de novas fontes de energia, como a térmica a gás, as fontes alternativas (PCH's, 

biogeração, energia cólica e solar, entre outras) e as possibilidades de geração nuclear. Refere-se apenas aos 

custos de implantação e operacionais destes empreendimentos para atingir a óbvia conclusão de que a 

energia hidráulica ainda é a mais viável. A discussão não é aprofundada por não abordar a questão 

ambiental e seus custos. Também não apresenta alternativas capazes de fornecer o mesmo quantitativo 

energético ao sistema, correlacionando o valor empregado no desenvolvimento do AHE Ipueiras com 

possíveis valores a serem empreendidos em tais empreendimentos alternativos. 

Quanto às alternativas locacionais, apresenta a descrição do histórico de desenvolvimento dos 

estudos de inventário do rio Tocantins, tanto para a divisão de quedas originalmente selecionada, quanto 

para aquela atualmente em vigência, após a revisão que alterou e dividiu o eixo Peixe nos eixos Peixe 

Angical, São Salvador, Paranã e Barra do Palma. Os estudos enfatizaram a diferença de energia adicionada 

(106MW médios ou 27 % da energia do eixo Ipueiras) versus as dificuldades e incertezas das condições de 
construção e fundação das alternativas de eixo a montante, não mostrando com clareza suas vantagens e 
desvantagens ambientais, com especial deficiência sobre a área de inundação. 

Posteriormente ao EIA, o empreendedor encaminhou, para atendimento ao oficio 325/2005 - 
DILIQIIBAMA, o Relatório 6292-01-GL-830-RT-00435, o qual continha mapas com cobertura vegetal e 
uso do solo e limites do reservatório para as alternativas de nível d'água máximo normal nas cotas 234,0m, 

235,Om e 236,0m. Encaminhou ainda o relatório Resumo das condições geológicas dos eixos alternativos 

do AHE Ipueiras, no qual apresenta as características geológico-geotécnicas dos eixos de barragem 

propostos (eixo Ipueiras, eixo Santo Antônio, eixo Croá e eixo Croá Montante) obtidas a partir de 

investigações específicas - sondagens. 

Ressalta-se que os dados complementares apresentados possibilitam a avaliação ambiental do 
empreendimento, o que não ocorreria, caso o Ibama dispusesse apenas dos dados presentes no EIA. A partir 

da análise dos dados apresentados, percebe-se que a variação de cotas implica em pouca alteração nas áreas 
consideradas mais bem preservadas, que são os rios Formiga, Manuel Alves da Natividade e São Valério. A 

variação mais significativa corresponde às diferentes localizações de eixos de barragem, devendo nortear a 

avaliação da viabilidade ambiental. 
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Em relação à área a ser inundada, da forma como foi proposta (eixo Ipueiras), a diferença entre a 

cota máxima e mínima indica uma área sujeita ao deplecionamento bastante extensa (cerca de 640 km'). 

Embora esta área esteja exposta em cerca de 6% do tempo considerando o histórico hidrológico da região, o 

sistema operativo poderá determinar sua exposição por tempo maior. Independente do tempo de 
deplecionamento, tal situação se traduziria em sérios transtornos para a população lindeira ao reservatório, 

com conseqüências sobre a qualidade de água, segurança da comunidade, desenvolvimento de vetores e 

macrófitas, invasão de animais e pastagens. 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

A equipe técnica responsável pelo EIA definiu três áreas de abordagem para realização do 

diagnóstico ambiental, que são: a área de influência indireta (Ali), com a qual se relacionam processos 

fisicos, bióticos e sociais em abrangência regional com efeitos secundários; a área de influência direta 
(AID), onde se dão os efeitos primários das inter-relações espaço fisicolbiótico/social e empreendimento; a 

.  área diretamente afetada (ADA), correspondente, territorialmente, ao espaço de intervenção fisica do 

empreendimento (obras). 

Neste contexto, apresentar-se-á, a seguir, uma avaliação descricional dos temas relacionados ao 

ambiente fisico e biótico, além do componente social, julgados relevantes e caracterizados no EIA. 

MEIO FÍSICO 

Os estudos do meio físico para o empreendimento abordam aspectos relacionados ao diagnóstico do 

clima, dos recursos hídricos, da geologia e geomorfologia, da pedologia e aptidão agrícola das áreas 

influenciadas pela usina proposta. As áreas influenciadas, por sua vez, podem ser definidas como Área de 

Influência Indireta - Ali e Área Diretamente Afetada - ADA, correspondendo, respectivamente, a bacia 

contribuinte ao reservatório e as áreas destinadas à formação do reservatório e implantação da barragem, 

canteiro de obras, áreas de empréstimo e bota fora e obras de apoio. 

No geral, para a caracterização da AlI, foram utilizados dados secundários coletados em literatura, 

principalmente em estudos de aproveitamentos hidrelétricos implantados ou em implantação, além do 

4 projeto Radambrasil. Alguns temas foram abordados restritamente a partir de dados secundários, tais como 

clima e recursos hídricos. Na ADA, foram realizadas campanhas de campo de reconhecimento dos temas 

apresentados. 

O clima foi diagnosticado a partir da dinâmica atmosférica, da definição dos setores climáticos e 
dos fatores que o compõem, tais como precipitação, temperatura, evaporação, ventos, umidade, insolação, 

apresentando-se, posteriormente, o balanço hídrico da região. Todos os fatores foram obtidos em estações 
localizadas próximas ao empreendimento proposto, apresentando espectro de dados significativo. Diante da 

avaliação, percebe-se que a região apresenta, entre outubro e abril, excedente hídrico capaz de aumentar a 
capacidade hidráulica do rio Tocantins (e conseqüentemente do possível reservatório a ser formado), 

havendo déficit nos meses seguintes. Há que se ressaltar que esta avaliação é especialmente importante para 
o cronograma de implantação do empreendimento, já que por questão de conveniência, praticidade e de 

segurança, algumas etapas devem ser realizadas neste período. Caracterizou ainda o regime de ventos 
atuantes na área do empreendimento, os quais podem interferir na formação de ondas no reservatório, 

impacto que pode ser significativo em casos específicos (instabilidade de encostas e até mesmo na 

navegação). 
1. 
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O regime fluvial da região foi caracterizado no Estudo a partir da análise de dados fluviométricos 

obtidos em postos localizados nos rios Tocantins e os principais afluentes contribuintes ao possível 

reservatório, que são o Manuel Alves da Natividade e o Santa Teresa. Cabe destacar que o número de 

postos a montante do eixo projetado para Ipueiras é pequeno, no total de seis. Existem ainda sete postos 
limnimétricos, todas as réguas dispostas ao longo do rio Tocantins. Ressalta-se que foi apresentada figura 

que mostra a sazonalidade das vazões médias mensais, a qual tem comportamento compatível com a 

pluviosidade da região. Destaca-se que o Estudo não apresenta abordagem relacionada ao cálculo das 

vazões típicas para definição hidráulica de um empreendimento hidrelétrico, tais como Q7,I0, Q,, entre 
outras. Toda a abordagem baseia-se em tabela com os valores médios mensais no posto de Peixe, no 

período de 1974 a 1998. Não há descrição do regime hidráulico dos principais afluentes, características 

sedimentométricas, entre outros aspectos. 

Para a caracterização geológica da região, desenvolveu-se mapeamento nas escalas 1:500.000 e 

1:100.000 respectivamente para as áreas de influência indireta e direta, feita por interpretação de imagens e 

fotos aéreas. O Estudo apresenta descrição, a partir da compilação de dados secundários, das unidades 

litoestratigráficas que ocorrem tanto na área de influência indireta como na área diretamente afetada. Aqui, 

S 
neste parecer, não se discute a abordagem apresentada, mas apenas deve-se citar que apesar das unidades 

descritas estarem corretas, a abordagem não corresponde às definições mais atuais acerca do 

desenvolvimento geológico da região. O Estudo apresenta conceitos atualmente em desuso ou, no mínimo, 

controversos, tais como Faixa de dobramentos Uruaçu. Ressalta-se também que a descrição das unidades 

regionais é muito sucinta, tendo apenas o caráter informativo. Visitas de campo, ainda que não 

sistematizadas, procuraram demonstrar que o que está descrito no Estudo foi conferido em campo, não 

havendo um novo mapeamento, em escala adequada, principalmente para a área do reservatório e para os 

eixos propostos. 

Tal mapeamento, em escala de maior detalhe, justificar-se-ia para o desenvolvimento do projeto 

(principalmente da escolha do eixo com menores problemas estruturais), já que se trata de região que sofreu 

vários eventos tectônicos, podendo ser considerada como de estruturação complexa. Há ainda o fato de 

poder registrar, por paragênese, uma gama de recursos minerais importantes que poderiam ter sido mais 

bem avaliados. O que se apresenta no Estudo é apenas a relação dos processos minerários identificados na 
região, não havendo discussão mais aprofundada acerca da potencialidade mineral. Dentre os processos 

citados, identifica-se a presença de pedidos para pesquisa de minerais metálicos tais como ouro, além de 
gemas (berilo e diamante) e materiais de construção (areia, cascalho, argila e rocha ornamental). Cabe ainda 

destacar que o evento gerador das rochas graníticas proporcionou, em regiões semelhantes e próximas a do 

empreendimento, mineralizações estaníferas, além de rochas pegmatíticas para as quais associam-se 

mineralizações de esmeralda, turmalina, entre outras gemas. 

Ressalta-se que existe a necessidade de o empreendedor manter sempre atualizada tal listagem, de 

forma que no momento de se estabelecer as negociações, empreendedor e detentores de títulos minerários, 

não ocorram problemas. Sugere-se ainda recomendar o empreendedor a manter contato com o DNPM a fim 
de bloquear a área de influência diretamente afetada pelo empreendimento. Por fim, cumpre destacar que o 
rio Tocantins é um local tradicionalmente exportador de areia, não tendo sido observado no EIA nenhuma 

referência às possíveis dragas que nele (na área influenciada pelo AHE) operam. 

Não faz parte do conteúdo apresentado no EIA o detalhamento geológico-geotécnico da região do 

eixo da barragem, nem de eixos alternativos, além das jazidas de empréstimo de materiais. O Estudo não 

demonstra a existência nem a localização, caso tenham sido realizadas, de sondagens para tal investigação, 
não tendo abordado, assim, a caracterização geotécnica dos materiais aflorantes na área de influência direta 

do reservatório, principalmente para as rochas que servirão de fundação para o barramento. 

5/40 

- 



. 

ri 
LA 



Folha: 430 
Proc.: 310103 

Rubca: _____ 

Em complementação a esta deficiência ao EIA, foi protocolado um relatório denominado Resumo 

das Condições Geológicas dos Eixos Alternativos do AHE Ipueiras. Neste documento, o empreendedor 

descreve seções geológicas elaboradas a partir de sondagens realizadas para os eixos Ipueiras, Santo 

Antônio, Croá e Croá Montante, demonstrando as condições de fundação presentes em cada seção. 

Pelo documento apresentado, percebe-se que apenas o eixo Ipueiras apresenta maciço rochoso com 

boas condições geotécnicas para abrigar as fundações de um barramento do porte do previsto. Trata-se de 

uma região onde afloram rochas granitóides do embasamento, com o terraço fluvial sendo menos 
proeminente. Assim, as rochas granitóides sustentam o relevo, oferecendo condições técnicas para o 

emboque da barragem, possibilitando uma menor extensão para a mesma (3300 m de extensão). Pelas fotos 
dos testemunhos de sondagem, as rochas são isotrópicas, pouco afetadas por eventos deformacionais 

distensivos, tipo fraturamento. 

Para o eixo Santo Antônio, os furos já indicaram características geomecânicas muito pobres, 

inviabilizando o prosseguimento da análise. No caso do eixo Croá, região bem mais aplainada que o 

Ipueiras, afloram sedimentos tipo terraços fluviais, como pode ser observado nos testemunhos de 

sondagem. Por ser mais aplainada, a barragem passa a ter extensão aproximada de 7060 m, com suas 

fundações sendo desenvolvidas em rochas metamórficas tipo gnaisses miloníticos, de características 
geomecânicas inferiores aos granitóides. Trata-se de rochas com planos de fraqueza naturalmente 

desenvolvidos (suave foliação), além de encontrarem-se, segundo os dados apresentados, bem fraturadas, o 

que provocaria a necessidade de tratamento. A espessura dos terraços também é superior, agravando os 

problemas com o tratamento necessário às fundações. 

Decidiu-se estudar ainda um eixo alternativo, o Croá Montante, no qual o maciço rochoso apresenta 

características geomecânicas mais favoráveis que as presentes no eixo Croá. No entanto, a barragem 

permanece numa extensão desfavorável em decorrência do relevo aplainado. Há ainda o problema de 

estanqueidade do reservatório, com os ensaios estabelecidos no Estudo apontando para fugas d'água nos 

níveis de cascalho presentes no terraço fluvial. 

O fato é que a viabilidade ambiental do empreendimento, em termo de sua localização, apresenta 
duas situações distintas: de um lado, a melhor alternativa técnica, avaliando-se apenas os aspectos 

ambientais fisicos, corresponde ao eixo Ipueiras, por apresentar maciço rochoso mais resistente, passível de 

suportar as fundações de um barramento como o proposto, que neste local teria menor extensão (relevo 

sustentado pelo maciço granitóide). Adicionalmente, a localização deste eixo faria com que se incorporasse 

. a vazão de três importantes contribuintes, que são o ribeirão Formiga, os rios Manuel Alves da Natividade e 
São Valério. Entretanto, surge aí a contradição, já que os mesmos correspondem as áreas mais preservadas 
e a alternativa locacional que se observa para não interferir nestas áreas bem preservadas seria a utilização 

do eixo Croá Montante, embora já se saiba de antemão que o mesmo é problemático em termos 
construtivos (extensão da barragem e substrato rochoso para abrigar fundações), carecendo o 

desenvolvimento de um projeto neste local de investigações mais detalhadas. 

No que tange a sismicidade da região, apresenta a descrição e contabilidade dos eventos ocorridos 

ao longo dos anos, relacionando-os. Por não haver uma caracterização estrutural pormenorizada da região, a 

avaliação da indução de sismos por um reservatório, como o proposto, fica prejudicada. Entretanto, cabe 

ressaltar que este seria mais um reservatório de proporção significativa capaz de potencializar o risco de 

indução de sismos, somando-se aos reservatórios de Serra da Mesa, Cana Brava, Peixe Angical e Lajeado. 

Em termos de disponibilidade hídrica subterrânea, a região pode ser caracterizada como de baixa 
importância, por apresentar unidades litoestratigráficas proterozóicas metamórficas, de baixa capacidade de 

infiltração e retenção de água. Assim, a água subterrânea concentra-se mais especificamente em coberturas 

sedimentares recentes (terraços fluviais e aluviões), o que faz com que a disponibilidade hídrica seja 
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subsuperficial, de baixa recarga, com poços pouco produtivos rasos. Por outro lado, por ser pouco profunda, 

esta água subterrânea está mais propensa a sofrer maiores interferências da formação de um reservatório 

artificial, que será responsável pelo desequilíbrio hidrodinâmico de escoamento subterrâneo, especialmente 

nas imediações do próprio reservatório. Tal desequilíbrio pode gerar desestabilização de solos, que são 

naturalmente pouco estruturados, elevação do lençol e surgências induzidas de olhos d'água. O fato de o 

reservatório operar com deplecionamento de cota potencializa estas interferências. Há ainda maior risco de 
contaminação por fontes superficiais tais como lixões, pocilgas, áreas urbanas com baixa infra-estrutura 

sanitária, além de áreas de produção agropecuária intensiva (uso de fertilizantes e agrotóxicos), que não 
parece ser muito relevante na região, mas deve ser motivo de atenção especial. As lagoas marginais ao rio 
Tocantins, diagnosticadas no EIA, podem ser bem afetadas com a nova realidade hidrodinâmica subterrânea 

e devem ser motivo de especial atenção em decorrência da sua importância para a manutenção das 

comunidades aquáticas. 

A área de influência do projeto apresenta solos com baixa aptidão agrícola, evoluídos em substratos 

rochosos proterozóicos (metas sedimentos e terrenos granito- gnáissicos metamorfizados) de características 

químicas restritas, em relevo pouco homogêneo, com depressão escavada pelo rio Tocantins e planaltos 

• entalhados condicionados por processos morfoclimáticos. Nesta última condição, os solos podem apresentar 

alto potencial erosivo, principalmente os cambissolos. Há ainda os neossolos quartzíticos formados a partir 
de sedimentos fluviais recentes depositados pelo rio Tocantins, extremamente desestruturados. O lençol 

nestes é raso, gerando problemas de drenagem, o que seria agravado com a formação do reservatório. Os 

latossolos, em alguns aforamentos, também apresentam problemas de drenagem. 

Cabe ainda destacar a baixa fertilidade natural dos solos presentes na área. A maior fertilidade 

sempre esteve condicionada aos períodos de cheia e de vazante, quando o rio fertilizava naturalmente tais 

terrenos. Após a construção da barragem de Serra da Mesa, com a regularização das vazões do rio 

Tocantins, este efeito foi significativamente diminuído, o que faz com que o efeito negativo do alagamento 
de solos mais férteis, por parte do AHE Ipueiras, também seja diminuído, embora estes sejam ainda os solos 

mais utilizados para cultivo. A fertilidade dos solos é particularmente importante e deve ser bem avaliada 

nas áreas propostas para receber reassentamentos rurais. 

No estudo, observa-se a presença de um mapa das encostas, indicando áreas que apresentam riscos de 

deslizamentos. Porém, é relevante destacar que, aparentemente, não foi contemplado o detalhamento da 

topografia dos terrenos a serem inundados e marginais ao futuro reservatório, ou seja, um mapeamento da 

declividade para as encostas marginais ao empreendimento. Apesar de estar localizado num pediplano 

esculpido ao longo de muitos anos pelo rio, numa região onde as declividades são naturalmente menores, o 
inter-relacionamento entre estes dados com o tipo/potencial erosivo dos solos marginais definirá uma 

avaliação mais precisa acerca de possível desencadeamento de impactos erosivos pelo empreendimento. 
Para a avaliação do potencial erosivo dos solos, não foi apresentada uma abordagem mais consistente 
acerca de suas características geotécnicas, em especial para aqueles julgados mais propensos ao 

desenvolvimento de processos erosivos. Estes estudos podem prever melhor os pontos a serem impactados 
por uma possível elevação do lençol freático, inviabilizando solos e culturas. Além disto, pode definir 

melhor a faixa de preservação permanente a ser mantida Assim, sugere-se cobrar do empreendedor esta 

abordagem, para uma melhor avaliação deste impacto. 

Elevação de lençol pode ser especialmente problemática em áreas urbanas por poder afetar fundações 

de construções tais como casas e prédios públicos, mas também por afetar áreas de produção rural. Há ainda 

o risco de desestabilização de encostas marginais, instituídas em solos pouco estruturados, de características 
geotécnicas pouco coesivas. Assim, um monitoramento destas encostas é a ação minimamente adequada 

para prevenir tal impacto, devendo o empreendedor estar preparado para recuperar áreas importantes em 

que forem detectadas tais interferências. . 
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Também não foi apresentado um cadastramento de poços em utilização. Outro fator a destacar é que, 

tendo em vista o regime de operação da usina (deplecionamento), deverá haver uma flutuação anual no 

nível do reservatório, fator que inibe ou dificulta um equilíbrio hidrodinâmico para o escoamento 

subterrâneo. Trata-se de um impacto ambiental não avaliado e que pode influir sensivelmente no ambiente 
afetado pelo empreendimento, podendo transformar os terrenos marginais ao reservatório em regiões 

alagadiças durante o período de chuvas. 

A abordagem, no Estudo, quanto o assoreamento do reservatório foi realizada de forma sucinta, sem 

que os dados de descarga fossem apresentados, para uma avaliação da vida útil do mesmo. Entretanto, este 

provavelmente parece ser um impacto de menor relevância, em função de os dois barramentos de montante 

reterem o sedimento transportado pelo rio. É relevante citar que a formação de praias marginais no rio 

Tocantins encontra-se comprometida e este novo reservatório irá contribuir para a redução do aporte de 

sedimentos nestas praias, o que pode ser considerado um impacto significativo, tanto cênico, como para as 

comunidades bióticas que delas se utilizam. 

É de se destacar que o rio Tocantins possuía um regime hidrológico muito característico e bem 
definido, fato que propiciava picos de hidrograma na época das chuvas, quando das cheias. Entretanto, após 

. a regularização do rio com a formação do reservatório de Serra da Mesa, o regime fluvial encontra-se 

totalmente regularizado. Os cálculos das vazões de projeto foram tomados levando em conta esta nova 

realidade do rio. 

Avaliação dos impactos relacionados ao meio físico: 

Ao todo, foram relacionados e avaliados no EIA/RIMA quinze impactos ambientais relacionados 

com o meio físico, incluindo os fatores ambientais clima, recursos hídricos e terrenos, a saber: 

• alteração da umidade do ar, ventos e nevoeiro; 
• alteração e variação do nível das águas a montante da barragem; 

• variação do nível de água a jusante da barragem; 

• intensificação dos processos de assoreamento a montante; 

• alteração e variação do nível do lençol freático; 

• acréscimo na disponibilidade de água subterrânea, 

• surgência de águas, perenização e formação de novas áreas úmidas e alagadas, 

• acréscimo da vulnerabilidade dos aqüíferos à contaminação; 

• erosões e movimentos de massa nas encostas marginais; 
• colapsidade dos solos nas encostas marginais; 

• sismicidade induzida; 
• perda de solos com potencial agrícola; 
• interferências com recursos minerais; 
• alteração da paisagem com a formação do reservatório; 

• degradação da paisagem pela execução de movimentos de terra e rocha. 

