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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
COORDENAÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE HIDRELÉTRICAS, HIDROVIAS E ESTRUTURAS FLUVIAIS

SCEN Trecho 2 - Ed. Sede do IBAMA - Bloco B - Sub-Solo, - Brasília - CEP 70818-900
 

 

Parecer Técnico nº 110/2020-COHID/CGTEF/DILIC

 

Número do Processo: 02001.010408/2020-67

Empreendimento: AHE TABAJARA.

Interessado: COORDENAÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE HIDRELÉTRICAS, HIDROVIAS E
ESTRUTURAS FLUVIAIS

Assunto/Resumo: Análise do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do AHE Tabajara.

 

 

1. INTRODUÇÃO

O AHE Tabajara está previsto para ser implantado no rio Ji-Paraná, município de Machadinho D’Oeste
(RO), com o eixo do barramento previsto nas coordenadas 8°54’26.62’’S / 62°10’25.78’’O (UTM 590847E /
9015327N).

O trecho do rio Ji-Paraná onde está previsto o AHE Tabajara situa-se a 145 km da foz no rio Madeira. A
bacia hidrográfica até o local do AHE Tabajara abrange uma extensão territorial de 60.521 km².

O empreendimento hidrelétrico operará a fio d’água com potência instalada total de 400 MW (3 UGs Kaplan
de 133,33 MW de potência nominal) e energia firme de cerca de 235 MW médios.

2. HISTÓRICO

A seguir é mostrado o histórico recente do processo de licenciamento ambiental do AHE Tabajara,
destacando os principais documentos técnicos considerados na análise:

