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

Unidade Setorial da Diretoria de Licenciamento Ambiental

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos 27 dias do mês de março de 2015, procedemos a abertura deste volume ng III
do processo de nQ 02001.005247/2013-61, que se inicia com a página ne 428. Para constar
subscrevo e assino.
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Diretoria de Licenciamento Ambiental

Coordenação de Energia Hidrelétrica
SCEN Trecho 2 Ed. Sedo do Ibama • Cx. Postal n" 09566 Brasília - DF

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

OF 02001.000954/2015-22 COHID/IBAMA

Ao Senhor

Valter Luiz Cardeal de Souza

Diretor da Centrais Elétricas Brasileiras

Av. Presidente Vargas
RIO DE JANEIRO - RIO DEJANEIRO
CEP.: 20071003

Brasília, 26 de janeiro de 2015.

Assunto: AHEs Panambi e Garabi - Autorização para Captura, Coleta e Transporte
de Material Biológico n" 436/2014 - 1? Retificação.

Senhor Diretor,

Em resposta às solicitações das Cartas CTA-DG-6950/2014 e CTA-DG-6951/2014 para a
substituição de um profissional na ACCTMB nQ 436/2014, encaminho a Autorização para
Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico nB 436/2014 - Ia Retificação, que
autoriza a continuidade das atividades referentes ao levantamento da biodiversidade dos

ecossistemas aquáticos para o EIA dos AHEs Panambi e Garabi.

IBAMA

Atenciosamente,

ANDRÉ DE LIMA ANDRADE

Coordenador Substituto da COHID/IBAMA
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AUTORIZAÇÃO DE CAPTURA, COLETA ETRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO
PROCESSO IBAMA

ND 02001.005247/2013-61
02001.005246/2013-16

NOMES:

Fernanda Stender de Oliveira"

Gilmar Baumgartner

* Coordenadora assistente

AUTORIZAÇÃO N° 436/2014
Ia Retificação

EQUIPE TÉCNICA:

CPF: CTF:

039.236.009-84 26763

467.070.699-34 893357

VALIDADE

28/03/2015

%'

CONDICIONANTES

1 Condicionantes Gerais:
1.1. Válida somente sem emendas e/ou rasuras;
1.2. OIBAMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes, bem como suspender ou cancelar

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

13 Aocorrência de situações descritas nos itens "1.2.a)" e"1.2.b)" acima sujeita os responsáveis, incluindo toda a
equipe técnica, àaplicação de sanções previstas na legislação pertinente (Decreto 65Í4, de 28 de julho de 2008,
Artigo 82);

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

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

1.6. Qualquer alteração nos membros da equipe técnica ou no coordenador deverá ser comunicada ao IBAMA;
1.7. Arenovação somente poderá ser concedida após ocumprimento das condicionantes específicas listadas abaixo;
18 Esta autorização éválida para levantamento de fauna em território nacional, epor isso não exime aequipe técnica

dos procedimentos legais válidos na Argentina para pesquisa, coleta e transporte de material biológico em
território argentino.

1.9.

2. Condicionantes Específicas:
2.1. Deverão ser seguidos de modo integral, os procedimentos apresentados no Plano de Trabalho Para Execução do

Programa de Monitoramento do Ecossistema Aquático das UHEs Panambi eGarabi durante afase de operação do
empreendimento.

2.2. Acoordenadora do projeto e demais técnicos deverão rubricar todas as páginas dos relatórios.
2.3. Assinatura do(a) coordenadora) geral se responsabilizando pelo conteúdo dos documentos.
2.4. No transporte até ainstituição recebedora os espécimes deverão estar identificados individualmente.
2.5. Esta autorização deverá ser utilizada no transporte de espécimes entre as áreas de coleta no reservatório e a

jusante das UHEs Panambi eGarabi eoMuseu Nacional de Capão da Imbuia - PR.
2.6. Encaminhas carta de recebimento da Instituição depositária descrevendo a quantidade de espécimes recebidos de

cada espécie. Os espécimes oriundos dessa Autorização não poderão ser comercializados.
2.7. AAnotação de Responsabilidade Técnica (ART) da coordenadora deverá estar válida durante todo operíodo de

validade desta autorização.

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

2.9. Para realizações de amostragens no Parque Estadual do Turvo é imprescindível a autorização da administração da
unidade de conservação. As coletas, nesses ponto, se submeterão às restrições e condicionantes propostas pelos
responsáveis pela gestão do parque.

Página 2/2
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AUTORIZAÇÃO DE CAPTURA, COLETA E TRANSPORTE DEMATERIAL BIOLÓGICO
PROCESSO IBAMA

Nd 02001.005247/2013-61

02001.005246/2013-16

AUTORIZAÇÃO N° 436/2014
1" Retificação

VALIDADE

28/03/2015

ATIVIDADE \X\ LEVANTAMENTO • MONITORAMENTO • RESGATE/SALVAMENTO

TIPO Q RECURSOS FAUNÍSTICOS [tf] RECURSOS PESQUEIROS

EMPREENDIMENTO: UHEs Panambi e Garabi

EMPREENDEDOR: Centrais Elétricas Brasileiras S.A.

CNPJ: 00.001.180/0002-07 CTF: 979.690

ENDEREÇO: Av. Presidente Vargas - Centro - Rio De Janeiro/RJ - CEP: 20071-003

CONSULTORIA RESPONSÁVEL PELAATIVIDADE: Consórcio Energético Del Rio Uruguay - UTE (Intertechne
Consultores S.A.)

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

ENDEREÇO: Av. Iguaçu, 100 - Rebouças - Curitiba/PR - CEP 80.230-020

COORDENADOR GERALDAATIVIDADE: Manoel José Domingues

CPF: 403486109-63 CTF: 210365

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

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

'-*»

PETRECHOS: Ictiofauna: Redes de espera com 7, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 e 150 mm entre nós opostos e
20 a 30 m de comprimento, espinheis (100 anzóis), vara depescar, redes de cerco, puçá, peneiras; Ictioplâncton: redes de
ictioplâncton (500 mícrons); Fitoplâncton; rede de 20|Jm, frascos de 250mL; Zooplâncton: redes de 50-60 [Jm;
Macroinvertebrados bentônicos: draga de Tamura.

DESTINAÇAO DO MATERIAL: Museu de HistóriaNacionalCapãoda Imbiúna- Curitiba/PR.

ESTA AUTORIZAÇÃO NAO PERMITE

1. Captura/coleta/transporte/soltiira deespécies emárea particular sem o consentimento do proprietário;
2. Captura/coleta/transporte/soltura de espécies em unidades de conservação federais, estaduais, distritais ou

municipais, saivo quando acompanhadas da anuência do órgão administrador competente;
3. Coleta/transporte de espécies listadas na Instrução Normativa MMA n° 03/2003 e anexos CITES, bem como as

INs MMA 05/04 e 52/05 e no Livro Vermelho de Espécies Ameaçadas, bemcomo de espécies constantes emlista
oficial do estado do Rio Grande do Sul;

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

de agosto de 2001.

Observação: AsAutorizações obtidas pormeio doSistema deAutorização e Informação em Biodiversidade (SISBIO) não
podem serutilizadas para a captura e/oucoleta de material biológico referente ao processo de licenciamento ambiental de
empreendimentos.

AS CONDICIONANTES DESTAAUTORIZAÇÃO ESTÃO LISTADAS NO VERSO DESTAFOLHA

LOCAL E DATA DE EMISSÃO:

Brasília, 20 JAN 2015
AUTORIDADE EXFEDITORA /)
(ASSINATURA E CARIMBO) |
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Coordenação de Energia Hidrelétrica >\..^9

PAR. 02001.000069/2015-43 COHID/IBAMA

Assunto: AHEs Garabi e Panambi. Autorização de Captura, Coleta e Transporte de
Material Biológico nQ 436/14 - Levantamento de Ecossistemas Aquáticos.

Origem: Coordenação de Energia Hidrelétrica

Introdução

Ementa: Retificação da ACCTMB n°436/2014.
Processos n 02001.005247/2013-61 e
02001.005246/2013-16.

Este Parecer avalia as solicitações das Cartas CTA-DG-6950/2014 e CTA-DG-6951/2014
para a substituição de um profissional naAutorização de Captura, Coleta e Transporte de
Material Biológico n°436/2014, que subsidia os levantamentos dos ecossistemas aquáticos
no âmbito dos empreendimentos AHE Garabi e AHE Panambi. Esta Autorização foi
emitida em 28/03/2014 com o prazo de validade de 12 meses.

Análise

Na tabela abaixo é apresentada a documentação da equipe técnica da ACCTMB, incluindo
seu novo integrante {Gilmar Baumgartner):

Profissional CPF CTF Venc.

Gilmar Baumgartner 467.070.699-34 893357 11/03/15

Fernanda Stender de Oliveira 039.236.009-84 26763 14/02/15

Conclusão

Conclui-se que não há óbices para a retificação da Autorização de Captura, Coleta e
Transporte de Material Biológico n°436/2014, substituindo o profissional indicado pelo
empreendedor.

Vale ressaltar que as condicionantes e a data de validade da Autorização (12 meses a
partir de 28/03/2014) foram determinadas no primeiro documento emitido e, portanto, a
sua retificação não implica em alteração desses itens.

m
IBAMA pag. 1/1

Brasília, 09 de janeiro de 2015

V : :• JuliandAraüjo Masirone S^/ (fT/1
- (P>'̂ ::S-Ânalista Ambientai da COHID/IBAMA ^6^ V£r á/ -.- • coordenador Gerei de Infraesírutura &
^ Enemiís EiMa - Substituto
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

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

Coordenação Geral de Infra-Estrutura de Energia Elétrica
SCEN Trecho 2Ed. Sede do Ibama - Cx. Postal n? 09566 Brasília - DF /j ->

CEP*70818-900 eTelefone: (61) 3316-1292 , ^><,
www.ibama.gov.br

OF 02001.007602/2014-17 CGENE/IBAMA
i,

,* Brasília, 15 de julho de 2014.

A Sua Excelência o Senhor,
JOSÉ MAURO DE LIMA O' DE ALMEIDA

Advogado da União da Consultoria Jurídica/Ministério do Meio Ambiente
Esplanada dos Ministérios Bloco B 8Q andar, Sala 851
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

CEP.: 70.068-900

Assunto: Resposta ao Ofício n« 056/2014/CONJUR/MMA - Encaminhamento da
Nota Técnica n"02001.018297/2014-99 COHID/IBAMA

REFERENCIA: OF 02001.004481/2014-51/CONJUR/MMA

Senhor Advogado da União

1. Cumprimentando-o, e em resposta ao Ofício, em epígrafe, encaminho o Despacho n^
02001.018297/2014-99 COHID/IBAMA com os esclarecimentos sobre o Termo de
Ajustamento de Conduta referente ao licenciamento ambiental da UHE Barra Grande.

2. Fico à disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

HENRIQUE CÉSAR LEMOS JUCÁ
Coordenador-Geral Substituto da CGENE/IBAMA

^ XücMi
,BAMA pag. 1/1 15/07/2014 - 14:08
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Coordenação de Energia Hidrelétrica Ai

DESPACHO 02001.018297/2014-99 COHID/IBAMA

Brasília, 15 de julho de 2014

À Diretoria de Licenciamento Ambiental

Assunto: Cumprimento do TC da UHE Barra Grande e sua abrangência no
licenciamento ambiental de outros empreendimentos na bacia do Uruguai.

Trata-se de análise e manifestação acerca da correspondência enviada pelo Instituto
^ Gaúcho de Estudos Ambientais - INGÁ, quanto ao cumprimento das responsabilidades

assumidas pelo IBAMA no TC da UHE Barra Grande, bem como a abrangência desse
instrumento na continuidade do processo de licenciamento ambiental de outros
aproveitamentos hidrelétricos localizados na bacia do Uruguai.

Como resultado dos entendimentos mantidos entre Ministério de Minas e Energia - MME, o
Ministério do Meio Ambiente - MMA, o Ministério Público Federal ~ MPF, o Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e a Barra Grande

Energética S.A. - BAESA, foi celebrado Termo de Compromisso - TC, em 15 de setembro de
2004, para a execução de Avaliação Ambiental Integrada na Bacia do Uruguai e de ações
que atendam demandas do processo de licenciamento ambiental para a implantação do
Aproveitamento hidrelétrico de Barra Grande.

Éimportante ressaltar que, dentreestes estudos, apenas a Avaliação Ambiental Integrada -
AA1 da Bacia do Rio Uruguai diz respeito aos demais aproveitamentos em processo de
licenciamento, sendo que as demais cláusulas do TC referem-se, tão somente, ao
aproveitamento hidrelétrico de Barra Grande;

Os entes envolvidos no TC da UHE Barra Grande assumiram diferentes papéis. Quanto aos
compromissos firmados pelo IBAMA, destaca-se o seguinte trecho:

"O IBAMA se compromete a adotar como diretrizes gerais, quando concluídas e aprovadas,
as indicações derivadas dos estudos que compõem a Avaliação Ambiental Integrada

IBAMA pag. 1/3 15/07/2014 - 13:19
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Coordenação cie Energia Hidrelétrica

referida na Cláusula Oitava, em futuros processos de licenciamento ambiental de
empreendimentos em planejamento na Bacia do Rio Uruguai, independentemente dos
procedimentos adotados atualmente por esse Instituto".

Após a conclusão da AAI da bacia do Uruguai (elaborada pela EPE, a partir de termo de
referência emitido pelo MMA), o Ministério do Meio Ambiente publicou a portaria nQ 297,
em 9 de agosto de 2010, com vistas à definição de diretrizes para orientar o licenciamento
ambiental de usinas hidrelétricas na bacia hidrográfica do Uruguai. Entretanto, salienta-se
que as diretrizes estabelecidas na portaria citada, são aplicáveis aos empreendimentos
previstos para os rios Uruguai e Pelotas, localizados na bacia hidrográfica do rio Uruguai,
trecho nacional

Os aproveitamentos hidrelétricos Panambi e Garabi seguem um rito diferenciado devido à
seu caráter binacional, conforme decreto n9 88,4411, de 29 de junho de 1983, o qual
promulgou o Tratado assinado entre Brasil e Argentina, O Ibama, enquanto órgão
licenciador, avaliará a viabilidade ambientai dos empreendimentos supracitados no
momento da entrega do EIA/RIMA,

Para tanto, foi elaborado um Termo de Referência no intuito de direcionar os estudos

(^ ambientais na formulação de um prognóstico ambiental da área de provável localização
dos empreendimentos. As diretrizes do TR emitido pelo IBAMA abrangem os
questionamentos feitos pelo Instituto Ingá, quanto às implicações da implantação dos
empreendimentos para os componentes do meio físico, biótico e socioeconômico. Os
estudos devem contemplar levantamentos relativos a recursos pesqueiros, migração de
ictiofauna e deriva de ictioplâncton; hidrossedimentologia; navegação; fragmentação da
vegetação; perda de hábitat para espécies; fluxo migratório de população humana;
sobrecarga sobre a infraestrutura (educação, saúde e segurança), dentre outros, Serão
considerados também os efeitos sinergéticos e cumulativos dos empreendimentos na bacia,
bem como a ocorrência de impactos diretos e/ou indiretos em Unidades de Conservação.

Ressalta-se que, de acordo com a Lei n^ 12.527, de 18/11/2011 (Lei de acesso à
informação), os documentos emitidos por esse instituto são públicos e estão disponíveis
para consulta.

IBAMA pag.2/3 15/07/2014-1.3:19
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Por fim, frisa-se que os documentos Cota n^ 120/2014/CGAJ/CONJUR/MMA/tm, NOTA n^
101/2013/CGAJ/CONJUR/MMA/ysd, Cota n^ 275/2013/CGA/CONjUR/MMA/ysd apensos à carta
do Instituto Ingá para análise e manifestação, referem-se ao TC de outro empreendimento
(Ilha Grande, Angra dos Reis-Rj), o qual não se relaciona com os empreendimentos da
bacia do Uruguai. < p

. I /•' /

JOSÉ ALEX PORTES

Analista Ambiental da COHíD/IBAMA

NATALIA DE ALENCAR MONTEIRO
Analista Ambiental da COHID/IBAMA

IBAMA pag. 3/3 15/07/2014 - 13:19
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PAR. 02001.000667/2015-12 COHID/IBAMA
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Assunto: UHE Panambi - Informação no intuito de subsidiar atuação da AGU em defesa
do IBAMA na ACP 5000135-45.2015.404.7115

Origem: Coordenação de Energia Hidrelétrica

Ementa: Parecer para subsidiar atuação da AGU em
defesa do IBAMA - UHE Panambi - ACP

5000135-45.2015.404.7115

Trata-se de informação no âmbito do processo de licenciamento ambiental da UHE
Panambi, em tramitação no IBAMA sob ns de processo 02001.005247/2013-61, no intuito
de subsidiar atuação da AGU em defesa do IBAMA de liminar que suspendeu o
licenciamento ambiental do empreendimento. A seguir, serão respondidos os quesitos
formulados:

1. Em que estágio está o processo de licenciamento da UHE Panambi
(esclarecendo que informações a DILIC possui das medidas já adotadas pelo
empreendedor no licenciamento)?

O licenciamento ambiental encontra-se em fase inicial. O IBAMA emitiu Termo de

Referência para a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto
Ambiental (EIA/RIMA). Após a apresentação do EIA/RIMA, a empresa poderá requerer a
licença prévia. Apenas após a análise do EIA/RIMA, o IBAMA avaliará os impactos
ambientais do empreendimento e poderá se manifestar em relação à viabilidade do
projeto.

2. Sem a realização dos estudos exigíveis no processo de licenciamento já é
possível afirmar (considerando o prognóstico do estudo de inventário) que a
represa na cota 130 implicará em inundação de pequena parte do Parque
Estadual do Turvo?

Na ficha de abertura do processo, a empresa informa da possibilidade de inundação do
Parque. Entretanto, é importante ressaltar que apenas de posse do estudo de impacto
ambiental será possível conhecer com precisão os impactos previstos para o
empreendimento. O termo de referencia também prevê a necessidade de a empresa
estudar alternativas locacionais e tecnológicas para a hidrelétrica. Estas alternativas
visam melhorar o projeto e reduzir os impactos previstos. Assim, há possibilidade de a
empresa estudar alternativas de arranjo e cota para que o Parque do Turvo não seja
inundado. Nesse sentido, não é possível afirmar nesse momento que a instalação do
empreendimento implicaria necessariamente na inundação do Parque do Turvo, já que
seria possível, inclusive, alterar o projeto visando a compatibilização da geração de

IBAMA pag.1/3 26/02/2015-11:31
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energia com a proteção do Parque.

3. Caso ao final dos estudos técnicos ficar confirmado que ocorrerá inundação do
Parque Estadual do Turvo, mesmo que mínima, o IBAMA emitirá a Licença Prévia?

Não. A Lei do SNUC (Lei 9985/200) impede que o IBAMA autorize a instalação de
empreendimento que resulte na inundação de áreas de proteção ambiental, como o
Parque do Turvo.

4. É possível afirmar, como faz o Ministério Público Federal, que o enchimento da
represa na cota 130 causará danos irreparáveis à ictiofauna do rio Uruguai?

Não. Apenas com o Estudo de Impacto Ambiental será possível conhecer com precisão O' \
impactos previstos para o empreendimento. Também há possibilidade de que sejam
propostas medidas para mitigação do impacto, tais como sistemas de transposição,
programas de peixamento, etc, cujos escopos só são definidos após a avaliação do impacto
do empreendimento.