Com relação à alteração do microclima, a premissa de que poderão ser produzidas condições fisicas 

que melhorem o habitat de espécies de plantas e animais é incoerente com a classificação dada a este 
impacto, tido como de pequena magnitude. Entretanto, existe a possibilidade de ser prejudicial a um habitat 

já em equilíbrio com as condições atmosféricas atuais. 

Com a formação do reservatório, a modificação do regime fluvial, que é o fator indutor dos impactos 

descritos, é de extrema relevância e merece destaque especial. A alteração dos níveis d'água e a mudança 

de regime lótico para lêntico neste trecho específico do rio Tocantins e de seus tributários importantes tais 

como o Manuel Alves da Natividade e Santa Teresa, é indutor de alterações tanto para a biota aquática e 
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terrestre, quanto para a componente social, que terá que ser relocada. Trata-se do último trecho do médio-

alto rio Tocantins a fluir em regime de escoamento fluvial (lótico), correspondendo, a princípio, pelo local 
de refúgio de fauna não adaptada ao ambiente lacustre, sem falar que este trecho representa ainda as últimas 
porções de matas ripárias ao longo do rio Tocantins. 

Tem-se ainda, em função do regime de operação previsto para o reservatório, a previsão de alteração 

anual do nível de água do reservatório, impacto este apontado, mas não efetivamente avaliado. A surgência 
de água e formação de novas áreas úmidas, tida como impacto positivo, parece ter sido incorretamente 

avaliado. Os problemas ambientais que a surgência de água decorrente da elevação do lençol pode trazer é 

provavelmente muito maior que os beneficios apontados. Mesmo estes beneficios (entre os quais destaca-se 
aperenização de lagoas marginais) são discutíveis, visto que o fato destas lagoas se formarem em épocas de 

chuvas e secarem, na seca, tem sua importância ecológica. O fator principal de preocupação reside no fato 
de que tais áreas podem inviabilizar solos produtivos pelo encharcamento e podem ainda prejudicar a 

vegetação marginal ao reservatório, não adaptada a estas condições. 

O acréscimo da disponibilidade hídrica subterrânea traz consigo o aumento da possibilidade de 

contaminação do lençol. A água subterrânea é utilizada na região na condição de poços rasos para 

. abastecimento humano e rural. Torna-se fundamental a preocupação com o cadastramento de poços em 

utilização, de fossas, pocilgas, lixões e demais agentes poluidores, para que se possa efetivamente prevenir 
tal impacto a partir da desinfecção destas áreas. 

A formação do reservatório em si, na fase pré-operação do empreendimento, quando a vazão é 

sensivelmente diminuída para possibilitar a acumulação de água, deve ser motivo de preocupação, para 

permitir a descarga de uma vazão mínima capaz de atender as necessidades ecológicas da região. Assim, 

indica-se que seja realizado um modelamento do enchimento do reservatório a fim de adequar as obras e 
estruturas hidráulicas à vazão ecológica a ser mantida. A formação de remanso no reservatório também é 

relevante. A cota de desapropriação para zonas urbanas impactadas pelo empreendimento deve ser motivo 

de discussão ao longo do procedimento de licenciamento ambiental. Em termos hidrológicos, para se 

trabalhar com um nível de segurança maior, sugere-se a cota de inundação para a cheia com tempo de 

recorrência de 50 anos. Entretanto, valores superiores ao tempo de recorrência de 20 anos podem ser 
discutidos. 

As áreas de remanso serão ainda os locais mais propensos a assoreamento e todos os problemas 

associados, tais como o desenvolvimento de macrófitas. Trata-se de um impacto ambiental não descrito, 
mas que foi indiretamente diagnosticado, em função de estar associado à erosão. Entretanto, apesar dos 
reservatórios de montante reterem grande parte do sedimento transportado pelo rio Tocantins, ainda 

permanece o transporte de material pelo próprio rio e por seus tributários. Os problemas a serem causados 

nas praias devem também ser objeto de discussão. Sem sedimento, não há como alimentar as praias do rio. 

No que tange aos processos erosivos, o comentário a ser estabelecido é o de que a avaliação deste 
impacto por parte do EIA carece de um maior embasamento na caracterização geotécnica e de declividade 
de vertentes e encostas marginais ao futuro reservatório, além da avaliação da elevação do nível do lençol 
freático. Assim sendo, cabe aqui novamente o comentário de que só com a integração destes dados é que se 
pode obter uma avaliação mais precisa deste impacto, além das áreas não diretamente influenciadas, mas 
que são drenadas por cursos d'água que vertem para o reservatório. É importante ressaltar que esta 

avaliação é de fundamental importância para a indicação de um programa de cadastramento e controle dos 

processos erosivos, o qual deverá ser implementado pelo empreendedor em fases posteriores (futuras) do 

processo de licenciamento ambiental. Destaca-se que este é um impacto que ocorre no empreendimento 

como um todo, mas que é muito significativo nas áreas de obras, tais como canteiros, acessos, áreas de 
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empréstimo e bota-fora e que para mitigar este impacto, o empreendedor propôs a implantaço de um 
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas. 

Há de se destacar que outros impactos deveriam ter sido considerados e avaliados no EIA. Um 

exemplo típico relaciona-se a instabilização de encostas marginais, que poderá ser significativo neste 

empreendimento em função de sua regra operativa, influenciado pelas variações do nível de base do lençol 

freático, já que o fluxo de migração das águas no lençol terá dificuldade em se estabilizar, possibilitando 

escorregamentos/erosão. As ondas formadas pela ação dos ventos na camada superficial das águas do 

reservatório também representam um agente impactante potencialmente causador de erosão em 
encostas/taludes desnudas. 

A ocorrência de sismos induzidos é outro impacto ambiental inerente à formação do reservatório, 
possuindo menor relevância, neste caso específico, por o empreendimento localizar-se em ma zona 

intraplacas bastante estável tectonicamente. Entretanto, o risco ambiental de o peso do volume de água 

acumulado reativar antigas zonas (fraturamentos/falhamentos) instáveis permanece. 

Ainda de acordo com a avaliação de impactos estabelecida, a interferência do empreendimento com 

áreas de autorizações e concessões minerais é tida como de baixa magnitude. 

MEIO BIÓTICO 

VEGETAÇÃO 

Este item teve como objetivo identificar, qualificar e quantificar a vegetação que será iireta ou 

indiretamente afetada pela implantação do empreendimento, buscando caracterizar, hierarquizar e analisar 

os impactos positivos e negativos oriundos da implantação e operação do empreendimento, bem como as 

medidas de controle e mitigação possíveis e sua potencial eficiência. 

Os levantamentos referentes à vegetação, principalmente na AlI, foram realizados utilizando-se de 

dados secundários, obtidos por meio de bibliografias especializadas, consultas a centros de pesquisa, e 

informações geradas por outros estudos ambientais realizados na área, como por exemplo, o EIA/RIMA da 

UHE Lajeado e da UHE Peixe Angical, respectivamente a jusante e a montante do eixo proposto para o 

AHE Ipueiras. 

Além do material bibliográfico, foi gerado um bom material de reconhecimento, com mapas 
temáticos em escala suficiente para a percepção de detalhes importantes da vegetação, subsidiados por 
imagens de satélites e um conjunto de ortofotocartas. Na AID, além da utilização de dados secundários, 
foram realizadas duas campanhas de campo nos períodos de 2 a 17.12.2001 e 2 a 12.7.2002, buscando 
englobar, respectivamente, os períodos de chuva e seca na região. 

Considerou-se satisfatória a abordagem metodológica empregada nos estudos florísticos e 

fitossociológicos, proporcionando condições suficientes para a avaliação da viabilidade do empreendimento 

em relação aos possíveis impactos causados sobre a vegetação. Porém;ess alta- se que o esforço amostral foi 

apenas regular, devido à baixa intensidade amostrada em relação à área total afetadas. NãD houve 

apresentação das curvas espécie-área, o que não tomou possível vislumbrar adequadamente a suficiência 

das parcelas utilizadas, em amostrar representativamente a flora da região afetada. Porém, o grande volume 

de estudos feitos na região, com destaque para os estudos das UHE's Lajeado e Peixe Angical e São 
Salvador, bem como os bons mapeamentos da área proporcionam subsídios suficientes para uma boa 

caracterização da área de influência do empreendimento. 
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A vegetação da área onde será instalado o empreendimento é composta por um mosaico de tipos 

fisionômicos diferenciados entre si, pelas condições de solos, clima, relevo, sistema de drenagem e 

influências antrópicas, específicas de cada sítio, o que confere aos mesmos, diferentes composições 

florísticas e estruturais (estrutura horizontal e vertical), conforme denota a tabela apresentada no EIA: 

Classes Áreas (ha) *Percentual (%) 

Áreas Úmidas 619 0,7 
Cerrado Aberto 10.947 11,4 
Cerrado Denso 23.636 24,7 

Florestas Estacionais de Interflúvio 83 0,1 
Formações Ripárias 23.953 25,0 

Formações Secundárias 2.035 2,1 
Lagoas 421 0,4 

Mosaico de Vegetação em Ilhas 170 0,2 
Pastos 11.446 12,0 

Campo/Pasto Sujo 22.440 :23 ,4 

Total 95.750 100 

• 	
* Percentual referente à área efetivamente alagada (957,5 km), de acordo com o EIA/RIMA. 

De acordo com as informações apresentadas no EIA, as áreas de Cerrado predominam, englobando 

pouco mais de 36% da área efetivamente alagada, ou seja, aproximadamente 35.000 hectares. Essas áreas 

encontram-se divididas basicamente em dois tipos: áreas de cerrado denso, com cobertura arbórea variando 

de 50 a 70% com a presença de indivíduos de maior porte e a formações de dossel com alto grau de 

continuidade, e áreas de cerrado aberto com cobertura arbórea variando de 20 a 50% com a formação de um 
estrato arbustivo-arbóreo, sem a formação de um dossel contínuo. 

Estas áreas apresentam-se em estágio regular de conservação, apresentando boa diversidade de 

espécies conforme denotam os índices de Shannon calculados nos levantamentos fitossociológicos, 

razoável padrão de conectividade entre os fragmentos, apesar das intervenções antrópicas em algumas 

áreas, principalmente com agricultura e pecuária. As mesmas ainda mantêm parte das características 

originais, proporcionando condições adequadas para a manutenção de diversas espécies da fauna local. 

As formações ripárias, englobando matas ciliares e de galeria, e as formações definidas como 

secundárias, juntamente com as formações de ilhas, lagoas e áreas úmidas, ocupam quase 28,5% da área, 
com cerca de 27.200 hectares. Essas formações estão concentradas principalmente nos tributários, a saber: 
rios Formiga, Manuel Alves da Natividade, São Valério, Santo Antônio e Santa Teresa. 

Essas formações traduzem-se nas áreas de maior importância na região do Estudo, devido 

principalmente ao seu ótimo nível de preservação, com grande diversidade de espécies e alto grau de 
conectividade, proporcionando ambientes propícios a uma significativa variedade de espécies da flora, com 

a presença de espécies importantes como, por exemplo: Astroniumfraxin(folium (gonçalo alves), Hyrnenaea 

courbaril (jatobá), Cariniana estreilensis (jequitibá branco), Myracroduon urundeuva (aroeira do sertão), 

Tabebuia impetiginosa (ipê roxo), Copafera langsdorfii (copaíba), Calophyllum brasiliense (guanandi), 
além de várias espécies de orquídeas e bromélias. 

Os estudos apontam que a vegetação presente nos tributários encontra-se em melhor estado de 
conservação do que a presente no rio Tocantins, devido a uma série de fatores, entre os mais importantes, 
sem dúvida, é a dificuldade de acesso a essas áreas, em função de uma estrutura viária deficiente, bem 

como a presença dos centros urbanos mais concentrados ao longo do rio principal, o que diminui a pressão 

antrópica sobre essa vegetação. O rio Santa Teresa em seu terço final encontra-se dentro da APA do mesmo 

nome, de jurisdição estadual, o que lhe confere um grau maior de proteção. 
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Essas áreas apresentam-se contínuas, salvo poucas interferências antrópicas pontuais, e propiciam a 

formação de ambientes com estrutura complexa, compostos de diferentes estratos (arbóreo, intermediário e 

arbustivo), proporcionando condições ideais para o abrigo e deslocamento da fauna dependente dos 

ambientes florestais, escassos na região, devido ao intenso uso agrícola e a pecuária, além dos vários 

barramentos ao longo do rio Tocantins que acabam por alagar na sua maior parte os ambientes ripários. 

As áreas ripárias têm papel fundamental como corredores de biodiversidade ao longo dos tributários 
e na transição entre essas áreas e as áreas de cerrado e floresta de interflúvio, conforme enfatiza o 

EIA/RIMA: "Salienta-se a importância das formações ripárias (florestas de dique, paludosas e aluviais) 
como elementos constituintes do domínio dos cerrados, contribuindo para a diversidade da paisagem e 

de espécies ao formarem ambientes florestais, mésicos e palustres, que recortam as fisionomias 
xeromórfas e abertas dos interflúvios. Conforme verificado no Diagnóstico do Meio Biótico, são 
ambientes adequados a várias espécies de aves florestais e semi-aquáticas, bem como de anfíbios, 

quando em associações a varjões". 

"Assim, a presença de formações ripárias ao longo do rio Tocantins e de seus tributários 
propiciam condições favoráveis à ocorrência de espécies menos tolerantes à grande insolação e ao stress 

.  hídrico. Correspondem a ambientes umbrófilos e higrófilos presentes em uma região onde predominam 

os ambientes xéricos (Cerrados)". 

O conjunto formado pelas florestas ripárias, áreas úmidas, lagoas marginais, juntamente com parte 

das florestas de interflúvio constituem um mosaico característico de planície de inundação existente na área. 

Formação essa de ocorrência singular em todo o trecho da bacia e de importância fundamental para a 

manutenção de várias espécies dependentes deste tipo de ambiente, conforme destaca o EIA/RIMA: "Cabe 

destacar, também, que os rios Santa Teresa e Santo Antonio, no trecho da Ali, possuem áreas de 
planícies sujeitas a inundações e que esta característica, somada a vegetação ripária, relativamente bem 
preservada, constituem habitats de grande importância para a reprodução e o desenvolvimento de larvas 

e formas juvenis de peixes". 

Cerca de 23,5% da área é ocupada por vegetação típica de Campo Cerrado que, no Estudo, foram 

denominadas como pasto sujo, porém apesar de estarem sujeitas a algum grau de influência antrópica, são 

formações naturais desse ambiente, abrigando espécies típicas, devendo ser elencados e ponderados de 
maneira cuidadosa os possíveis impactos do empreendimento neste ambiente em particular. 

Pode-se concluir com base nos dados apresentados no EIA/RIMA que cerca de 88% da área a ser 
. efetivamente alagada corresponde a formações vegetais naturais da região, sendo que cerca de 50% destas 

formações encontra-se entre bom e ótimo estado de conservação, o que denota a importância dessas áreas 

na manutenção da biodiversidade local e regional, conforme explicitado no EIA: "A formação do 

reservatório determina solução de continuidade de extensas faixas que propiciam ambientes mésicos e 
paludosos na área nuclear do domínio dos cerrados (. ... ) 25% da área encontra-se revestida por 
formações ripárias, que constituem remanescentes necessários à presença de muitas espécies. A 
formação do reservatório tem como conseqüência a perda desta vegetação ao longo de 140 km do rio 
Tocantins e por até 340 km nos tributários, promovendo uma severa descontinuidade". 

"Vale lembrar que esta barragem soma-se a outras duas: UHE Luís Eduardo Magalhães, a 
jusante e AHE Peixe Angical, a montante, o que implica em eliminação de um fragmento de vegetação 

ripária situado entre os dois barram entos acima citados". 

Neste sentido, cabe salientar que este mosaico de formações vegetais representa a última porção 

neste trecho do rio Tocantins, e que, com o deferimento do empreendimento, o meio ambiente seria 

subfraÏdo de forma negativa para o sistema local. 7 
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Avaliação dos Impactos Relacionados à Vegetação 

Ao todo, foram relacionados e avaliados no estudo três impactos ambientais relacionados 

especificamente com a vegetação, a saber: 

• aumento da pressão antrópica sobre a vegetação; 

• supressão da vegetação pelo enchimento do reservatório; 

• conseqüências na vegetação decorrentes da fragmentação e alteração de ambientes; 

. Aumento da pressão antrópica sobre a vegetação 

Para a implantação do empreendimento, uma série de ações são necessárias, dentre elas a 

construção do canteiro de obras, alojamentos, estruturas de apoio em geral, isso somado a abertura de vias 
de acesso, incrementando o trânsito de pessoas e equipamentos, potencializando possíveis impactos diretos 

sobre a vegetação. O alagamento de áreas atualmente utilizadas como pastagem ou cultivos agrícolas vai 
sem dúvida originar demanda para a abertura de novas frentes de desmatamento objetivando a conversão de 

novas áreas para reposição às atingidas. 

O processo de reassentamento da população atingida pode ser também um importante indutor de 

impactos negativos sobre a vegetação, urna vez que novas áreas devem ser selecionadas para repor as 

perdidas. Um exemplo atual esta ocorrendo na implantação da UHE Peixe Angical onde parte da população 

reassentada selecionou como área preferencial para reassentamento uma área com remanescentes bem 

preservados de Cerrado, como constatado em vistoria técnica ao empreendimento citado. 

A definição exata da magnitude deste impacto é tarefa dificil uma vez que dependerá não apenas do 

empreendimento mais de fatores externos, como políticas locais de incentivo a migração para a região e as 

estratégias de desenvolvimento a serem implementadas, além da infra-estrutura de controle e fiscalização 

existente, que deverá atuar no sentido de evitar e/ou mitigar os possíveis impactos negativos à vegetação, 

oriundos dos fatos citados acima. 

De qualquer forma, é consenso que o empreendimento, direta e indiretamente, vem a contribuir para 
a perda de áreas urbanas e agrícolas em função do enchimento do reservatório, e vai fomentar a 

dinamização da economia regional, aumentando o aporte de pessoas que virão em busca de oportunidades 
de emprego e renda e que, sem dúvida, irão aumentar a pressão antrópica sobre os recursos naturais ainda 

existentes na região. 

O estudo propõe como forma de evitar e/ou mitigar esse impacto ações gerais de fiscalização e 

controle, resgate de germoplasma, revegetação e a implantação de uma unidade de conservação. 

Entende-se que as ações de fiscalização e controle, apesar de eficientes, são dependentes das 

políticas públicas implementadas pelas administrações locais, fugindo da alçada do empreendimento. 

Porém, na vistoria técnica, pode-se perceber que, apesar do trabalho dos órgãos de meio ambiente, o 
desrespeito à legislação ambiental é uma constante na região, com intensos desmatamentos, muitas vezes 
em áreas de preservação permanente, para expansão agrícola e ocupações humanas. Essa realidade leva a 

acreditar que o empreendimento pelos fatores discutidos acima agravará mais ainda a já ruim situação do 

meio ambiente local. 

A manutenção de um banco de germoplasma, bem como açõç de revegetação e implementação de 

uma unidade de conservação, são apenas medidas paliativas, uma vez que não irão recuperar a maior parte 

ambientes perdidos, com destaque para as formações ripárias que serão alagadas, conforme destacado 

no EIA: "Como as características pedológicas nas margens do futuro reservatório serão distintas 
qylas dos diques marginais dos rios, não se espera a recuperação natural da floresta-de-galeria na 

faixa limítrofe ao lago. Assim, os novos ambientes ribeirinhos serão diferentes dos que atualmente 
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caracterizam as margens dos cursos d'água. Alem disso, as variações de nível d'água na faixa de 
depleção do reservatório promoverão alternadamente exposição e submersão do solo, dificultando o 
estabelecimento de processos sucessionais". 

Portanto, em função do exposto acima, considera-se esse impacto de grande importância, 

irreversível, e as medidas de mitigação propostas com pequeno potencial de eficiência. 

o Supressão de vegetação pelo enchimento do reservatório 

Analisando este impacto numa escala macro-regional, percebe-se a grande relevância da perda de 

vegetação em áreas de Cerrado, principalmente pelo fato do mesmo atualmente contar com mais de 45% de 

suas áreas originais convertidas em pastagens e culturas agrícolas, com destaque para a soja, número esse 

que vem crescendo exponencialmente nos últimos anos. 

Apesar do Bioma Cerrado abrigar em tomo de 5% da diversidade de fauna e flora mundiais e um 

terço da biota brasileira, de acordo com dados da Diretoria de Ecossistemas do Ibama, apenas 1,7% de sua 

área está legalmente protegida em unidades de conservação de proteção integral, contra 6,31% dos 

Ecossistemas Costeiros e 4,83% da Amazônia. 

O AHE Ipueiras alagará pouco mais de 84.000 hectares de vegetação nativa, área equivalente ao 

Parque Nacional Grande Sertão Veredas (antes de sua recente ampliação) ou três vezes maior que o Parque 

Nacional de Brasília. Deste montante, mais de 50.000 hectares encontram-se em bom estado de 
conservação, representando em áreas bem preservadas, uma vez e meia a área do Parque Nacional da 

Chapada dos Guimarães. Serão afetados ainda cerca de 17.200 hectares da APA de Santa Teresa (estadual), 

o correspondente a 35% de sua área total. 