16/01/2017 – Entrega da primeira versão do EIA/RIMA (Prot. 02001.00731/2017-27);
23/02/2017 – PAR. 02001.000357/2017-60 COHID/IBAMA: Checagem de atendimento do EIA ao
TR;
23/02/2017 – OF. 02001.001708/2017-50 COHID/IBAMA: Devolução do EIA;
07/04/2017 – PAR. 02001.000699/2017-80 COHID/IBAMA: Checagem de atendimento do RIMA ao
TR;
10/04/2017 – OF. 02001.002863/2017-93 COHID/IBAMA: Devolução do RIMA;
01/11/2017 – Carta CE-EEG-0310/2017 (SEI 1106598): Reapresentação do EIA/RIMA;
20/12/2017 – Parecer Técnico nº 139/2017-COHID/CGTEF/DILIC (SEI 1413613): Checagem de
atendimento do EIA ao TR;
28/12/2017 – Ofício nº 467/2017/COHID/CGTEF/DILIC-IBAMA (SEI 1445889): Encaminha o
Parecer Técnico nº 139/2017-COHID/CGTEF/DILIC, confirmando o aceite do EIA/RIMA e
orientando quanto as demais providências para publicação;
30/01/2018 – Parecer Técnico nº 7/2018-COHID/CGTEF/DILIC (SEI 1618030): Análise preliminar
de viabilidade ambiental do AHE Tabajara, apontando pendências de atendimento ao TR;
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01/02/2018 – Relatório de Vistoria nº 1/2018-COHID/CGTEF/DILIC (SEI 1640121) e anexo (SEI
1640367): Reconhecimento e vistoria técnica na AII, AID e ADA do empreendimento;
16/02/2018 – Ofício nº 49/2018/COHID/CGTEF/DILIC-IBAMA (SEI 1692044): Determina a
devolução do EIA/RIMA para cumprimento integral do TR;
21/05/2018 – Carta CE-ENG-024/2018 (SEI 2418085) e anexos: Encaminha a Nota Técnica nº
1/2018/JGP/PCE/AHE TABAJARA (SEI 2452864), em esclarecimento ao Ofício nº 49/2018;
18/06/2018 – Parecer Técnico nº 85/2018-COHID/CGTEF/DILIC (SEI 2614856): Análise da Nota
Técnica nº 1/2018/JGP/PCE/AHE TABAJARA;
11/07/2018 – Carta CE-EPG-005/2018 (SEI 2803346): Solicita autorização da DILIC para publicação
do edital de aceite do EIA;
07/08/2018 – Ofício nº 402/2018/COHID/CGTEF/DILIC-IBAMA (SEI 2954111): Encaminha o PT
85/2018, informando da insuficiência das justificativas apresentadas na NT 01/2018;
13/08/2018 – Carta CE-EPG-020/2018 (SEI 3089217) – Solicita reunião técnica com a equipe do
Ibama;
20/08/2018 – Reunião técnica em que o empreendedor apresentou nova proposta para a envoltória do
reservatório. Entregue em mãos os arquivos HEC-RAS para apreciação do Ibama;
21/08/2018 – Carta CE-EPG-024/2018 (SEI 3136542): Encaminha anexos referentes ao Estudo de
Viabilidade Técnica (EVTE) (dados pluviométricos/estações, estudos hidrometeorológicos, desenho da
área de drenagem e arquivos HEC-HAS – revisão 2016);
03/09/2018 – Carta CE-EPG-033/2018 (SEI 3233775) e anexo (SEI 3233802): Apresenta proposta de
nova envoltória do reservatório do AHE Tabajara com base nas vazões de referência das médias
mensais;
11/09/2018 – Parecer Técnico nº 132/2018-COHID/CGTEF/DILIC (SEI 3280381): Apresenta análise
do documento CE-EPG-033/2018, apontando pendência para delimitação do reservatório;
18/10/2018 - Ofício nº 538/2018/COHID/CGTEF/DILIC-IBAMA (SEI 3535451): Informa devolução
do EIA/RIMA;
04/10/2019 – Carta CE-EPG-0031/2019 (SEI 6116953) e anexos: Apresentação da Nota Técnica nº
01/2019/PCE/AHE TABAJARA, em resposta aos Ofícios IBAMA nº 402/2018 e 538/2018;
04/10/2019 – Carta CE-EPG-0034/2019 (SEI 6142772) e anexos: Complementa a carta CE-EPG-
0031/2019 em relação à manutenção dos limites das áreas de influência em face do ajuste da
envoltória do reservatório;
01/11/2019 – Despacho nº 6312347/2019-CGTEF/DILIC (SEI 6312347): Aceite do EIA do AHE
Tabajara para análise;
01/11/2019 – Ofício nº 474/2019/CGTEF/DILIC (SEI 6324958): Aceite do EIA do AHE Tabajara para
análise;
27/11/2019 – Carta CE-EPG-0045/2019 (SEI 6510513) e anexos: Entrega do ElA/RIMA para análise
técnica do IBAMA;
11/03/2020 – Reunião técnica para apresentação de um panorama geral do EIA do AHE Tabajara pelos
técnicos e consultores da Eletronorte – memória de reunião (SEI 7225560);
07/04/2020 – Ofício nº 196/2020/COHID/CGTEF/DILIC (SEI 7367649): Solicita novo protocolo do
EIA, considerando que foi identificada que a versão do Estudo existente no SEI não estava completa;
20/04/2020 – Carta CE-EPG-021/2020 (SEI 7441641) e anexos: protocolo da versão completa do
EIA/RIMA, em atendimento ao Ofício 196/2020;
22/04/2020 – Ofício nº 233/2020/COHID/CGTEF/DILIC (SEI 7452758): Solicita parecer técnico da
Agência Nacional de Águas (ANA) sobre o estudo de remanso do AHE Tabajara; e
06/07/2020 – Ofício nº 249/2020/SRE/ANA (SEI 7932778): Encaminha análise do estudo de remanso
do AHE Tabajara realizado pela ANA – Parecer Técnico nº 55/2020/COREG/SER.

3. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

O AHE Tabajara terá potência instalada de 400 MW e energia firme de 234,99 MW médios. O arranjo
contempla a implantação de uma casa de força e a formação de reservatório a ser operado a fio d’água.