5. Quanto ao Salto Yucumã, citado na decisão judicial como de "grande beleza
cênica", há algum elemento hoje que permita afirmar que a construção do
empreendimento lhe afetará, seja parcialmente, seja fazendo-o desaparecer?

Não há elemento no processo que permita afirmar que a construção do empreendimento
afetará o Salto Yucumã.

6. Quanto á flora e à fauna, especificamente citando a bromélia (Dyckia
Distachyo), em caso de inundação de 0,3% de área onde ela se encontra, qual o
procedimento com base científica que é adotado para a sua preservação?

•ia/

Por meio do EIA, o Ibama avaliará os impactos do empreendimento, inclusive aqueles
sobre a biota da área. No caso de ser concedida Licença Prévia ao projeto, é padrão no
licenciamento de hidrelétricas a inclusão, no âmbito do Projeto Básico Ambiental, de
Programa de Resgate de Germoplasma. Este tem por objetivos a coleta de propágulos e
relocação de espécimes das espécies consideradas mais importantes, tais como aquelas
ameaçadas de extinção, endêmicas e raras. A Dyckia distachya, na qualidade de espécie
ameaçada de extinção, será objeto de resgate e relocação de indivíduos, caso registrada
na área de influência do empreendimento.

7. Em que ponto a Convenção de Diversidade Biológica, citada na decisão, pode
influenciar no licenciamento?

A Convenção da Diversidade Biológica, a qual o Brasil é signatário, deverá ser respeitada,
uma vez que serão adotadas medidas para minimizar ou mesmo evitar impactos negativos,
contribuindo para o desenvolvimento sustentável do país. A Convenção prevê, por

m
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exemplo, no seu art. 10, a necessidade de adoção de medidas para evitar ou minimizar
impactos negativos na diversidade biológica. No art. 14 desta Convenção é prevista a
necessidade de se estabelecer procedimentos adequados que exijam a avaliação de
impacto ambiental de seus projetos propostos que possam ter sensíveis efeitos negativos
na diversidade biológica.

8. O IBAMA tem informações sobre o plano de manejo do parque, especialmente
quanto ao percentual deste que é considerado área intangível?

Não. Estas informações devem ser abordadas no Estudo de Impacto Ambiental. Vale
ressaltar que, conforme Resolução Conama nQ 428/2010, o licenciamento ambiental prevê
a participação do gestor da unidade de conservação, que deverá se manifestar sobre os

i^, possíveis impactos do empreendimento sobre o Parque. Segundo art. 2- da referida
Resolução, a autorização do gestor da unidade deverá ser encaminhada após a avaliação
dos estudos ambientais exigidos dentro do procedimento de licenciamento ambiental.

9. O que é Zona Núcleo da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica - RBMA? Essa
zona é considerada de proteção absoluta, inclusive para que sejam feitos o Estudo
de Impacto Ambiental (EIA)?

As "Zonas Núcleo" da RBMA correspondem basicamente às Unidades de Conservação de
proteção integral, como o Parque do Turvo. As unidades de conservação de proteção
integral devem ser protegidas segundo a Lei do SNUC (9985/2000), mas não há restrição
para sejam feitas pesquisas na área, desde que autorizadas pelo gestor da Unidade.

10. Outras informações relevantes.

A Lei do SNUC impede que o IBAMA autorize a instalação de empreendimento que resulte
^ na inundação de áreas de proteção ambiental, como o Parque do Turvo. Contudo, a

liminar impede que sejam conhecidos os impactos ambientais do empreendimento e
também que sejam estudadas alternativas que possam compatibilizar a proteção do
Parque e a geração de energia.

Brasília, 26 de fevereiro de 2015a tírasu

Jh^sKÁ, üÁj, /bjyr£\ •fh-Ji~ara/lj
André de Lima Andrade

Coordenador Substituto do COHID/IBAMA

Regina Coèlpeei
CoordenadoMeral da CGENE/IBAMA
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Consultoria-Geral da União
Consultoria Jurídica junto ao Ministério do Meio Ambiente

^Esplanada dos Ministérios bloco "B" V aneiar, sala 8S1
CEP: 70.0SB-900 - BRASlLWDF

ffi TEL: (61(2028.1421 - FAX: (61)2028-1784
SJ c0njur@fnma.9av.br

"Dl hHp:l/www.agu.oov.brfconjurmma

Ofício ns 056/2014/CONJUR/MMA
Brasília, 12 de março de 2014

A Sua Senhoria

VOLNEY ZANARDI

Presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-IBAMA
SCEN Trecho 2 Ed. Sede

Nesta

lw
Assunto: Carta do Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais-INGÁ

(28.2)

Senhor Presidente,

1. Cumprimentando-o, encaminho cópia da Cota ne 120/2014, da Cota ne 275/2013 e Nota n2
101/2013, todas deste Órgão Consultivo, bem como do Protocolo Geral n° 4585/2014, para análise e
manifestação.

c

Atenciosamente,

650049 -d*iuiJurtmauroU3ma(2014tolicto nr058pgeIbams reg4S85.doc
ultima impressão: quarta-feira, 12demaçode2014. as 15:20:00

* AÜRO DE LIMA O* DE ALMEIDA
Advogado da União
Consultor Jurídico
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Advocacia-Geral da União ^ AOIEli
Consultoria-Geral da União Cjw« *^

Consultoria Jurídica junto ao Ministério do Meio Ambiente

COTAN0 JolO /2014/CGAT/CONTUIt/MMA/tm ^ '
Registro n° 004585/2014 ,! ^^^
INTERESSADO: Ministério doMão Ambiente tí^__
ASSUNTO: Cartado Instituto Gaúchode Estudos Ambientais - INGÁ.
REF.: Despacho da Ministra do Meio Ambiente
(26.6)

1. Trata-se de Carta do Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais - INGÁ,
^~ encaminhada à Ministra do Meio Ambiente, ao Presidente do IBAMA, ao

Superintendente do IBAMA no Rio Grande do Sul e a Procuradora da República em
Caxias do SuI/RS, solicitando ao Ministério do Meio Ambiente, ao IBAMA e ao Ministério

Público Federal que interrompam o processo pró-Aproveitamentos Hidrelétricos de Garabi e
Panambi, no rio Uruguai, levado a cabo da EletroJbrás e Ebísa, e reconheçaa necessidade de
cumprimento das obrigações judiciais do TAC, decorrentes das irregularidades do processo
de Licenciamento Ambiental de Barra Grande, fazendo-se cumprira conclusão prevista para

a Avaliação Ambiental Integrada dos Aproveitamentos ffidrelétricos da Bacia do Rio
Uruguai, perrrútindo assim que sefaçaum balanço ambiental necessário, sistêmico, evitando-
se o recorrente atropelo de empreendimentos sobre as garantias dos direitos ambientais da
populaçãogaúchae brasileira.
2. Esta Consultoria Jurídica já se pronunciou a respeito ao responder o Ofício

n. 325/2013 - PRM/ANGRA/RJ/NMCCO, no qual a Procuradoria da República no Rio
de Janeiro solicitou ao Ministério do Meio Ambiente manifestação quanto ao cumpri
mento de cada uma das cláusulas de responsabilidade do Ministério no TAC celebrado

em 20 de janeiro de 2012. Na NOTA N° 101/2013/CGAJ/CONJUR/MMA/ysd (em anexo)
explica-se que a demandafoi encaminhada à Secretaria de Recursos Hídricos e Ambien
te Urbano - SRHU e esta esclareceu que as obrigações assumidas por esta Pasta, a teor
do disposto na cláusula 2.3.1 do TAC, dependiam de prévia apresentação de plano e
projeto a cargo do Município de Angra dos Reis/RJ.
3. O processo foi encaminhado a esta Consultoria'Jurídica para avaliar a soli
citação do INGÁ, à luz doTAC UHE Barra Grande, em conjunto com o IBAMA.
5. Ocorre que, com vistas a obter informações para avaliação da questão, en
tendo que a Carta do Instituto deve ser encaminhada às áreas técnicas pertinentes ao
tema, para que forneçam subsídios e documentos, se houver, com o intuito de conferir
maior segurança à posição do MMA em relação aos fatos narrados.

^
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6. Desta forma, sugiro que seja encaminhada cópia do presente documento
e anexos à Secretaria de Biodiversidade e Florestas, à Secretaria de Recursos Hídricos e

Ambiente Urbano deste Ministério e ao IBAMA, para análise e manifestação. Após, re
torne-se a esta Consultoria Jurídica.

A consideração do Senhor Coordenador-Geral de AssuntosJurídicos.

Brasília, 12 de março de 2014.

Thais Rose Madruga

Advogada da União

De acordo. Ericaminhe-se conforme sugerido.

Brasília, &de março de 2014.

JOÀO PAMO DEFARIA SANTOS
Coordenador-Geral de Assuntos Jurídicos Substituto
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, SenhorÇonsídtorJutídiço, :

Cadastrado no
SÍ5CQH

ABVQCACÍA-GERÀL DA UNIÃO COPIA
CONSULTORIA-GEHAL DAUNIÃO

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
COORDENAÇÃO-GERALÜE.ASSUNTOS JURÍDICOS /f-Á-,

COTANa^95/2013/CGÃ)7C^JUR/MMA/ysd ; . ••\*--fLr-_
Regn0 014352/2013
INTERESSADO; Procuradoria daRepublica noEstado doRio deJaneiro
ASSUNTO: MPF comunica deferimento decülação deprazo para envio das informações
requisitadas noprecedenie Ofício POÍ/GAB/NP528, 22 de abril de 2013 (TAC de Ilha
Grande, Angra dos Reas-RJ). ;.""._
REF.: OfícioPGF/GAB/N5528,22 de abril de 2013

22.7

1. OSe^or Prociirador-Geral de Repúbüea, por meio do Ofício. PGF/GAB/Na528,
22 de abril de 2013, comunica o deferimento de dilação de prazo para envio das
informações requisitadas no precedente Ofício PGF/GAB/N"52S, 22 de abril de 2013
(TAC deIlha Grande, Angra dos Rèis^RJ).

2. Rememore-se que a Procuradoria da República no Riò de Janeiro (MPF), no
intuito de instruir oInquérito Civil Publico n° 1.30.0Í4.000069/2013-12, solicitou> no prazo
de 20 (vinte) dias, que essa pasta se manifestasse quanto ao cumprimento de cada uma

C das cláusulas dé responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente no Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC), celebrado em 20 de janeiro de 2002.

3. Arequisição em tela foi registrada nesse MMA sob onúmero 11755/2013.

4. Oprazo assinado pelo MPF esgotava-se no dia 13 de maio de 2013.

5. No intuito de colher as informações requisitadas, em30 de abril de2013, pormeio
da COTA N* 242/2013/CGAJ/CONJUIt/MMA/ysd, abriu-se diligência junto à
Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano (SRHU) para que se manifestasse
sobre a requisiçãodo MPF.

6. Somente na manhã do dia 13 de maio de 2013, chegou a essa CONJUR/MMA a
Nota Informativa nfl 029/2Q13/DAU/SRHU/MMA, pela qual a SRHU esclareceu que a
obrigação assumida pelo MMA no TAC em questão referia-se ao finandamento da
implantação de Plano de Gestão de Resíduos Sólidos, da aquisição de barcaça ou
equipamento similar destinada ao transporte dos resíduos sóHdos da Una Grande para o



44®js_ \ ,
ADVOCACIA-GERAL DA ONIÃQ ' ——— ______
CQNSUL.TORIA-aKRAL DA UNIÃO
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

continente, bem como financiamento da execução do Projeto de Recuperação de Áreas
Degradadas.

7. Salientou que a apresentaçãode uma proposta peío Munídpio de Angra dos Reis-
RJ aoMinistério do Meio Ambiente figurava como condição simqua. non para a liberação
dos recursos financeiros necessários à execução dos objetos. }'

8. Por fim, a SRHUconcluiuque em 30/06/2008 o Munidpío foi instado a apresentar
proposta contemplando as ações convendonadas no TAC. Contudo, superado quase
todo o ano de 2009, o Munidpio de Angra dos Reis-RJ manteve-se inerte, não
apresentando proposta ou documentação necessárias para o prosseguimento das ações
saneadoras convendonadas do TAC.

9. Dessarte, as informações foram consolidadas na NOTA N°
101/2013/CGAJ/CONJUR/MMA/ysd, de 13 de maio de 2013 (cópia em anexo), e
encaminhadas, no mesmo dia, ao Gabinete da Ministra.

10. Conforme registro de tramitação em anexo, o Gabinete da Ministra, 13/05/2013,
encaminhou o Ofído n°362/2013/GM-MMA, de 13/05/2013, à Procuradora da República
requisitante.

11. De tudo exposto, tendo em vista que a requisição já fora atendida
atempadamehte, propõe-se a remessa dessa manifestação juntamente com o presente
expediente (Reg n°014352/2013) aoGabinete daMinistra páradênda.

Brasília, 15 de maio de 2013.

-'•^UKAMA S. DIAS
/Advogado daUnião

De acordo. Encaminhe-se conforme proposto.

Brasília,fede maio de 2013.

JOSE MAURO DE LIMA O' DE ALMEIDA
Advogado da União

Consultor Jurídico/MMA

Esplinnji tíísMinislíflos, Moco "B\ 6'indar. CEP: ÍO,OSi-1100. UrasIWOF
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De: Paulo Brack <paulo.brack@iifrgs.br> '•~~Ú£L*-_.
Data: 14/02/201416:42 J* ' .,-
Para: Volney Zanardi JR <volney.Eanardi@ibama.gov.br>, João Pessoa Riograndense <gabinete.fs@ibama.gá^br>
rara: vuiriey tmiai uun -.™im'-ii.iu"«i«"í- • a ' —

CC: Izabella MÔnica Vieira Teixeira <gm@mma.gov.br>, Luciana Guarnieri <prm-cs@prrs.mpf.ao^A_ protoCOlo GABIN

Porto Alegre, 13 de fevereiro de 2014

h Ministra do Meio Ambiente, Exma. Dra. Izabella Teixeira

—Anexos; -

N'OO^Sfô/Jo^
DATA • {RUBRiCA

Ao Presidente do Ib-ima, Dr. volney Zanardi 3r. V- , -. t^r
Ao Superintendente io Ibama no Rio Grande do Sul, 0.. João Pessoa Riograndense Moreira "«br ~
APromotora da República em Caxias do Sul/RS, Ora. Luciana Guarnieri

Prezados Senhores e Senhoras: • •

0 Ingá, preocupado com a conservação da sociobiodiversidade brasileira « especial da região da Bacia
Hidrográfica do Rio Uruguai, tendo em vista a Iminência de se levar adiante o projeto deApartamentos Hidrelétricos de Garabi e Panambi, levado a cabo pela Êletrobras e Ebxsa e empresas
assocIaSas solicita ao Ministério de Meio-Anibiente, ao Ibama e ao Ministério Publico Federal que ^
"t°n££^ o orocesso oró-Aproveltamentos Hidrelétricos dos referidos empreendimentos e reconheça ar Si-sldSe de cumprimehto das obrigaçõesJudlçETTg^jEMrrentes das irregularidades no

*Tícenclamento Ambiental de Barra Grande.. ' &• '
Desta forma faca cumprir o processo de finalização da Avaliação Ambiental Integrada dos
SooveSaíenS Hidrelétricos da Bacia do Rio Uruguai, *. sua integralidade, permitindo assim que. sefaPHÍTlanço ambiental necessário mais geral das condições ambientais da aciaJa «JPTPJJtidj, •
evitando-se o recorrente atropelo de empreendimentos, sobre as garantias dos direitos ambientais da
população gaúcha e brasileira.

Segue em anexo nosso pleito.

Atenciosamente

Biól. Paulo Brack
Coordenador do Ingá- Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais
paulo.brackiaufrgs.br
51-91423226

Oficio ao MMA - Ibama e MPF - AHE Garabi e Panambi -14 de fevereiro 2014.pdf 53.1KB

17/02/201411:49
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InGá -^
PortoAlegre, 13 de fevereiro de 2014

ÀMinistra do Meio Ambiente, Exma.Dra. Izabella Teixeira

Ao Presidente do Ibama, Dr. Volney Zanardi Jr. COPIA
Ao Superintendente do Ibama no Rio Grande do Sul, Dr. João Pessoa Ríograndense Moreira
Júnior

APromotora daRepública em Caxias do SuI/RS, Dra. Luciana Guarnieri

Prezados Senhores e Senhoras:

OIngá, preocupado com aconservação da sociobiodiversidade brasileira, em especial da região da
Bacia Hidrográfica do Rio Uruguai, tendo em vista a iminência de se levar adiante, oprojeto de

^ Aproveitamentos Hidrelétricos de Garabi ePanambi no rio UrHguai, pela Eletrobrás eEbisa,
diante dos inúmeros passivos socioambientais pendentes nos empreendimentos já realizados
na bacia do mesmo rio, vem expressar aqui alguns questionamentos ria conjuntura atual sobre a
i^alidade da continuidade destes projetos, que tudo leva a crer que estão condenando à
e*tÍhyão várias espécies silvestres, trazendo.uma situação ainda mais crítica ao sistema
ecológico do rio Uruguai, em decorrência da seqüência de hidrelétricas ià existentes, como
assinalamos,a seguir:

n o não atendimento de pendências ambientais decorrentes de empreendimentos na bacia do
rio Uruguai, derivadas do Termo de Compromisso de Barra Grande (20041. firmado entre
MPF, AGU, MME, EPE, MMA, IBAMA eBAESA, que destacava anecessidade da efetivação de
uma'AAI (Avaliação Ambiental Integrada), bem como da necessidade da criação de um
Corredor Ecológico do rio Pelotas-Aparados da Serra e a aquisição de uma área mais
semelhante possível àquela perdida pela UHE Barra Grande, com 5740 ha. A sociedade
gaúcha e brasileira exige a comprovação do cumprimento destes itens, oque até agora, quase
10anos depois, não foi apresentada.

C' 21 Ainterrupção da AAI do rio Uruguai, que foi realizada somente no trecho brasileiro eque
ficou incompleta. O Termode Compromisso de Barra Graiide. no quese refere à AAI, não se

?: limitava ao trecho brasileiro, ou seja, incluiria o trecho internacional do rio Uruguai. Além
disso, não ocorreu a finalização do processo de Audiências Públicas (desencadeados pelo
Ministério de Meio Ambiente e Ministério de Minas e Energia, entre 2006 e 2007), na segunda
etapa que contaria com audiências previstas da AAI da bacia do rio Uruguai (trecho
brasileiro). A última etapa (Etapa 3) ligada à apresentação do relatório do FRAG-RlO
(Unipampa e UPSM, contratadas pela MMA) apresentaria à sociedade a Análise de Sensibilidade,
Divulgação e Diretrizes Finais, e envolveria "uma série de reuniões destinadas a divulgar os
resultados dos estudos para os órgãos ambientais e Comitês de Bacia, bem como odesenvolvimento
de estudos relacionados à análise de sensibilidade das variáveis utilizadas, comparação de
resultados procedentes das análises efetuadas na Etapa I ena Etapa 2eelaboração do conjunto final
de diretrizes." (UNIPAMPA, 2009, Relatório FRAG-RIO). Segundo o Dr. Rafael Cruz, da
UNIPAMPA, a AAI é uma ferramenta essencial de planejamento da Política Ambiental, que
tem como objeto os rios conectados com toda sua bacia hidrográfica. Esta ferramenta está sendo

Instituía Gaúcho de Estudos Ambientais Rua Fernando Machado, 464 - B. Centro
CNPJ 03.535.467/0001-24 ^l\^mtS>
inga@inga.org.br J^T (5,)o2 u i
wwwJnga.org.br *><*= Mc&^ RS "Bras"
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tratada de forma exemplar na bacia do rio Taquari-Antas (RS) pela Fundação Estadual de Proteção
Ambiental (FEPAM-SEMA), com resultados excepcionais positivos, onde são consideradas as
áreas livres de barramentos, oque corresponde aconsiderar inviáveis, após estes estudos integrados,

,"cerca de 1/3 dos empreendimentos de trechos previstos para barramentos (Rocha et. ai.. 2010,

3) A promoção de empreendimentos sem a necessária existi-ncia de estudos que demonstrem a
alegada viabilidade para projetos adicionais no rio Uruguai (pela ausência de continuidade da
AAI), o qual já vem sofrendo barramentosconstantes e os indícios são de que já apresentasua
capacidade de suporte ecológico comprometida. Os indícios do comprometimento da capacidade
de suporte do rio se dão pela perda acelerada.de flora riparia e de matas ribeirinhas e demais
vegetações, perda de peixes e de outros tipos de organismos da fauna aquática e terrestre que se
utilizavam dos sistemas fluviais.para sua migração e fluxo gênico, perda da oxigenação do rio pela
destruição de corredeiras, etc.