Como destacado anteriormente, a vegetação presente na área devido a sua estrutura diversa e seu 

grau de conservação, exercem um papel fundamental a manutenção da biodiversidade local, conforme 

destaca o EIA: "A vegetação é um dos contribuintes bióticos dos ecossistemas, mas exerce também 
importante papel estruturador de habitais, formando ambientes adequados à presença de espécies 
vegetais e animais dependentes da sombra da mata. Quanto mais complexa sua estrutura vertical, maior 

a possibilidade de estabelecimento de comunidades bióticas mais ricas e mais diversas". 

É importante destacar que as alternativas possíveis de redução da cota de alagamento de forma a 

manter a viabilidade técnica e econômica do empreendimento, não proporcionaram diminuição expressiva 

do impacto negativo sobre a vegetação, uma vez que ainda comprometem a integridade da maior parte das 

áreas compostas pelas formações ripárias, ilhas, lagoas e parte das formações secundárias e florestas de 

interflúvio, além de isolarem importantes fragmentos de cerrado denso e aberto. Os resultados simulados da 
alteração de cotas indicaram que além do impacto sobre a vegetação, a supressão de ambientes úmidos e 
lagoas continuaria a ser severamente afetada. Estimativas porcentuais indicam que tais ambientes 
apresentariam redução de impactos da ordem de 100 a 150% em termos de área, enquanto os ambientes 
terrestres teriam seus impactos reduzidos em torno 45% em cotas bem inferiores a 234. Desta maneira, o 

estudo reforça a importância das áreas úmidas e lagoas no ecossistema regional do AHE Ipueiras. 

Outra alternativa possível no sentido de evitar danos a parte da vegetação seria a alteração do local 

proposto para o eixo da barragem, porém já discutido neste parecer técnico, os locais alternativos não 
possuem estrutura geológicalgeotécnica adequadas para comportar o novo eixo, sendo também significativa 

a perda em energia disponibilizada ao sistema interligado, aumentando muito a relação custo/beneficio do 

projeto, com conseqüência de se promover o encarecimento da energia ofertada ao consumidor final. 

A relação entre energia gerada e área alagada pelo AHE Ipueiras é de 0,45 MW/km 2 , sendo a pior 

entre todas as hidrelétricas existentes e propostas até a presente data para o rio Tocantins. Como exemplo, a 
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relação para as UHE's de Peixe Angical e Lajeado são de aproximadamente 1,54 MW/km2  e 1,43 MW/km 2 , 

respectivamente, e para a UHE Serra da Mesa é de 0,72 MW/km 2 . 

Em função do discutido, considera-se esse um dos mais significativos impactos causados pelo 

empreendimento nas comunidades bióticas, sem a possibilidade de reversão ou mitigação, conforme bem 

destacado no EIA: "Em síntese, o enchimento do reservatório implicará no alagamento de uma ampla 
área, parte da qual contém formações ripárias compostas de florestas paludosas ou aluviais, importantes 
constituintes do domínio do Cerrado. Este fato contribui para o gradual processo de redução da 
biodiversidade e da variabilidade genética. Por sua irreversibilidade e abrangência é, portanto, de grande 
magnitude e de grande importância". 

o Conseqüências na flora decorrentes da fragmentação e alteração de ambientes 

O enchimento do reservatório, com o conseqüente alagamento da vegetação, vai trazer como 

impactos negativos a fragmentação e alteração dos ambientes hoje preservados. Essa nova barreira fisica 

hoje inexistente pode inibir ou até mesmo impedir a dispersão de sementes e propágulos, bem como de 

parte da fauna responsável por essa polinização. Esse fato pode a médio e longo prazo conduzir a um 

.  processo de diminuição ou até mesmo extinção local de algumas espécies com menor espectro de dispersão, 
causando uma sensível perda na diversidade genética do ambiente. 

Uma importante área situada na região da confluência entre o rio Tocantins e Paranã, de papel 

reconhecidamente relevante como corredor ecológico, está sofrendo impacto direto da implantação da 

hidrelétrica de Peixe Angical, atualmente em fase final de construção, imediatamente a montante do 

empreendimento proposto. Isso reforça a importância da manutenção dessa área no sentido de preservar o 

estoque genético da vegetação representativa da região, além do proporcionar condições de sustentabilidade 

para a fauna que possivelmente se deslocará quando do enchimento da UHE Peixe Angical. 

Segundo informações colhidas junto a Coordenação de Conservação de Ecossistemas, esta área faz 
parte do projeto conjunto entre o Ibama, Ministério do Meio Ambiente e Organizações Estrangeiras 

dedicado à preservação da biodiversidade, no sentido de viabilizar a implantação deste corredor ecológico 

na área em questão, denominado "Projeto Corredor Ecológico Paranã - Pirineus - CECPP". Esse projeto 

Í dentificou áreas importantes que seriam afetadas pelo empreendimento, principalmente no seu terço inicial, 

englobando os três principais tributários neste trecho: rios Formiga, Manuel Alves da Natividade e São 

Valério. O próprio MMA indica como "de extrema importância para a preservação (área 469)" e 
conservação da biodiversidade brasileira e como "insuficientemente conhecida área 482", a região do 

empreendimento de Ipueiras. 

A Informação Técnica n° 063/2005 	CGECO/DIREC também enfatiza a importância dos 
ecossistemas da região no que tange a pouca pressão antrópica a que estes estão sujeitos, além da relevante 

conectividade desta planície de inundação do Tocantins com as demais áreas piloto do projeto CECPP. 

As medidas de controle e mitigação propostas no estudo sugerem basicamente ações de 

monitoramento para determinação dos efeitos da fragmentação dos habitats sobre as comunidades bióticas 

ao longo do tempo. 

Em função do bom estado de conservação e do alto grau de conectividade da vegetação presente na 

área, com destaque para as formações ripárias reforçada pela importância estratégica da área em questão 
como corredor ecológico, entende-se que o impacto da fragmentação e alteração de ambientes é de grande 

importância, alta magnitude e irreversível. 

« 
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LIMNOLOGIA 

No diagnóstico de qualidade de água, é mencionada a ocorrência de atividade de garimpo de ouro 

na área de drenagem do rio Manuel Alves da Natividade, o que justifica a importância de se analisar os 

sedimentos com intuito de descartar a presença de mercúrio e outros metais pesados no fundo do futuro 

reservatório. 

O diagnóstico de qualidade de água foi realizado em diversos pontos amostrais do rio Tocantins e 

seus principais afluentes. Os resultados indicam boas condições de qualidade de água na região do 

empreendimento. Dos valores apresentados, apenas a densidade fitoplanctônica mostra-se extremamente 

alta e não é condizente com os demais parâmetros, principalmente clorofila. A foz do rio Santo Antônio 

apresentou maior densidade fitoplanctônica (14.180.796 org./ml), seguida pelo rio Tocantins no eixo 

Ipueiras, com 10.374.549 org./ml, ao passo que o rio Tocantins a jusante da cidade de Peixe indicou a 

menor densidade da área (788.808 org./ml). Tais valores podem dificultar a avaliação do estudo, uma vez 

que podem ser resultado de erros metodológicos, os quais exigem os devidos esclarecimentos por parte do 

empreendedor. 

A apresentação do modelo matemático de qualidade da água indica que a condição "com 
desmatamento" pressupõe intervenções em toda a área ocupada por formações florestais, alterando-a para 

uma tipologia similar à de campo sujo ou de área antrópica. Como foi considerado no Estudo apenas as 

formações florestais para efeito de desmatamento, desprezando a tipologia de cerrado denso e aberto (ver 

gráfico abaixo, em ton), vê-se que foi ignorada uma quantidade razoável de biomassa biodegradável não 

sujeita ao desmatamento, levando a conclusões duvidosas sobre a efetividade do desmatamento e sugerindo 

uma economia na operação de limpeza do reservatório. 

Biomassa Oxidavel 
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O Floresta cerrado  

Com vistas a melhorar os resultados obtidos pelo modelo matemático, poder-se-ia adotar como 

premissa a qualidade da água a partir de padrões limites definidos em resolução do Conama (p.ex. DBO 5 
ou Oxigênio dissolvido, classe 2) ou de literatura cientifica e estimar a área necessária a ser desmatada, 

considerando todos os tipos de formações vegetais. 

Com finalidade de se obter um dado quantitativo da evolução da qualidade da água do reservatório, 

foi aplicado um modelo de reator único focalizando o enchimento, que é o período no qual maior 

quantidade de nutrientes são assimilados pela água. Os resultados completos são apresentados no Anexo 2 

"Modelo Matemático da Qualidade da Água do Reservatório". 
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Aproveitando o item de modelagem matemática de qualidade de água para o reservatório Ipueiras, 

vê-se que o modelo adotado não considerou a partição do reservatório em segmentos diferenciados, não 
sendo especificado a que porção do reservatório se refere os resultados mostrados nas figuras de DBO e 

Oxigênio. Outros modelos com premissas de compartimentos poderiam mostrar as extrapolações de 

qualidade de água futura de forma mais realística. 

Tal falha na apresentação do modelo matemático de qualidade de água vai à contramão dos 

impactos relacionados à qualidade de água que apresenta características hidráulicas diferenciadas para 

alguns braços a serem formados pelo reservatório do AHE Ipueiras, conforme mostrado na tabela extraída 

do EIA. 

Braços do Reservatório de_Ipueiras  
Formiga M. Alves S. Valério S. Antonio S. Teresa 

Área estimada (km') 57,0 78,0 54,5 61,0 67,5 

Volume (106m3 ) 292 502 266 164 216 

Tempo de residência (dias) 148 28 121 49 14 

Profundidade Média (m) 5 6,5 5 2,7 3,2 

Índice de Margem 7,62 6,93 5,08 9,28 7,52 

Fd (n° de Froude densimétrico) 0,13 0,62 0,11 1,19 4,79 

Por fim, nota-se um período de anóxia relativamente longo (com ou sem desmatamento), no qual o 
modelo não previu a ocorrência de fenômenos relacionados a produção de metano e gás sulfidrico durante a 

fase de enchimento, não invalidando a ocorrência destes fenômenos durante a fase de operação, no caso de 

ocorrer estratificação em braços específicos do reservatório. 

Relacionado a limpeza do reservatório e a alteração na paisagem atual com a construção do 

reservatório, o estudo não menciona a ocorrência de paliteiros nos locais onde poderá ficar sem 

desmatamento, com especial referência às proximidades de vilas e povoados e outras intervenções 

humanas, como estradas, pontes, etc. Uma vez que os estudos apontam para pouca efetividade do 

desmatamento da área considerando o aspecto de qualidade de água, pode-se supor que o desmatamento 

não será efetuado na sua totalidade. A ocorrência de macrófitas associada à presença de paliteiros também 

não foi demonstrada, considerando que, devido ao pequeno tempo de residência da água a comunidade de 

plantas aquáticas não se estabelecerá no reservatório de Ipueiras. 

A qualidade da água que abastece o reservatório de Lajeado terá características alteradas, tanto em 

função dos processos que ocorrerão no novo ambiente como também pelas próprias características da 

barragem de Ipueiras, como posicionamento dos vertedouros, altura e dimensão da tomada d'água, 
morfometria do trecho a jusante, dentre outros fatores. 

A massa de água que chegará ao reservatório de Lajeado durante o período de qualidade crítica 

poderá afetar a comunidade aquática estabelecida neste corpo de água. A aeração no corpo do reservatório 
da UHE Lajeado poderá ser dificultada, uma vez que a aeração natural causada por ambiente lótico não 

ocorrerá neste caso. Corre-se o risco de que, por diferença de densidade, a penetração da massa da água 
anóxica de Ipueiras se dê subsuperficialmente, favorecendo um aumento da camada hipolimnética do 

reservatório de Lajeado. Considerando um cálculo primário sobre a quantidade de DBO aportante ao 

reservatório de Lajeado durante um período médio de 90 dias com vazão em torno de 2200 m 3/s, teríamos 

entre 220.000 e 440.000 toneladas de DBO. 
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ICTIOFAUNA 

O diagnóstico da ictiofauna no EIA/RIMA de Ipueiras demonstra por meios de estudos próprios ou 

pela apresentação de outros estudos que o trecho é importante para a reprodução de várias espécies de 
peixe. Esta importância é definida tanto pelo número de espécies como pelo número de indivíduos em 

reprodução, registrados especialmente nos rios Santa Teresa e no próprio rio Tocantins (nas imediações do 

Santa Teresa e nas proximidades de Ipueiras). A densidade de ictioplâncton também foi maior nos pontos 

situados mais a montante do rio Tocantins. Nas imediações da foz do Santa Teresa, por exemplo, esta 

densidade foi cerca de 3,5 vezes superior à registrada no rio Tocantins a jusante da barragem de Lajeado, no 

ponto Tocantins-Funil. 

Foi constatada a ocorrência de 218 espécies de peixes, devendo inclusive merecer destaque que 

entre os empreendimentos situados no Tocantins, a região de Ipueiras mostrou-se a mais rica. Dentre estas, 

muitas espécies migradoras de média ou longa distância apontadas pela literatura especializada também 

ocorreram na região. Como exemplo destas espécies, destacam-se: tubarana, piabanha, sardinha, pacus, 

cachorra-verdadeira, curimba, fidalgo, jaú, surubim-chicote, pintado, etc. Outras espécies migradoras, 

registradas recentemente nos trechos alto e médio do rio Tocantins como filhote, dourada e pirarara, não 
.  foram capturadas durante este estudo. Estas espécies são, atualmente, raras no médio e alto rio Tocantins, 

sendo a redução de seus estoques atribuída à formação do reservatório de Tucuruí. 

A avaliação da ocorrência de espécies de peixes em extinção ou superexplotadas na região de 

Ipueiras, conforme a Instrução Normativa MMA 05 de maio de 2004, não mostra resultados satisfatórios, 

uma vez que a identificação de muitos indivíduos foi feita apenas como morfo-espécies devido às 

indefinições do status taxonômico de alguns grupos. Entretanto, considerando os gêneros a que os autores 

chegaram por meio de dados secundários, muitos deles constam da lista de espécies consideradas em 

extinção ou superexplotadas, sendo mencionadas quatro espécies (Zungaro zungaro - jaú, Semaprochilodus 

brama - jaraqui, Brachplatystomafilamentosum - dourada ou filhote e Arapaima gigas - pirarucu). 

Das espécies coletadas para o EIA/RIMA, o pernambuco (Aguarunichthys tocantinsensis) consta 

como em extinção, sendo sua ocorrência restrita aos estados de Tocantins, Goiás e Pará. Merece também 

destaque a menção da existência de um gênero novo, o Grunniens (pescada). 

Apesar da restrição temporal dos dados, pôde-se verificar a ocorrência de um grande número de 

espécies e de indivíduos em reprodução na região. A freqüência de indivíduos e de espécies em maturação e 

em reprodução foi maior na primeira campanha, porém, aquelas com gônadas esgotadas, foram mais 

.  freqüentes na segunda. Este resultado indica que a região está sendo utilizada por várias espécies como 
local de reprodução e/ou alimentação durante as primeiras fases de desenvolvimento. 

Além da formação de um reservatório de quase 1100 km2, merece destaque que a região possui 
uma grande quantidade de lagoas que se associam, em sua maioria, aos terraços fluviais mais elevados e 

laterizados. Destacam-se as áreas entre os rios São Valério e Tocantins e entre os rios Santa Teresa e 
Tocantins, nas proximidades da cidade de Peixe, sendo que na primeira ocorrem aproximadamente 170 

lagoas e nesta última aproximadamente 60, visíveis em imagem de satélite na escala 1:100.000. 

A amostragem da ictiofauna numa lagoa marginal de um afluente do rio Tocantins mostrou que as 
variações de abundância e riqueza desta comunidade sofrem efeitos de sazonalidade associada às cheias do 

Tocantins. Durante o período de seca, observou-se uma redução da riqueza de espécies na foz do afluente, 

enquanto o número de espécies registradas na lagoa Água Branca aumentou cerca de 90% durante a 

segunda campanha na época chuvosa. 

A utilização da metodologia de pesca elétrica indicou que a maioria das espécies (72%) ocorreu 

somente em um local de coleta. Este resultado indica o grau de endemicidade destes ambientes e sugere a 
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adoção de medidas conservacionistas específicas. Em função da existência de espécies endêmicas no trecho 

estudado e não se caracterizando como espécies migradoras, há indicações que este estoque constitui fonte 

de alimentação para os peixes que se utilizam desta região para se desenvolverem. 

O ictioplâncton foi constatado em todos os locais amostrados, exceto na cabeceira do rio São 

Valério (1'e 2' campanhas) e na foz do rio Formiga e lagoa Água Branca (2'campanha). Os valores da 

densidade do ictioplâncton dos tributários e da lagoa foram mais elevados na primeira campanha. No rio 
Tocantins, porém, observou-se uma tendência inversa. Os valores mais elevados ocorreram na segunda 
campanha.Este resultado evidencia o comportamento das espécies de peixe, que realizam migrações em 

direção a cabeceira dos tributários para a desova. 

A densidade do ictioplâncton dos tributários Santo Antonio e Santa Teresa foi mais elevada nas 

cabeceiras, 687,31/10 m3  e 3,58/10 m3  respectivamente. No rio Santo Antônio, este resultado pode ser 

justificado pelo grande número de ovos aí detectados. Porém, ressalta-se que estes dois rios formam, 
juntamente com o rio Tocantins, um sistema de planície de inundação onde a água invade a várzea durante 

os períodos de cheia constituindo ambientes propícios para o desenvolvimento das fases iniciais dos 

alevinos. Na lagoa Água Branca, localizada próximo à foz do rio Santa Teresa, tem sido registrado um 

.  grande número de jovens de diversas espécies de peixe. Outros estudos em empreendimentos localizados a 
montante na bacia do Tocantins confirmam a hipótese da região de Ipueiras constituir-se em local propícios 

à reprodução e ao desenvolvimento da ictiofauna regional. 

Conforme demonstrado no EIA, a existência de trechos livres nos tributários do Tocantins para 

migração dos peixes constitui-se num fator importante para a manutenção da ictiofauna da bacia, sendo 

reconhecido no estudo que a ausência de mecanismos de transposição nas UHE Canabrava e Serra da Mesa 

pode ter favorecido o aparecimento de rotas alternativas, com menção aos rios Santa Teresa, Manuel Alves 

da Natividade e São Valério. Com  a redução do trecho livre de rio nestes afluentes, associado a pouca 

efetividade de mecanismos de transposição e interações ecológicas pela presença de peixes limníticos em 

competição com os reofilicos, tem-se como certo o impacto sobre a ictiofauna, não somente para a 

comunidade íctia local, mas de toda bacia do rio Tocantins, agravando ainda mais o impacto provocado 

pela UHE Tucuruí e pela UHE Lajeado. 

A barragem da UHE Luís Eduardo Magalhães possui uma escada para a transposição de peixes, que 

entrou em operação na piracema de 2001/2002. Aparentemente, esta escada está funcionando com sucesso, 

embora os dados relativos ao seu monitoramento ainda não estejam disponíveis. 

. 	 A manutenção do trecho de rio onde será construído o AHE Ipueiras constitui-se num re ugio para 
ictiofauna, propiciando a manutenção da população íctia da região devido a não interrupção de migrações 

oriundas do reservatório Lajeado. O sucesso da escada de peixe neste referido reservatório pode ser 

creditado à existência do trecho de Ipueiras em condições ambientais propícias à reprodução, sendo por isso 
de importância fundamental que assim permaneça com intuito de não comprometer a eficiência da escada 
de peixe em Lajeado. No Rima de Ipueiras, nota-se claramente que o mecanismo de transposição da UHE 

Lajeado parece ser efetivo em termos visuais, restando que no EIA sejam apresentados números atualizados 
e consistentes sobre a efetividade destes mecanismos e sua influência no trecho do AHE Ipueiras. 

Como mitigação dos impactos ambientais sobre os peixes reofihicos, mesmo com implantação de 

mecanismos de transposição, merece comentário a proposta de construção de escadas para permitir a 
continuidade da migração e evitar a fragmentação das populações. No entanto, como mostrado na tabela 

extraída do EIA/RIMA, vê-se que a existência de trechos propícios à continuidade da migração serão 

severamente reduzidos nos afluentes, e que, no próprio rio Tocantins, este estará barrado pelo UHE Peixe 

Angical. Cabe lembrar que apesar das percentagens alagadas não parecerem grandes, a região a ser 
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inundada nestes afluentes são justamente as porções mais planas e com maior diversidades de ambientes 
lacustres. 

Afluentes Comprimento 
(km) 

Trecho a ser 
alagado (km) 

% do sistema [ótico 
remanescente 

Formiga 112 50 55,4 
Manuel Alves da Natividade 348 55 84,2 
São Valério 185 37 80,0 
Santo Antônio 162 110 32,1 
Santa Teresa 440 90 79,6 

Corroborando as informações sobre a importância do trecho do rio Tocantins onde será construído 

o AHE Ipueiras, na vistoria verificou-se a vulnerabilidade do ecossistema presente na região. Notou-se a 

diversidade de ambientes, um complexo ambiental de dificil descrição, com vegetação ciliar desenvolvida, 

floresta de interflúvio, cerradão, veredas, etc. Chama a atenção a formação de meandros no rio Santa Teresa 

alternados com regiões de margens abruptas, além de diversas lagoas nas margens ou mesmo no leito do 

. 	rio. Muitos bancos de areia também se fazem presentes ao longo do canal. 

O oficio n°  525/2005, do Naturatins, encaminha o parecer técnico n° 072/2005 ao mesmo tempo em 

que expõe as preocupações sobre a viabilidade do AHE Ipueiras. Destaca-se a preocupação do OEMA com 

"a eliminação significativamente alta do biótopo representado pelas matas ciliares, tão preservadas na 
área de influência do empreendimento e de alta importância aos processos de manutenção da 
biodiversidade e hábitos biológicos". 