O barramento do rio Ji-Paraná formará reservatório com espelho d’água de 96,31 km² no nível máximo
normal de operação na cota 80 metros. Acrescido do remanso, a área do reservatório será de 112,09 km²,
ocupando áreas do município de Machadinho D’Oeste, em Rondônia.

A seguir algumas informações técnicas pertinentes ao AHE, tal como descrito no EIA:
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Q turb = 1.946 m³/s (Q turb.nom = 648,7 m³/s);
Tomada d’água = cota 50 m (cota de fundo);
Cota soleira do vertedor = 64,30 m;
Comprimento da crista do barramento = 2.645 m;
Altura da barragem = 30 m;
Número de vãos do vertedouro = 6;
Número de unidades geradoras = 3 do tipo kaplan eixo vertical;
NA máximo de operação = 80 m;
Cota de coroamento = 83 m;
Área do reservatório na cota 80 m= 96,31 km²;
Área do reservatório com remanso = 112,09 km²;
Extensão do reservatório = 72,4 km;
Volume do reservatório = 525,16 hm³ (cota 80 m);
Profundidade média do reservatório = 8,14 m;
Profundidade máxima do reservatório = 25,0 m
Tempo de detenção hidráulica (TDH) médio = 3,9 dias
Q rem = Q95 = 248 m³/s;
Q mín = 138 m²/s (out/1998);
Q máx = 6.429 m²/s (mar/2014);
Q méd.mín = 217 m³/s
Q mlt = 1.553 m²/s (1931-2015);
Q méd.máx = 4.344 m³/s;
Q (TR = 5 anos) = 5.404 m³/s;
Q (TR = 10 anos) = 5.907 m³/s;
Q (TR = 25 anos) = 6.542 m³/s;
Q (TR = 50 anos) = 7.013 m³/s;
Q (TR =100 anos) = 7.481 m³/s;
Q (TR =1000 anos) = 9.027 m³/s;
Q (TR = 10.0000 anos) = 10.570 m³/s.

O fechamento do reservatório será feito através de uma barragem de terra com extensão total de 2.262
metros, limitada pelo muro lateral esquerdo do vertedouro, e de uma barragem de terra entre o muro da área
de montagem e o fechamento da ombreira direita (extensão de 383 m), totalizando 2.645 m de barragem de
terra.

As barragens serão de solo compactado, com crista de largura igual a 10 m na El. 83,00 (borda livre de 3 m
para o N.A. Máx. Normal = 80 m).

O vertedouro será de superfície, com controle efetuado por seis comportas de segmento. A crista da soleira
do vertedouro estará posicionada na elevação 64,30 metros.

Para o dimensionamento hidráulico do vertedouro foi adotada a vazão decamilenar (TR = 10.000 anos) de
10.570 m³/s.

A casa de força projetada será do tipo abrigada, com três blocos individuais (um para cada unidade
geradora). Os blocos das unidades geradoras foram dimensionados em 35,35 m de largura cada um, além
36,85 metros de área de montagem, totalizando 142,90 metros de extensão.

O AHE Tabajara contará com três turbinas Kaplan de eixo vertical, com capacidade para produzir 133,33
MW cada, quando trabalhando sob queda líquida de referência de 20,43 m e uma vazão de aproximadamente
648,7 m³/s.

A subestação (SE) do AHE Tabajara, denominada SE Tabajara, estará situada a 510 metros a jusante da casa
de força, na margem direita do rio Ji-paraná. Será uma subestação do tipo convencional, constituída por 3
vãos de geração, 1 vão de acoplamento de barras e 2 vãos de saída de linha.

O arranjo geral proposto para o AHE Tabajara permite a implantação de um Sistema de Transposição de
Peixes (STP). O STP proposto nos estudos de viabilidade consiste em escada de peixes do tipo vertical slot,
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posicionado na ombreira direita. Destaca-se que a necessidade da construção de um STP ainda será objeto de
análise por parte da equipe técnica do Ibama.