4) A possibilidade muito elevada de que espécies silvestres venham a se extinguir
absolutamente, como decorrência também dos outros seis grandes barramentos a montante
dos projetos previstos de Panambi e Garabi. afrontando a Constituição Federal. Estes fatos já
bem prováveis e evidências são registrados há cerca de 10 anos, por exemplo, .via a perda da
bromeliácea dos rios Dyckia .brevifolia (abaixo das hidrelétricas de Foz de Chapecó, Itá,
Machadinho), constatada pelos Drs.. João André Jarenkow e Bruno Irgang, do Departamento de
Botânica da UFRGS, e do desaparecimento na natureza de Dyckia distachya(área. do reservatório
hidrelétrica de Barra Grande). O mesmo pode ocorrer com espécies de peixes ameaçados na
legislação estadual, como o peixe dourado (Salminus brasiliensis) e surubim {Pseudoplatystoma
corruscans e Pseudoplatystomafasciatum). Caso o Complexo Garabi seja levado adiante, essa. seria
uma conseqüência bastante provável de ocorrer. Entretanto, apelamos para a Constituição
Federal em seu Artigo 225, que determina que "Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao poder público eà coletividade odever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes
e futuras gerações. § Io - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das
espécies e ecossistemas; [...]; III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços
territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a
supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a -»J
integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; [...]; VII - proteger a fauna e a flora.
vedadas, na forma dalei, as práticas que coloquem em risco sua função eenlrtffiw^ provoquem
a extinção de espécies_[...j" (negrito e sublinhado nossos). Este item da Constituição não está
sendo obedecido, e na prática se cria uma jurisprudência administrativa que releva sua
importância, onde já se considera "normal" ou irrelevante tal aspectos o que é trágico para
espécies com história evolutiva de milhões de anos que muito provavelmente estarão
condenadas ao desaparecimento absoluto, sem ao menos se avaliar esta situação por meio de
monitoramentos isentos e um balanço geral disso para a bacia, por parte dos órgãos públicos.

5) O potencial comprometimento absoluto da piracema nos trechos Médio e Alto do rio
Uruguai, fato destacado pelo trabalho FRAG-RIO (Unipampa, 2009) que mostrou a importância
dos dados relacionados às espécies de piracema na bacia. "Essas mostraram sua importância como
descrítores de fragilidade do sistema. Asfontes de dados consultadas viabilizaram aconfecção de
mapa de distribuição de 19 espécies depeixes. Dentre elas, as características da história de vida
da bracanjuva (Brycon orbignyanus) a tornam uma espécie extremamente frágil às alterações
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ambientais já ocorridas na região (cenário atual) e a condenam ao desaparecimento nas áreas
dos reservatórios de UHEs implantadas, bem como nos trechos de rio que restaram entre essas
barragens". Oestudo também faz menção de que peixes de piracema apresentam maior riqueza de
espécies para o trecho situado a jusante da UHE Foz do Chapecó, no trecho interligado com o
Uruguai Médio, oque corresponderia também ao denominado Complexo Garabi-Panambi. Segundo
oTrabalho FRAG-Rio, coordenado pelo professor Dr. Rafael Cruz (2009) existe oalto risco de que
a construção destas hidrelétricas isole as populações do Planalto do trecho médio do no Uruguai,
onde ocorrem rios de planície, eacabe por inviabilizar asobrevivência de várias espécies de peixes.

61 A desconsideração da necessidade de se prever trechos de rios livres de barramentos, que
atuariam, do ponto de vista de resguardo do estoque de vida silvestre mínima e dos processos
ecológicos, como reservas legais para os rios, atendendo Preceitos Constitucionais. As escadas
de peixe não estão sendo implementadas no rio Uruguai, pois não tem efetividade demonstrada,
sendo que a formação dos enormes reservatórios e pelo tamanho dos fragmentos

/ remanescentes de rios livres, condenariam muitas espécies à extinção, devido ao fato de que
^ estes tipos de empreendimentosincrementam ainda mais afragilidade de uma serie de espécies que

já se encontram classificadas em algum nível de ameaça de extinção. Apelamos para oPrincípio da
Precaução, sendo que.o ônus da prova da não necessidade de Áreas Livres de Barramentos e da
possibilidade de orio suportar mais barramentos seria dos requerentes, após AAAI ser concluída,
soba luz da Ciência (Brack et ai., 2011). Os doís empreendimentos juntos (Garabi e Panambi)
gerariam uma-malha de transformação de rios em lagos da ordem dê mais de 800 km, afetando,
ademais, d que sobrou de matas ciliares das Áreas de Preservação Permanente, em uma região já
muito devastada pela agricultura de exportação (IHU 2010).

71 A desconsideração com relação ao Parque Estadual do Turvo, aue também corresponde à
Zona Núcleo da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, que seria afetado pela hidrelétrica de
Panambi. Levando-se em conta a legislação vigente, deveria existir uma restrição absoluta a
empreendimentos nestas áreas, considerando-se ainda a necessidade de manutenção dos
corredores migratórios para as espécies silvestres, já que se prevê forte alteração hidrológica e
dos ciclos dos rios, ou seja, alteração do regime de pulsos e da conectividade para a sua fauna
aquática. Aalegada garantia de que o Salto do Yucumã, maior salto longitudinal do mundo, não
seria afetado pelo empreendimento de Panambi hão pode ser uma afirmação confiável, já que o

C nível do Salto está alterado pelas hidrelétricas, a montante, e a vegetação vem sofrendo
tombamentos massivos eperda de espécies ripárias como já ocorre com abromélia-do-rio (Dyckia
brevifoliá). Além disso, é crescente a fragmentação ea fragilização dos ecossistemas do entorno do
Parque, situação esta que poderia piorar com estes empreendimentos. No mesmo sentido poder-se-
ta destacar a situação da onça (Panthera onça), espécie remanescente que ocorre somente neste
Parque, no Estado. Situação de alerta de perda irreversível deve-se ao fato de que junto a UHE
Porto Primavera (SP), onde eram estimadas mais de 20 onças, com mais de seis espécies
marcadas, todas vieram a desaparecer pouco depois da finalização do alagamento e operação
da hidrelétrica. Cabe destacar também que outras espécies, como a anta (Tapirus terrestris) estão
em situação semelhante. O possível isolamento genético de populações destas espécies
oficialmente ameaçadas, gerado pela fragmentação das áreas dos reservatórios das
hidrelétricas, poderá contribuir em intensidade decisiva para a extinção local ou absoluta de
algumas espécies, o que é inconcebível e ilegal.
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8) Adesconsideração de que a malha do rio Uruguai e rio liuí. no trecho médio previsto para
os AHEs de Garabi e de Panambi está inserida nas Áreas Prioritárias para a Conservação da
Biodiversidade fPort. MMA, ii. 9, de 23 de Janeiro de 20071. nas categorias de Alta e Muito
Alta Importância. Neste sentido as políticas públicas de proteção da biodiversidade ficam
eclipsadas pelo interesse imediatista de setores ;conômÍcos privados e governamentais, sepultando
na prática o que se denomina de desenvolvimento sustentável, já que não são considerados os
necessários limites ambientais a estes empreendimentos. Até agora, o Ministério do Meio Ambiente
não apresentou nenhum plano para efetividade das APCBio (MMA, 2007), podendo ser
responsabilizado por omissão em decorrência disso no presente ou no futuro. Cabe destacar que
mais de 60% das hidrelétricas em construção, ou em planejamento estão sobre estas áreas, sendo
25% na categoria de Extrema Importância, demonstrando que o governo não está cumprindo sua
função protetiva prevista na legislação brasileira e nos acordos internacionais que o Brasil assinou
em relação à Convenção da Diversidade Biológica.

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

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

1H A flagrante ilegalidade do Decreto Estadual n"'50.0171 de 9 de janeiro de 2013. assinado
pelo Governador do Estado do Rio Grande do Sul, que promove empreendimentos que não
tem licença ambiental. Causa estranheza à sociedade gaúcha que, apesar de não ser apresentada a
seqüência do processo de AAI, oGoverno do Estado tenha publicado este Decreto que depõe contra
a necessária forma republicana de gestão pública, pois o atropelo da medida acabou por
expectativas políticas quando da criação do Grupo de Trabalho eFórum, com setores econômicos,
políticos e outros setores potenciais apoiádores do empreendimento, ademais com uso de recursos
públicos. Também existe uma visível distorção do papel dos órgãos, já que o GT inclui também a
presença da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, que tem como atribuição, justamente, participar

í junto com 0Ibama dos licenciamentos dos empreendimentos. Qualquer processo de licenciamento
^ deve prever também a possibilidade de indeferimento pelos órgãos ambientais, o que acreditamos

que, do ponto de vista técnico, isso ocorreria muito provavelmente, devido a situação já crítica do
rio Uruguai. ODecreto declara, ademais* que "a construção, das hidrelétricas Garabi è Panambi;
promoverá o desenvolvimento social.e econômico da região", afirmação peremptória, que não
apresenta nenhum embasamento técníco-cientffico para isso. Mesmo que oDecreto admita também
que a "construção das hidrelétricas provocará impacto social e ambiental na região",
basicamente, fica evidente a intenção de tratar o assunto como "fato consumado", forçando
politicamente a aprovação das licenças e a efetividade das questionáveis vantagens destes
megaempreendimentos hidrelétricos. Outrossim, cabe assinalar que oGoverno do Estado além de
desconsiderar a necessidade de término da Avaliação Ambiental Integrada está passando por cima
do Art. 9o da Política Nacional de Meio Ambiente (Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981) que
institui o Zoneamento Ecológico-Econômico, instrumento público fundamental no planejamento
não só de empreendimentos e atividades, mas na gestão econômica e ambiental, garantindo
diretrizes claras de proteção da biodiversidade e dos direitos da sociedade como um todo, visando
as vocações econômicas locais e sustentáveis dos elementos de suporte à vida. O Decreto
desconsidera que muitos outros empreendimentos, como dos mais recentes casos da UHE Barra
Grande e UHE Foz do Chapecó, deixaram centenas de famílias forçadas a se deslocar de suas terras
sem a devida indenização, o que se confronta com o do Art. 162 daConstituição do- Estado do Rio
Grande do Sul, que destaca que não é permitida a inundação da bacia de acumulação das obras de
hidreletricidade até que seja assegurado o reassentamento e a indenização para todos osatingidos.

U) Ausência de informações isentas e idôneas dos órgãos públicos, aos potenciais atingidos,
não somente por parte de empresas e governos interessados nos empreendimentos, o que vem
ocorrendo, já que as áreas previstas para inundação, por exemplo, nos dois empreendimentos -
dados que não foram ainda esclarecidos por parte da Eletrobrás - podem chegar a mais de 70 mil
hectares, afetando diretamente ou indiretamente dezenas de milhares de pessoas. Tal fato
ultrapassa, por exemplo, a superfície de alagamento prevista para a polêmica UHE Belo Monte.
Neste sentido, principalmente, não é mais possível que as empresas privadas, com passivos
ambientais e com o inerente interesse na lucratividade crescente, sejam as principais responsáveis
por levar as informações à população e ao povo gaúcho. Neste item, é mister a responsabilidade
pelas informações dos riscos socioambientais serem repassadas oficialmente pelos órgãos de
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atribuição no tocante á área ambiental, no caso o Ibama, para esclarecer quanto aos riscos
ambientais destas megaobras à população potencialmente atingida, especialmente as milhares de
famílias de pescadores e agricultores familiares. E cabe à Secretaria Estadual de Meio Ambiente o
esclarecimento às prefeituras, ã comunidade local e à população do Rio Grande do Sul quanto aos
riscos diretos ao Parque Estaduí Ido Turvo, no caso da UHE Panambi, e quanto a questão de como
gerenciar a questão das espécies ameaçadas na região, protegidas pelos Decretos Estaduais
42.099/2002 (Flora Ameaçada) e Decreto 41.672, de í1junho de 2002 (Fauna Ameaçada).

13) Desconsideração quanto às diversas alternativas energéticas existentes no Brasil e a falta
de programas de eficiência e uso racional de energia. A ANEEL está sendo questionada pelo
Tribunal de Contas da União e pelo Ministério Público Federal por irregularidades e falta de
gerenciamento das perdas e por não levar adiante programas de eficiência energética que
contariam com mais de 5 bilhões de reais. Segundo International Rivers (2012) "O Brasil joga
fora uma enorme quantidade de energia elétrica que poderia ser aproveitada para o seu
desenvolvimento. As perdas no sistema de transmissão de energia elétrica no país são de cerca de
20% - um dos índices mais elevados do mundo. E isso provoca impactos diretos no aumento da
tarifa do consumidor, associado à ausência de recolhimento de impostos pela energia não
faturada". .No tocante ao potencial de geração eólica o valor chega a 300 GW (segundo a Empresa
de Pesquisa Energética, do MME), o que corresponde a. 2D0% do que o Brasil gasta hoje. No
tocante a energia solar fotovoltaica, o Brasil possui dezenas de GWs potenciais, enquanto que
somente na Alemanha são produzidos mais de 20 GW(cerca de 150% do valor gerado pela usinade
Itaipu) neste tipo de fonte, eminentemente descentralizada. As fontes de bioenergia também
crescem, e municípios estão utilizando-se de geração via biogás, em consórcio com aterros
sanitários, e na zona rural resíduos da sílvicultura e agricultura deveriam ser mais utilizados. O que
chama a atenção é que mesmo com a construção de hidrelétricas existentes no rio Uruguai, a
energia da UHE Barra Grande, porexemplo, não promove sequer segurança energética local, que
enfrente os apagões freqüentes para os próprios municípios sede das barragens, como Pinhal da
Serra (RS) e Anita Garibaidi (SC), conforme queixas por parte dos próprios prefeitos (Catarse,
2013; Correio dos Lagos, 2014).

Diante dos aspectos acima apresentados, o Ingá solicita ao Ministério de Meio Ambiente, ao
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente - IBAMA e ao Ministério Público Federal que
interrompam p processo pró-Aproveitamentos Hidrelétricos de Garabi e Panambi, no rio
Uruguai, levado a cabo pela Eletrobrás e Ebisa, e reconheça a necessidade de cumprimento
das obrigações judiciais do TAC, decorrentes das irregularidades do processo de
Licenciamento Ambiental de Barra Grande, fazendo-se cumprir a conclusão prevista para a
Avaliação Ambiental Integrada dos Aproveitamentos Hidrelétricos da Bacia do Rio Uruguai,
permitindo assim que se faça um balanço ambiental necessário, sistêmico, evitando-se o
recorrente atropelo de empreendimentos sobre as garantias dos direitos ambientais da
população gaúcha e brasileira.

Atenciosamente,

Biól. Dr. Paulo Brack
Coordenador-geral - (51) 38087550; 91423220 •
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ambientaisjá ocorridas na região (cenário atual) e a condenam ao desaparecimento nas áreas
dos reservatórios de UHÊs implantadas, bem como nos trechos de rio que restaram entre essas
barragens". O estudo também faz menção de que peixes de piracema apresentam maior riqueza de
espécies para o trecho situado a jusante da UHE Foz do Chapecó, no trecho interligado com o
Uruguai Médio, o que corresponderia também ao denominado Complexo Garabi-Panambi. Segundo
o Trabalho FRAG-Rio, coordenado pelo professor Dr. Rafael Cruz (2009) existe o alto risco de que
a construção destas hidrelétricas isole as populações do Planalto do trecho médio do rio Uruguai,
onde ocorrem rios de planície, e acabe por inviabilizar a sobrevivênciade várias espécies de peixes.

6) A desconsideração da necessidade de se prever trechos de rios livres de barramentos,, que
atuariam, do oonto de vista de resguardo do estoque de vida silvestre mínima e dos processos

ecológicos, como reservas legais para os rios, atendendo preceitos Constitucionais: As escadas
de peixe não estão sendo implementadas no rio Uruguai, pois não tem- efetividade demonstrada,
sendo que a formação dos enormes reservatórios „ e , pelo tamanho, dos fragmentos
remanescentes de rios livres, condenariam muitas espécies à- extinção, devido ao fato de que

i^, estes tipos de empreendimentos incrementam ainda mais a fragilidade de urna série de espécies que
já se encontram classificadas em algum nível de ameaça de extinção. Apelamos para o Princípio da
Precaução, sendo que.o ônus da prova da não necessidade de Áreas Livres de Barramentos.e da
possibilidade de ò rio suportar mais barramentos seria dos requerentes, após A AAI'ser concluída,
sob a luz da Ciência (Brack et ai., 2011). Os dois empreendimentos juntos (Garabi e Panambi)
gerariam uma*nalha de transformação de rios em lagos da ordem de mais de 800 km, afetando,
ademais, o que sobrou de matas ciliares das Áreas de Preservação Permanente, em uma região já
muito devastada pela agricultura de exportação (1HU 2010).