Tal preocupação manifestada pelo Naturatins é baseada na importância que a região de Ipueiras tem 

como área de desova e criadouro naturais de peixes, com ênfase ao rio Santa Teresa, concluindo que "as 
medidas mitigadoras propostas não se mostraram suficientes para garantir a viabilidade ambiental do 
empreendimento, dadas as características ambientais da região e sua importância para a manutenção da 

diversidade aquática ora existente no rio Tocantins". 

Na apresentação dos impactos ambientais do AHE Ipueiras sobre o meio biótico 4 são relacionados 

ao ecossistemas aquáticos, conforme descritos abaixo: 

• Alteração da qualidade da água a montante da barragem. 
• Alteração na qualidade da água a jusante da barragem. 

. 	
• Alteração nas comunidades de peixes a montante da barragem. 

• Alterações nas comunidades de peixes a jusante da barragem. 

FAUNA TERRESTRE 

No Cerrado, nascem várias bacias como do São Francisco, do Paranã, do Paraná e Amazônica, 
fazendo do bioma uma verdadeira "caixa d'água" da América do Sul. O rio Tocantins faz parte da bacia 

Amazônica; nasce na região de Goiás e desemboca próximo a Belém/PA. No percurso, recebe águas de 
inúmeros outros rios, de diferentes ordens, alguns de extrema importância para outras regiões, trazendo para 

o rio Tocantins um importante papel de conector entre bacias e, por conseguinte, entre os biomas 

brasileiros, principalmente Amazônia e Cerrado (Parecer n° 116/05 - COLIC/CGLIC/DILIQ/IBAMA, do 

Consultor PNUD Marcelo Gonçalves de Lima). 

As várias fitofisionomias que compõem o Cerrado, desde áreas abertas (campos úmidos, limpos e 

sujos), até aquelas mais fechadas (cerradão, as matas de galeria e semideciduais), conferem ao bioma uma 
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alta biodiversidade - perdendo apenas para a Amazônia. Em conseqüência, a fauna acaba por ser composta 

de espécies próprias de Cerrado e de outros biomas como Pantanal, Caatinga e Amazônia. Essas presenças 

diversas permitem caracterizar o Cerrado como um bioma fronteiriço aos outros biomas, realizando um 

papel de corredor por estar conectado aos outros através da vegetação e, principalmente, através dos 

diversos cursos d'água que o permeiam. 

A vegetação do Cerrado também lhe confere a capacidade de suporte a diversas espécies de 

animais, desde endêmicas até aquelas de ampla distribuição que, se não dependem dos recursos 

provenientes dessas tipologias vegetais específicas para reprodução, abrigo e alimentação, usualmente se 

beneficiam de tais fontes. 

O estudo cita a ocorrência de espécies potencialmente suscetíveis a mudanças nos meios fisico e 

biótico, caso da ameaçada de extinção Anodorhynchus hyacinthinus (arara azul grande) e do raro 

Sarcoramphus papa (urubu rei), e mesmo representantes das famílias Cervidae, Felidae e Cebidae, 

constantes da lista de mamíferos apresentada, que têm existido na região graças ao mosaico de 

fitofisionomias. Espécies como Jabiru mycteria (tuiuiú), também estão presentes na região, utilizando-a 

como rota de migração, e até como local para nidificação e permanência. 

Campanhas e Metodologia de Coleta 

Os dados secundários foram obtidos de relatórios técnicos das usinas já existentes na região 

(Lajeado, Peixe Angical e Serra da Mesa). Para os dados primários, foram quatro levantamentos de campo, 

em 2002: 

Campanha Período Estação Grupo 
ia 30/Jan a 14/Fev Chuvosa todos 

Complementar 20/Mar a 30/Mar Chuvosa só Aves 

22/Abr a 02/Mai seca outros (menos Aves) 

Complementar 4/Jul a 14/Jul seca outros (menos Aves) 

No mapa de 'localização dos pontos amostragem', percebe-se que: 

• para a 1'  campanha, os esforços se concentraram na porção superior do rio das Almas, já no 

final do futuro reservatório. Os demais afluentes não foram amostrados durante o período chuvoso; 

• para a 2' campanha, os pontos de armadilha se estenderam ao longo do rio Santa Teresa, 

meandrado e bem preservado, porém já se encontrava na estiagem, período em que, certamente, o número 

de espécies e espécimes da fauna silvestre encontrados é menor que aquele de época chuvosa; 

• as campanhas complementares tiveram como área alvo aquela próxima ao barramento, 

incluindo o rio Formiga, e o início do rio Manuel Alves da Natividade, ambos afluentes em ótimo estado de 

conservação; porém, apesar de abrangerem tanto a seca, quanto a chuva, nem todos os grupos taxonômicos 

foram levantados em ambas as campanhas, conforme observado no quadro acima. 

As campanhas que abrangeram afluentes importantes, e para os quais se esperam resultados ainda 

melhores, foram realizadas durante o período de estiagem; nos locais de período chuvoso, as áreas 

amostradas foram os pontos mais a montante do reservatório (remanso dos tributários). Entretanto, cabe 

ressaltar que o levantamento foi realizado nas áreas mais periféricas (extremos) do reservatório, ficando 

assim uma extensa área central não inventariada. Ainda assim, no decorrer do EIA, foram identificadas 

muitas espécies: endêmicas, ameaçadas, vulneráveis, suscetíveis a alterações ambientais, presentes nas 

listas do Ibama, IUCN e CITES (Convention on Internacional Trade in Endangered Species). 
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Se considerarmos as informações provenientes de dados secundários, como entrevistas 

(informações), essas listagens aumentam. 

Os métodos utilizados citados no EIA mostraram-se, de uma forma geral, adequados para 

realização de estudos de levantamento, salvo algumas lacunas e exceções percebidas durante a leitura do 

referido estudo, como falta de indicação da realização de buscas noturnas para répteis e utilização de arma 

de fogo como metodologia para o inventário da avifauna. 

Anfíbios 

De acordo com as tabelas de espécies apresentadas, nota-se que as coletas realizadas durante os 

períodos mais chuvosos do ano trouxeram maior representatividade, o que já era esperado para esse grupo 

cuja reprodução está intimamente ligada à disponibilidade hídrica. Também de acordo com o estudo, 

nenhum indivíduo coletado é endêmico à região estudada. 

Por outro lado, há que se considerar que a região do estudo abriga uma série de lagoas marginais 

com alta incidência de anfíbios, inclusive com a possibilidade de novas descobertas para a ciência (caso da 
UHE São Salvador, área a montante de Ipueiras, cujos estudos identificaram uma nova espécie de Hyla) e 
endemismos. Além disso, muitos anfibios são utilizados como indicadores ambientais e a perda de seus 

habitas naturais representaria perda de dados sobre uma biodiversidade estimada para a região, a qual ainda 

não se conhece. 

Répteis 

Foram 24 espécies registradas durante o estudo que, somando-se àquelas já registradas para a região 

do vale do Tocantins, totalizam 87 espécies entre serpentes, lagartos, anfisbenídeos e quelônios. As 

espécies encontradas foram consideradas de ampla distribuição geográfica: desde a Amazônia até a 

Argentina, com algumas exceções. Entre as serpentes, duas tiveram a presença associada a ambientes mais 

específicos: uma à Caatinga e a outra ao Cerrado. 

Uma população de Melanosuchus niger (jacaré açu CITES 1) foi encontrada em uma lagoa na 

localidade identificada no estudo como fazenda Roma; um crânio da mesma espécie foi encontrado em 

lagoa nas proximidades do rio Manuel Alves da Natividade. Ambos os casos caracterizam o registro mais 

ao sul desta espécie essencialmente amazônica. 

O estudo faz uma abordagem especial sobre a ordem dos quelônios (Chelonia), inclusive mapeando 

praias e formações de bancos de areia e possíveis áreas de reprodução (tabuleiros de desova) das espécies 

de tartarugas encontradas na área diretamente afetada pelo AHE Ipueiras: Podocnemis expansa (tartaruga 

da amazônia), Podocnemis unifihis (tracajá) e Phynops geoffroanus (cágado de barbela). O EIA ressalta 

que, apesar de não estarem na lista de animais ameaçados, são espécies consideradas vulneráveis (com 
destaque para a primeira), de modo que há esforços em se conhecer a biologia desses animais, que 

dependem da época de seca do rio para desovar nas praias que se formam. Em mapa apresentado no estudo, 

há indicação de locais potenciais para essa oviposição no rio Tocantins e em seus afluentes, como Manuel 

Alves da Natividade e Santa Teresa, este último incluído em parte na Área de Proteção Ambiental (APA) 
da Foz do Rio Santa Teresa. Durante a vistoria, tal informação foi confirmada, uma vez que em bancos de 

areia do rio São Valério notou-se a presença de restos de ovos de quelônio. 

Aves 

Durante os trabalhos de campo, foram registradas 217 espécies que, em sua maioria, são comuns ao 

Cerrado e à região estudada. De acordo com o estudo, o número de espécies de alta susceptibilidade às 

alterações ambientais foi de apenas 5%, valor considerado já esperado; 54% foi considerada dependente ou 
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semidependente de ambientes florestais. Esses valores denotam que a região abriga espécies de significativa 
importância ecológica, vulneráveis, ameaçadas e endêmicas na região. 

Mesmo que 5% seja considerado um percentual baixo, essas espécies tendem a se tomar menos 
comuns ainda, uma vez que seu habitat já foi reduzido com a implantação dos empreendimentos UHE's 

Lajeado (a jusante; em operação), Peixe Angical (a montante; em fase final de construção) e São Salvador 
(a montante; com Licença de Instalação já expedida). 

A espécie Anodorhynchus hyacinthinus (arara azul grande, arara preta), ameaçada de extinção, já 

teve grande parte de seu território (veredas) perdido devido à formação do reservatório de Lajeado e o 

mesmo vem acontecendo na usina de Peixe Angical, ou seja, essa espécie ameaçada de extinção e exigente 

ecologicamente terá grande parte de seu habitat diretamente afetado pela formação do lago desta UHE, 

prejudicando, também, outras aves que fazem uso desses locais para nidificação/alimentação/refúgio - 
impacto negativo que certamente ocorrerá no AHE Ipueiras, diminuindo, ainda mais, as áreas disponíveis 

bem como as populações dessas espécies silvestres. 

O Jabiru mycteria (tuiuiú) também foi encontrado na ADA, inclusive com registros fotográficos 

durante a vistoria técnica de 8 a 13.8.05. Esta ave, que a princípio se destaca por ser um dos grandes 

S migradores presentes na região, tem sido encontrada nidificando e permanecendo na região. 

Tratando especificamente sobre os valores obtidos para distribuição espacial, o EIA também 

esperava valores superior aos 25% (54) de espécies dependentes dos ambientes florestais e inferior aos 29% 

(63) de semidependentes. Entretanto, ao observar a figura 5.5 (Vol 3, Tomo 2, p. 77), nota-se que o valor de 

espécies dependentes obtido para a região do AHE Ipueiras é o maior entre os estudos realizados para as 

usinas de Lajeado e Peixe, localizadas a jusante e a montante, respectivamente, do barramento aqui objeto 

de análise. No mesmo gráfico, verifica-se que para o AHE Ipueiras, a porcentagem obtida de aves 

independentes de ambientes florestais é a menor entre os três barramentos. 

Referente a endemismos, mais de 26% (56) das espécies registradas são endêmicas no Cerrado. 

Destas, 53% (30) o Estudo afirma serem independentes de formações florestais, e 47% (26) encontram-se 

nas outras categorias (semidependentes ou dependentes), como Penelope ochrogaster (jacu de barriga 

vermelha) que, além de endêmica, está presente na Lista Nacional das Espécies da Fauna Brasileira 

Ameaçada de Extinção. A esta divisão equitativa entre as espécies endêmicas, cabe considerar que as 
campanhas de levantamento foram, de uma forma geral, realizadas em pontos mais periféricos do 

reservatório, e mesmo assim identificaram uma porcentagem de 26% de endemismos para a região 

estudada. 

Quanto aos deslocamentos, de acordo com o estudo, há espécies que utilizam este bioma como 

escala em suas rotas migratórias (grandes deslocamentos), sejam elas aves de grande porte ou não. Há 

também aquelas espécies que se deslocam entre as várias fitofisionomias formadoras do Cerrado, 

configurando deslocamentos locais. 

Mamíferos 

A lista de lista de mamíferos é composta de 73 espécies, provenientes de coletas, observações 

diretas e indiretas (vestígios, vocalização, pegadas, fezes) e entrevistas com a população nas AlI e ADA. 

Aqui se pode constatar o ponderado no tópico 'campanhas'. No rio Santa Teresa, foram coletadas 

apenas 18 espécies (14 morcegos e 4 roedores), considerado um quantitativo baixo e que, possivelmente, 

não representa a fauna da região do rio Santa Teresa, afluente bem preservado, tanto na sua porção 

montante, quanto mais a jusante, em área a ser afetada pelo lago do AHE Ipueiras, com maior proximidade 

ao rio Tocantins e que não foi foco das campanhas. 
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As tabelas não detalharam corretamente a origem dos dados, 'informação' foi utilizada como 

sinônimo de pegadas, entrevista, vestígios como fezes, vocalização e mesmo observação direta de grupos 
ou indivíduos, como é o caso do primata Cebus apelia. 

Durante as campanhas de levantamento, os dados provenientes de vestígios e informações da 

população residente na região apontaram a existência de diversas espécies ameaçadas de extinção como 

Myrmecophaga tridactyla (tamanduá bandeira), Priodontes maximus (tatu canastra), Chrysocyon 
brachyurus (lobo guará), Leopardus pardalis (jaguatirica), Leopardus tigrinus (gato do mato), Panthera 
onca (onça pintada), Puma concolor (onça parda), Pteronura brasiliensis (ariranha), Biastocerus 
dichotomus (cervo do pantanal). 

De fato, essas espécies foram apontadas no EIA como potenciais bioindicadoras ambientais. 
Também constam nessa classificação outras espécies englobadas no critério de bioindicadoras raras ou 
ameaçadas como: Phyllostomus elongatus (morcego), Platyrrhinus helieri (morcego), Eptesicus brasiliensis 
(morcego), Saccopteryx leptura (morcego), Cebus albifrons (primata), Rheithrodontomys sp. (roedor), 

Holochilus sp. (roedor) e Thrichomys apereoides (punaré). 

. 	 A mesma listagem traz outras espécies, a metade considerada de habitat específico. Aliás, entre os 

nomes foi possível verificar a presença de Monodelphis kunsi (cuíca), chamada também de espécie-lacuna, 

pois grande parte de sua área de abrangência não está protegida por UC's. 

O EIA também apresenta uma lista de 'Espécies de Fauna Silvestre Passíveis de Resgate 
(mamíferos)', Vol 7, com as espécies provavelmente mais abundantes (e por conseguinte seriam mais 

encontradas ou observadas) durante as operações de resgate. Entre as espécies citadas, encontra-se Cyclopes 

didactylus (tamandua-í), considerada rara, porém estranhamente não constante da lista do levantamento de 

fauna (que também utilizou, além dos dados primários, as informações secundárias provenientes dos 

estudos e resgates das UHE's próximas ao empreendimento, como Lajeado e Peixe Angical). Primatas 

como Cebus apeila e Cebus albfrons também estão naquela listagem, sendo esta a primeira citação da 
espécie em EIA/RIMA para empreendimentos no Estado do Tocantins. 

Avaliação dos Impactos Relacionados à Fauna Terrestre 

Os seguintes impactos ambientais relacionados à fauna terrestre foram avaliados pelo EIA/RIMA, a 

saber: 

• Perda de habitats e aumento de pressão antrópica sobre a fauna; 
• Redução de populações animais, devido à formação do reservatório; 
• Redução de populações animais e outras conseqüências na fauna, decorrentes da perda e 

fragmentação de habitats e da formação de novos ambientes. 

. Perda de habitats e aumento de pressão antrópica sobre a fauna e Redução de populações 

animais, devido à formação do reservatório. 

O levantamento primário é elaborado para caracterizar a fauna da região afetada e melhor elaborar 

ações e ajustes que se fazem necessários, para, por exemplo, planos de resgate de fauna. Assim, entende-se 

que levantamentos primários também permitam tecer inferências sobre as populações existentes na área. 

O próprio EIA descreve que as campanhas foram centradas na captura de animais de pequeno porte 

e não ameaçados de extinção. As observações, as informações de residentes e os vestígios (fezes, pegadas, 

restos de pelos), embora complementem o levantamento, não permitem avaliações sobre a densidade das 

populações. Para contornar esta questão, o estudo recomenda, no seu texto, que nas etapas seguintes do 

licenciamento ambiental sejam realizadas campanhas de campo com esse intuito. Cabe ressaltar que estimar 
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prévia e minimamente um quantitativo da fauna pode evitar o subdimencionamento dos impactos, 

especialmente quando se trata de uma região com vegetação variando entre bom e ótimo estado de 

conservação e com diversas espécies que se distribuem entre o status de ameaçada, rara, vulnerável, 

endêmica. 

O resgate das espécies presentes na região afetada deve ser executado para todos os grupos, até 

mesmo fases de desenvolvimento (ovos, filhotes), em que o autodeslocamento/fuga natural não é possível. 

Por exemplo, o EIA menciona, diversas vezes, que durante o resgate de fauna em outros empreendimentos 

(Lajeado e Serra da Mesa) animais como tatus, primatas e marsupiais foram resgatados em grande número 

durante o enchimento dos reservatórios, devendo o mesmo ocorrer com Ipueiras. Considera-se que essa é 

uma atitude imprudente, pois nos levantamentos dos empreendimentos a montante e a jusante da ADA de 

Ipueiras localizados em formações vegetais semelhantes, espécies como Cyclopes didactylus (tamandua-í) e 

Speothos venaticus (cachorro vinagre) foram encontradas. Cabe aqui a observação no mínimo curiosa feita 

no EIA, onde se afirma que os melhores dados sobre esses representantes são obtidos na fase de enchimento 

do reservatório, quando o resgate da fauna é realizado e os animais se vêem obrigados a deixar seus 

refúgios para buscar abrigo em regiões mais altas e secas. Entretanto, entende-se e se repete que o 

enchimento de reservatórios não pode ser utilizado como ferramenta de complementação a levantamentos 

primários para aqueles grupos de fauna considerados importantes na avaliação prévia da conservação da 

região. 

O EIA coloca que, como não haverá outros empreendimentos além do AHE Ipueiras sendo 

construído nas proximidades, a pressão sobre a fauna não deverá ser cumulativa, havendo tempo suficiente 

"para a acomodação da fauna, em diversidade e número populacional, em cada região afetada (Vol 6, II, 

p.l 12)". Com base nesta frase, pode-se dizer que a fauna silvestre da região migrará para os remanescentes 

florestais contíguos ao reservatório e ali dará prosseguimento ao seu ciclo de vida, se assim puder, ou seja, 

se sua necessidade de recurso estiver dentro da capacidade de suporte da área receptora. 

Aqui cabem as seguintes ressalvas, extraídas do próprio EIA e já citadas neste Parecer: "a perda da 

fauna será aproximadamente proporcional à perda de ambientes (Vol 6, li, p47)"; "Espécies de alta 

sensitividade anotadas na região (...) tendem também a se tornar menos comuns. Embora nenhuma 

delas seja essencialmente umbrófila, não se adaptam a ambientes alterados, podendo desaparecer na 

S 
região (Vol 6, TI, p45)"; espécies "potencialmente mais vulneráveis e, em sua maioria, mais raras, que 

respondem deforma drástica às modificações ambientais (Vol 6, 11, p47)"; dispõe como a certa "redução 

dos varjões" que "traz conseqüências negativas à fauna ( ..) seja pelo afogamento, seja pela alteração do 

regime cheia/vazante (..) especialmente as (espécies) que vivem em lagoas (Vol 6, II, p47)" e "A soma dos 

vários empreendimentos na região propiciará a proliferação de espécies que, embora ocorram na região, 

poderão vir a ser as mais características, em detrimento daquelas mais sensíveis às alterações (Vol 6, II, 

p45)". Além disso, cabe ressaltar as espécies independentes que dependem dos ou recorrem aos recursos 

presentes nessas fito fisionomias. 

Dessas citações, extrai-se que a perda de biodiversidade afetará as espécies independentes, mas 

também àquelas consideradas: semidependentes, dependentes, ameaçadas, vulneráveis, suscetíveis a 

alterações ambientais, grandes migradoras, endêmicas, em que essa perda potencializa ainda mais 

negativamente os impactos referentes à fauna. Muitas das espécies presentes na ADA se enquadram em 

uma ou mais dessas categorias. Como exemplos estão: Jabiru mycteria (tuiuiú), Daptrius americanus 

(gralhão), Penelope ochrogaster (jacu de barriga vermelha - endêmica e presente na listagem IUCN e na 

lista de animais silvestres ameaçados de extinção/IBAMA), Aramides cajanea (saracura), Charadrius 
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coliaris (batuíra), Phaeiusa simplex (trinta réis), Rynchops niger (corta águas), Anodorhynchus 
hyacinthinus (arara azul grande - presente nas listas CITES 1, IUCN e IBAMA), Pteroglossus castanotis 

(araçari - CITES II), Cypsinagra hirundinacea (bandoleta), Charitospiza euscosma (mineirinho - presente 

na listagem IUCN), Myrmecophaga tridactyla (tamanduá bandeira - IUCN, IBAMA), Priodontes maximus 

(tatu canastra - CITES 1, IUCN, IBAMA), Chrysocyon brachyurus (lobo guará - CITES II, IUCN, 

lHAMA), Leopardus pardalis (jaguatirica - CITES 1, IUCN, IBAMA), Leopardus tigrinus (gato do mato - 

CITES 1, IUCN, IBAMA), Panthera onca (onça pintada - CITES 1, IUCN, IBAMA), Puma concolor (onça 

parda - CITES, IUCN, IBAMA), Pteronura brasiliensis (ariranha - CITES 1, IUCN, IBAMA), Biastocerus 

dichotomus (cervo do pantanal - CITES 1, IUCN, IBAMA), Melanosuchus niger (jacaré açu - CITES 1). 