Cumpre registrar que o arranjo geral considera a perspectiva futura do aproveitamento hidroviário do rio Ji-
Paraná. Para tanto, os estudos de engenharia contemplam a possibilidade de implantação de uma eclusa. De
acordo com o arranjo geral proposto, a implantação da eclusa poderá ocorrer em qualquer momento ao longo
da fase de operação do empreendimento, não representando interferência com a geração de energia ou com a
segurança da usina. Destaca-se que essa estrutura não é objeto de análise e de licenciamento ambiental do
EIA do AHE Tabajara.

3.1 Principais quantitativos de obras

Os principais quantitativos de obras para a implantação do AHE Tabajara são mostrados abaixo:

Escavação comum: 1.445.000 m³;
Escavação em rocha a céu aberto: 1.367.000 m³;
Solo lançado: 66.000 m³;
Enrocamentos: 200.000 m³;
Aterro/solo compactado: 2.179.000 m³;
Filtros e transições: 253.000 m³;
Concreto convencional: 549.000 m³;
Volumes destinados à bota-fora: 2.170.000 m³.

3.2 Enchimento do reservatório

O EIA apresenta simulações de enchimento do reservatório que foram realizadas para cada mês do ano,
considerando as vazões médias mensais (1931 a 2015). Durante o enchimento, toda a defluência do
reservatório foi considerada constante e igual à vazão de 95% de permanência (Q95 = 248 m³/s).

Os resultados correspondentes foram objetos de tratamento estatístico, que resultou em curvas de
permanência dos tempos necessários para que o nível d’água atinja as cotas da soleira do vertedouro (64,30
m) e do NA Máximo Normal (80,00 m).

Os principais resultados obtidos foram os seguintes:

O tempo mínimo necessário foi de pouco mais de 1 dia, correspondente ao fechamento do rio no mês
de março, na ocorrência de um ano chuvoso;
O maior tempo de enchimento foi de 130 dias, realizando o fechamento em julho;
Considerando o início do enchimento em novembro, o maior tempo foi de 33,7 dias e o menor de 4,65
dias;
Se o enchimento começar em dezembro os tempos máximo e mínimo são de 15,5 dias e 2 dias,
respectivamente;
Os meses de julho, agosto, setembro e outubro são os mais críticos, considerando apenas a variável
tempo de enchimento;
Nos demais meses do ano o enchimento do reservatório ocorrerá relativamente rápido (em média
sempre abaixo dos 30 dias).

Comentários e recomendações:

Destaca-se que a vazão residual a ser submetida a jusante da barragem durante o enchimento e o mês mais
adequado para o início do enchimento do reservatório serão avaliados posteriormente, considerando os dados
de monitoramento do PBA, notadamente para os componentes “qualidade das águas superficiais” e
“ictiofauna”.

3.3 Instalações de apoio às obras do AHE

Será necessária a implantação de estruturas ou instalações de apoio na primeira fase de construção do AHE
Tabajara e que terão a função de apoiar a execução das obras principais da usina, bem como as áreas de
exploração de materiais naturais de construção. São elas:
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Canteiro pioneiro da margem esquerda (ME);
Canteiro Industrial – ME;
Alojamento – ME;
Balsa;
Ponte;
Bota-fora de solo e rocha decomposta – ME;
Áreas de estoque de rocha para britagem e estruturas de enrocamento – ME;
Bota-foras de solo e de rocha decomposta – MD;
Áreas de estoque de rocha para britagem e estruturas de enrocamento – MD;
Áreas de estoque de solo orgânico e de madeira;
Acesso definitivo;
Acessos provisórios;
Acessos internos.