7) A desconsideração com relação ao Parque Estadual do Turvo, que também corresponde à
Zona Núcleo da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, que seria afetado pela hidrelétrica de

Panambi. Levando-se em conta a legislação vigente, deveria existir uma restrição absoluta a
empreendimentos nestas áreas, considerando-se ainda a necessidade de manutenção dos
corredores migratórios para as espécies silvestres, já que se prevê forte alteração hidrológica e
dos ciclos dos rios, ou seja, alteração do regime de pulsos e da conectividade para a sua fauna
aquática. A alegada garantia de que o Salto do Yucumã, maior salto longitudinal do mundo, não
seria afetado pelo empreendimento de Panambi não pode ser uma afirmação confiável, já que o

i^,nível do Salto está alterado pelas hidrelétricas a montante, e a vegetação vem sofrendo
tombamentos massivos e perda de espécies ripadas comojá ocorre com a bromélia-do-rio {Dyckia
brevifolia). Além disso, é crescente a fragmentação e a fragilização dos ecossistemasdo entorno do
Parque, situação esta que poderia piorar com estes empreendimentos: No mesmo sentido poder-se-
ia destacar a situação da onça (Panthera onça), espécie remanescente que ocorre somente neste
Parque, no Estado. Situação de alerta de perda irreversível deve-se ao fato de que junto a UHE
Porto Primavera (SP), onde eram estimadas mais de 20 onças, com mais de seis espécies
marcadas, todas vieram a desaparecer pouco depois da finalização do alagamento e operação
da hidrelétrica. Cabe destacar também que outras espécies, como a anta (Tapirus terrestris) estão
em situação semelhante. O possível isolamento genético de populações destas espécies
oficialmente ameaçadas, gerado pela fragmentação das áreas dos reservatórios das
hidrelétricas, poderá contribuir em intensidade decisiva para a extinção local ou absoluta de
algumas espécies, o que é inconcebível e ilegal.
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8) A desconsideração de que a maljia_dp rio Uruguai e rio íjuí, no trecho médio previsto para
os AHEs de Garabi e de Panambi está inserida nas Áreas Prioritárias para a Conservação da
Biodiversidade (Port. MMA, n. 9, de 23.de janeiro de 2007), nas categorias de Alta c Muito
Alta Importância. Neste sentido as políticas públicas, de proteção da biodiversidade ficam
eclipsadas pelo interesse imediatista de setores econômicos privados e governamentais, sepultando
na prática o que se denomina de desenvolvimento sustentável, já que não são considerados os
necessários limites ambientais a estes empreendimentos. Até agora, o Ministério do Meio. Ambiente
não apresentou nenhum piano para efetividade das APCBio (MMA, 2007), podendo ser
responsabilizado por omissão em decorrência disso no presente ou no futuro. Cabe destacar que
mais de 60% das hidrelétricas em construção, ou em planejamento estão sobre estas áreas, sendo
25% na categoria de Extrema Importância, demonstrando que o governo não está cumprindo sua
função protetiva prevista na legislação brasileira e nos acordos internacionais que o Brasil assinou
em relação à Convenção da Diversidade Biológica.

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

10) A questão da flagrante ausência da idoneidade da empresa Engevix, que encabeça os
estudos do Complexo Garabi - Panambi, já que foiaprincipal responsável pelas profundas
irregularidades no licenciamento da UHE Barra Grande. O Termo de Compromisso de Barra
Grande admitiu as irregularidades de fôrma explícita no Considerando 15 que "nãofoi devidamente
contemplada, no Estudo de Impacto Ambiental disponibilizado à época da licitação para concessão
do AHE Barra Grande, nem observados nas vistorias realizadas pelos órgãos ambientais
responsáveis pelo licenciamento, a existência de remanescentes de floresta ombrófüa mista
primária e em avançado estágio de regeneração na área de inundação do reservatório da usina".
A empresa apresentou, quando do EIA-R1MA (2001) a informação de que somente 9%, dos 9.200
hectares da área do então futuro lago da barragem, seriam áreas cobertaspor florestas. Afirmou no
estudo de que a área era "predominantemente desmaiada" e que as araucárias eram "poucas e
esparsas", o que ficou comprovado posteriormente que eram inverdades. Posteriormente, os estudos
exigidos pelo próprio Ibama (2003-2004) ao consórcio Baesa deram resultados profundamente
discrepantes, ou seja, ficou comprovado de que eram, na realidade, cerca de 70% de florestas a
serem suprimidas, e não 9% como afirmava o estudo da Engevix. Estes e outros fatos implicaram
em uma multa de ! 0 milhões de reais imputada à empresa, por parte do Ibama, fato que nunca ficou
esclarecido à população quanto ao desfecho, bem como por que a empresa não teve cassado seu
cadastro junto ao governo federal. Cabe destacar que, pára a emissão da Licença de Operação da
referida UHE, nem as rígidas exigências de monitoramento surtiram resultados efetivos de manejo e
proteção das espécies do ri Pelotas, pois o Ibama, até hoje, não possui estrutura e pessoal suficiente
para acompanhar minimamente estes processos e propor programas necessários de conservação da
biodiversidade remanescente. Ou seja, inexistem projetos consistentes e de continuidade visando a
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Ide 14

Poder Judiciário

JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio Grande do Sul

Ia Vara Federal de Santa Rosa

AÇÃO CIVIL PÚBLICA N° 5000135-45.2015.404.7115/RS

AUTOR; MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

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

RÉU: CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRÁS

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de pedido de antecipação de tutela formulado em ação civil
pública proposta, conjuntamente, pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL em desfavor do INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA e de CENTRAIS
ELÉTRICAS BRASILEIRAS - ELETROBRÁS; para que (a) seja obstada a
expedição de licença prévia para a construção da Usina Hidrelétrica (UHE)
Panambi; (b) suspenso o processo de licenciamento ambiental atinente ao
empreendimento narrado na inicial (processo P.A. IBAMA
n°02001.005247/2013-61), inclusive a realização do EIA/RIMA pelo
empreendedor, bem como a análise por parte do IBAMA e dos órgãos
intervémentes (FEPAM, DUC/SEMA, IPHAE); (c) notificada, liminarmente, a
União, pelas suas agências de financiamento, assim como o Banco Nacional de
Desenvolvimento Social (BNDES), para que se abstenham de disponibilizar
recursos financeiros para a execução da obra. Narram, em suma, que a avaliação
ambiental integrada (Ali) e o estudo de inventário que delimitaram a cota do
reservatório da aludida UHE possuem uma série de fragilidades, acrescentando
que a sua construção, nos moldes propostos pela segunda requerida, redundará
inundação de aproximadamente sessenta hectares do Parque Estadual do Turvo
(zona intangível ou primitiva de uma unidade de conservação de proteção
integral, além disso, tombada como patrimônio cultural e ambiental pelo Instituto
do Patrimônio Histórico e Cultural do Estado do Rio Grande do Sul - IPHAE),
considerado zona núcleo da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, como
também, em sua integral idade, corredor da biodiversidade especialmente ligado
ao Parque da Biosfera Yaboti; além de habitai diversas espécies endêmicas de
fauna e flora, algumas em risco de extinção.

Vieram os autos conclusos para análise do pedido de antecipação de
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tutela. /f\Cíi^

Decido. ( r,_JSo

I) Competência da Subseção Judiciária de Santa Rosa para \ ~j*~ /
processamento e julgamento do feito ""*""- '"'

Tal como expressamente preceituado pelo artigo 109, I, da
Constituição Federal, a Justiça Federal detém competência para julgar ação
direcionada em desfavor de autarquia federal (IBAMA).

Por outro lado, de acordo com informações notoriamente
conhecidas, municípios brasileiros que serão atingidos pelos impactos ambientais
alegados na inicial integram, efetivamente, a jurisdição territorial desta Subseção
Judiciária de Santa Rosa, com o que, seguindo orientação atual do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, é de ser acolhida a competência deste Juízo Federal

, para processamento e julgamento do feito, pois em hipóteses envolvendo danos
^ de âmbito regional ou nacional, cabe ao autor optar pelo ajuizamento da ação

civil pública em uma das Seções Judiciárias atingidas (inteligência do artigo 2°
da Lei n. 7.347/85, conforme decidido, exemplificativãmente, no AgRg no CC
118.023/DF, Rei. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 28/03/2012, também citado na exordial).

II) Análise dos requisitos necessários para a concessão da
antecipação de tutela

Conforme define o artigo 273 do Código de Processo Civil, o juiz
pode antecipar os efeitos da tutela, desde que considere verossímil a alegação do
requerente e esteja frente à existência de fundado receio de dano irreparável ou de
difícil reparação; ou ainda perceba a ocorrência de abuso de direito de defesa ou o
manifesto propósito protelatório do réu.

Convém, nesse passo, reconhecer que o tema trazido na inicial é
V- tormentoso, especialmente em um cenário no qual virtualmente se avizinha

possível crise energética sob o território nacional.

Sabe-se que conciliar proteção do meio ambiente com
desenvolvimento econômico raramente se revelou tarefa singela, pois envolve
cotejo de valores constitucionalmente reconhecidos, os quais devem coexistir
harmonicamente na ordemjurídica pátria (artigo 170, VI, da CRFB).

Com efeito, a mesma Constituição Federal garantidora do
desenvolvimento nacional como um dos objetivos fundamentais da República
define, por outro lado, que a proteção ambiental é atribuição de todos os entes da
Federação. Daí se infere, por uma questão teleológica, que o Estado deve atuar de
forma que intervenções significativas realizadas no meio ambiente (em especial,
obras de grande impacto ambiental) não se mostrem desnecessariamente
gravosas, mas apenas suficientes ao suprimento de necessidades econômicas e
sociais justificáveis à luz do direito fundamental ao meio ambiente equilibrado
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\ h-.S..Sob tal enfoque, no que tange à geração de energia elétrica, é cediço
que por uma questão de opção política (que remonta há décadas) a matriz
energética brasileira lastreia-se, essencialmente, no aproveitamento de recursos
hídricos (fonte, em princípio, limpa e renovável).

As construções de grandes empreendimentos hidrelétricos, no
entanto, causam, notoriamente, um significativo impacto ambiental à
biodiversidade das regiões que as circundam, especialmente tratando-se de usinas
hidrelétricas de acumulação (com grandes reservatórios acumulados em sua
barragem).

Este impacto, ainda que reconhecido, pode ser viabilizado em prol
da geração de energia (no atual estágio civilizatório em que nos encontramos,
essencial à vida humana) desde que os órgãos ambientais considerem-no razoável
e proporcional em relação aos benefícios que advirão da obra, como também que
o empreendimento atenda aos ditames da Constituição Federal, da legislação
ambiental e de tratados internacionais dos quais o Brasil seja signatário. Daí, a
relevância da escolha do local adequado à sua instalação, que deve causar o
menor dano ambiental possível, proporcionando, de outra parte, aproveitamento
hidrelétrico aceitável, do ponto de vista econômico.

A aferição dessa viabilidade socioambiental desenvolve-se, a rigor,
no momento da elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do
respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), instrumentos necessários
para licenciamento ambiental de empreendimento destinado ao aproveitamento
hidrelétrico (artigo 225, §1°, IV, da CRFB),

Os autores, todavia, manejam a presente demanda em momento
anterior à publicação do EIA-RIMA e é preciso examinar, inicialmente, se o
pedido antecipatório declinado na inicial não se revela prematuro.

W

Parece-me que não; e chego a essa conclusão analisando
detidamente o histórico trazido à colação.

Segundo informado na inicial, a fim de acompanhar a regularidade
ambiental do aludido projeto, no ano de 2010 o Ministério Público Federal
instaurou o Inquérito Civil n° 267/2010, oriundo de Procedimento Administrativo
anterior, iniciado em 13 de setembro de 2005 (PA n° 1.29.015.000082/2005-72).
O expediente coincidiu com a elaboração de estudo de Avaliação Ambiental
Integrada da Bacia do Rio Uruguai (AAI), promovido pelo Ministério de Minas e
Energia (MME) através da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), em
cumprimento a Termo de Ajustamento de Conduta entabulado para regularização
ambiental da UHE Barra Grande. Por seu turno, ao ser informado pela Secretaria
Estadual do Meio Ambiente a respeito de impactos ambientais irrecuperáveis que
poderiam advir da implantação do empreendimento (em especial, relacionados à
unidade de conservação do Parque Estadual do Turvo), o Ministério Público do
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Civil n° 00833.00062/2014. Os dois procedimentos extrajudiciais embasam a „ u^o ' \
inicial desta ação civil DÚblica. I \vT i

L

Estado do Rio Grande do Sul instaurou, em 03 de julho de 2014, o Inquérito/^ ._.,.

inicial desta ação civil pública.
\ A^s.:_

\ "
Para adequada compreensão da problemática, os autores esclarecem '"->

que o Complexo Hidrelétrico Garabi-Panambi é um projeto binacional promovido
pelos governos de Brasil e da Argentina, composto por duas Unidades de
Aproveitamento Hidrelétrico, denominadas UHE Garabi e UHE Panambi
(apenas esta, discutida no presente feito), previstas para serem construídas no
Médio Uruguai, à jusante do UHE Itapiranga (fí. 473 do volume II do Apenso
IV), na fronteira do Estado do Rio Grande do Sul (Brasil) com a Província de
Missiones (República Argentina).

Acrescento que tal complexo é, sabidamente, um dos dez grandes
empreendimentos hidrelétricos (aí excluídas as pequenas centrais hidrelétricas -
PCH's, com até 30MW de potência) previstos para instalação ao longo da bacia
do Rio Uruguai (abrangendo na Região Norte do Rio Grande do Sul e sul de
Santa Catarina).

E também de conhecimento notório que já na década de 1970 foram
elaborados estudos relacionados ao empreendimento específico em discussão
(então, denominado de "Barragem do Roncador"), os quais acabaram não
evoluindo, ao que se sabe em razão dos graves danos que sua instalação causaria
ao meio ambiente. A partir de novo inventário hidrelétrico do Rio Uruguai
finalizado no ano de 2010 - promovido pela requerida ELETROBRÁS
conjuntamente com a argentina EBISA {Binacional de Energia Ventures
Corporation), foram retomados os projetos de aproveitamento energético das
UHE Garabi e Panambi (Apenso III e fls. 86, 360 e 586 do Apenso IV, do
Inquérito Civil Público Federal acostado à inicial).

Segundo se informa na inicial, no tocante à UHE Panambi, o
primeiro requerido já promoveu as seguintes etapas do empreendimento: (a)

{ Estimativa de Potencial Hidrelétrico (etapa na qual, de acordo com o manual
^ de inventário hidrelétrico de bacias hidrográficas adotado pela ELETROBRÁS,

"se procede à análise preliminar das características da bacia hidrográfica,
especialmente quanto aos aspectos topográficos, hidrológicos, geológicos e
ambientais, no sentido de verificar sua vocação para geração de energia
elétrica"); (b) Inventário Hidrelétrico da Bacia Hidrográfica (o qual, de
acordo com o manual de inventário hidrelétrico de bacias hidrográficas adotado
pela ELETROBRÁS "se caracteriza pela concepção e análise de várias
alternativas de divisão de queda para a bacia hidrográfica, formadas por um
conjunto de projetos, que são comparadas entre si, visando selecionar aquela
que apresente melhor equilíbrio entre os custos de implantação, benefícios
energéticos e impactos socioambientais"t destacando-se, que "faz (...) parte dos
Estudos de Inventário submeter os aproveitamentos da alternativa selecionada a
um estudo de Avaliação Ambiental Integrada visando subsidiar os processos de
licenciamento. Estes aproveitamentos passam então a ser incluídos no elenco de
aproveitamentos inventariados do País, passíveis de compor os planos de
expansão anteriormente descritos"); (c) Estudo de Viabilidade do
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Empreendimento Hidrelétrico (etapa na qual, de acordo com o manual de /v-.
inventário hidrelétrico de bacias hidrográficas adotado pelaELETROBRÁS, são (Q
realizados "estudos mais detalhados, para a análise da viabilidade técnica, [ ^TL_ílb5
energética, econômica e socioambienlal que leva a definição do aproveitamento \ tes.;
ótimo que irá ao leilão de energia. Os estudos contemplam investigações de
campo no local e compreendem o dimensionamento do aproveitamento, do
reservatório e da sua área de influência e das obras de infraestrutura locais e
regionais necessárias para sua implantação. Incorporam análises dos usos
múltiplos da água e das interferências socioambientais. Com base nesses
estudos, são preparados o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de
Impacto Ambiental (RIMA) de um empreendimento específico, tendo em vista a
obtenção da Licença Previa (LP), junto aos órgãos ambientais").

Nesta última etapa, inicia-se, notadamente, o Estudo de Impacto
Ambiental (EIA/RIMA), a ser elaborado a partir de um Termo de Referência -
este que, no tocante as duas usinas hidrelétricas acima mencionadas, foi entregue
pçlo IBAMA aos empreendedores em 11/02/14.

Assim contextualizados os fatos, os autores informam que o
requerido IBAMA também já autorizou os empreendedores a procederem à coleta
e à análise faunística nas áreas impactadas pelo empreendimento; acrescentando
ser iminente a publicação do Estudo de Impacto Ambiental relativo à UHE
Panambi, a qual será virtualmente seguida de concessão de licença prévia para
inicio das obras.

Sustentam, entretanto, que o procedimento padece de flagrantes
ilegalidades, a recomendar a suspensão imediata do respectivo licenciamento
ambiental.

Tenho que o direito invocado na inicial é verossímil.

Segundo se extrai dos procedimentos nos quais se baseia a
demanda, durante a elaboração do Inventário Hidrelétrico relativo ao trecho
médio da Bacia do Rio Uruguai (compreendido entre a foz do rio Pepirí-Guaçú
até a foz do rio Quaraí) foram estudadas cinco possibilidades de aproveitamento
energético, sendo que a alternativa considerada mais vantajosa foi, justamente, a
que envolve a maior cota de alagamento do reservatório da UHE Panambi (130
metros), bem ainda a necessidade de realocação total de quatro núcleos urbanos -
Garruchos (ARG), Garruchos (BR), Alba Posse (ARG) e Porto Mauá (BR).

Ocorre que tal opção - abraçada pela ELETROBRÁS - redundará
inundação direta de aproximadamente sessenta hectares do Parque Estadual do
Turvo, notadamente, uma Unidade de Conservação de Proteção Integral
(artigo 8o, II e artigo 11, § 4°, da Lei 9.985/2000).

Neste ponto, convém lembrar, a Constituição Federal é clara,
preceituando:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem
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de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. impondo-se ao /rxC-^^.ífX
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as /cy 'ÍJs
presentes efuturas gerações. í _. ^cu

§Ia- Para assegurara efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: V „—f- /

/ - presei-\>ar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo
ecológico das espécies e ecossistemas;

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a
supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção (grifas
acrescidos)

Por seu turno, a Lei 9.985/2000, que regulamenta o citado
dispositivo constitucional, define expressamente:

Art. 7°_ As unidades de conservação integrantes do SNUC dividem-se em dois
grupos, comcaracterísticas específicas:

I - Unidades de Proteção Integral;

II - Unidades de Uso Sustentável.

§ 1"_ O objetivo básico das Unidades de Proteção Integral é preservar a
natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais,
com exceção dos casos previstos nesta Leu

(...)

Art. 22. As unidades de conservação são criadas por ato do Poder Público.

(...)

§ 7°_Á desafetação ou redução dos limites de uma unidade de conservação só
pode ser feita mediante lei específica.

(...)

Art 28. São proibidas, nas unidades de conservação, quaisquer alterações,
atividades ou modalidades de utilização em desacordo com os seus objetivos, o
seu Plano de Manejo e seus regulamentos.

(...)

A citada lei 9.985/2000 não prevê a possibilidade de alagamento,
mesmo que parcial, de unidades de proteção integral (alteração que, obviamente,
redundaria na extinção total de fauna e flora nativas do local inundado) ou outra
forma análoga de intervenção direta sem desafetação advinda de autorização
legal específica, com o que, em sede de análise sumária, merece ser acolhido o
argumento suscitado pelos requerentes, de que o empreendimento em exame
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Dos inquéritos civis que embasam a inicial, a propósito, se extrai
que o consórcio de empresas contratado para realização do Inventário
Hidrelétrico da Bacia do Rio Uruguai (aí incluído o estudo de Avaliação
Ambienta! Integrada) pouca importância parece ter dado ao assunto, ainda que
dele tenha tomado ciência oportuna. Senão, vejamos o que se aludiu a respeito no
referido estudo:

"Em termos da biota e das unidades de conservação legalmente protegidas, as
alternativas que englobam aproveitamentos com represa na cota 130.0
apresentam impacto maior que as alternativas na cota 120,5m. Do ponto de
vista dos aspectos socioeconómicos (população urbana e rural e núcleos
afetados), as alternativas do eixo Roncador apresentam maiores impactos que
as alternativas do eixo Panambi ou Porto Maná.