Espécies como Cyclopes didactylus (tamandua-í - raro), Speothos venaticus (cachorro vinagre - CITES 1, 

IUCN, IBAMA) também podem ser inclusas nessa lista, pois foram encontradas nas regiões das UHE's de 

Lajeado e São Salvador, respectivamente. 

Há espécies que seriam favorecidas pela construção do empreendimento: aquelas generalistas e 

oportunistas, cujas populações tenderão a aumentar, avançando sobre os remanescentes florestais e, a 

S exemplo do que ocorreu com as outras hidrelétricas no rio Tocantins, a conseqüência seria ainda mais 

pressão sobre as populações de fauna silvestre nativa semidependentes e dependentes. De fato, o próprio 

EIA coloca que os diversos empreendimentos já implantados, ou em fase de construção, na região 

privilegiam àquelas espécies mais generalistas, possivelmente aumentando suas populações em detrimento 

daquelas com maior susceptibilidade a alterações ambientais. 

De fato, a supressão e o enchimento do reservatório não pode ser visto dissociado do impacto 

anterior (perda de habitats e aumento de pressão antrópica sobre a fauna), ao contrário, pois muitos animais 

só virão a perder seu habitat quando o lago vir a se formar, como fossoriais, arborícolas (em reservatórios 

muito extensos, tem-se optado pela destoca seletiva, na qual muitas árvores ficam remanescentes). 

A elevação do nível da água também deslocará a fauna para os remanescentes próximos. Ressalta-

se aqui e no EIA também, que esses locais apresentam uma capacidade de suporte limitada. Mais 

indivíduos, novas populações, tendem a sobrecarregar o sistema, levando-o ao estresse e à perda de 

indivíduos, bem colocada no EIA da seguinte forma: "a perda da fauna será aproximadamente 

proporcional à perda de ambientes (Vol 6, II, p.47)". Vale ressaltar aqui que, além de existirem na ADA 

várias espécies vulneráveis e ameaçadas de extinção, esta é composta, de acordo com o estudo, de 50% de 

área preservada. Considerando que muitas áreas de campo sujo e campo limpo, utilizadas como pastagem 

natural, são componentes de Cerrado, esse percentual se eleva. 

• Redução de populações animais e outras conseqüências na fauna, decorrentes da perda e 

fragmentação de habitats e da formação de novos ambientes. 

A diversidade faunística está ligada à qualidade dos ambientes existentes em uma região. No caso 

do AHE Ipueiras, a montante, o ambiente semelhante já está sendo transformado pelo AHE Peixe Angical 

(em construção) e a jusante já foi completamente alterado pela UHE Lajeado (em operação). Como 

conseqüência, a área de influência do AHE Ipueiras toma-se região ímpar no Projeto Corredor Ecológico 

do Cerrado Paranã-Pireneus - CECPP, pois é nesta área que encontramos o conjunto rio Tocantins, 

tributários, lagoas marginais, planícies de inundação capazes de exercer a conectividade entre os diversos 

maciços vegetais encontrados no CECPP, propiciando, conseqüentemente, ligação com outros biomas 

(Caatinga, Floresta Amazônica, Mata Atlântica). 
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Aliás, o próprio EIA reconhece a região como ponto de ligação, entretanto, como todo estudo, 

enaltece que as regiões remanescentes dos tributários terão tamanha importância que poderão "assumir" 

papel de ilhas ou trampolins para dispersão da fauna. De fato, as porções mais a montante dos tributários 

encontram-se preservadas. No entanto, as partes alvo da inundação se encontram em estado de conservação 

bom ou ótimo (em especial nas proximidades da foz com o rio Tocantins), sendo que a região afetada é 

formada por toda uma dinâmica de planície de inundação (lagoas marginais, praias, áreas de várzea). 

O Estudo, diz que apesar da ocorrência de espécies ameaçadas "os resultados obtidos nestes 

levantamentos permitem dizer que não foi assinalada nenhuma espécie que, por ter distribuição limitada 

e restrita a sítios vulneráveis, possa ser considerada ameaçada de extinção pela implantação do AHE 

Ipueiras (Vol 6, II, p47)". Considerando a possibilidade de extinção local, essa afirmação parece ir de 

encontro com o disposto no impacto anterior onde o próprio estudo afirmou, por duas vezes que "Espécies 

de alta sensitividade anotadas na região (...) tendem também a se tornar menos comuns. Embora 

nenhuma delas seja essencialmente umbrófila, não se adaptam a ambientes alterados, podendo 

desaparecer na região (Vol 6, II, p45)" e "A soma dos vários empreendimentos na região propiciará a 

• 

	

	proliferação de espécies que, embora ocorram na região, poderão vir a ser as mais características, em 

detrimento daquelas mais sensíveis às alterações (Vol 6, II, p.&S)". 

Conforme o disposto no Parecer n° 116/05, citado anteriormente neste Parecer, devido ao efeito 

de borda, essas manchas de habitat, fragmentos da paisagem original, tendem a diminuir de tamanho e 

facilitar a entrada de espécies invasivas e/ou exóticas, que acabam por competir diretamente com as já 

conhecidas espécies locais e aquelas que apresentam conectividade com outros biomas, podendo isolá-las. 

O documento também lembrou que espécies novas da flora do Cerrado ainda estão por serem descobertas. 

Ainda de acordo com o Parecer n° 116/05, a fragmentação dos habitats também impacta 

negativamente as metapopulações (divisão de populações que interagem entre si). Com as barreiras criadas 

pela construção da usina, as metapopulações ficariam isoladas. Sem essa dispersão natural de indivíduos 

haveria interrupção do fluxo gênico metapopulacional, ficando apenas entre os indivíduos daquela mesma 

população. Assim, a expressão de genes deletérios (depressão endogâmica) seria favorecida, o que acabaria 

por dificultar o resgate de populações em declínio. Espécies de mamíferos de maior porte, e mesmo aquelas 

de maior susceptibilidade a alterações ambientais, certamente sofreriam com a perda destes corredores 

naturais, entre eles espécies ameaçadas de extinção como aquelas já citadas neste Parecer. Aves como o 

Tuiuiú - Jabiru mycteria, também perderiam locais de pouso e nidificação, pois é bastante comum 

indivíduos voltarem ao mesmo lugar para se reproduzir. As lagoas da região também são pontos 

referenciais para aves aquáticas, migratórias, devendo ser, inclusive, ww consideradas como Sítios 

RAMSAR. 

A espécie Sotalia fluviatilis (boto - CITES 1, IUCN), encontrada na região de influência do 

empreendimento, poderá sofrer depressão endogâmica por ficar isolada das demais populações ao longo do 

rio (Parecer n° 116/05). A ocorrência de botos na área de influência foi confirmada durante vistoria na foz do 

rio Manuel Alves da Natividade e, segundo o EIA, a distribuição se estende até a área de influência da UHE 

Serra da Mesa. Estes mamíferos sofrem impactos pela fragmentação do ambiente fluvial, com conseqüente 

isolamento de populações a jusante e a montante dos barramentos, que no caso do AHE Ipueiras agravará 

os impactos já causados pela UHE Lajeado. 

Para reforçar a importância da região do CECPP, adicionem-se os empreendimentos já 

implantados ou em fase de implantação na região do AHE Ipueiras como as UHE's Lajeado - que teve na 
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região do AHE Ipueiras sua área de afugentação natural de fauna, bem como a utilizou como área de soltura 

dos resgates, e Peixe Angical - também área de afugentação natural. 

Segundo o estudo, não foi assinalada nenhuma espécie que, por distribuição limitada e restrita a 

sítios vulneráveis, possa ser considerada ameaçada de extinção pela implantação do AHE Ipueiras. Porém, 

o próprio Estudo afirma que a perda de espécies de fauna é aproximadamente proporcional à perda de 

habitat, e que há espécies de alta susceptibilidade na região, cujas alterações no ambiente podem levar ao 

seu desaparecimento, ao avaliar a soma dos empreendimentos próximos do AHE Ipueiras (UHE's Lajeado, 

Peixe Angical e mesmo São Salvador). Como exemplo, podemos citar o grupo de aves no qual há 117 

espécies semidependentes e dependentes, verificando que essa perda se traduz de forma bem diferente para 

elas do que para as espécies independentes, ou seja, o impacto não pode ser valorado da mesma maneira. 

Dessa forma, o cenário futuro para as espécies de importância conservacionista toma-se 

preocupante, pois as usinas citadas acima afugentaram ou tem afugentado (no caso daquelas ainda em 

construção) a fauna silvestre da região para as áreas de cerrado mais próximas. No caso de Lajeado e Peixe 

Angical, a área de fuga foi a região de Ipueiras. A região de São Salvador se encontra aqui por ser similar a 

de Peixe Angical e devido a afugentação natural durante a construção desta, poderíamos esperar fauna 

semelhante à área do AHE Ipueiras, como de fato se tem observado e, ao que se pondera, outros 

levantamentos de fauna poderiam corroborar. 

. Sobre os Programas Ambientais propostos para mitigar e/ou compensar os impactos 

negativos sobre a fauna terrestre 

Os impactos ambientais para a fauna terrestre podem ser considerados, isoladamente, de grande 

magnitude. Analisando-os cumulativamente, certamente crescem na escala da matriz de gradação de 

impactos. Assim, mesmo que ações de educação ambiental possam ter alguns resultados positivos, elas se 

diluem ante outro impacto negativo: a perda do habitat único e não repetido que não poderá ser mitigada, 

tampouco compensada com a criação de Unidades de Conservação em outro lugar senão este mesmo em 

que se propõe a implantação do AHE Ipueiras. 

A criação de uma faixa de APP como proposição para mitigação do impacto da perda de habitat 

para a fauna também não é suficiente, visto que não é apenas uma fitofisionomia, mas todo um conjunto de 

vegetação, praias e lagoas marginais, regido por vazões de cheia e seca que seria alagado. 

Invertebrados de Interesse Médico e Sanitário 

Para o levantamento, realizou-se uma campanha com duração de 10 dias entre 17 e 16.5.2002. 

Foram coletados insetos e moluscos em quatro localidades, próximas a aglomerados populacionais, 

vegetação, margens de rio, córregos e lagoas. As localidades foram distribuídas ao longo das margens 
esquerda e direita do rio Tocantins (3) e da margem esquerda do rio Manuel Alves da Natividade (1). Ao 

analisarmos o inventário de entomofauna, detecta-se a mesma deficiência anteriormente citada, ou seja, 
levantamentos efetuados apenas em áreas periféricas, negligenciando a região central a ser inundada, com 
agravante de que dos quatro pontos pesquisados, apenas um encontra-se dentro do limite da área a ser 

impactada pela formação do reservatório, o que pode ser comprovado através da ilustração Invertebrados de 

Interesse Médico - Sanitário, Pontos de Coleta. 

Para insetos, foram utilizadas armadilhas: Shannon, luminosas tipo CDC e isca humana; para 

moluscos, usou-se concha de captura. Dados secundários foram obtidos com a Secretaria de Saúde do 

Estado do Tocantins e Núcleo de Entomologia da FUNASA-TO. . 
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Na introdução sobre a entomofauna, o elaborador descreve que a "construção de barragens de 

usinas hidrelétricas e a conseqüente inundação de grandes áreas são responsáveis por modificações 
ambientais que freqüentem ente levam a proliferação de doenças, especialmente aquelas transmitidas por 

invertebrados como mosquitos e caramujos (Vol 3, Tomo 2, p97)", complementando logo a seguir com a 

afirmação de que "realizar estudos para se conhecer a fauna desses invertebrados nas regiões onde se 
pretendem construir usinas hidrelétricas é condição essencial para a previsão de possíveis alterações nos 
níveis populacionais de espécies presentes na área, principalmente aquelas com potencial para 

transmissão de doenças (Vol 3, Tomo 2, p97)". Estas afirmações por parte do elaborador tomam mais 
crítica a metodologia aplicada (apenas 4 pontos de coleta e fora da área central a ser inundada), tanto que 

espécies importantes não foram constatadas em campo, a exemplo de Sabethes e Haemagogus, pois o seu 

deslocamento para próximo de aglomerados humanos, pode dar início a ocorrência da Febre Amarela 

Silvestre em seres humanos, o elaborador afirma ainda que espécies importantes na transmissão de 

patologias, quais sejam, Culex quinquefasciatus e Aedes aegypti, não foram encontrados neste 

levantamento. 

Não encontramos no levantamento apresentado considerações sobre entomofauna bioindicadora. 

• Concernente aos invertebrados de interesse médico, no EIA são apresentadas imagens com a atividade de 

campo (fotos 1, 2, 4, 5 e 8; Vol 3, Tomo 2) efetuada pelo biólogo Augusto Rodrigues de Souza Filho. No 
entanto, o nome deste profissional não consta na listagem da equipe executora dos trabalhos de 

levantamento. 

As coletas realizadas não detectaram a presença do caramujo Biomphalaria sp, o que corroboraria 

os dados secundários obtidos. Porém, o EIA faz a ressalva de que moluscos em estivação não foram 

avaliados pela metodologia de coleta. Para o levantamento de moluscos límnicos, o elaborador não 
apresenta o número total de pontos de coletas, nem a precisa localização dos mesmos. 

Avaliação dos Impactos Relacionados à Fauna de Vetores 

O Estudo relaciona à fauna de vetores e avalia o seguinte impacto ambiental: 

o Domiciliação de populações de insetos devido à perda de habitats silvestres 

A retirada da cobertura vegetal certamente favoreceria a migração de insetos, inclusive aqueles 

com potencial vetorial, para domicílios, alojamentos e remanescentes vegetais adjacentes ao lago. 
Quaisquer que fossem os ambientes de várzea, invertebrados de interesse médico encontrariam nesses 

locais ambientes propícios para seu desenvolvimento. 

Como conseqüência da implantação da cascata de usinas hidrelétricas no rio Tocantins, podem 
aumentar algumas populações de invertebrados de interesse médico. Entretanto, até o momento não há 
estudos conclusivos sobre esse impacto cumulativo nos reservatórios já implantados no referido rio. 

MEIO SOCIOECONÔMICO 

A AI!, no meio socioeconômico, corresponde aos municípios que podem ser afetados diretamente, 
como também àqueles que, apesar de distantes, podem ter influências socioambientais decorrentes da 

implantação ou operação do empreendimento. Deste modo, a Ali contempla 13 municípios: Aliança do 
Tocantins, Brejinho de Nazaré, Cariri do Tocantins, Chapada da Natividade, Figueirópolis, Gurupi, 

Ipueiras, Peixe, Santa Rosa do Tocantins, São Salvador do Tocantins, São Valério da Natividade, 

i;C 
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Silvanópolis, Sucupira e Porto Nacional, que apesar de não ter terras alagadas, poderá servir de apoio 

durante a construção da usina, em função do porte e da infra-estrutura de comércio e serviços disponível. 

A pecuária é a atividade predominante, sendo que as pastagens ocupam mais de 67% das terras. 

Dessas, 56% correspondem a pastagens plantadas. As matas e florestas ocupam 15% do total. A pouca 

expressão da agricultura pode—se constatar ao observar o peso que têm as terras ocupadas com lavouras, 
ocupando somente 3,1% do total das terras. As terras produtivas e não utilizadas representam cerca de 9,4% 

das terras. 

Nos municípios da Ali predominam os pequenos imóveis com 44% do total. Na seqüência, 

encontram-se os imóveis de tamanho médio (27%) e os minifúndios (22%). Os imóveis de porte grande têm 

uma participação reduzida, não maior que 7%. No entanto, ao cruzar o número de imóveis com a área 

ocupada constata-se a alta concentração fundiária. Os grandes imóveis ocupavam uma área próxima a 39%, 

já os minifúndios detinham somente 3% da área. Em relação à posse da terra, cerca de 96% são 

proprietários, enquanto arrendatários e parceiros têm uma participação pouco significativa. 

O predomínio da pequena propriedade, o fato de que a ampla maioria dos produtores rurais são 

proprietários e que desenvolvem urna pecuária semi-extensiva e/ou uma agricultura basicamente de 
subsistência, levam a que predomine a mão-de-obra familiar entre os trabalhadores rurais. Os trabalhadores 

que são responsáveis pela família e membros não remunerados da família atingem 70% do pessoal 
ocupado. Cabe mencionar, ainda, a presença de 12 assentamentos do Incra, ocupando uma área total de 

64.270,54 ha e beneficiando 905 famílias. Os projetos encontram-se nas fases de implantação, consolidação 

e emancipação. Nos municípios de Porto Nacional, Brejinho de Nazaré e Ipueiras foram identificados 

também 12 reassentamentos rurais, realizados pela Investco, decorrentes da formação do reservatório da 

UHE Luís Eduardo Magalhães (UHE Lajeado), onde residem atualmente 417 famílias num total de 

10.030,03 ha. 

A população total dos municípios da Ali somava, no ano 2000, 161.145 habitantes. As cidades 

podem ser consideradas pequenas, exceções feitas a Gurupi e Porto Nacional, que com aproximadamente 
65.000 e 45.000 habitantes respectivamente, concentram praticamente 70% dos habitantes. Os demais 

oscilam entre 1.166 habitantes (Ipueiras) e 8.763 habitantes (Peixe). Gurupi é a terceira cidade em 

importância no Estado do Tocantins, possuindo um comércio significativo e ampla oferta de serviços, 

constituindo um pólo de atração e de referência na região. Porém, em função da sua localização, no extremo 

sudoeste da Ali, nem todos os municípios que a integram são polarizados por ela. Brejinho de Nazaré, 

S 	
Ipueiras, Silvanópolis e Santa Rosa do Tocantins são polarizados por Porto Nacional e Palmas. 

Os serviços de saúde que atendem a população dos municípios da Ali pertencem ao Sistema Único 

de Saúde - SUS, sendo que 12 estão habilitados na Gestão Básica, isto significa que recebem do Ministério 
da Saúde um recurso financeiro per capita de R$ 1 0,00/hab/ano para ofertarem aos seus munícipes consultas 

médicas simples e vacinações de rotina. O município de Gurupi é habilitado na Gestão Plena do Sistema, e 

tem responsabilidade não só pela atenção básica, mas também pelos serviços de média complexidade 
ambulatorial e hospitalar. Na Ali, existem 358 leitos, distribuídos em 7 dos 14 municípios, podendo ser 
considerado suficiente para a população local. O principal hospital é o Hospital Comunitário de Gurupi, 

com 166 leitos. 

A Área Diretamente Afetada e entorno correspondem às áreas a serem ocupadas pelo reservatório, 

canteiro de obras, casa de força, áreas de empréstimo, bota-fora e obras complementares. Definiu-se como 

limite da área de estudo o contorno entre as cotas 237,00m e 245,00m, de modo a exceder as áreas a serem 

efetivamente inundadas pelo reservatório, pela cheia média anual e pelas cheias com recorrência de 50 

anos, como também a faixa da APP. A delimitação de uma área maior que a efetivamente afetada teve a 

intenção de avaliar a situação futura das terras do entorno com o empreendimento já implantado. 
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Na área rural, foram identificados 1.018 estabelecimentos, nos quais residiam 795 famílias. Destes, 

115 estabelecimentos e 15 famílias encontravam-se localizados em ilhas dos rios Tocantins, Manuel Alves 

da Natividade e Santa Teresa. A população rural é relativamente reduzida, sendo que somente em 55,3% 

haviam famílias morando. Observa-se uma forte concentração fundiária, pois apenas 183 estabelecimentos 
maiores que 641 ha, representando 18% do total, ocupam 76,8% da área total. Já os estabelecimentos com 

até 80 ha representam cerca de 41% dos estabelecimentos, mas ocupam menos que 2,2% da área total. 

A maior parte dos 1.018 estabelecimentos rurais são pouco estruturados, sendo que somente 16,6% 

possuem serviços de energia elétrica. A beira do rio é utilizada em 54,8%, principalmente para pastagens e 

plantio. Esses estabelecimentos desenvolvem basicamente atividades relacionadas com a agropecuária. 
Cerca de 53% realizam algum tipo de agricultura e em 65% deles se pratica a pecuária. Apesar do 
percentual significativo dos estabelecimentos que realizam agricultura, a área destinada a esta atividade 
representa aproximadamente 1,5% do total da área dos estabelecimentos. Os principais usos do solo são as 
áreas com vegetação natural, que ocupam 38,8% e com pastagens, que representam 36,5%. Apesar da 
presença significativa de vegetação natural, são poucos os estabelecimentos em que há reserva legal. 

O nível de escolaridade da população rural é baixo, sendo significativo o número de pessoas que 

S nunca freqüentaram a escola. Na população jovem, de até 17 anos, com idade para freqüentar o ensino 
fundamental e médio, são observadas também algumas carências. Na população com idade pré-escolar (5 a 
6 anos de idade) pouco mais de 22% estão freqüentando a escola, índice abaixo do ideal. Nas pessoas que 
poderiam ter concluído o ensino fundamental, com idade entre 15 e 17 anos, observa-se que cerca de 40% 
só fizeram alguma das quatro primeiras séries. 

O atendimento de saúde é oferecido através dos postos de saúde localizados nos povoados, nas vilas 

e nas cidades, como também nos hospitais existentes nas sedes municipais. Nos postos de saúde localizados 

nos povoados e nas vilas, o atendimento médico é esporádico, em geral uma vez por semana, permanecendo 

o resto do tempo somente uma atendente. Em função da precariedade do atendimento nos postos de saúde, a 
população prefere procurar atendimento médico diretamente nas áreas urbanas. 

As moradias na área rural da ADA apresentam em geral boas condições, ainda que num padrão 
simples de construção. A maior parte utiliza material resistente na sua construção, como alvenaria (49,5%). 
As construções de barro (36,9%) e de madeira (8,8%) têm uma participação menor. O piso predominante é 
ainda o de terra, utilizado em 53,4% das residências, e o piso de cimento é encontrado em 36,3% do total. 
Para cobertura das moradias, utiliza-se principalmente telha de barro (70,0%) e palha (26,2%). Somente 

16,8% possuem energia elétrica, 12,4% contam com abastecimento de água instalado, 11,4% com banheiro 
dentro de casa e 5,2% contam com telefone. 

A água utilizada nas moradias tem origem diversa. A principal fonte é de poço (36,0%) seguida de 
captações do rio (17,7%) e de nascentes (4,3%). Em 58,4% dos casos, as águas servidas são despejadas em 
valas a céu aberto. Em relação ao lixo, a ampla maioria (63,5%) declara que o queima. Ainda são 
numerosas as famílias que o jogam a céu aberto (24,8%). A utilização da água do rio para irrigação de 
culturas é uma prática pouco generalizada, declarada somente em 18 estabelecimentos rurais, totalizando 
1.198 ha de área cultivada. 

As áreas urbanas consideradas na ADA e entorno correspondem tanto às cidades localizadas na 
borda do futuro reservatório como às vilas e povoados que ficarão próximas dele. As cidades de Ipueiras e 

Peixe estão localizadas na borda do futuro reservatório, sofrendo interferência parcial, enquanto que os 

povoados de Morro de São João, Apinajé, Trevo do Tocantins e Vila Quixaba encontram-se a certa 
distância, não sofrendo interferências diretas. 

Em Ipueiras, o levantamento compreendeu todas as propriedades localizadas no perímetro urbano, 
considerando as prováveis interferências durante a construção em função da proximidade do canteiro, 
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embora a área a ser afetada diretamente pelo reservatório e pelo perímetro da obra atinja uma parte pequena 
da cidade. Foram identificados 394 lotes residenciais urbanos, totalizando 144 famílias ou 594 pessoas. 

Somente em 35,3% dos lotes havia famílias residindo. Atualmente, é provável que esses números tenham 

mudado bastante, já que o levantamento tem três anos. Até a década de 1980, a cidade encontrava-se na 

margem do rio Tocantins e, após ser afetada intensamente pela cheia de 1980, decidiu-se pelo seu 

deslocamento para o local atual. A prefeitura detém o domínio dos lotes, cedendo-os para particulares 

quando solicitado. Assim, a regularização dos títulos dos imóveis ainda não se encontra totalmente definida, 

predominando o direito de posse em praticamente 99% dos casos. 

A infra-estrutura de serviços disponível nas residências ainda não atende a todos os lotes. A 

população urbana utiliza o rio principalmente para atividades de lazer, destacando-se a pesca (74,8%). 

Nenhuma família declarou utilizar o rio como fonte de água para abastecimento domiciliar nem para outros 

tipos de consumo como dessedentação dos animais. Do total dos chefes de família, 31,3% declararam que 

nunca freqüentaram a escola e 32,6% fizeram somente alguma das quatro primeiras séries do ensino 

fundamental. Na área da saúde, a cidade conta somente com um posto de saúde, com presença de médico 

três vezes por semana. Os casos mais complexos ou que requerem internação hospitalar são encaminhados 

para a cidade de Porto Nacional. O posto não conta com ambulância. No trabalho preventivo, é aplicado o 

Programa de Agentes Comunitários e o Programa de Saúde da Família. 

Na cidade de Peixe, o levantamento abrangeu a área a ser coberta pela cheia de 10 anos de 
recorrência, e mais uma folga, para a quantificação segura das interferências. Foram identificadas 148 

famílias residentes em 243 lotes. Por ser mais antiga, a cidade apresenta uma condição de domínio dos 

imóveis mais consolidada que a encontrada na cidade de Ipueiras, tendo uma participação importante os 

imóveis com documentação definitiva. A população urbana utiliza o rio principalmente para atividades de 

lazer. Similar ao que ocorre em Ipueiras, nenhuma família declarou utilizar o rio como fonte de água para 

abastecimento domiciliar. 

Avaliação dos impactos relacionados ao meio socioeconômico: 

Ao todo, foram relacionados e avaliados no EIA/RIMA 20 impactos ambientais relacionados com o 

meio socioeconômico, agrupados considerando os quatro fatores indicados a seguir: Organização 

Territorial, Modo de Vida, Base Econômica e Patrimônio Cultural. 

• interferência na dinâmica das áreas urbanas (Ipueiras/Silvanópolis/Porto Nacional); 

. 	
• interferência territorial nas áreas urbanas (Ipueiras/Peixe); 

• 	interferência com edificações/instalações institucionais; 

• interferências no turismo e lazer; 
• interferências com a infra-estrutura; 

• perda de terras; 
• interferência com estabelecimentos de extração mineral, industriais, comerciais e de serviços; 

• geração de empregos e aumento da massa salarial em circulação; 

• animação econômica de núcleos urbanos; 

• aumento da arrecadação pública; 

• especulação imobiliária; 
• atração de contingentes populacionais em busca de trabalho; 

• geração de expectativas e insegurança na população; 
• transtornos à população ocasionados pelas obras; 
• pressão sobre equipamentos sociais e serviços de infra-estrutura; 
• deslocamento compulsório de população urbana; 
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• deslocamento compulsório de população rural; 
• alteração nas condições de saúde da população; 

• perda do patrimônio arqueológico e histórico com comprometimento de estudos regionais; 

• 	alteração de manifestações culturais tradicionais (cultura imaterial). 

Durante a construção da usina, que tem como prazo previsto 5 anos, prevê-se que sejam contratadas 
cerca de 4.000 pessoas no pico das obras, sendo que na maior parte do tempo (85%) o contingente será 
inferior a 3.500 trabalhadores. Espera-se um número similar de atraídos indiretamente pelas obras, 
totalizando 7.000 pessoas. A cidade de Ipueiras deverá ser a mais afetada, por encontrar-se junto ao 

canteiro. O crescimento da população terá reflexos em diferentes setores da comunidade, devendo interferir 
no modo de vida, nos serviços públicos, na infra-estrutura urbana, no comércio e serviços locais. A cidade 

conta com apenas um posto de saúde, uma escola estadual e outra municipal, infra-estrutura de 
abastecimento de água e de energia elétrica e um posto da polícia militar. Essa infra-estrutura é suficiente 

para atender, mesmo que precariamente, a população atual. Porém, certamente deverá ser adequada para 
atender a demanda a ser criada, caso a obra seja efetivada. 

Porto Nacional, a cerca de 85 km de distância, deverá alojar os encarregados e técnicos, os quais se 
deslocarão diariamente até a obra. Estes trabalhadores deverão residir provavelmente com as suas famílias, 

mas o seu número reduzido e o maior porte da cidade farão com que a interferência seja menor. 

Já a cidade de Silvanópolis, a aproximadamente 30 km, possui um porte maior e melhor infra-

estrutura que Ipueiras, tendo condições de absorver parte da população atraída pela obra, o que deve 

acontecer numa proporção menor em virtude da maior distância. Ainda assim, o crescimento repentino de 

população deve afetar a qualidade dos serviços e disponibilidade de infra-estrutura. Deste modo, 

adequações dos serviços públicos e da infra-estrutura deverão ser realizados em função da nova demanda. 

As empreiteiras deverão ter como política de ação a contratação de pessoas residentes na AID. 
Porém, sendo municípios com um número reduzido de habitantes, estima-se que cerca de 40% dos 

empregos gerados sejam ocupados por trabalhadores locais e o restante por pessoas de outras localidades. 

Estas, ainda que temporariamente, devem vir a morar próximo à obra, tendo que gastar parte do seu salário 

no comércio e serviços locais. 

O aumento da massa salarial em circulação terá um efeito maior nas cidades de Ipueiras, Porto 

Nacional e Silvanópolis. O impacto é considerado positivo, mas de duração temporária. Outro aspecto que 
beneficiará a movimentação econômica, principalmente no caso do Ipueiras, é o Imposto Sobre Serviços - 
ISS, a ser pago pelas empresas que trabalharão na obra. Posteriormente, durante a operação da usina, os 
municípios que tiveram parte de seus territórios alagados pela formação do reservatório, deverão receber a 

Compensação Financeira pelo Uso dos Recursos Hídricos - CFURH, a ser paga pelo empreendedor, de 
forma proporcional à participação na área total do reservatório. O município de Peixe possui a maior 

participação, com cerca de 60,2% do total da área necessária à operação da usina. Considerando que a 

arrecadação dos municípios é reduzida, tendo as transferências de recursos federais uma participação 

importante, especialmente do Fundo de Participação Municipal - FPM, o aumento de arrecadação em 
função do empreendimento é considerado um impacto positivo significativo. E como resultado da presença 
da obra e do aumento da população, deverão ser realizadas melhoras na infra-estrutura e nos serviços 
públicos, as quais permanecerão depois de concluída a obra, criando melhores condições para o 

desenvolvimento de atividades econômicas. 

Por outro lado, em cidades com população reduzida, como as da AID, a chegada da população 

contratada/atraída pela obra, num prazo curto de tempo, provocará transtornos aos moradores locais. Essa 

população, vinda de lugares diversos, com características culturais e costumes diferentes, deverá interferir 
no referencial social, cultural e no modo de vida da população local. As interferências deverão se fazer 
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presentes em novos hábitos, no surgimento de focos de prostituição, aumento/introdução de doenças e casos 

de violência. Durante a construção, também deverá provocar transtornos à população do entorno, 

decorrentes do aumento de movimentação de veículos pesados que transportarão os insumos necessários à 

obra. Além disso, nas fases de enchimento do reservatório e operação da usina, a transformação do 
ambiente lótico em lêntico poderá facilitar a proliferação de insetos, vetores de doenças. 

Desde o momento em que se toma pública a informação de que se está estudando a implantação de 

uma usina hidrelétrica, criam-se expectativas e inseguranças, tanto pela população residente na área e nas 

localidades próximas, como das instituições públicas e privadas locais que de alguma forma têm 

participação ou serão influenciadas pelo empreendimento. Do ponto de vista institucional, as expectativas e 

inseguranças se referem às medidas compensatórias a que terão direito os municípios pelas interferências e 

pelas perdas de recursos naturais que poderão sofrer. Expectativas específicas acontecem nos núcleos 

urbanos, como Ipueiras e Peixe, em função da dinâmica de crescimento das cidades e da incerteza sobre a 

área que o reservatório ocupará futuramente. A intensidade aumenta a medida que se aproxima o início da 
implantação, ficando mais evidente nos processos de aquisição de terras, negociação de indenizações e 

relocação da população. Um exemplo desse impacto é que, durante as audiências públicas, várias vezes foi 

suscitada a questão da relocação da cidade de Ipueiras, não prevista no EIA, mas que pareceu contar com 

o apoio da prefeitura e de muitos participantes 

No caso da cidade de Peixe, a condição permanente do nível da água deverá ficar na cota 236,39 m, 

a partir da qual deve ser medida a APP de 30 m. Quanto à definição da área de segurança do reservatório, o 

estudo afirma que numa cheia com recorrência de 50 anos, o nível do reservatório alcança a cota 240,36 m, 

com uma diferença de 81 cm acima da cheia sem a existência do reservatório. Para efeito de quantificação 

das interferências na cidade, considerou-se então uma vazão de recorrência de 10 anos, procurando-se um 

equilíbrio na relação entre a freqüência da cheia e a área de intervenção, evitando-se o incremento de área a 

ser desocupada, que aumentaria artificialmente o impacto. Nesta área, foram identificados 87 lotes urbanos. 

A formação do reservatório afetará 20 edificações/instalações institucionais, sendo 17 localizadas 

na área rural e 3 nas áreas urbanas de Peixe e Ipueiras. Na área urbana de Peixe, encontram-se localizados o 

Cemitério Municipal e o escritório da Ordem dos Advogados do Brasil. O cemitério é utilizado pela 

população da cidade e entorno. É o único cemitério de porte a ser afetado, porém encontra-se atualmente 

sem capacidade de ampliação. Um novo cemitério já foi construído pela Enerpeixe, portanto o 
empreendedor de Ipueiras terá que apenas fazer a relocação do antigo. Em Ipueiras, deve ser afetado o 

lixão, que corresponde a uma vala não revestida na qual é depositado o lixo, sendo coberto com terra 

S periodicamente. Na área rural, as edificações/instalações institucionais correspondem a 14 campos santos, 

uma escola e duas balsas, localizadas nos rios Tocantins e Manuel Alves da Natividade. Os campos santos 

são locais de sepultamento utilizados pelos habitantes das fazendas, servindo, em algumas ocasiões, a 

moradores das localidades do entorno. 

Também foram identificados 18 locais nos quais se desenvolvem atividades de extração mineral, 
industriais, comerciais e de serviços, sendo 13 deles na área rural e 5 nas áreas urbanas. As unidades 

identificadas podem ser caracterizadas, em geral, como de pequeno porte, operando a maior parte na 
informalidade. Os estabelecimentos, tanto os de extração mineral como os de comércio e serviços, dispõem 

de estruturas simples e poucos equipamentos, voltados, principalmente, para o atendimento do público local 
e regional, apresentando baixo movimento e faturamento diário. 

Na área a ser ocupada pelo reservatório são instaladas, nos meses de julho/agosto, praias 

temporárias, com o objetivo de proporcionar locais para o lazer da população local e regional, como 

também para desenvolver o turismo e as atividades econômicas. As praias que serão afetadas são a da 
Tartaruga e a do Croá, ambas localizadas no rio Tocantins. Na praia da Tartaruga, a prefeitura de Peixe 
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instala, todos os anos, a infra-estrutura necessária, permitindo, ainda que temporariamente, a geração de 

emprego e renda para pequenos comerciantes e prestadores de serviços que atuam no atendimento dos 

freqüentadores destes locais. A praia do Croá é instalada no município de Brejinho de Nazaré, a montante 

da foz do rio São Valério, era muito freqüentada pela população de Gurupi, Aliança do Tocantins e outros 

municípios da região, mas nos últimos anos não foi instalada em função do alto nível da água do rio 

Tocantins. Outros locais são também utilizados como praias pela população, porém em bancos de areia 

aproveitados na forma natural, sem instalação de infra-estrutura. 

O reservatório deverá ocupar parte dos territórios de 12 municípios, destacando-se o de Peixe, que 

perderá 612,23 km2, ou 12,03% do seu território. Os limites da área a ser ocupada pelo empreendimento 
foram definidos em função do nível máximo de operação da usina na cota 236,00 m, considerando a 

sobrelevação de remanso hidráulico para vazão com 10% de permanência (4.875 m3/seg no eixo da 

barragem), a variação do nível da água na cheia média anual e a faixa de 100 m correspondente a APP. A 

área a ser adquirida pelo empreendedor totaliza 1.152,40 km2. Além desta, foi considerada área de 

segurança o entorno do reservatório que será ocupado pelas cheias com recorrência de 50 anos, onde não 

deverá ser permitida a permanência de moradores. Esta faixa, que se concentra no trecho de montante do 

reservatório, totaliza 97,10 km 2, e não será adquirida pelo empreendedor, porém, deve ser indenizada como 

área de servidão, sendo possível a sua exploração agropecuária. 

Também deverão ser adquiridas as terras a serem ocupadas pelo Canteiro de Obras (15,8 ha), 
Subestação Elétrica (5,4 ha) e áreas de empréstimo localizadas fora do reservatório (214,9 ha), totalizando 

236,10 ha. Além destas áreas, consideraram-se aquelas no entorno da barragem, totalizando cerca de 

500 ha. O total da área a ser ocupada pelo empreendimento corresponde então a 1. 157,4 km 2 , representando 

cerca de 4,0% da área total da Ali e 5,0% dos territórios dos municípios afetados diretamente. O 

levantamento do uso do solo da área a ser ocupada pelo reservatório indica que as principais formas de 

ocupação correspondem a pastos e pastos sujos (35,4%), formações ripárias (25,0%), cerrados densos 
(24,7%) e cerrados abertos (11,4%). 

No levantamento socioeconômico da ADA e entorno foram identificadas 1.018 propriedades rurais. 

Dessas, 815 devem ser afetadas, sendo 456 totalmente e 359 parcialmente atingidas. As propriedades a 

serem afetadas correspondem principalmente a Minifúndios (até 80 ha) e Pequenas Propriedades (81 a 

320ha) e uma parte significativa (47,8%) encontrava-se desocupada, sem moradores. A forma de ocupação 

predominante é a compra, seja com escritura (35%) ou sem escritura (8%), já a posse ocorre em 38,3% dos 

casos. 

Como a implantação de uma usina desse porte requer a aquisição e desocupação de extensas áreas 

de terra, prevê-se uma pressão sobre o mercado imobiliário da região. Outro fator que influencia no preço 
das terras é a localização das propriedades em relação à nova infra-estrutura a ser construída para 
implantação da obra, como estradas, pontes e a presença do próprio reservatório. A proximidade ou 
possibilidade de acesso à nova infra-estrutura disponível, aumenta o valor das propriedades. Nas áreas 
urbanas, a atração de população para trabalhar diretamente na obra, como aquela atraída indiretamente, 

pressionará também o mercado imobiliário de Ipueiras, Porto Nacional e Silvanópolis, provocando um 
aumento nos preços dos imóveis como também dos aluguéis. 

A formação do reservatório deverá afetar parcialmente as cidades de Ipueiras e Peixe, devendo 

atingir um total de 135 lotes urbanos. Em Ipueiras, o domínio dos imóveis pelos chefes de família a serem 

afetadas se dá predominantemente através da posse. Isto se deve a criação recente da cidade, não estando 
ainda regularizada a situação de domínio dos terrenos. Nos lotes a serem afetados, a infra-estrutura de 
serviços disponível ainda é precária. Na área a ser afetada na cidade de Peixe, o levantamento 

socioeconômico identificou um total de 87 lotes. Além destes, a prefeitura de Peixe considera como 
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urbanos outros 62 lotes com características rurais, localizados entre o núcleo urbano e o rio Tocantins. Estes 
lotes e as respectivas famílias foram considerados no levantamento da população rural. O vínculo com as 

propriedades dos chefes das famílias é majoritariamente de proprietários com escritura. A infra-estrutura é 

precária, porém apresenta índices de atendimento superiores aos encontrados na cidade de Ipueiras. 

No caso do impacto do deslocamento compulsório de população rural, para a identificação e 

caracterização das famílias, foi realizada uma pesquisa direta em campo, com caráter censitário. O 
levantamento foi realizado entre março e junho de 2002. Foram identificadas as propriedades atingidas e as 
famílias residentes dentro da área necessária à formação do reservatório, da faixa de proteção permanente e 

da área de proteção para cheias, como das outras áreas requeridas para a implantação do empreendimento. 
Esta área deve interferir com 815 propriedades, 456 totalmente afetadas e 359 parcialmente afetadas. Do 
total, 461 se localizam no município de Peixe. Em 425 havia famílias morando, enquanto que 390 

encontravam-se sem ocupantes. 

Nas propriedades afetadas havia 795 famílias, sendo que 365 encontram-se dentro da área afetada. 

Destas, 240 residem em propriedades que serão totalmente afetadas e 125 em propriedades parcialmente 
afetadas, totalizando cerca de 1.160 pessoas. O grupo formado por familiares de proprietários, funcionários, 

ocupantes consentidos e não consentidos e comodatários, totaliza 189 famílias. A maior parte dos chefes 

das famílias a serem afetadas tem atividades relacionadas com o setor rural, sendo que 48,2% declaram-se 

agricultores/lavradores e 28,7% são empregados. A tabela abaixo resume a quantidade de famílias afetadas 
de acordo com cada tipologia: 

Famílias residentes em propriedades atingidas 
Maiores que 80 ha Menores de 80 ha 

Totalmente Parcialmente Totalmente Parcialmente Total 
Proprietárias Não 

Proprietárias 
Proprietárias Prop Não 

Proprietárias 
Proprietárias Não 

Proprietárias 1 Proprietárias Não 
Proprietárias 

70 1 	89 36 1 	57 49 32 21 11 1 	365 

Essa situação muito provavelmente deve ter sido bastante modificada, já que o cadastro tem pouco 
mais de três anos e as especulações a respeito da construção do empreendimento devem estimular a 

migração para a região. 

Não foram indicados os locais para reassentamento, nem quantificada a área necessária para isso, 

mas considerando que o total da área a ser ocupada pelo empreendimento corresponde a 1. 157,4 km 2 , pode-
se imaginar que o impacto ambiental nas áreas remanescentes será significativo. Além das áreas a serem 
adquiridas para reassentamento, é provável que os proprietários que serão indenizados comprem outras 
terras na própria região e abram novas áreas para uso agropecuário, ampliando enormemente a pressão 
sobre os remanescentes de Cerrado. 