O Parque Estadual do Turvo é uma unidade de proteção integral brasileira,
categoria que tem como objetivo a presetyação da natureza, na qualse admite

W apenas o uso indireto de seus recursos naturais, com algumas exceções. Esta
unidade não teria áreas alagadas pelos reservatórios na cota 120,5 m. Já os
reser\'atórios na cota 130,0 m alagariam áreas desta unidade de conservação.
Nesta etapa dos trabalhos, essa áreafoi considerada como sendo da ordem de
60 hectares (0,3% do total da área do Parque), sendo que os impactos sobre
essa Unidade de Conservação devem ser identificados e avaliados nas fases
futuras doprojeto com o aprofundamento dos estudos, tal como já previsto no
Programa de Pesquisa e Monitoramento do Plano de Manejo do Parque do
Turvo" (fl. 496v, Apenso IIIdoprocedimento anexado à inicial).

Como bem observaram os autores, o virtual alagamento de parcela
de unidade de proteção integral é barreira intransponível que deveria ter sido
apontada pelo IBAMA ao empreendedor e obstado tanto a entrega do Termo de
Referência utilizado para a consecução do respectivo EIA/RIMA, quanto a
autorização concedida para análises e estudos de campo, relativos à fauna
silvestre.

w
O IBAMA, diga-se de passagem, foi alertado, em março e abril

do ano de 2014, a respeito da ilegalidade tanto pelo DUC/DEFAP/SEMA (fls.
269-273 do procedimento administrativo) quanto pela Fundação Estadual de
Proteção Ambiental (FEPAM) (fls. 48/50 do apenso I do anexo IV), os quais
então se insurgiram contra a realização do empreendimento hidrelétrico nos
moldes que estão sendo levados a efeito pelo empreendedor.

Ademais, segundo também se extrai dos autos, o IBAMA apenas
encaminhou aos órgãos ambientais estaduais a consulta a respeito da necessidade
de realização de estudos específicos relativos aos impactos ambientais no Parque
do Turvo em momento posterior à entrega do aludido Termo de Referência.
Sem çonsultá-los previamente, pois, acabou inserindo no Termo de Referência
uma exigência que, virtualmente, não será atendida pelo empreendedor: de que o
Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) contenha "estudos em Unidades de
Conservação afetadas "a serem realizados segundo orientações da Secretaria de
Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do SuL
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Com efeito, a esse respeito, convém transcrever excerto do Parecer Áy^ "^J%\
n° 15/2014, exarado pela Divisão de Unidades de Conservação do Estado do fQ "f\

"(...) o Parque Estadual do Turvo é o último remanescente de floresta do Alto "^„ \ </
Uruguai no Rio Grande do Sul, com ocorrência de espécies de flora raras,
endêmicas e ameaçadas de extinção (Decreto Estaduaín0 42.099/2002), como a
grápia (Apuleia leiaçarpa), vulnerável à extinção, e as orquídeas (Catasetum
fimbriatum e Cyrtopodium palmifrons) em perigo de extinção. A bromélia
(Dyckia distachya) é considerada emperigo de extinção e com únicapopulação
remanescente no Brasil localizada no Parque Estadual do Turvo, às margens do
rio Uruguai.

No Parque Estadual do Turvo, por fim, situa-se um dos maiores saltos
longitudinais do mundo, com ISOOmde extensão. Além depossuirgrande beleza
cênica, o Salto do Yucumã é o atrativo turístico mais importante do Parque e de
toda a região que abrange o Consórcio Rota do Yucumã. E também de grande
valor cultura!parao povo da região,já que na época das balsas muitas pessoas
perderam suas vidasao tentar navegaratravésdo canal do Salto.

Parecer:

Considerandoo acima exposto e tendo em vista:

aja singularidade ambiental do ParqueEstadualdo Turvo:

b)a manutenção da conectividade do Parque com asflorestas argentinas;

c)a importância da manutenção do curso natural do rio Uruguai na extensão
quepercorreo limite do Parque do Turvo;

d)a legislaçãofederal e estadual queprotegem as unidades de conservação de
proteção integral de intervenções diretas emsuas áreas (em especial a Lei
Federal n° 9.985/2000 e Decreto Estadual n° 42010/2002);

e)a proposta da quota máxima de operação da AHE Panambi atinge a zona
intangível e zonaprimitiva do ParqueEstadualdo Turvo definidas emseu Plano

{^/ de Manejo:

Somos de parecer que deverá ser alternada a quota máxima de operação, de
forma que não atinja diretamente a área decretada como Parque Estadual do
Turvo. Sendo assim, não cabe uma manifestação quanto à necessidade e ao
conteúdo de estudos específicos relativos a potenciais impactos ambientais no
Parque Estadual do Turvo a partir da proposta apresentada." (fls.272-273 do
Inquérito Civilpromovido pelo MPF).

De sua parte, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique
Luiz Roessler (FEPAM) manifestou-se, em 17.04.2014, igualmente sobre a citada
consulta do IBAMA, considerando que o licenciamento ambiental do
empreendimento somente deveria ter trânsito em caso de apresentação de
proposta alternativa, que não redundasse incidência direta sobre o Parque
Estadual do Turvo. Senão, observem-se as recomendações exaradas por aquela
entidade ambiental:

-(...)

Sde 14 28/01/2015 15:43
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-Apresentar alternativa locacional e de projeto que não incida diretamente na
área decretada como Parque Estadual do Turvo;

-O Termo de Referência para o E1A deverá contemplar em seus estudosas
fragilidades já apontadas pelo projeto FRAG-RIO, considerando ocontexto da
região hidrográfica do Uruguai e os impados acimaexpostos;

-Em relação à interferência da AHE Panambi no Parque do Turvo, reiteramos
o Parecer n° 15/2014 da PUC, cuja manifestação é contrária à necessidade de
elaboração de estudos específicos, em vista dos impactos ambientais previstos
na atual proposta"

A tutela jurisdicional pleiteada, portanto, não envolve discussão
ideológica nem representa usurpaçâo da atribuição própria do Poder Executivo de
escolha discricionária das melhores opções de empreendimentos destinados à
geração de energia. Reconhecendo-se, contudo, a força normativa da Constituição
Federal, é preciso ressaltar que esse poder de escolha não é ilimitado,
encontrando óbices em princípios constitucionais e na própria legislação

C_- infraconstitucional.

Tenho, assim, que o tema examinado pode ser resolvido sob a ótica
do direito positivado, conforme acima delineado.

Outras razões fáticas, entretanto, fortalecem os argumentos
declinados na inicial, recomendando o deferimento das medidas antecipatórias
pleiteadas pelo Ministério PúblicoFederal e pelo Ministério Público do Estado do
Rio Grande do Sul.

Denota-se, em especial, que no caso vertente o empreendedor
pode optar por soluções menos gravosas, tanto no aspecto ambiental quanto
social, segundo aponta o Inventário Hidrelétrico promovido por ele próprio
(como demonstram os autores, caso o empreendimento observe uma cota de
alagamento de 120,5m - e não 130m - manterá intocada a área do Parque
Estadual do Turvo, evitando ainda a realocação da cidade brasileira de Porto

(^ Mauá - RS - e da cidade argentina de Alba Posse - Província de Missiones).

Assim, infere-se que a situação em exame não retrata dilema
insuperável a ser enfrentado pelo poder público ou situação de extrema
necessidade capaz de justificar, ainda que moralmente, a desconsideração da
legislação ambiental.

Sublinho, no ponto, que estudos ambientais e processos de
licenciamento não podem ser vistos como mera formalidade desimportante de
empreendimentos de vulto, a ser superada invariavelmente e a qualquer custo.

É a condução séria e coerente desses estudos que legitima o
sacrifício ambiental em favor de outros valores ou bens igualmente importantes à
sociedade.

Sob tal enfoque, retomando o caso vertente, deve ser considerada,
ainda, como elemento importante para formação da convicção preliminar, a
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análise técnico-perieial elaborada pelo Ministério Público Federal e juntada ao "F( u^j
Inquérito Civil respectivo - ainda que produzida unilateralmente, o que faço, por ^ Ass.
ora, em atenção ao princípio da precaução - a apontar que a Avaliação
Ambiental Integrada produzida pela EBISA-ELETROBRÂS pode conter
impropriedades semelhantes a outras encontradas em estudo análogo, apresentado
no ano de 2007 para licenciamento da UHE Barra Grande, no Estado de Santa
Catarina (considerada insuficiente pelo próprio Ministério do Meio Ambiente,
consoante demonstram os documentos juntados às fls. 508-509 do Volume 1, do
Apenso IV do Inquérito Civil Público anexado à inicial) - circunstância que,
notadamente, recomenda prudência redobrada no tocante ao acompanhamento
das etapas de avaliação socioambiental do empreendimento.

Finalmente, poder-se-ia afirmar que a área da unidade de proteção
integral a ser afetada pelo empreendimento hidrelétrico em exame é pequena, em
comparação à extensão territorial total do Parque Estadual do Turvo (representa
cerca de 0,3% de sua área).

Tal argumento deve ser rechaçado de plano, diante do conjunto de
informações trazidas pelos autores com a inicial.

A área atingida do Parque Estadual do Turvo (este que é uma das
Unidades de Conservação mais antigas do estado do Rio Grande do Sul, criado
originariamente em 1947, como Reserva Florestal, pelo Decreto Estadual n.
2,312/1947 e transformado, seqüencialmente, em Parque Estadual pela Lei
Estadual n. 2,440/1954) íntegra zona núcleo da Reserva da Biosfera da Mata
Atlântica, assim reconhecida pela UNESCO (Organização das Nações Unidas
para a Educação, Ciência e Cultura), sendo especialmente protegida,
justamente, por ser considerada área prioritária de conservação da biodiversidade.

Além do mais, nos dizeres da inicial, "é considerada corredor
ecológico ou, também, corredor da biodiversidade, isto é,faixa de vegetação que
tem o escopo de ligargrandesfragmentosflorestais ou unidades de conservação,
separados pela atividade humana (cidades, intervenção do homem, agricultura),
a fim de permitir a. troca genética entre as espécies e a interação natural dos
ecossistemas. Sob essa perspectiva científica, verifica-se a importância do
Parque Estadual do Turvo ser conservado em sua integralidade atual,
possibilitando, dessaforma, a preservaçãoflorestal necessáriapara desencadear
a sobrevivência de animais e plantas, os quais serão afetados de forma
exponencial com a construção do empreendimento hidrelétrico UHE Panambi.
(...) observa-se que o Parque Estadual do Turvo possui ligações com o Parque da
Biosfera Yaboti, tendo em vista que os dois ecossistemas formam, juntamente
com o Rio Uruguai, um corredor ecológico de troca genética entre as espécies, o
que permite a conservação ambiental da Mata Atlântica. Tais informações são
corroboradas nos depoimentos dos biólogos e estudiosos angariados no
procedimento inquisitorial do Ministério Público. Dessa forma, havendo a
inundação das áreas ambientais argentinas e brasileiras com a edificação da
UHE Panambi, o corredor ecológico irá sofrer execrável impacto, considerando
a perda de vegetação e, possivelmente, de animais, e alongamento da largura do
Rio Uruguai, o qual cessará em parte a conexãoflorestal do Parque Estadual do
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Nesse passo, segundo igualmente se deflui da inicial, as áreas
técnicas dos órgãos ambientais estaduais (da FEPAM e da Divisão de Unidades
de Conservação do DEFAP/SEMA) manifestaram-se formalmente sobre a área
que se pretende alagar, salientando - em atenção ao respectivo Plano de Manejo
do Parque Estadual do Turvo - que se trata, justamente, de zona intangível ou
primitiva da unidade de conservação, com o que, apontam os autores, o dano
ambienta] "será irreversível e extremamente grave, com perda de 60
hectares de áreas onde existem diversas espécies de fauna e flora, algumas,
inclusive, em risco de extinção" (Anexo V do Inquérito Civil Público conduzido
pelo Ministério Público Federal),

Não bastasse, o ecossistema em exame foi também inscrito no

Livro Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico do Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Rio Grande do Sul (IPHAE),

/ por meio da Portaria 03/87; não podendo ser ser alterado sem prévia
^"' autorização legal, conforme previsão expressa no art. 17 do Decreto-lei n. 25

de 1937 (e do que se depreende dos autos, o IPHAE sequer foi consultado a
respeito de possíveis danos que poderão ser causados ao patrimônio cultural em
caso de inundação da área em questão, ainda que na mesma existam parques
arqueológicos em fase de reconhecimento).

O Parque Estadual do Turvo, outrossim, foi citado no relatório da
etapa 2 do Projeto FRAG-RIO, promovido pelo Ministério do Meio Ambiente
para avaliação ambiental integrada aplicável a processos de análise de viabilidade
de hidrelétricas no Médio e Alto Rio Uruguai (trecho também mencionado na
inicial):

"[...] uma das áreas de maior importância para a fauna regional é o Parque
Estadual do Turvo. Esse parque está localizado na porção noroeste do Estado
do Rio Grande do Sul. Município de Derrubadas, e faz fronteira com a
Argentina. O Parquepossui 17.491 ha e é o último remanescente representativo

( da Mata Pluvial do Alto Uruguai Sua localização, contígua à região de
Missiones, pode ser considerada como um dos extremos do Corredor Verde,
uma ampla regiãoflorestal que se estende pela Argentina até o Parque Nacional
do Iguaçu (SEMA/DEFAP, 2005). Esta região abriga uma grande diversidade
de fauna e as populações mais austrais de diversas espécies, tendo, portanto,
grande importância conservacionista. Pode ser considerado como o mais
integro fragmento floresta! do RS. Abriga espécies florestais de grande
relevância, muitas ameaçaãasde extinção, delas como ocorrência limitada
àquela área no RS.como a onça pintada (Panthera onça). Essa área também é
classificada pelo Bird life International como uma das IBA (Important Bird
Área) no Rio Grande do Sul (Bencke et ai, 2006). No trabalho desenvolvido por
Kasper (2007). entre janeiro de 2005 e dezembro de 2006, foram realizados
estudos sobre a abundância relativa de mamíferos de médio de grande porte no
Parque Estadual do Turvo. No total, foram registradas 29 espécies de
mamíferos de médio e grande porte. As espécies de mamíferos cujos registros
mostraram-se mais abundantesforam a cutia (Dasyprocta azarae) e o tapiti
(Sylvilagus brasilienisis). Entre os carnívoros, o quati (Nasua nasua) e a
jaguatirica (Leopardus pardalis) foram as espécies mais comumente
registradas. Os indivíduos de Leopardus pardalis foram individualizados por
foto-identiftcação. No total, obteve-se o registro de ao menos 26 indivíduos em
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toda área do Parque. Através de análises de capturae recaptura, estimou-se a
densidade local de L. pardalis em 0,20 indivíduos por km2. Entre os ungulados,
a espécie com maiornúmero de registrosfoi o catetu (Pecari tajacu), embora a
anta (Tapirus terrestris) seja uma espécie facilmente registrada na área.
Constatou-se a extinção locai de queixada (Tayassupecari), não registrada na
área mesmo apôs dois anos de estudos (fls. 229, verso, do !C) ".

12 de 14

Em suma, também do ponto de vista da biodiversidade, a
importância da preservação da área em exame foi exaustivamente demonstrada
pelos autores, inclusive mediante declarações de profissionais atuantes na área
ambiental, a exemplo da manifestação da bióloga Luíza Xavier Lokschin, lotada
na Divisão de Unidades de Conservação da SEMA (DUC/SEMA):

"[...] para a equipe é preocupante o fato de que umaparte desta Unidade de
Conservação de Proteção Integra! será atingida diretamente em seu território.
Esclareceque uma grande extensão da margem do Rio Uruguai será inundada,
'invadindo' os limites do Parque Estadual. Pelo Plano de Manejo do Parque,
esta área a ser afetada é classificada como Zona Primitiva e como Zona
Intangível. Também a zona de amortecimento deste Parque será diretamente
afetada (...) Refere que o Parque representa a última amostra típica da fauna,
flora e habitais da floresta decídual do Rio Grande do Sul Nele ocorrem
diversas espécies da fauna e flora ameaçadas de extinção. Destaca o peixe
dourado e reitera que o Parque é o último locai no Rio Grande do Sul onde
ocorrem muitas espécies de valor ambiental e cultural, como a anta e a onça
pintada, que constam da lista de espécies ameaçadas de extinção como
'Criticamente em perigo'. O gavião real e o gavião de penacho foram
consideradas espécies provavelmente extintas no Rio Grande do Sul, e, mesmo
assim, o Gestor do Parque, Biólogo Dante Meller afirmou que existem
indivíduos destas espécies no Parque. A depoente acredita que a sobrevivência
destes indivíduos se dá em razão da conexão com a área da Argentina e pela
possibilidade de dispersão das espécies para a área brasileira. Com o
alagamento projetado, o habitai destas espécies em território brasileiro terá
sido atingido. Afirma que, para algumas espécies, o aumento da área de alague
pode dificultar a dispersão das espécies. Por dispersão entende-se o
deslocamento das espécies de uma área para outra. Reafirma o que consta do
parecer, que a área do Parque, da forma como se encontra hoje delimitada, é
insuficiente para a proteção destas espécies, de modoque a conectividade coma
Argentina é vital para sua sobrevivência. Além disso, do lado brasileiro, o
entorno do Parque ê dominado por monoculturas, o que compromete o fluxo
gênico das espécies entre fragmentosflorestais. Também há espécies de flora
ameaçadas de extinção, tais como a grápia, orquídeas e bromélias (...) Aofinal,
reafirmou seu posicionamento técnico no sentido de que o empreendedor deve
alterar a cota máxima de operação, deforma que não atinja diretamente a área
decretada como Parque Estadual do Turvo.fls. 367-368 do Volume III do
Apenso IVdo ÍCP)."

É cediço que o Brasil, na condição de signatário da Convenção
sobre Diversidade Biológica, incorporada à legislação nacional pelo Decreto n.
2.519, de 16/03/1998, compromete-se evitar ou minimizar efeitos de projetos
potencialmente impactantes à diversidade biológica, bem ainda tomar
providências adequadas "para assegurar que sejam devidamente levadas em
conta as conseqüências ambientais de seus programas e políticas que possam ter
sensíveis efeitos negativos na diversidade biológica" (art. 14 da citada
Convenção),
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Além disso, nossa Carta Cidadã define, com perfeita clareza, fQ

C

incumbir ao Poder Público "proteger afauna e aflora, vedadas, naforma da lei, \ r,~^M
as práti
de espéi
CRFB).

as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção \ Ais.:
de espécies ou submetam os animais a crueldade" (artigo 225, §1 , inciso VII, da '

Finalmente, acerca da previsão de instalação de empreendimentos
hidrelétricos na Bacia do Rio Uruguai, em especial a UHE Panambi, o Comitê
Estadual da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica do Rio Grande do Sul -

CERBMAM/RS manifestou-se em 20.08.2014, não destoando do que os órgãos
ambientais estaduais já haviam concluído, no sentido de que:

"[...] afetam diretamente uma Zona Núcleo da Reserva da Biosfera da Mata
Atlântica - RBMA, zona essa considerada como de restrição absoluta nos
estudos que a FEPAM desenvolveu na região da Saciado Rio Uruguai, não
permitindo a implantação de empreendimentoshidrelétricos no local pretendido

O Bioma Mata Atlânticafoi oficialmente reconhecido como de interesse público
e social pela Constituição Federal de I98S, ao ser a Mata Atlântica declarada
como Patrimônio Nacional. Por sua vez, o Estado do RS reafirmou este interesse
público em 1990, instituindo o Programa Mata Atlântica e seus Ecossistemas
Associados no Estado. Em 1993, resultando de trabalho conjunto do Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico do Estado - IPHAE/SEDAC e da FEPAM, foi
tombada parte da Mata Atlântica e seus Escossistemas associados, como
patrimônio estadual, conforme a Portaria SEDAC n.003/1993. Em seguida, o
governo estadual encaminhou proposta de criação de Reserva de Biosfera à
Comissão Brasileira do Programa Homem e Biosfera - MaB/UNESCO, que a
reconheceu em 1993 e a encaminhou ao Programa MaB-UNESCO, sediado em
Paris. Em 04 dejunhode 1994, a UNESCOreconheceu a Reserva da Biosfera da
Mata Atlântica no territóriogaúcho (10%da área do Estado).