Com relação à perda do patrimônio arqueológico e histórico, a área se encontra numa região 

complexa, tanto no que se refere à quantidade como à diversidade do patrimônio envolvido. As pesquisas 

de arqueologia realizadas no estudo de diagnóstico identificaram 28 sítios arqueológicos, dos quais 18 

encontram-se dentro da ADA, destes, 9 correspondem a sítios líticos e 9 a cerâmicos. Os vestígios remetem 

a pelo menos 3 ocupações indígenas distintas que teriam-se desenvolvido na região, ao longo do tempo. A 
primeira delas estaria relacionada a grupos de caçadores-coletores e as outras duas a grupos ceramistas 
agricultores. É certo que a área abrigue muito mais sítios e, provavelmente, vestígios relacionados a outras 

ocupações indígenas que ali se assentaram. 

Em relação ao Patrimônio Histórico/Cultural, foi considerado o conjunto de manifestações 

materiais e imateriais relacionado às diferentes fases de formação da sociedade. O diagnóstico pode ser, 
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dividido em três grandes itens: infra-estrutura, patrimônio edificado e sítios históricos. O item relativo a 

infra-estrutura levantou os equipamentos culturais disponíveis nos municípios, os quais encontram-se nas 

áreas urbanas, em locais que não devem ser afetados pelo empreendimento. No patrimônio edificado, foram 

identificadas residências em adobe de tipologia simples, localizadas tanto na área urbana como na área 

rural, representando o "saber fazer popular", testemunho de uma tipologia construtiva que ainda resiste, 

face às constantes transformações decorrentes da evolução. Já os vestígios arqueológicos históricos 
corresponderam a diferentes testemunhos da ocupação que se desenvolveu na região a partir do século 

XVII, considerando os diferentes cenários de penetração e exploração territorial. Foram identificados 25 

sítios, os quais encontram-se todos fora da área a ser afetada pela formação do reservatório. 

Também foi levantado o impacto da alteração de manifestações culturais tradicionais (cultura 

imaterial), que podem ser classificadas em cinco grandes itens, a saber: festejos religiosos, festejos 

populares, exposições, aniversários dos municípios e brincadeiras, jogos e danças. Dos 43 eventos 

levantados, 27 estão relacionados a eventos religiosos, indicando a forte devoção que as comunidades da 
região manifestam. 

V - CONSIDERAÇÕES SOBRE O DOCUMENTO REGISTRO DE REUNIÃO - MME/CGISE 

Em 26.9.05, foi protocolado no IBAMA o documento 'Registro de Reunião Técnica Sobre o 

Aproveitamento Hidrelétrico Ipueiras', anexo ao oficio n° 1215/SE/MME, referente à reunião organizada 

pelo Ministério de Minas e Energia, ocorrida em 20.9.05, com a participação da equipe realizadora do 

Estudo de Impacto Ambiental e de consultores convidados por aquele Ministério. 

Em 28.9.05, realizou-se no IBAMA outra reunião técnica com a participação da THEMAG, 

consultores convidados pelo MME e equipe técnica do IBAMA (DILIQ, DIREC e NLAITO). 

Esta documentação é objeto deste tópico, no qual serão tecidas considerações sobre o disposto nos 

documentos. 

Dentre as considerações apresentadas pelos especialistas que assinam o parecer, os tópicos relativos 

a ictiofauna, constantes nos anexos 2 e 3, reforçam as informações do EIA no que tange a importância da 

área de Ipueiras para o desenvolvimento da ictiofauna local. Considerações sobre a similaridade do 

ecossistema local com outros ecossistemas do rio Tocantins (Paranã), mesmo sendo reconhecida pela 
equipe técnica do Ibama, carece de dados confirmativos, uma vez que no EIA/RIMA estes elementos não 
foram apresentados. Outras sugestões apresentadas neste anexo, como possível forma de mitigação dos 

futuros impactos ambientais causados pela UHE Ipueiras, também carecem de detalhamentos e não 
constam como parte integrante do estudo elaborado pelo empreendedor. 

De acordo com o Prof Jader Marinho Filho, do Dep. de Zoologia da UnB, a espécie Biastocerus 

dichotomus (cervo do pantanal), citada no EIA se deve "a registros históricos, tendo em vista que tais 
animais não mais ocorrem na região". Essa informação parece se opor ao conhecimento da área de 
influência indireta fornecido pelo próprio EIA, o qual inclui essa espécie na lista de 'Espécies de Fauna 
Passíveis de Resgate (Vol 7, anexo 1, programa 9)', e afirma que "o cervo do pantanal (Blastocerus 
dichotomus) que ainda ocorre em número reduzido na região (quatro indivíduos foram resgatados na 
área de inundação da UHE Luiz Eduardo Magalhães). Esta espécie deverá sofrer pelo alagamento de 
sua área de vida (Vol 3, Tomo 2, p. 93; Vol 6, II, p. 47) ". Apesar de já constar neste parecer, cabe 

relembrar que a região de Ipueiras foi área de soltura do resgate de fauna (cujos trabalhos tiveram 

acompanhamento de técnicos do IBAMA) e de afugentação natural da fauna proveniente da UHE Lajeado. 

Para grandes carnívoros como Panthera onca (onça), o mesmo professor afirmou que a área a ser 
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preservada com a não construção do empreendimento não é suficiente para manter uma grande população 
deste felino, se é que há exemplares desta espécie na região. Os recursos existentes na área seriam 

suficientes apenas para permitir a sobrevivência de poucos indivíduos. Em realidade, esse raciocínio foi 
extrapolado pelo professor para mamíferos de maior porte, aqueles chamados topo de cadeia, que foram 
listados no estudo: felinos, carnívoros e cervídeos. 

A posição do IBAMA foi de que a conservação de um local está além do fator quantitativo, 

envolvendo, também, o qualitativo da área e de espécies de fauna e flora. Isso posto, faz-se factível a 
preservação de uma área em que essas espécies topo de cadeia têm limites de crescimento restritos para 

suas populações, mas ainda o podem fazer. Em realidade, a conservação de outras espécies endêmicas, 

vulneráveis, ameaçadas, de importância local e regional está ligada a esses locais que, devido à seqüência 

de lagos e usinas ao longo do rio Tocantins, mostram-se como remanescentes do que existia em toda a bacia 
deste rio. 

No documento entregue ao IBAMA, o professor Jader sugere que a proposta relacionada à fauna 

impactada seja voltada para o desenvolvimento das seguintes ações: aprimorar o conhecimento da fauna da 
região sob influência do aproveitamento; criar unidade de conservação representativa dos ecossistemas 

afetados; recuperar áreas degradadas identificadas como importantes para a conservação da fauna; preservar 

o o rio Paranã, especialmente pela presença de ambientes alagadiços, conhecidos como "pantanaizinho" 

Conforme já comentado no tópico 'Campanhas e Metodologia de Coleta', os estudos realizados na 

área do empreendimento já apresentaram listas de animais raros, endêmicos, ameaçados de extinção, 
vulneráveis, suscetíveis a alterações ambientais. Aprimorar esse conhecimento só viria a corroborar os 

dados já existentes e muito possivelmente aumentar as espécies nas listagens de fauna e conseqüentemente 

a biodiversidade. A criação de UC como forma de preservar o conjunto de fitofisionomias, lagoas marginas 

e tributários regidos pela flutuação natural do rio Tocantins se faz pertinente, ao que o Setor de Criação da 

CGECO!DIREC/IBAMA já está realizando estudos na área dos municípios de Peixe, Ipueiras, Chapada de 

Natividade, São Valério e Santa Rosa do Tocantins, no Estado do Tocantins. A recuperação de áreas 

degradadas e outros locais, como a região do Paranã, poderiam se somar às áreas já existentes, agregando 

ainda mais importância ao Projeto Corredor Ecológico do Cerrado Paranã-Pireneus CECPP. 

VI— CONCLUSÕES 

De acordo com o exposto ao longo deste Parecer Técnico, conclui-se que a área proposta para a 

implantação do empreendimento AHE Ipueiras se compõe de estágios vegetacionais que variam entre bom 

e ótimo estado de conservação, denotando a importância da área. 

Tal conclusão foi elaborada a partir das informações presentes no Estudo de Impacto Ambiental 
que, apesar de apresentar algumas pequenas deficiências, foi capaz de retratar a região de inserção do 

empreendimento. Adicionalmente, utilizaram-se as informações obtidas nos autos do processo 
administrativo e nas vistorias técnicas, o que pode ser melhor evidenciado a partir das seguintes 

constatações: 

Serão impactados diretamente cerca de 84.000 hectares (840 km 2) de vegetação nativa, sendo que 

grande parte (em tomo de 60%) encontra-se entre bom e ótimo estado de conservação. 

Na região do AHE Ipueiras, encontram-se importantes afluentes do rio Tocantins, como o Formiga, 

o Manuel Alves da Natividade, o São Valério, o Santo Antônio e o Santa Teresa, que percorre a 

APA Estadual de Santa Teresa. A associação desses rios ao complexo de lagoas temporárias 
marginais e à vegetação caracteriza a região como verdadeiro mosaico de fitofisionomias em bom 
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estado de conservação. Estes diversos ecótipos serão diretamente afetados pelo empreendimento e 
não encontram similaridade em outro trecho do rio Tocantins, exercendo papel fundamental de 
suporte à biodiversidade local. 

• O levantamento da fauna de vertebrados propiciou a elaboração de listas com espécies raras, 

ameaçadas, endêmicas, vulneráveis, de alta susceptibilidade a alterações ambientais, inclusive o 
aparecimento de nova espécie para a ciência. 

• O conjunto de rios e lagoas marginais que seria afetado pelo empreendimento se constitui em 

refúgios e áreas de desenvolvimento da ictiofauna do rio Tocantins. Além da importância para a 
ictiofauna local, a existência de mecanismo de transposição de peixe na UHE de Lajeado, a jusante 

de Ipueiras, tem sua efetividade devido à existência das planícies de inundação na região de 
Ipueiras. Isto também foi reconhecido pelo Naturatins, em seu Parecer n° 072/2005. 

• A perda de habitat ocasionará uma perda proporcional de espécies da fauna na região do AHE 

Ipueiras. Essa mesma fragmentação também levará ao isolamento das espécies que, devido à 

ruptura das metapopulações e depressão endogâmica, pode levá-las à extinção local. Aliados à 

avaliação cumulativa dos empreendimentos cascateados ao longo do rio Tocantins, esses fatores 

podem potencializar esses impactos negativos. 

• Devido ao bom estado de conservação da vegetação, demonstrado no EIA/RIMA e constatado nas 

vistorias realizadas, nota-se que a função de corredor de biodiversidade não esta comprometida. 

• A deterioração da qualidade da água por um longo tempo, durante o enchimento, associada à 

vegetação bem preservada da região, implicaria em comprometimento da fauna aquática a jusante e 

a montante do AHE Ipueiras. A formação de compartimentos específicos nos afluentes do 

Tocantins, com tempo de residência maior que aquele estimado no modelo matemático, poderia se 

tomar um agravante para qualidade de água, mesmo durante a fase de operação da usina. 

• O fato de a UHE Ipueiras possuir baixa geração em um reservatório de grande área (1100 km'), o 

qual iria operar em regime de regularização, estando sujeito a deplecionamento periódico, poderia 

induzir sérios transtornos para a população lindeira. 

• O projeto do AHE Ipueiras, apesar de ter um impacto socioeconômico proporcionalmente pequeno 
em relação ao tamanho da área a ser afetada (1. 157,4 km 2), provocaria um impacto ambiental 
significativo na região. Além das áreas necessárias para os ré assentamentos, os proprietários que 

seriam indenizados provavelmente comprariam outras terras na própria região e abririam novas 

áreas para uso agropecuário, ampliando a pressão sobre as áreas de Cerrado. 

Destaca-se, ainda, que a área proposta para receber o empreendimento está inserida na região 

apontada pelo Decreto n° 5092, de 21.5.2004, como área prioritária para a conservação, estabelecido pelo 
Ministério do Meio Ambiente. Neste sentido, e a partir de informações obtidas junto a 
CGECO/DIREC/IBAMA (Memo n° 942/2005), técnicos do Setor de Criação estão realizando estudos 

visando à criação de UC's de Proteção Integral na região dos municípios de Peixe, Ipueiras, Chapada de 
Natividade, São Valério e Santa Rosa do Tocantins, no Estado do Tocantins. Tais estudos estão 

relacionados a uma série de análise de representatividade e de insubstituibilidade realizados por esta 

coordenação. 

Ao avaliar a soma dos impactos decorrentes das usinas implantadas nas proximidades da área 

proposta para o AHE Ipueiras, a relevância desta região, em termos conservacionistas, se eleva, pois abriga 
a fauna afugentada das regiões adjacentes. Aliás, durante os trabalhos de resgate de fauna da UHE Lajeado, 
a região de Ipueiras serviu como área de soltura para os animais resgatados, bem como foi identificada 
como área de fuga natural para essa fauna. 
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Por fim, tendo em vista que as alternativas locacionais apresentadas não têm potencial efetivo para 

reduzir significativamente o dano causado às comunidades bióticas; os programas ambientais propostos 

como mitigação aos impactos ambientais gerados pelo AHE Ipueiras - apesar de bem estruturados - não 
representam medidas efetivas de mitigação; as medidas de compensação propostas não têm potencial 

suficiente para compensar os impactos negativos à biodiversidade local e regional, causados pelo 
empreendimento, a maioria destes definida pelo próprio EIA/RIMA como de alta magnitude e irreversível; 

as informações apresentadas no parecer de especialistas reunidos pela CGISE reforça a importância da 

manutenção da biodiversidade da região de Ipueiras, esta equipe técnica entende que o empreendimento é 
inviável ambientalmente. 

À consideração superior, 

Alexandre Poilastrini 
	

Edílso'-&teve 
	

Ediva1* ias Bar osa 
Analista Ambiental 
	

Consultor Técnico PNUD 
	

Co ~ultor Técnico NUD 
Matrícula 1.365.469 
	

CRMV-TO 0432 
	

CRBIO/1 6720-4 

/1 

Fábio Murilo Tieghi Moreira 	 Fabíola Schupcheki Cleto 
Analista Ambiental 
	

Analista Ambiental 
Matrícula 1.364.622 
	

Matrícula 1.399.075 

Luis Gonzaga íe Toledo 

S 	Analista Ambiental 
Matrícula 1.265.582 
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PROTOCOLO 
DILIQ/ IBAMA 
N°: 12.847 / / 
DATA: /O/(076 ~já   

1 	1 
Ip ueiras 
Energia gra-o 

REDE 

rFIs 
c. 

São Paulo, 10 de outubro de 2005 
	

CT-EM-IPU-057/05 

Ao 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA 
SCEN Trecho 2 - Edifício Sede IBAMA 
Brasília — DF 

At: 	Sr. Luiz Felippe Kunz Júnior 
Diretor de Licenciamento e Qualidade Ambiental 

Ref.: AHEIPUEIRAS 
Ofício n2  575/2005-DILIQ/IBAMA 

Prezado Senhor: 

Em atendimento ao ofício acima epigrafado encaminhamos em anexo o 
Relatório 6292-01 -830-RT-00463 contendo o detalhamento das propostas contidas 
no Ofício n2  1215/SE/MME e discutidas na reunião técnica realizada em 28/09/2005, 
devendo ser incorporadas ao processo de licenciamento do AHE Ipueiras. 

Permanecemos à disposição de V.Sa.  para eventuais esclarecimentos 
complementares. 

Atenciosamente, 

cIiT\ ----- 
José Eduardo Costanzo 

Dirétor de Geração e Transmissão 
IPUEIRAS ENERGIA S.A. 

(1 

Av. Paulista, 2439 - 130 andar - Cerqueira César - São Paulo - SP 
CEP: 01311-936—Tel.: 11 3066-2000—Fax.: 113060-9557 
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Ipueiras 
-0 Energia gra 1 

REDE 

São Paulo, 24 de outubro de 2005 CT-EM-1 PU-061 /05 

Ao 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA 
SCEN Trecho 2 - Edifício Sede IBAMA 
Brasilia - DF  

At: 	Sr. Luiz Felippe Kunz Júnior 
Diretor de Licenciamento e Qualidade Ambiental 

Ref.: AHEIPUEIRAS 
DVD's das Audiências Públicas  

(///) 	'cC(c) -(a? - - 
PROTOCOLO 
DILIQ/ IBAMA 
N°: 13.916 
DATA: 
RECEBID 

Prezado Senhor: 

Servimo-nos da presente para encaminhar os seguintes DVD's das Audiências 
Públicas do AHE IPUEIRAS: 

• Audiência Pública - Ipueiras - 2 DVD's 

• Audiência Pública - Brejinho de Nazaré - 3 DVD's 

• Audiência Pública - Peixe - 3 DVD's 

• Audiência Pública - Gurupi - 3 DVD's 

o 	• Audiência Pública - Santa Rosa do Tocantins - 3 DVD's 

• Audiência Pública - Silvanópolis - 3 DVD's 

Permanecemos à disposição de V.S.  para eventuais esclarecimentos 
complementares 

Atenciosamente, 

( 
José Eduardo Co tanzo 

Diretor de Geração e Transmissão 
IPUEIRAS ENERGIA S.A. 

Av. Paulista, 2439— 131  andar— Cerqueira César— São Paulo — SP 
CEP: 01311-936—Tel.: 11 3066-2000—Fax.: 113060-9557 
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Parecer Técnico n °  125 - COLIC/CGLIC/DILIQ/IBAMA 

Brasília, 17 de outubro de 2005 

Do Consultor PNUD: Marcelo Gonçalves de Lima 

À: 	 Coordenadora do Licenciamento Ambiental Sra. Moara Menta Giasson 

Empreendimento: AHE IPUEIRAS. 

Assunto: 	 Parecer sobre os Programas ambientais complementares - AHE Ipueiras 

Este parecer trata da avaliação dos Programas Complementares do AHE Ipueiras, elaborado em 
resposta ao oficio n 0  575/2005 - DILIQ/IBAMA, mais especificamente em relação à proposta de 
criação de uma unidade de conservação na região e a formação de lagoas artificiais. 

É possível classificar ambas as propostas como totalmente equivocadas haja vista que nenhuma 
delas atende ao problema em si, que é a perda IRREVERSÍVEL de ambientes de extrema importância 
à conservação da biodiversidade cerratense regional e a continental. 

1 -A criação de uma unidade de conservação na região ao sul da cidade de Paranã, irá conservar 
uma área diferente da que seria inundada, que possui um conjunto de biodiversidade e geodiversidade 
bastante peculiares. Não resolveria tão pouco o problema da ruptura da conectividade do rio Tocantins, 
em especial no sentido leste - oeste. Além disto, como já foi colocado no Anexo ao Parecer Técnico 
116 - COLIC/CGLIC/DILIQ/IBAMA, a área é considerada uma das "Áreas Prioritárias para a 
Conservação, Utilização Sustentável e Repartição de Beneficios da Biodiversidade Brasileira, 
conforme a Portaria n 0  126 de 27 de maio de 2004, com a designação de número 469, considerada de 

' Extrema importância biológica. Sendo assim, e de acordo com o Decreto Federal n 0  5.092, de 21 de 
maio de 2004, no seu Artigo 40,  esta área deve ser considerada para fins de instituição de uma Unidade 
de Conservação, de acordo com o disposto no Sistema Nacional de Unidades de Conservação" 

2- Já em relação às lagoas artificiais, elas não serão substitutas das lagoas naturais em nenhuma 
forma. A presença das lagoas marginais naturais é devido a um processo de evolução geológica e de 
co-evolução ecológica que não pode ser replicada pelo proposto. As mais de 230 lagoas em questão são 
antigos meandros e lagoas marginais dos rios na região. É provável que a acumulação de água nestas 
lagoas seja devido à saturação do pacote arenoso, que fica acima das formações lateríticas, que são 
chamadas de "plintosolos". Este, ao ser exposto, toma-se impermeável e extremamente duro. As lagoas 
evoluíram historicamente, formando ecossistemas naturais do qual fazem parte não somente 
organismos sésseis mas também migradores, como, por exemplo, as aves aquáticas. Cabe ressaltar que 
o Brasil como Parte Contratante da Convenção de RAMSAR se responsabiliza pelo uso racional de 
"todas as zonas úmidas situadas em seu território, mediante a adoção de políticas e legislação 
apropriadas e atividades de formação, pesquisa ou destinadas a incrementar a consciência pública do 
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valor das zonas úmidas" (http://www.mma.gov.br/portlsbf/dap/ramsar.html) . Neste sentido, a 
manutenção das lagoas marginais em questão se insere dentro deste compromisso internacional que o 
Brasil ratificou em 1993. 

3 -Concluindo, apesar do esforço demonstrado pelo empreendedor em propor alternativas 
mitigatórias ao processo de perda da biodiversidade pela formação do reservatório da ARE Ipueiras, os 
programas complementares não atendem ao que propõem, devido ao fato dos ambientes das inúmeras 
lagoas serem únicos e a região as margens do rio Tocantins, no trecho do ARE, ser de alta relevância e 
insubstituíveis paraa biodiversidade do bioma Cerrado. 

s 	 L. 

Marcelo Çnça1ve de Lima, M. Sc;kr 
'} 	\ Biólogo 

17 de outubro de 2005 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

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

INFORMAÇÃO TÉCNICA n° 32/2005 - COLIC/CGLIC/DILIQ/IBAMA 

Brasília, 9 de novembro de 2005. 

Ao: 	 Coordenador Geral de Licenciamento Ambiental 

Dos técnicos: 	Fábio Murilo Tieghi Moreira - Analista AmbientallEng°. Florestal 
Fabíola Schupcheki Cleto - Analista Ambiental/Bióloga 
Luis Gonzaga Toledo - Analista Ambiental/Ecólogo 

Assunto: 	Programas Ambientais Complementares, atendendo o Oficio n° 575/2005 - 
DILIQ/IBAMA. 