Em2000, a Lei Federa!9985/2000 incluiu as Reservas da Biosferacomo espaço
de gestão territorial reconhecido internacionalmente e onde deve ocorrer a
preservação da diversidade ecológica, o desenvolvimento de atividades de
pesquisa, o monitoramento ambiental, a educação ambiental, o desenvolvimento

i^ sustentável e a melhoria daqualidade de vida daspopulações [...].

A área da RSMA possui um zoneamenio que estabelece três zonas: núcleo,
amortecimento e transição. As zonas núcleo, como foi classificado o caso do
Parque Estadual do Turvo, de acordo com a definição internacional que foi
formalmente reconhecida pelos governos brasileiro e estadual, são aquelas onde
deve acontecer a proteção da biodiversidade. São zonas de máxima restrição a
usos ambientálmente impactantes. Há ocorrência de endemísmos, espécies raras
de importante valor genético e locais com umapaisagem excepcional [...]. As
potencialidades dessas regiões são ecoturismo, educação ambienta! e pesquisa
científica naquelas áreas em que se admite legalmente tal uso. A Resolução
CONSEMA 001/97 estabelece que nas zonas núcleo 'somente são permitidas
atividades que não alterem o ambiente natural e que estejam de acordo com os
planos de manejo dessas unidades (fls. 610-6J2v doVolume III do Apenso IV do
Inquérito Civil Público)."

Destarte, diante dos consistentes elementos probatórios trazidos à
apreciação judicial, considero justificável o deferimento parcial dos pedidos
antecípatórios iniciais (declinados no itens 2.1 e 2.2 da inicial), isso porque
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também vislumbro a caracterização de urgência justifícadora para tanto - tendo
em vista que, uma vez entregue o Termo de Referência ao empreendedor, é crivei
o argumento de que o mesmo esteja ultimando estudos de impacto ambiental
eivados, em sua origem, de nulidade, com fito de obtenção indevida de licença
prévia.

E preciso, pois, inibir a conduta dos requeridos frente ao risco
concreto de irregular desafetação da unidade de proteção integral mencionada na
inicial, de reconhecido valor cultural e ambiental, tal como acima delineado.

Deve ser indeferido, por outro lado, o pedido anteçipatório no que
tange no tópico 2.3 da petição inicial, tendo em vista que os autores não
esclareceram a necessidade de obtenção da medida diante da suspensão do
processo de licenciamento, a obstar - por si mesma - a expedição de licença
prévia,

ANTE O EXPOSTO, defiro parcialmente o pedido de antecipação
de tulela para o fim de: (a) obstar a expedição de Licença Prévia para a UHE
Panambi na cota 130,0m ou em qualquer outra que importe danos diretos ou
indiretos ao Parque Estadual do Turvo; (b) suspender imediatamente o processo
de licenciamento ambiental para o UHE Panambi na cota de 130 metros
(processo P.A. IBAMA n° 02001.005247/2013-61), inclusive a realização do
EIA/RIMA pelo empreendedor e sua análise por parte do requerido IBAMA e
dos órgãos intervenientes (FEPAM, DUC/SEMA, IPHAE).

Citem-se.

Decisão publicada eletronicamente. Intimem-se, com urgência.

Documento eletrônico assinado por RAFAEL LAGOSALAPATA, Juiz Federal, na forma do artigo Io,
inciso III, daLei 11,419, de 19 de dezembro de2006 e Resolução TRF 4" Região n° 17, de26de março de
2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
http://www.trf4jus.br/trf4/processos/venfica.php, mediante o preenchimento do código verificador
710000269997v<>9 e do código CRC 96f6c0fa.

informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RAFAEL LAGO SALAPATA
Data e Hora: 27/01/2015 10:38:33
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Eletrobras

CTA-DG-2341/2014

Rio de Janeiro, 01 de abril de 2014.

Ao Senhor

THOMAZ MIAZAKI DE TOLEDO

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

Assunto: Revisão do Anexo 2 - Biblioteca de Dados do Termo de Referência - AHE Panambi
Processo n° 02001,005247/2013-61.

Senhor Diretor,

Encaminhamos a V.Sa., para avaliação, o Anexo 2 - Biblioteca de Dados, revisado de acordo

com a metodologia proposta para os estudos na região, conforme solicitado em reunião com

o IBAMA nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2014.

Atenciosamente,

VALTER LUIZ CARDEAL DE SOUZA

Diretor de Geração

Anexo mencionado.

Em sua rcípOL-Ui f."ivor citar rosta referencia.
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ANEXO - 2 - BIBLIOTECA DE DADOS

Aforma de entrada das informações para compor a biblioteca dos dados aqui apresentada
será utilizada para os dados de biodiversidade, estando especificamente preparados para
os dados dos grupos de fauna terrestre, flora e ictiofauna.

Metadados

O empreendedor deve apresentar as seguintes planilhas preparatórias:
1)tbl_empresas: todas as empresas e universidades envolvidas devem ser aqui
cadastradas. Atributos:

Nome da empresa - nome da
empresa. Descrição - Opcional.

Nome da empresa Descrição

Universidade Federal da Unidade Federativa

Nome empresa de consultoria
Empresa de consultoria atuando em vários programas do

empreendimento.

2) tbl_pessoas: todos os profissionais responsáveis por alguma metodologia ou campanha
devem estar aqui relacionados.
Atributos:

Empresa - empresa em que trabalha (colocada na tbl__empresas,
anterior). Nome - nome da pessoa/responsável.
CPF - sem ponto ou hífen.
linkjattes - link do currículo lattes, caso
exista. E-mail - e-mail para contato.
Telefone-opcional.

Telefone sec-opcional.

Empresa Nome CPF linkjattes E-mail Telefone Telefone_sec

UFUF Zita Silva 99999999999 http://lattes.cnp

q.br/999999999

zita®! ufuf.br 54-99999999 56-88888888

3} tbI_Regiòes Amostrais: descrição das regiões amostrais implementadas.
Atributos:

Nome - nome da região amostrai.
Tipo - deve ser preenchido de acordo com o seguinte código: (RCA) significa região
amostrai com armadilhamento, (RSA) significa região amostrai sem armadilhamento.
qnt_trilhas - numero de trilhas que essa região amostrai utiliza. Este número é variável em
virtude dos diferentes grupos de flora e fauna.
Abrev - abreviatura para a região amostrai. Essa abreviatura será utilizada para identificar a
região amostrai nas tabelas de amostragem. Uma observação necessária é que a abrev
(abreviatura) do nome da região amostrai sempre deve ser iniciada por quatro letras em
maiúscula, que sejam as iniciais da empresa responsável pelo empreendimento, ou iniciais
(com quatro letras maiúsculas) quaisquer que façam algum sentido ou que se associem ao
empreendimento.

Nome Tipo qnt trilhas abrev

G8B RCA 6 GARA-G8B

P14B RSA 5 PANA-P14B

4) tbl_Unidades Amostrais: descrição das unidades amostrais fixas implementadas.
Atributos:
Abrev - abreviatura para a região amostrai.
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cod_ua - código (nome) da unidade amostrai. Esse nome será utilizado nas tabelasse
amostragem e em outras tabelas. Dois detalhes que devem constar no nome da unirMjg-
amostrai, é que ele deve começar com a abrev (nome da região amostrai), e deve constai.
também se segue a curva de nível.
segue_curva_nivel - identificar se segue a curva de nível. Colocar 'true' se verdadeiro e
'false' se não segue a curva de nível.
Comprimento - qual o comprimento exato da unidade amostrai, em metros.
obs - se houver/há alguma observação relevante a se fazer sobre a unidade amostrai.
O nome da unidade amostrai será UAM para mastofauna; UAH para herpetofauna; UAA
para avifauna e UAV para vegetação. Edentro de cada nome da unidade amostrai haverá L
para linhas; T para trilhas, R para redes e P para parcelas.

abrev

GARA-G8B

GARA-G8B

PANA-P14B

cod ua

GARA-G8B-UAM-T1

GARA-G8B-UAH-L4

PANA-P14B-UAV-

P2

segue_curva_nivel Comprimento obs

false 2000

false 800

true 40 x 250

5) tbLcoordenadas: identificação das coordenadas de início, intermediária e fim das
unidades amostrais fixas.

Atributos:

cod_ua - código da unidade amostrai, seja ela transecto ou parcela.
Latitude - sempre em grau decimal.
Longitude - sempre em grau decimal
localidade - utilizando: 'inicio' para identificar o inicio da unidade amostrai; 'fim' para indicar o
final da unidade amostrai; ou 'intermediário' para indicar qualquer ponto entre inicio e fim da
unidade amostrai.
Obs.: padronizado, o datum deve ser sempre SIRGAS 2000.

cod ua Latitude Longitude localidade

GARA-G8B-UAA-R1 -665930 -6902075 inicio

6) tbl_campanhas: descreve as campanhas realizadas para cada metodologia.
Atributos:

nome do grupo - identifica o nome do grupo que esta sendo amostrado.
Método - identifica o método que esta sendo utilizado. Esse nome (número, na verdade)
deve estar previamente pactuado com o Ibama. (Obs.: esse nome estará na tbljmetodos,
que será apresentada abaixo nesse documento).
pessoa_responsavel - pessoa responsável pela campanha que necessariamente deve estar
cadastrada na tbl_pessoas. O nome deve ser o mesmo que colocado na tbl_pessoas.
dtinícial - data inicial da campanha do referido método.
dt_final - data finai da campanha do referido método.
precíp_periodo - precipitação média do período na região entre as datas inicial e final. Dado
secundário. Em milímetros. Não deve ser colocada a unidade 'mm'.
temp_periodo - temperatura média do período na região entre as datas inicial e final. Dado
secundário.

numero_campanha - identificando que campanha desse método ela se refere.

nome_gr

upo

Método pessoa_

respons

avel

dt_inicial dt_final precip_
período

temp_pe
riodo

numero_

campan

ha

Avifauna XX xxxxxxx 26/04/14 04/004/14 120 26 1

Herpetof
auna

XX xxxxxxx 26/04/14 04/004/14 120 20 2
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7) tbl_topografia: descreve as unidades amostrais fixas quanto a sua altura em rei
nível do mar.

Atributos:

cod_ua - o código identificador da unidade
amostrai. Latitude - sempre em grau decimal.
Longitude - sempre em grau
decimal. Valor-altura medida.
dist_perpendicular_trílha - distancia perpendicular da trilha.
Coletor - pessoa (necessário estar na tbl_pessoas) ou empresa (necessário estar na
tbl_empresas) que realizou a aferição.

cod_ua Latitude Longitude Valor dist_perpendicular_trilha Coletor

SAAT-IP-T1-1000 -9.17873 -64.6203 234 950 alturas S/A

SAAT-IP-T1 -9.17877 -64.6209 251 100 varia Itda

SAAT-IP-T1 -9.17890 -64.6290 180 350 varia Itda

SAAT-1P-T1 -9.17831 -64.6234 197 900 varia Itda

8) tbl_inclinacoes: descreve as unidades amostrais fixas quanto a sua
inclinação. cod_ua - o código identificador da unidade amostrai.
Atributos:

Latitude - sempre em grau decimal.
Longitude - sempre em grau decimal.
dtjnarcacao - data de quando houve a
medição, valor- inclinação medida.
dist_perpendicular_trilha - distancia perpendicular da trilha. Quando as informações se
referirem a parcela fixa, essa distancia já está cadastrada e pode ser deixada em branco.
coletor - pessoa (necessário estar na tbl_pessoas) ou empresa (necessário estar na
tbl empresas que realizou a aferição.

cod_ua Latitude Longitude dt_marcacao valor dist_perpendi
cular_trilha

coletor

SAAT-IP-T1- -9.17120 -64.6280 23/08/10 4 Inclina S/A

SAAT-IP-T1 -9.17877 -64.6209 22/08/10 9.8 Inclina S/A

SAAT-IP-T1 -9.17890 -64.6290 21/08/10 9 350 Inclina S/A

SAAT-IP-T1 -9.17831 -64.6234 21/08/10 16.5 900 Inclina S/A

9) tbl_solos_fisico: descreve as unidades amostrais fixas quanto a sua composição e
granulometria do solo.
Atributos:

cod_ua - o código identificador da unidade
amostra!. Latitude - sempre em grau decimal.
Longitude - sempre em grau decimal.
dtjTiarcacao - data de quando houve a medição.
Areia - percentagem de areia na amostra.

Silte - percentagem de silte na amostra.
Argila - percentagem de argila na amostra.

Profundidade - profundidade a que se refere a coleta. Repare que esse valor é a distância
da superfície do solo até a amostra. Quanto mais profunda maior é o vaior.
Coletor - pessoa (necessário estar na tbl_pessoas) ou empresa (necessário estar na
tbl_empresas) que realizou a aferição.
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cod ua

SAAT-IP-

T1-1000

SAAT-IP-

T1-1000

SAAT-iP-

T1-1000

SAAT-IP-

T1-1000

SAAT-IP-

T1-1000

SAAT-IP-

T1-2000

SA-IP-T1-

2000

SAAT-IP-

T1-2000

Latitude

-9.17877

-9.17890

-9.17831

-9.17877

-9.17890

-9.17831

-9.17877

-9.17890

Longitude dt marcação

-64.6209 23/08/09

-64.6290 23/08/09

-64.6234 23/08/09

-64.6209 23/08/09

-64.6290 23/08/09

-64.6234 23/08/09

-64.6209 23/08/09

-64.6290 23/08/09

Areia Silte

0,3 0,3

0,2 0,3

0,3 0,3

0,2 0,3

0,4 0,4

0,1 0,2

0,1 0,2

0,2 0,2

Argila

0,4

0,5

0,4

0,5

0,2

0,7

0,7

0,6

Profundidade [colàtô*-.
0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,3

0,3

0,3

Solos__"v.
fis/SA

Solos_
fis/SA

Solos_

fis/SA

Solos_

fis/SA

Solos_

fis/SA

So!os_

fis/SA

Solos_
fis/SA

Solos_

fis/SA





Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
Termo de Referência para a elaboração do EIA/RIMA daUsina Hidrelétrica Garabi- P.A IBAMA n°
02001.005246/2013-16

i R--íia.

SAAT-IP-

T1-2000

-9.17831 -64.6234 23/08/09 0,2 0,2 0,6 0,3 Solos_

fis/SA

SAAT-IP-

T1-2000

-9.17798 -64.6201 23/08/09 0,2 0,3 0,5 0,3 Solos_
fis/SA

10) tbl_solos_quimico: descreve as unidades amostrais fixas quanto a suas
propriedades químicas. Atributos:
codjja - o código identificador da
unidade amostrai. Latitude - sempre em
grau decimal.
Longitude - sempre em grau decimal.
dt_marcacao - data de quando houve a
medição.

componente _solo - qual a variável de solo que está sendo medida (fósforo, cálcio,
nitrogênio, etc); o nome desse componente deve ser o colocado na tbl_atributos,
portanto deve ser combinado com o Ibama previamente.
Valor - valor do componente mensurado. A unidade desse valor está na tbl_atributos
e está atrelado ao nome.
Profundidade - profundidade a que se refere a coleta. Repare que esse valor é a
distância da superfície do solo até a amostra. Quanto mais profunda maior é o valor.
Coletor - pessoa (necessário estar na tbl_pessoas} ou empresa (necessário estar na
tbl empresas que rea izou a afe riçao.

cod ua Latitude Longitude dt_marcacao componente_solo Valor Profundidade Coletor

SAAT-IP-T1-

1000

-9.17877 -64.6209 23/08/09 Fósforo 0.13 0.5 Solos_

qui/SA

SAAT-IP-T1-

1000

-9.17890 -64.6290 23/08/09 Fósforo 0.12 0.4 Solos_
qui/SA

SAAT-IP-T1-

1000

-9.17831 -64.6234 23/08/09 Fósforo 0.18 0.5 Solos_

qui/SA

SAAT-IP-T1-

1000

-9.17877 -64.6209 23/08/09 Fósforo 0.18 0.6 Solos_
qui/SA

SAAT-IP-T1-

1000

-9.17890 -64.6290 23/08/09 Fósforo 0.2 0.4 Solos_
qui/SA

SAAT-IP-T1-

1000

-9.17831 -64.6234 23/08/09 Cálcio 0.2 0.5 Solos_

qui/SA

SA-IP-T1-

1000

-9.17877 -64.6209 23/08/09 Cálcio 0.2 0.4 Solos_
qui/SA

SAAT-IP-T1-

1000

-9.17890 -64.6290 23/08/09 Cálcio 0.3 0.5 Solos_

qui/SA

SAAT-IP-T1-

1000

-9.17831 -64.6234 23/08/09 Cálcio 0.3 0.6 Solos_

qui/SA

SAAT-IP-T1-

1000

-9.17798 -64.6201 23/08/09 Cálcio 0.3 0.4 Solos_

qui/SA

Dados de Esforço e Biodiversidade

-/
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Uma vez preenchido e cadastrado as tabelas acima, será possível fazer a inclusão dos
dados das tabelas de amostragem.
Essas tabelas são os dados das amostragens propriamente ditas. Elas são compostas
de duas planilhas básicas para cada campanha de cada metodologia. Uma é a tabela
biodiversidade a outra a tabela esforço.
Na tabela de biodiversidade são colocados os dados referentes aos animais e plantas
encontrados, por exemplo, espécie, tamanho, comprimento, etc. Na tabela de esforço
estão os dados do levantamento, porexemplo, temperatura, data, hora de início, etc.
Observa-se que o método deverá ser definido em conjunto com o Ibama e o número a
ser utilizado deve ser passado do Ibama para o empreendedor.
Cada grupo amostrado (aves, herpetofauna, vegetação, etc.) possui, eventualmente,
mais de um tipo de metodologia. Cada metodologia (por exemplo: aves_rede ou
aves_ponto_escuta) deverá ser considerada separadamente e terá um número dado
pelo Ibama.
Considerando cada grupo amostrado, cada metodologia com o número apropriado e
cada campanha, a organização das tabelas deve seguir o seguinte formato:

Grupo >Método >campanha > planilhas de esforço e biodiversidade.

Será exemplificada a organização das pastas através do grupo avifauna. Tal grupo
será coletado por três métodos. Método por rede de neblina, que será atribuído o
número x; o método por Listas Mackinnon, que será atribuído o número x1; e o método
por rotas aquáticas, que será atribuído o número x2.
Assim, a primeira pasta deve ser o grupo amostrado, avifauna, dentro dessa deverão
haver 3 pastas, com os números x, x1 e x2. Dentro de cada pasta com esses
números, deverão vir as pastas com os números das campanhas. 1, 2, 3, etc, por fim,
dentro de cada pasta dessas deverão vir dois arquivos: 'esforço' e 'biodiv'.
Uma representação esquemática da divisão é apresentada abaixo:

v

-biodiv.csv;

•esforço.csv.

-biodiv.csv;

-esforco.csv.

-biodiv.csv;

-esforco.csv.

-biodiv.csv;

-esforco.csv.

-biodiv.csv;

•esforco.csv.

-biodiv.csv;

-esforco.csv.

Ratifica-se que os números informados no esquema acima (x, x1 e x2) correspondem
ao número dado ao grupo e método monitorado.
As tabelas de amostragem são "biodiv.csv" e "esforco.csv".
Essas planilhas devem ser associadas, para que se possam relacionar as informações
de biodiversidade com as de esforço. Faz-se necessário essa associação porque
existem várias informações associadas às características do levantamento que ficam
mais compreensíveis se organizadas dessa forma. Por exemplo, quando começou e
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quando terminou. Ou mesmo, o quanto se caminhou, ou quanto tempo foi utilizada
para realizar as amostragens.
Essas informações que caracterizam o esforço amostrai variam profundamente
dependendo da amostragem a ser realizada, de forma que nenhum atributo (pode-se
entender como coluna) é comum a todos os métodos. Nesse sentido, esses atributos,
específicos de cada método, devem ser definidos previamente em conjunto com o
Ibama, grupo a grupo. No presente estudo deverão ser adotados os métodos
constantes no Plano de Trabalho.
Essa planilha não necessariamente será a do campo, mesmo porque podem existir
atributos mensurados pelo pesquisador que não são interesse do Ibama. Entretanto,
uma vez que se definem os atributos de cada método o empreendedor tem a
responsabilidade de enviar as planilhas no formato pactuado. O atributo que irá
relacionar as duas planilhas é o id_provi (abreviatura de id provisório). Na planilha
esforço, cada levantamento deve ser definido com um número para o id_provi. Na
tabela biodiv, todos os indivíduos cadastrados devem ter um campo que indica qual
id_provi, ou seja, a qual levantamento ele pertence.
Exemplo:
Método x (avifauna por rede de neblina). Campanha 1. tabela 'esforço'.

id_provi cod ua Data

GARA-G8B-UAA-R1 18/03/14

n_de_apetrec
nos

tempo_aberto

305

Nessa planilha 'esforço' temos os atributos idprovi, cod_ua, Data, n__de_apetrechos e
tempo_aberto que caracterizam o levantamento de avifauna através de redes de
neblina.
Abaixo é apresentada a tabela 'biodiv'. Salienta-se que essas duas planilhas estão
dentro da mesma campanha.

id_pro
vi

1

Ordem

passeriforme

Família

Furnaiidae

Gênero

Automolu

s

epiteto_
especifi
co

ochrolae

mus

Peso

36.1

anilha sexo

G8888

Ressalta-se que o numero de atributos, colunas, de cada uma das planilhas acima são
completamente independentes uma da outra. Novamente, o que faz o 'link' entre elas
é a coluna primeira 'id_provi'. Aqui não pode haver erros. Esse número é dado pelo
empreendedor e pode ser qualquer um. Inclusive números grandes. Entretanto, esse
código tem que ser numérico.
Esses números do id provi não podem se repetir em uma mesma planilha 'esforço',
mas se repetirá várias vezes nas planilhas 'biodiv'. Dependerá do numero de
indivíduos que se coleta em cada levantamento. Cada indivíduo será uma linha na
planilha 'biodiv', salvo casos que as amostragens identificam grupos.
Cada planilha 'esforço' referencia uma campanha. Portanto, os números utilizados
para a coluna idjDrovi da campanha 1 do método x, por exemplo, podem se repetir na
planilha 'esforço' da campanha 2 do mesmo método x.

Definição dos Atributos

Cada método utilizado terá seus próprios atributos. Tanto para a planilha 'esforço'
quanto para a planilha 'biodiv'.
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A definição desses atributos deve ser realizada em reunião com o Ibama. Esses^ss.;
mesmos atributos devem constar na tbl_atributos, enviada em anexo. Caso exista
algum atributo importante em uma das tabelas de amostragem (biodiv ou esforço) que
não conste tbl_atributos, o mesmo deve ser incluído. Exemplificando com o método
49, avifauna por rede de neblina. Definem-se os seguintes atributos para a planilha
'esforço': id_proví, cod_ua, data, num_apetrechos, tempo_aberto. Já para a planilha
'biodiv' os atributos são: id_proví, coleta, njombamento, nomejnstituicao, sangue,
numero_coleta, classe, ordem, familia, gênero, imprecisao_determinacao,
epiteto_especifico, peso_g, anilha, sexo, idade_aproximada, placa, ossificacao, muda,
fezes, recaptura, coletor, coletor2, obs.
Como citado anteriormente, os atributos a serem utilizados devem ser pactuados com
o Ibama previamente.

A tbl_atributos

Essa tabela serve para todas as amostragens e para todos os grupos. Caso o grupo
tenha informações adicionais a serem coletadas que não existam na presente tabela,
o mesmo deve ser informado ao Ibama para que possa incluir na tabela. Informa-se
que em paralelo a essa comunicação tal atributo deve ser colocado na planilha a ser
enviada a este Instituto.
A tabela de atributos deve ser observada quanto as suas colunas (atributos) e
conferida da seguinte forma:
tipo_vaior. indica se o valor é numérico ou não. Especificamente utiliza-se a seguinte
classificação: 1 - para date; 2 - float; 3 - varchar; 4 - integer; 5 - time; 6 - text.
nome_atributo_cabeca!ho_coluna: Aqui é colocado o nome da coluna que é usada nas
tabelas de biodiversidade propriamente dita.
Legenda: caso o atributo dado em nome_atributo_cabecalho_coluna aceite apenas
algumas indicações essas devem ser colocadas aqui. É o caso de "capturado", nesse
caso se aceita apenas s (sim) e n (não). A indicação que só é aceita s ou n é dada
aqui, em legenda.
Descrição: descreve o que o atributo esta indicando ou mensurando.
Referencia: Sistema que indica a qual tipo de informação esse atributo esta associado.
Especificamente indica pelos números o seguinte: 1) animais; 2) plantas e 3) dados
abióticos.

unidade_utilizada: Deve ser colocada a unidade que será utilizada para fazer essa
medição.

Observações Gerais

Outras características das tabelas a serem enviadas são:

1) o nome do módulo, transecto e parcela:
a - devem ser os mesmos ao longo de todas as amostragens. Além disso, tais nomes
devem ser diferenciados uns dos outros, não sendo possível duas parcelas com o
nome '1000', mesmo que em transectos diferentes.
b - Não deve haver acento, nem espaço entre cada nome e de preferência deve-se
tirara preposição e não usar letra maiúscula.
Ex: 'Caiçara', pode ser 'caiçara'; 'Abunã', pode ser 'abuna'.
2) Não deve haver caracteres especiais como: - */", acentos e outros. Aexceção é o
caractere / para data que deve estar presente somente nesse tipo de dado.
3) a vírgula ',' é proibida no banco;
4) é obrigatório o preenchimento da coluna 'obs' para todas as planilhas 'biodiv'. Esse
campo, quando em branco, deve ser preenchido com 'na' (sem aspas simples). Essa é
a única coluna que deve ser preenchida alguma coisa quando em branco. Nenhuma
outra deve ter isso.
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5) todos os dados de coordenadas devem vir em grau decimal e sempre no datunp;„
SIRGAS 2000. \' ~—| 7
6) nenhuma planilha deve ser entregue com cabeçalho.
7) as planilhas devem ser entregues no formato .csv, separados por vírgula e sem
aspas, duplas ou simples, para identificação de texto.
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Iepam W Processo n.°

4305-05.67/11-3 <;!,:; >s

[FI--íd2Ç__
Of. FEPAM/DPRES N° 11.413/2014 Porto Alegre, 25 de setembro de 20XJT'"
Ref.: Processo Administrativo N.° 4305-0567/11-3

Senhor Presidente:

Em resposta ao OF02001.007837/2014-17-GABIN/PRESI/IBAMA,

sugerimos abaixo os itens que entendemos necessários com vistas a análise da

viabilidade da população de grandes peixes migradores na calha do rio Uruguai e

seus afluentes, em particular o rio da Várzea, que ainda se encontra livre de

barramentos. Estes levantamentos devem envolver a análise do comportamento

reprodutivo dos peixes migradores.

Desta forma, destacam-se os seguintes objetivos dos levantamentos

adicionais propostos:

a) diagnosticar a ictiofauna reofílica (incluindo o rio da Várzea), seus

parâmetros ecológicos, avaliando os fluxos migratórios;

b) localizar e caracterizar áreas de desova e dos criadouros naturais;

c) prognosticar o impacto no fluxo migratório dos peixes e seu ciclo

reprodutivo a partir dos locais projetados para a construção destas

barragens, e avaliar a viabilidade e a necessidade de implantação de

mecanismos de transposição, a adoção de medidas de mitigação e

compensação;

MMA/IBAMA/SEDE - PROTOCOLO

Documento -Tipg: v-P- . ~
N°. 02001.0192&j'_^__K__Q_r
Recebido em07/10/2n 14

Assinatura
t

EXMO. SR.

VOLNEY ZANARDI JÚNIOR
PRESIDENTE DO IBAMA

SCEN TRECHO 2 ED. SEDE DO IBAMA
70818-900 BRASÍLIA-DF Identificador do Documento: 648596

Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz RoessIer/RS
Av. Borges de Medeiros, 261 -Fone: (0xx51) 3224-5101 - CEP 90020-020

Porto Alegre - RS - Brasil
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d) prognosticar os impactos sobre a comunidade de pescadores da1-

\

região, incluindo os afluentes da calha principal do rio Uruguai,

especialmente o rio da Várzea.

Por fim, ficamos à disposição dessa Autarquia para discussão técnica

desta matéria. Para tanto o contato nesta Fundação pode ser feito com a

Arquiteta Ana Rosa Bered, Chefe do Departamento de Qualidade Ambiental, por

intermédio do telefone (51) 3288-9435 ou email dqa@fepam.rs.qov.br.

Cordialmente,

tjlyoJjjfe-Alves da Silva--
Diretor-Presidente

Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz RoessIer/RS
Av. Borges de Medeiros, 261 - Fone: (0xx51) 3224-5101 - CEP 90020-020

Porto Alegre - RS - Brasil
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
SCEN Trecho 02 - Ed. Sede do IBAMA CEP 70818900 - Brasília/DF - www.ibama.aov.br
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DESPACHO DO GABINETE PA PRESIDÊNCIA

Documento: 02001.019267/2014-08 - Ofício n. FEPAM/DPRES n. 11.413/2014
Origem: Fepam- Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessier
Assunto: Encaminha sugestão referente a análise de população de grande peixes migradores na
calha do Rio Uruguai e seus afluentes.

Destinatário: DILIC

Io Despacho: Para conhecimento e demais encaminhamentos.

Destinatário: CGOi |£
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4" Despacho:
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5o Despacho:
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SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cx. Postal nS 09566 Brasília - DF
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OF 02001.007837/2014-17 GABIN/PRESI/IBAMA

Brasília, 18 de julho de 2014.

Ao Senhor

NILVO LUIZ ALVES DA SILVA

Diretor Presidente da Fundação Estadual de Proteção Ambiental Herique Luiz Roessle
Av. Borges de Medeiros, 261
PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL

CEP.: 90.020-021

Assunto: Licenciamento Ambiental na Bacia do Rio Uruguai - Hidrelétricas de
Panambi, Garabi, Itapiranga e Irai

REFERENCIA: OF 02001.002287/2014-31/FEPAM/RS

Senhor Diretor Presidente,

1. Em resposta ao Ofício OF.FEPAM/DPRES ne 1069/2014, informo que foram
emitidos Termos de Referência - TR para os estudos ambientais que subsidiarão os
licenciamentos ambientais dos Aproveitamentos Hidrelétricos - AHE de Panambi, Garabi
e Itapiranga. Quanto ao AHE Irai, ainda não há TR emitido para os respectivos estudos
ambientais.

W 2- No que tange à avaliação dos impactos desses empreendimentos e a Portaria
Conjunta MMA/lbama nB 297/2010 e, em particular, à manutenção de trechos livres de
barramentos para viabilidade de populações de grandes peixes migradores, informo que
esta Autarquia se dispõe a aprofundar essa discussão. Caso essa Fundação entender
necessário, poderá demandar ao Ibama a inclusão de levantamentos e estudos sobre esses
aspectos nos Termos de Referência dos empreendimentos em questão, de modo que essas
questões sejam adequadamente enfrentadas na avaliação de impactos dos
empreendimentos e possam fornecer subsídios às decisões afetas aos licenciamentos
ambientais desses empreendimentos.

3' Conforme sugerido no último parágrafodo ofício em referência, este Ibama
está de acordo com a realização de reunião entre as áreas técnicas desta Autarquia e da
FEPAM para discussão mais detalhada do assunto. Desse modo, para agendamento.

IBAMA pag. 1/2 18/07/2014 -11:35
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBLENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cs. Postal n? 09566 Brasília - DF

CEP: 70818-900 e Telefone: 61) 3316-1001 até 1003

www .ibama.gov.br

solicito contactar o Chefe de Gabinete desta Presidência, Gustavo Podestà, pelo telefone
(61)3316-1001 ou pelo correio eletrônico presid.sede@ibama.gov.br.

Atenciosamente,

VOLNEY ZANARDI JÚNIOR
Presidente do IBAMA

IBAMA pag.2/2 18/07/2014-11:35
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CTA-DG- Í0^ /2015
Ref: Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico do AHE Panambi (Processo n°

02001.005247/2013-16).

Rio de Janeiro, \?) de Janeiro de 2015.

Ao Senhor
THOMAZ MIAZAK DE TOLEDO

Diretor de Licenciamento Ambiental - DILIC

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

MMA/IBAMA/SEDE - PROTOCOLO
Documento - Titdocumento -Tmo. fotffc
N°. 020Q1.00Q6HÍ/2015-\$7

^!!!_!_i_feá^
Assinatura

>si

Assunto: Solicitação de renovação da Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material
Biológico n° 429/14 para os levantamentos do meio biótico do AHE Panambi.

Senhor Diretor,

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

Coleta e Transporte de Material Biológico n° 429/14, solicitamos a renovação desta Autorização

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

Atenciosamente,

VALTER LUIZ CARDEAL DE SOUZA

Diretor de Geração

Em sua resposta favor citar nossa referencia
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Ofício. n° 024/2015/IPHAE/SEDAC Porto Alegre, 29 Janeiro de 2015.

Prezado Senhor,

Encaminhamos a Informação Técnica n°020/2015/IPHAE/SEDAC/RS
referente aos impactos das hidrelétricas de Panambi e Garabi a bens tombados pelo
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Rio Grande do Sul.

Atenciosamente,

Mirtan Sartori Roátígues
Jiretora do IPHAE

Ao Senhor Thomaz Miazak de Toledo

Diretor de Licenciamento Ambiental Substituto

Diretoria de Licenciamento Ambienta - Dilic - IBAMA

SCEN - Trecho 2 - Ed. Sede.

Caixa Posta: n° 09566

CEP: 70818-900

Brasília - DF

Av. Borges de Medeiros, 1501/19° Andar PortoAlegre RS 90119-900 Fone/Fax: (51) 3288-7534
iphae(õjsedac.rs.qov.br www.iphae.rs.gov.br
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Porto Alegre, 23 de janeiro de 2015.

Assunto: Informações ao IBAMA sobre os impactos das Hidrelétricas de Panambi e
Garabi a bens tombados pelo IPHAE.

Senhora Diretora,

Atendendo a solicitação da Procuradoria Geral do Estado, Procuradoria do Domínio

Público Estadual, Of. PDPE n° 1260/2014, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico

do Estado vem dar ciência ao IBAMA, órgão licenciador federal, dos possíveis impactos

da hidrelétrica Panambi, bem como dos possíveis impactos da hidrelétrica Garabi a bens

tombados por este Instituto, com ênfase no Parque Estadual do Turvo. Ressalta-se que

até o presente momento, o IPHAE não foi consultado pelo empreendedor ou peío IBAMA

quanto aos empreendimentos Hidrelétricos em questão.

No ano de 1993 o IPHAE realizou o tombamento de áreas de remanescentes de

Mata Atlântica (portaria 003/93), o qual abrange uma superfície de 29.319 Km2,

totalizando 10% do território gaúcho, correspondendo à Floresta Atlântica e seus

Ecossistemas Associados: Floresta com Araucária, Florestas Estacionais do Alto Uruguai

e Encosta do Sul do Planalto, Campos de Altitude e vegetação de restinga. Várias

Unidades de Conservação - UCs, Federais e Estaduais, foram incluídas no tombamento,

entre elas o Parque Estadual do Turvo. O tombamento dos remanescentes da Mata

Atlântica e Ecossistemas Associados visou preservar e proteger as matas nativas ainda

existentes no Rio Grande do Sul, garantindo a sobrevivência de espécies representativas

da fauna e da flora. O conjunto tombado ainda apresenta excepcional valor geológico,

geomorfológico, hidrológico, arqueológico e paisagístico. O Parque Estadual do

Turvo, além de abrigar grande riqueza de fauna e flora, incluindo espécies endêmicas e

ameaçadas de extinção e oferecer possibilidade de conectividade com as florestas da

Província de Misiones, na Argentina, fato de extrema importância para a manutenção da

Av.Borgesde Medeiros, 1501/19° Andar PortoAlegre RS 90119-900 Fone/Fax; (51) 3288-7534
iphae&sedac.rs.QOv.br www.iphae.rs.gov.br
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biodiversidade, ainda abriga um importante elemento de valor geomofológico, paisagista
e cultural, o Salto do Yucumã.

Uma pequena elevação no nível do curso d'água nesta região, mesmo que não

causando o desaparecimento total do salto, causará alterações nas suas características

naturais e diminuirá sua beleza cênica, o que, além de afetar diretamente este importante

elemento constituinte do patrimônio cultural estadual, poderá prejudicar o turismo da

região. O Parque Estadual do Turvo e as matas da margem direita do Rio Uruguai,

pertencentes à Argentina, tem grande importância como refúgio de espécies da fauna e

como local de preservação dos remanescentes de Mata Atlântica, causando grande

preocupação qualquer atividade que possa causar à inundação de parte de sua área. A

preservação total destes poucos remanescentes visa garantir a manutenção do

^ patrimônio natural do estado, fazendo com que mesmo a inundação de uma pequena
área seja uma grande perda ambiental e patrimonial.

Ressalta-se ainda que a construção de várias hidrelétricas pode potencializar as

mudanças no regime hídrico da bacia hidrográfica em questão. Dessa maneira é

necessário que os estudos que analisem a possibilidade de inundação do Parque

Florestal Estadual do Turvo e de impactos no Salto do Yucumã, levem em consideração

as mudanças que serão geradas pela combinação dos impactos conjuntos das

hidrelétricas já existentes, em construção ou com proposta de implantação.

Acrescenta-se ainda que os municípios de Tiradentes do Sul e Esperança do Sul

possuem áreas incluídas no tombamento da Mata Atlântica, as quais serão afetadas caso

(^ haja subida do nível de água do Rio Uruguai nestes municípios. E no município de São

Nicolau localizam-se os bens tombados: Sobrado Silva e a Casa em Pedra.