INTRODUÇÃO 

Em 13.09.2005, foi realizada neste Instituto, a pedido do Ministério de Minas e Energia, 
uma reunião com a participação de representantes do próprio MME, Ipueiras Energia, Casa 
Civil, MMA e IBAMA, onde foram apresentados e discutidos os principais temas levantados, 
pela equipe técnica do IBAMA, como impeditivo à viabilidade ambiental do AHE Ipueiras. 
Após essa reunião, o MME organizou um debate técnico com a equipe responsável pelos 
Estudos Ambientais (EIA/RIMA) do AHE Ipueiras e consultores com atuação nos temas alvo 
das considerações feitas pelo IBAMA; como resultado dessa discussão, foi elaborado um 
documento contendo as avaliações dos consultores sobre os impactos potenciais do AHE 

. Ipueiras na ictiofauna, vertebrados terrestres e vegetação. Este documento foi encaminhado à 
DILIQ por meio do Oficio n° 1215/SE/MME, juntamente com a solicitação de outra reunião para 
a apresentação e discussão do referido documento. 

No dia 28.09.05, foi realizada nova reunião, onde foram apresentadas formalmente as 
propostas contidas no Oficio n° 121 5/SE/MME, ficando o compromisso por parte do IBAMA em 
incorporá-las ao processo de análise sobre a viabilidade do empreendimento. Em 03.10.2005, o 
IBAMA encaminhou a Ipueiras Energia o Oficio n° 575/2005 - DILIQ/IBAMA, solicitando o 
posicionamento da empresa no sentido de endossar ou não as propostas apresentadas na reunião 
do dia 28.09, com destaque para as questões relativas a: suporte a criação de unidade de 
conservação em outra área, estudos específicos sobre ictiofauna e a construção de lagoas 
marginais. Em resposta a este oficio, a Ipueiras Energia encaminhou o documento intitulado 
"Programas Ambientais Complementares, atendendo o Oficio n° 575/2005 - DILIQ/IBAMA", 
objeto de análise desta informação técnica. 
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ANÁLISE 

Programa Complementar de Unidade de Conservação 

O denominado "Programa Complementar de Unidade de Conservação" apresentado 
pela Ipueiras Energia, consiste basicamente na indicação prévia de uma área com cerca de 
46.000 hectares, localizada no município de Paranã, Estado do Tocantins que, a priori, de acordo 
com o entendimento da empresa, apresenta um conjunto de rios, serras e formações vegetais de 
diferentes fitofisionomias e níveis de conservação, representando assim a diversidade vegetal da 
região. Além da prévia seleção e indicação dessa área a empresa apresentou como proposta de 
custeio da Unidade de Conservação, os recursos oriundos da compensação ambiental do 
empreendimento e uma espécie de financiamento na forma de 50 salários mínimos mensais, 
durante o período de concessão do empreendimento. 

Conforme enfatizado no Parecer Técnico n° 119/2005 - COLIC/CGLIC/DILIQ/IBAMA 
a área a ser afetada pelo AHE Ipueiras exerce fundamental papel na manutenção da 
biodiversidade local e regional, por se constituir em um dos últimos refúgios da flora e fauna do 

. médio Tocantins. Tal mosaico vegetacional, com destaque para a presença de matas ciliares e de 
galeria e para os ambientes úmidos, proporcionam condições para o deslocamento, alimentação, 
abrigo e reprodução de diversos espécimes da fauna e flora local e regional, uma vez que o 
Cerrado funciona também como conector, permitindo que exista ligação entre biomas como 
Pantanal, Amazônia e Caatinga. 

A expansão agrícola e as hidrelétricas em cascata existentes no trecho vêm reforçar a 
posição de que a conservação de um local está além do fator quantitativo, envolvendo, também, 
o qualitativo da área e de espécies de fauna e flora. Isto posto, faz-se imprescindível a 
preservação de uma área em que espécies endêmicas, vulneráveis, ameaçadas, de importância 
local e regional estão ligadas a esses locais que, devido à seqüência de lagos e usinas ao longo do 
rio Tocantins, mostram-se como remanescentes do que existia nessa região do rio. 

A título dos empreendimentos localizados nas proximidades do AHE Ipueiras, o AHE 
Peixe Angical tem, entre seus locais de soltura de fauna, duas áreas localizadas a jusante do eixo 
de barragem desse, que englobam o que seria o remanso do reservatório do AHE Ipueiras. O 

. lago deste empreendimento afetaria, neste ponto, especialmente as florestas ripárias e estacional 
de interflúvio, formações de conectividade com outras porções de vegetação existentes na região 
de Ipueiras. Espécies como onças pardas podem se deslocar por entre essas formações. Aliás, 
cabem aqui as seguintes observações: recentemente, durante as operações de supressão da 
vegetação do reservatório da UHE Peixe Angical, foi resgatado um filhote de Puma concolor 
(onça parda); durante os trabalhos de resgate de fauna da UHE Lajeado, a região de Ipueiras 
também serviu como área de soltura para os animais resgatados deste empreendimento, bem 
como foi identificada como área de fuga natural da fauna. 

Conforme já colocado em Parecer, que além da área da usina estar inserida na região 
apontada pelo Decreto n° 5092, de 21.5.2004, como prioritária para a conservação, estabelecido 
pelo MMA, técnicos do Setor de Criação estão realizando estudos visando à criação de UC's de 
Proteção Integral na região dos municípios de Peixe, Ipueiras, Chapada de Natividade, São 
Valério e Santa Rosa do Tocantins, no Estado do Tocantins. Tais estudos estão relacionados a 
uma série de análise de representatividade e de insubstituibilidade realizados por esta 
Coordenação, conforme as informações da CGECO/DIREC/TBAMA. 

O IiOCIO 	
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Além disso, a conclusão do referido Parecer é clara quando afirma que a grande maioria 

dos impactos causados pelo empreendimento a este ambiente serão de grande monta e 
irreversíveis e que as medidas de compensação propostas não têm potencial suficiente para 
compensar os impactos negativos à biodiversidade local e regional; assim como as informações 
apresentadas no parecer de especialistas reunidos pelo CGISE reforçam a importância da 
manutenção da biodiversidade da região de Ipueiras. 

Destaca-se a avaliação feita pelo consultor Marcelo Gonçalves de Lima (Parecer 
Técnico n° 125 COLIC/CGLIC/DILIQ/IBAMA), a qual enfatiza a impossibilidade de 
substituição do complexo de lagoas existente por estruturas artificiais, que não têm potencial 
para reproduzir esse ecossistema. 

Por fim, a proposta de um Programa Complementar de Unidade de Conservação fica 
comprometida, pois se verificou que, além da extrema importância biológica devido a 
insubstituibilidade do sistema da região do lago, já existem ações governamentais em andamento 
— no MMA e no IBAMA — para ambas as áreas: para o local de implantação do empreendimento 

. 

	 e àquela sugerida no documento objeto desta análise para criação de UC. 

Programa Complementar de Ictiofauna 

A apresentação do programa complementar do AHE Ipueiras, conforme solicitação feita 
pelo IBAMA por meio do Oficio n° 575/2005 será aqui analisada tendo como suporte o Parecer 
Técnico n° 119/2005 - COLIC/CGLIC/DILIQ/IBAMA sobre a viabilidade do referido 
empreendimento. 

Do que se depreende das soluções apresentadas no documento encaminhado pela 
Ipueiras Energia, as considerações aqui descritas se restringem aos tópicos relativos ao item 3 
(Programa Completar de Ictiofauna). 

Os subitens 3.2 e 3.3 que tratam de medidas de Monitoramento das Áreas de Desova e 
Determinação dos Padrões Migratórios, constituem em detalhamento de programa já analisados 
no escopo do EIA/RIMA, não se constituindo em novas medidas mitigadoras. Tem-se que este 
detalhamento, ora apresentado, não contrapõe a conclusão da inviabilidade ambiental já 
manifestada pela equipe, sendo que o detalhamento avança no sentido de uma proposição de 
PBA, que seria analisado em fase posterior, caso o IBAMA se declarasse pela viabilidade. 

Quanto ao 14, Subprograma de Implantação de Lagoa Marginal Artificial, que consiste 
em uma medida mitigadora a mais para o empreendimento, chama a atenção pela novidade da 
proposta. Considerando que os autores também apresentam dúvidas sobre a efetividade de tal 
medida, sendo destacada a ausência de qualquer experiência semelhante na região neotropical, 
tem-se que o documento é bastante evasivo na proposição de parâmetros de execução para 
efetivação da medida, sendo ainda mais omisso no que tange aos aspectos ecológicos associados 
à construção de mais uma obra de engenharia que, sem garantias de ser efetiva, poderá 
comprometer ainda mais o meio ambiente. 

Acrescente-se ainda que, na proposta apresentada, têm-se poucos elementos 
quantitativos sobre o porte das lagoas artificiais a serem construídas, em comparação com 
número de lagoas naturais que serão inundadas, sendo mencionadas no EIA cerca de 230 lagoas 
visíveis em imagem de satélite. 
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CONCLUSÃO 

Com base no exposto acima se conclui que: 

• O programa ambiental proposto como mitigação constitui-se em mais uma medida, de 
difícil execução, que não implicará na redução significativa dos complexos impactos 
ambientais gerados pelo AHE Ipueiras, descritos no EIA/RIMA e considerados no 
Parecer Técnico n° 119/2005 do IBAMA. 

• A criação de uma unidade de conservação em outro local não teria como compensar a 
perda dos processos biológicos que já estão consolidados na área a ser alagada, 
comprometendo a função de corredor de biodiversidade que a área atualmente exerce. 
Além disso, entende-se que o conceito de compensação ambiental se traduz num 
instrumento legal criado com o intuito de fomentar a criação e manutenção de Unidades 
de Conservação a partir da determinação da viabilidade ambiental do empreendimento 
em análise, e não o inverso, ou seja, a compensação determinando a viabilidade do 
empreendimento. 

À consideração superior, 
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Brasília, 23 de novembro de 2005 

Ilmo. Sr. 
Alexandre Poilastrini 
Coordenação Geral de Licenciamento Ambiental 
IBAMA 

Senhor coordenador 

PROTOCOLO 
DILIQ/ IBAMA 
N°: 14.561 

DATA:%23I Li toÇ 
RECEBIDO' J 

Vimos por meio deste ofício, e com base nos art. 20, § 40, da Lei Federal 10650/03, 
requisitar vistas in foco ao processo administrativo de licenciamento ambiental da Usina 
Hidrelétrica de Ipueiras (Processo n 0  02001.000310/2003-09), o qual se encontra em curso 
perante este órgão ambiental. 

Comprometemo-nos a não utilizar as informações colhidas para fins comerciais, sob as 
penas da lei civil, penal, de direito autoral e de propriedade industrial, assim como de citar 
as fontes, caso, por qualquer meio, venha a divulgar os aludidos dados. 

Certos do pronto atendimento da requisição, aproveitamos o ensejo para renovar-lhe nossos 
protestos de estima e consideração. 

Cordialmente, 

Raul Silva TeMes do Valie 
OAB/SP 164.490 
Assessor Jurídico 
Instituto Socioambiental 
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Senhor Diretor, 

Em referência ao licenciamento ambiental do UHE Ipueiras, estou de 
acordo com a análise técnica, exarada no Parecer Técnico n° 119/2005 - 
COLIC/CGLIC/DTLIQ/IBAMA e na Informação Técnica n° 32/2005 - 
COLIC/CGLIC/DILIQ/IBAMA, que concluíram que o empreendimento é 
inviável ambientalmente e recomendo, portanto, o indeferimento do mesmo. 

21 /it /O' 

s 
Coordenador Ambiental 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Procuradoria da República no Estado do Tocantins 

Oficio PR/TO no(/3/05 - ALM 
	

Palmas, 25 de novembro de 2005 

Senhor Diretor, 

A par de cumprimentar Vossa Senhoria, reporto-me ao Procedimento 
Administrativo MPF n° 1.36.000.000237/2002-52, instaurado nesta Procuradoria, para 
acompanhar o licenciamento ambiental do Aproveitamento Hidrelétrico Ipueiras, no Rio 
Tocantins, neste Estado. 

Visando a instrução dos autos, requisito-lhe cópia do parecer técnico 
conclusivo e de eventual parecer jurídico resultante na análise do Estudo de Impacto 
Ambiental do empreendimento, emitidos em cumprimento ao disposto no Art. 10, Inciso 
VII da Resolução CONAMA 237/97. 

Álvaro Lotufo Mananc 
Procurador da República 

PROTOCOLO 
DILIQ/ IBAMA 
N°: 15.384 
DATA: 09/ 12  (o 
RECEBIDO:/, 

(L4t 

Ao Senhor 
LUIZ FELIPPE KUNZ JÚNIOR 
Diretor de Licenciamento e Qualidade Ambiental do IBAMA 
SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama 
Brasília - DF CEP: 70.818-900 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

OFÍCIO N° 7Ç' /2005 - DILIQ/IBAMA 

Brasília, C' de dezembro de 2005. 

A Sua Senhoria o Senhor, 
JOSÉ EDUARDO COSTANZO 

Diretor de Geração e Transmissão da Ipueiras Energia S.A. 
Av. Paulista 2439, 13 O  andar, Cerqueira César 
01311-936 - SãoPaulo/SP 	Fax(II)30609557 

Assunto: Licenciamento Ambiental do AHE Ipueiras. 

Senhor Diretor, 

1. Reportando-me ao licenciamento ambiental do AHE Ipueiras, Processo 
Administrativo n° 0200100310/2003-09, informo que o requerimento de Licença Prévia para 

o empreendimento foi indeferido após análise técnica, exarada no Parecer Técnico n° 
119/2005 - COLIC/CGLIC/DILIQ/IBAMA e na Informação Técnica n° 32/2005 - 
COLIC/CGLIC/DILIQ/IBAMA, anexos, os quais concluíram que o empreendimento é 
inviável ambientalmente. 

2. Portanto, devido aos impactos irreversíveis que seriam suscitados pelo AHE à 
biodiversidade do Bioma Cerrado, este Instituto declara o empreendimento inviável 
ambientalmente, e informa que estão sendo realizados estudos, no âmbito da Diretoria de 

Ecossistemas, visando à adoção de medidas de conservação para a região, relacionados a uma 
série de análises de representatividade e de insubstituibilidade. 

Atenciosamente, 

ÍI AN IT(D 

1 	ÀSJ: 	 Diretor de 

1 RESPorsÁvn. 

FAX N: 

SCEN, TRECHO 2, ED. SEDE DO IBAMA S/N, BLOCO "C", 1" ANDAR - TEL: (61)3316.1290 - FAX: (61) 3225.0564 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

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

OFÍCIO n° G5G /2005 - CGLIC/DILIQ/IBAMA 

Brasília, i ,.4 de dezembro de 2005. 

A Sua Senhoria o Senhor, 
ÁLVARO LOTUFO MANZANO 

Procurador da República no Estado do Tocantins 
AANO - 20, Conjunto 02, lote 05 - Caixa Postal 122 
77.010-010—Palmas/TO Fax: (63)215.1369/1849 

ma
Assunto: UHE Ipueiras - remessa de cópia dos documentos solicitados. 

Senhor Procurador 

1. Em atenção à correspondência encaminhada (ofícios PR/TO 0  465/05) e 
protocolada no IBAMA em 09/12/2005, encaminho, em anexo, cópia do Parecer Técnico n° 
119/2005 - COLIC/CGLIC/DILIQ/IBAMA, de 30 de setembro de 2005, que considerou a UHE 
Ipueiras inviável ambientalmente nos moldes em que foi proposto, tendo subsidiado a tomada de 
decisão pelo indeferimento do requerimento de Licença Prévia para o empreendimento em tela. 

2. Sem mais para o momento, permaneço a disposição para prestar quaisquer 
esclarecimentos julgados necessários. 

Atenciosamente, 

Mucldagata 
ral d Licenciamento 

FAX TRAN$MÍTIDO 
16  /2 iOS 
ÀS: 	H 
RESPONSÁVEL 

AXN: 

SCEN TRECHO 02- EDIFÍCIO SEDE DO IBAMA S/N, BLOCO C", P ANDAR - TEL:(961)316-1595 - FAX: (061) 225-0564 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

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

OFÍCIO N° (,1 /2005 - CGLIC/DILIQ/IBAMA 

Brasília,_, de dezembro de 2005. 

A Sua Senhoria o Senhor, 
JOSÉ EDUARDO COSTANZO 

Diretor de Geração e Transmissão da Ipueiras Energia S.A. 
Av. Paulista 2439, 13 O  andar - Cerqueira César 
CEP: 01311-936 - São Paulo/SP 	Fax (II) 30609557 

Assunto: Oficio CT - EM - IPU - 062/05. 

Senhor Diretor, 

1. 	Em atenção ao oficio supracitado, encaminho os anexos faltantes ao Oficio n° 
758/2005 - DILIQ/IBAMA. 

Atenciosamente, 

Co Ambiental 

SAIN AV. L4 NORTE - EDIFÍCIO SEDE DO IBAMA S/N, BLOCO "C', 1"ANDAR - TEL: (061) 316-1290 - FAX: (061) 316-1306 
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São Paulo, 20 de dezembro de 2005 

cjeo 
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CT-EM-I PU-062/05 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA 
SCEN Trecho 2— Edifício Sede IBAMA 
Brasilia - DF 

At: 	Sr. Luiz Felippe Kunz Júnior 	 PROTOCOLO 
Diretor de Licenciamento e Qualidade Ambiental 	DILIQ/ IBAMA 

N°: 16.117 

4h 	Ref.: AHE IPUEIRAS - Licenciamento Ambiental 	 DATA2Z/J/c7)'  

RE 

Prezado Senhor: 

Confirmamos o recebimento do Ofício n° 75812005 - DILIQ/IBAMA referente ao 
Licenciamento Ambiental do AHE Ipueiras. Como o mesmo não veio acompanhado dos 
anexos expressamente citados, a saber: 

. Parecer Técnico n° 1 19/2005-COLIC/CGLIC/DILIQ/IBAMA 

o Informação Técnica no 3212005-COLIC/CGLIC/Dl LIQ/I BAMA, 

solicitamos, respeitosamente, que os mesmos nos sejam encaminhados para 
conhecimento e análise. 

Ia Agradecendo desde já as providências, subscrevemo-nos. 

Atenciosamente, 

José Erardoostanzo 
Diretor de Geração e Transmissão 

IPUEIRAS ENERGIA S.A. 

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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MINISTÉRIO DO MEIO AMIENFE 

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 
DIRETORIA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL 

SCEN Trecho 2, Ed Sede do IBAMA, CEP.: 70800-200 
Telefones: (61)3161I76 FAX.:(61)225.1767 

OFÍCIO n'f 	/2007 - DUCPI 
Brasília, 01 Agosto de 2007 

A: Moara Menta Giasson 

CGENE/ DILIQ/IBAMA 

Assunto: Processo de licenciamento da UHE IPUEIRAS 

Prezada Moara, 

Venho por meio deste realizar a devolução do processo de licenciamento da UHE 

IPUEIRAS, n° 02001.000310/2003-09, com cinco volumes. 

Atenciosamente, 

MARCELO BASTOS FRANÇOZO 
Diretor 
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA 

Diretoria de Licenciamento Ambiental 

DESPACHO N°  47/2011-DILIC/IBAMA. 

À Departamento de Áreas Protegidas/SBF/MMA 

PROCESSO: 02001.000310/03-09. 

INTERESSADO: Rede Empresas de Energia Elétrica. 

ASSUNTO: AHE Ipueiras. 

1. 	Em atenção ao ofício 59/2011 - DAP/SBF/MMA, encaminho os cinco volumes do 
presente processo, além dos anexos abaixo relacionados. 

Caixa 1: Eia/Rima - 07.07.2004, Eia Volume: 1 e 11(1, II e III); 

Caixa 2: Eia Volume: III (1 e II), Eia Volumes IV (1 e II); 
Caixa 3: Eia Volume V, Eia Volume VI Fevereiro/2005; 

Caixa 4: Eia Volumes VII, Eia - Estudos de limites do reservatório, Estudos de viabilidade, 

cartografia e topografia, e Rima. 

Em 14 de setembro de 2011. 

W ara Menta Giasson 
lkssessora Técnica 

Diretoria 
Ile 

 Licenciamento Ambiental 
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE  

SECRETARIA DE BIODIVERSIDADES E FLORESTAS 
DEPARTAMENTO DE ÁREAS PROTEGIDAS 

SEPN 505, Lote 2, Bloco B, Ed. Marie Prendi Cruz, sala 506 
CEP 70.730-542. Brasilia, DF. Telefone (61) 2028-2145 

Oficio n.° 	12014/DAP/SBF/MMA 

Brasília,21 de junho de 2014. 

A Sua Senhoria o Senhor 
THOMAZ MIAZAK DE TOLEDO 
Diretor de Licenciamento Ambiental Substituto 
Diretoria de Licenciamento Ambiental 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (MAMA) 
SCEN Trecho 2, Edificio Sede do IBAMA 
70.818-900- -RS 

Assunto: Licenciamento Ambiental da AHE Ipueiras 

Prezado Senhor Diretor, 

1. Restituo, para os devidos e próprios fins, o Processo n° 02001.000310/03-09 (cinco volumes) 

sobre o Licenciamento Ambiental da AHE Ipueiras, no Rio Tocantins, Município de Ipueiras 

(TO), que estava neste Departamento para subsidiar análise sobre processo de criação do 

• 	Refúgio de Vida Selvagem Médio Tocantins na região. 

Atenciosamente, 

/  SER 10 HENRIQUE COLLAÇO DE CARVALHO 

Diretor do Departamento de Áreas Protegidas 
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