Nesse sentido, em relação à implantação das referidas hidrelétricas apresentam-se

as seguintes considerações:

- O IPHAE ressalta que o Parque Estadual do Turvo é área de Mata Atlântica

tombada por este instituto, constituindo-se em Patrimônio do Estado do Rio Grande do

Sul e, como tal, deverá ser preservado, sem prejuízo da sua área, da conectividade com

os remanescentes do entorno e das condições atuais do Salto do Yucumã. Nesse

contexto, caso a Hidrelétrica de Panambi venha a ser implantada esta não poderá causar

impactos ao Parque Estadual do Turvo, como alagamentos permanentes ou temporários

Av. Borges de Medeiros, 1501/19° Andar-Porto Alegre/RS CEP: 90119-900 Telefone/Fax: (51) 3288-7534
E-mail: iphae@sedac.rs.aov.br Site: www.iphae.rs.ciov.br
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De acordo em:23/oV^3l S"

Mirüín Sartorj Rodrigues
Diretora do IPHAE

das áreas vegetadas ou alteração na visibilidade das quedas do referido SaltòxenTl

qualquer período do ano.

- Deverá ser claramente informada qual a perda de hectares de Mata Atlântica nos

municípios de Tiradentes do Su! e Esperança do Sul devido ao alagamento causado pela

hidrelétrica de Panambi.

- Com relação aos bens tombados no município de São Nicolau, os quais se

localizam na área urbana do mesmo, é necessária apresentação de estudos para verificar

se o aumento do nível da água dos afluentes do Rio Uruguai que percorrem o município,

em decorrência do reservatório da Hidrelétrica de Garabi, poderá causar inundações

urbanas mais freqüentes, mesmo com menores índices pluviométricos, e se estas

inundações terão potencial para atingir as edificações tombadas acima citadas.

Solicitamos que os condicionantes referentes aos dois empreendimentos

hidrelétricos citados constem nos Estudos de Impacto Ambiental dos mesmos, os quais

deverão ser enviados a este Instituto para acompanhamento do processo de

licenciamento.

Sem mais para o momento,

—j

Av. Borges de Medeiros, 1501/19° Andar- Porto Alegre/RS CEP: 90119-900 Telefone/Fax: (51) 3288-7534
E-mail: iphae@sedac.rs.ciov.br Site: www.iphae.rs.gov.br
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CTA-DG-4922/2015
Ref.: Processo de Licenciamento Ambiental n° 02001.005247/2013-61 do AHE Panambi.

Certi-tii:. Elétricas ,p!^);flcíi; h-í

Al'. P'i":rf-t.ler"it£ Vanfes, ;TC?"-""TBü'~
2007! 00"i -Rio riAjj&SS!» •(q
TdcrcT-: (21! 35l-i\iíl

MMA/I8AMA/SEDE - Pi5pTOCOLG_
l__Mj

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2015.
Documento -Tipo: _.

í N5. 02001.0238 %O/2015-Ül
Recebido,em: 3/12/2015

Assinatura

Ao Senhor

THOMAZ MIAZAK DE TOLEDO

Diretor de Licenciamento Ambiental - DILIC

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

SCEN Trecho 02, Edifício Sede, Io andar
Brasília - DF

Assunto: Renovação do Termo de Referência para a Elaboração dos Estudos de Impacto
Ambiental do AHE Panambi.

Senhor Diretor,

Em atenção ao processo de licenciamento ambiental do AHE Panambi (processo n°

02001.005247/2013-61), solicitamos a renovação do Termo de Referência para a Elaboração

dos Estudos de Impacto Ambiental do AHE Panambi emitido pelo OF 02001.001267/2014-43

DILIC/ IBAMA em 11 de fevereiro de 2014.

Atenciosam

RENATO SOARES

/Diretor de Geraçã

Ern sua resposta Favoi ciIvt' no^s?! referiria?)
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Of. FEPAM/DPRES n° 1069/2014 Porto Alegre, 27 de janeiro de$014. ,

Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos solicitar informações referentes è

existência de processos de licenciamento ambiental e seus estágios de tramitação para as

Hidrelétricas de Garabi, Panambi (no trecho internacional da Bacia do Rio Uruguai), Itapiranga e

Irai. Tal solicitação está associada à necessidade de diretrizes para o licenciamento de

hidrelétricas no Rio da Várzea (afluente do Rio Uruguai) tendo em vista as recomendações da

Segunda Etapa do Projeto "Desenvolvimento Metodológico e Tecnológico para Avaliação

Ambiental Integrada Aplicada ao Processo de Avaliação da Viabilidade de Hidrelétricas" -

Projeto FRAG-RIO, em particular referente à manutenção de extensões livre de barramentos

para viabilidade de populações de grandes peixes migradores (como é o caso do Dourado).

Gostaríamos ainda de solicitar informações quanto aos procedimentos desse

Instituto para o atendimento à Portaria Conjunta MMA/IBAMA. 297/2010. Tal solicitação se

deve à demanda do Ministério Público Federal, Procuradoria da República do Município de

Passo Fundo - RS (Inquérito Civil 1.29.004.001274/2011-73) e oficiou a FEPAM quanto aos

procedimentos de licenciamento adotados para empreendimentos hidrelétricos na Bacia do

Uruguai e sobre a adoção da Portaria Conjunta MMA/IBAMA 297/2010 (anexamos Termo de

Oitiva de técnico desse Instituto sobre a importância dos tributários paraa população de grandes

migradores).

Exmo. Sr.

Volney Zanardi Júnior
Presidente do Ibama

instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama

70818-900 Brasília - DF Doe. Id. 608719
Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roess!er/RS

Av. Borges de Medeiros, 261 - CEP 90020-021
Porto Alegre - RS - Brasil
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Como se trata de tema complexo, o encaminhamento mais adequado de nossa

solicitação demande talvez a realização de reunião entre as áreas técnicas desse IBAMA e desta

FEPAM. Ficamos à disposição para, se necessário, enviar equipe à sede desse Instituto em

Brasília.

Sendo o que se apresentava para o momento, manifestamos nossos votos de

estima e consideração.

Cordialmente,

Nírvo Luiz Alves da Silv
Íiretor-Presidente

Fundação Estadual de Proteção Ambientei Henrique Luis RoessIer/RS
Av. Borges de Medeiros. 261 - CEP 90020-021

Porto Alegre - RS - Brasil
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS {?>...**£"
R»a flnloJtio Araiijo, n° 720. Centro. CEP 99.010,22a Passo Fundo/RS, 2° Ofício. Fone-Fax: (54) 3317 7400, e-mail: ptmsifQprre.iTiprpoy.br].. -

termo de orrrvA

No dia 27 de setembro de 2010, no interesse do procedimento administrativo n°

1.29.004.000521/2010-33, promoveu-se a oitiva do Sr. Márcio Lucca, matrícula 1210221,

Analista Ambiental do IBAMA, responsável pela base avançada do IBAMA em Passo

Fundo, telefone n° 3312-2586, o qual passou a dizer o que segue:''Sabe que há projetos de

implantação de PCHs em rios tributários do Rio Uruguai, como o Rio da Várzea e o Rio

Chapecó, nos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A empresa responsável pela

construção da PCH no Rio da Várzea é denominada PEC-ENERGIA. Quanto ao Rio Uruguai,

sabe que foi realizada a AAI, destinada ã avaliação dos efeitos cumulados da construção de

*w barragens no seu'curso, no qual, em uma primeira fase, não foram analisados os efeitos da

construção de PCHs em rios tributários do Uraguai, mas apenas os da construção de

hidrelétricas em sua calha Lembra de ter participado de reuniões preparatórias ao estudo da

bacia do rio, em que foi mencionado, ao que lembra, pelo coordenador do FRAG-RIOl (nome

do estudo contratado pelo MMA para elaboração da AAI da bacia do Rio Uruguai), que as

conseqüências da construção das barragens previstas para o Rio Uruguai, como Itapiranga e o

Complexo Garabi (ao todo são quatro barragens construídas e quatro por construir), levaria ao

aumento da importância dos rios tributários, com possível inviabilidade, do ponto de vista

ambiental, da construção de PCHs em certos pontos desses rios. Tais menções constam no

relatório do FRAG-RIO 1. Essa asserção decorre do fato de que há uma distância mínima de

"rio livre" (sem barramentos) que os peixes que migram na piracema devem percorrer antes de

desovar. Na medida em que são construídas barragens no Rio Uruguai, sem que haja uma

'w distância mínima entre cada barragem, apta a permitir a migração e a desova dos peixes, deve

existir algum rio tributáriodesimpedido que permita a continuidade da migração, para que não

ocorra o desaparecimento da espécie no trecho do rio. Por exemplo, a migração do dourado

deve ter uma distância mínima de 84 km. O dourado é considerado um dos grandes migradores,

no sentido de que deve migrargrandes distâncias para, após isso, desovar. Com outros peixes

ocorre o mesmo. Feitas tais menções, ao ser questionado, informa que não sabe se os órgãos

ambientais estaduais, FEPAM e FATMA, estão considerando a AAI (FRAG-RIO 1) no

licenciamento ambiental de PCHs nos tributários mencionados acima. Ao que sabe, em razão da

possível construção das barragens de Itapiranga e do complexo Garabi é que a não obstrução de

parte significativa dos Rios da Várzea e o Chapecó ganha importância, pois não haveria

distância mínima para migração de algumas espécies entre uma barragem e outra na calha do

Rio Uruguai. A Avaliação Ambiental Integrada da bacia do Rio Uruguai deveria ter outra fase,

mareio luca - rio umguai.üiJL
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Ministério Público Federal

procuradoria da república no municípiode passo fundo/rs

Luciane Brum de Melo

Márcio Lucca

™Tr., J^^C
que deve se chamar FRAG-RIO 2, na qual serão aprofundados os dados do primeiro estudo \:-;. Ik

onde serão consideradas as PCHs, que não foram objeto da primeira fase do estudo. Contudo, '^i2p
não sabe se está em desenvolvimento o estudo denominado FRAG-RIO 2. Em razão do

mencionado, ao que percebe, os estudos para licenciamento, sejam na esfera estadual ou na (Jp
federal, deveriam ser considerados em conjunto e reciprocamente, daí a importância da AÀI do Y\
Rio Uruguai. Porém, nào sabe dizer se isso está sendo observado para o licenciamento das

PCHs referidas." Nada mais. O termo foi lido e dado a ler à pessoa ouvida, que assina

abaixo junto do subscritor deste termo e da testemunha de leitura, Luciane Brum de Melo, '

Analista Processual do Ministério Público Federal.
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cx. Postal ii^ 09566 Brasília - DF
CEP: 70818-900 e Telefone: 61) 3316-1001 até 1003

www.ibama.gov.br

OF 02001.007837/2014-17 GABIN/PRESI/IBAMA

Brasília, 18 de julho de 2014.

Ao Senhor

NILVO LUIZ ALVES DA SILVA

Diretor Presidente da Fundação Estadual de Proteção Ambiental Herique Luiz Roessle
Av. Borges de Medeiros, 261
PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL

CEP.: 90.020-021

Assunto: Licenciamento Ambiental na Bacia do Rio Uruguai - Hidrelétricas de
Panambi, Garabi, Itapiranga e Irai

REFERENCIA: OF 02001.002287/2014-31/FEPAM/RS

Senhor Diretor Presidente,

1. Em resposta ao Ofício OF.FEPAM/DPRES n2 1069/2014, informo que foram
emitidos Termos de Referência - TR para os estudos ambientais que subsidiarão os
licenciamentos ambientais dos Aproveitamentos Hidrelétricos - AHE de Panambi, Garabi

(__.. e Itapiranga. Quanto ao AHE Irai, ainda não há TR emitido para os respectivos estudos
ambientais.

2. No que tange à avaliação dos impactos desses empreendimentos e a Portaria
Conjunta MMA/lbama ng 297/2010 e, em particular, à manutenção de trechos livres de
barramentos para viabilidade de populações de grandes peixes migradores, informo que
esta Autarquia se dispõe a aprofundar essa discussão. Caso essa Fundação entender
necessário, poderá demandar ao Ibama a inclusão de levantamentos e estudos sobre esses
aspectos nos Termos de Referência dos empreendimentos em questão, de modo que essas
questões sejam adequadamente enfrentadas na avaliação de impactos dos
empreendimentos e possam fornecer subsídios às decisões afetas aos licenciamentos
ambientais desses empreendimentos.

3. Conforme sugerido no último parágrafo do ofício em referência, este Ibama
está de acordo com a realização de reunião entre as áreas técnicas desta Autarquia e da
FEPAM para discussão mais detalhada do assunto. Desse modo, para agendamento,

__^MÃ pag.l/2 18/07/2014-11:35



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cs. Postal n^ 09566 Brasília - DF

CEP: 70818-900 e Telefone: 61) 3316-1001 até 1003

www.ibama.gov.br

solicito contactar o Chefe de Gabinete desta Presidência, Gustavo Podestà, pelo telefone
(61)3316-1001 ou pelo correio eletrônico presid.sede@ibama.gov.br.

Atenciosamente,

VOLNEY ZANARDIJÚNIOR
Presidente do IBAMA

J
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE \riFS :
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS \

Diretoria de Licenciamento Ambiental "-1-
Coordenação de Energia Hidrelétrica

SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cx. Postal n^ 09566 Brasília - DF
CEP: 70818-900 e (61) 3316-1595 - 1596

www.ibama.gov.br

OF 02001.014060/2015-10 COHID/IBAMA

Brasília, 16 de dezembro de 2015.

Ao Senhor

Renato Soares Sacramento

Diretor da Centrais Elétricas Brasileiras

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

Assunto: AHE Panambi - Renovação do Termo de Referência para elaboração do
EIA do AHE Panambi

REFERENCIA: CT 02001.023880/2015-01/

Senhor Diretor,

1. Em atenção à correspondência CTA-DG-4922/2015, defiro a solicitação de renovação do
Termo de Referência para a elaboração dos Estudos de Impacto Ambiental do AHE
Panambi por mais 12 meses.

IBAMA

Atenciosamente,

TELMA BEN

Chefe da

bVTjfyi

côhi:
DE MOURA

HID/IBAMA

pag. 1/1 16/12/2015-14:09
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MOZART DA SILVA LAUXEN

Responsável Substituto do NLA/RS/IBAMA
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Núcleo de Licenciamento Ambiental -Rs

DESPACHO 02023.001845/2016-55 NLA/RS/IBAMA

V PortoAlegre, 24 de junho de 2016

ÀCoordenação de Energia Hidrelétrica

^Assunto: Ofício 259/2016-2^ PJ - Dl 00791.00650/2016 - UHE Panambi

REFERENCIA: OF 02023.003787/2016-02/MPF-RS

Encaminho em anexo, para atendimento, o Ofício 259/2016-2^ PJ - Dl 00791.00650/2016,
da Promotoria de Justiça de Horizontina, que requer dados relativos ao projeto da UHE
Panambi, tendo em vista que o referido processo de licenciamento tramita nessa
Coordenação sob nQ 02001.005247/2013-61.
Informo que foi solicitado ao Gabinete desta Superintendência que comunicasse tal
providência àquela Promotoria de Justiça, bem como requeresse prorrogação do prazo
para atendimento, conforme DESPACHO 02023.001844/2016-19 NLA/RS/IBAMA.

4*1
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^^

Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul

Promotoria de Justiça de Horizontina/RS

•• Abs

Ofício 259/2016-2a PJ

Dl. 00791.00650/2016

Horizontina, 13 de junho de 2016.

Senhor Superintendente:

Visando a instruir o Inquérito Civil 007/2000, referente

mata ciliar do Rio Uruguai, solicita-se a Vossa Senhoria que, em até 20 dias,

forneça a planta da situação e localização da Usina no Rio Uruguai, ou

qualquer outro documento que comprove a abrangência do futuro lago

artificial decorrente do empreendimento Panambi, bem como que informe o

atual estágio do processo de licenciamento da atividade.

Atenciosa

Bruna Maria Bstrgmarin,

PromotoraW Justiça, em substituição.

limo. Senhor

Clairton Valentim Mânica

Superintendente do Ibama no Rio Grande do Sul

Superintendência do Ibama no Rio Grande do Sul

Endereço: Rua Miguel Teixeira, n° 126 Cidade Baixa

90050-250 Porto Alegre - RS

Rua São Cristóvão, n.D 1379 - CEP 98.920-000-Horizontina/RS
Fone: (55) 3537.1116 e-mail: mphorizontina@mp.rs.gov.br

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

Núcleo de Licenciamento Ambiental -Rs

DESPACHO 02023.001844/2016-19 NLA/RS/IBAMA

PortoAlegre, 24 de junho de 2016

Ao Gabinete-Rs

Assunto: Ofício 259/2016-2^ PJ - Dl 00791.00650/2016 - UHE Panambi

REFERENCIA: OF 02023.003787/2016-02/MPF-RS

Informo que o Ofício 259/2016-2ã PJ - Dl 00791.00650/2016, da Promotoria de Justiça de
•Qegorizontina (cópia em anexo), que requer dados relativos ao projeto da UHE Panambi, foi

encaminhado à COHID/DILIC, para atendimento, tendo em vista que o referido processo
de licenciamento tramita naquela unidade do IBAMA.

Desta forma, solicito seja informada tal providência àquela Promotoria de Justiça,
solicitando prorrogação do prazo para atendimento.

ÍH^W

MOZART DA SILVA1 LAUXEN

Responsável Substituto do NLA/RS/IBAMA

IBAMA pag. 1/1 24/06/2016 - 09:51
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Diretoria de Licenciamento Ambiental

Coordenação de Energia Hidrelétrica
SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Brasília - DF .

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

OF 02001.007752/2016-92 COHID/IBAMA

Brasília, 15 de julho de 2016.

À Senhora
Bruna Maria Borgmann
Promotora de Justiça da Mpers- Promotoria de Justiça de Horizontina/Rs
Rua São Cristóvão, Ng 1379

HORIZONTINA - RIO GRANDE DO SUL

CEP.: 98920000

Assunto: Resposta ao Ofício nQ 259/2016 - 2^ PJ (Inquérito Civil n9 007/2000) (Prot.
IBAMA n5 02023.003787/2016-02).

REFERENCIA: OF 02023.003787/2016-02/MPF-RS

Senhora Promotora de justiça

1. Em atenção ao Ofício nQ 259/2016 - 2ã PJ, quanto ao licenciamento ambiental do
empreendimento denominado UHE Panambi, de responsabilidade da empresa Eletrobrás,
sirvo-me do presente para informar que o empreendimento é licenciado neste Instituto
através do processo administrativo nQ 02001.005247/2013-61.

2. Seguem as respostas às indagações feitas por esse Parquet:

a - Fornecer a planta da situação e localização da Usina no Rio Uruguai, ou
qualquer outro documento que comprove a abrangência do futuro reservatório;

As informações solicitadas podem ser encontradas em anexo, no Formulário de Solicitação
de Abertura de Processo - FAP, encaminhado pela Eletrobrás por meio da
correspondência CTA-DG-01336/2013 para a abertura do processo de licenciamento da
UHE Panambi.

b - Informe o atual estágio do processo de licenciamento da atividade.

O processo de licenciamento da UHE Panambi, encontra-se em fase inicial de
licenciamento com a emissão do Termo de Referência para a elaboração dos Estudos

IBAMA pag. 1/2 ~~~~ 15/07/2016 - 11:14
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

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

Coordenação de Energia Hidrelétrica
SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Brasília - DF

CEP: 70818-900 e (61) 3316-1595 - 1596

www.ibama.gov.br

Ambientais para o empreendimento, Atualmente, o processo encontra-se suspenso pela
decisão liminar da lã Vara Federal de Santa Rosa (Ação Civil Pública n2
5000135-45.2015.404.7115/RS).

3. Coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente, -^J

TELMA BEM) DE MOURA

Chefe daJSOHID/IBAMA

•w1

IBAMA pag. 212 15/07/2016 -11:14