O acesso às obras será realizado pela margem esquerda, partindo da cidade de Machadinho D'Oeste (rodovia
RO-133), num percurso de aproximadamente 65 km até o distrito de Tabajara. Essa rodovia não é
pavimentada e seu piso deverá ser melhorado para permitir o acesso e trânsito de veículos necessários ao
transporte de grandes equipamentos. As melhorias previstas incluem correções geométricas (curvas e
rampas), além de alargamentos, implantação de elementos de drenagem, construção de pontes sobre cursos
d’água e revestimento primário.

Conforme descrito no EIA, poderá ser necessário modificar o traçado do trecho da RO-133 situado próximo
à localidade de Estrela Azul, visando minimizar impactos do fluxo de veículos na localidade.

Da vila Tabajara, pela margem esquerda, até a vila Dois de Novembro (onde será implantado o eixo da
barragem), é percurso de aproximadamente 14 km. Essa via existente será usada como acesso provisório às
obras.

Devido à formação do reservatório, que alagará parte do acesso e as condições inadequadas da geometria e
das pontes existentes, é prevista a implantação de um novo acesso da vila Tabajara até o local da obra. Este
acesso consiste na implantação de uma nova via com plataforma de 8 metros de largura, com traçado se
desenvolvendo pela margem esquerda do futuro reservatório, sendo necessária também a implantação de 3
pontes. Essa nova via, com 19 quilômetros de extensão, se constituirá no acesso definitivo às obras e ao
empreendimento durante a operação, além de substituir a atual ligação entre Tabajara e Dois de Novembro.

Para o acesso à margem direita, onde estarão concentradas as estruturas principais do aproveitamento, será
necessária a implantação de uma ponte de aproximadamente 150 metros sobre o rio Ji-Paraná a jusante do
eixo e a montante da vila Dois de Novembro. Além disso, acessos secundários deverão ser construídos ou
melhorados, proporcionando a ligação entre jazidas, bota-foras, áreas do barramento, casa de força, além de
setores de supressão de vegetação na área de inundação. Deverá também ser construída a ligação entre os
canteiros e as frentes de serviço do barramento e da casa de força.

Comentários e recomendações:

Para os acessos que serão objeto de melhorias, implantação ou recomposição, recomenda-se a implantação
de um projeto ambiental específico de implantação e recomposição da infraestrutura viária. O projeto deverá
identificar, dimensionar, avaliar e desenvolver os projetos de recuperação e melhoria de toda a infraestrutura
viária que poderá ser comprometida pela implantação do empreendimento, não permitindo a interrupção do
tráfego e deslocamentos viários atualmente existentes, como decorrência das obras e operação do
empreendimento.

Destaca-se que a infraestrutura viária a ser implantada/melhorada deverá estar protegida de uma cheia com
período de retorno de 100 anos (TR=100 anos).

Esse projeto ambiental específico deverá avaliar a necessidade de modificar o traçado do trecho da rodovia
RO-133, situado próximo à localidade de Estrela Azul, visando minimizar impactos do fluxo de veículos na
localidade.
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Por fim, as intervenções na RO-133 deverão ser objeto de autorização por parte do estado de Rondônia, por
se tratar de uma rodovia estadual.  

3.4 Infraestrutura de fornecimento de energia elétrica

A energia elétrica necessária à execução da obra será fornecida pela Eletrobras Distribuição Rondônia, o que
demandará a implantação de ramal exclusivo para atendimento das demandas do canteiro de obras.
Conforme o EIA, o traçado desse ramal ainda será definido, devendo a implantação ser objeto de
licenciamento ambiental específico.

Comentários e recomendações:

Avaliamos que o ramal exclusivo para o atendimento da demanda de energia do canteiro de obras, bem como
a linha de transmissão que escoará energia da casa de força até a subestação (SE) Tabajara (localizada na
margem direita do rio Ji-Paraná) – cerca de 600 metros, deveriam ser estruturas tratadas no EIA do AHE
Tabajara.

Ressalta-se que estes tipos de estruturas foram avaliados em Estudos de UHEs mais recentes, já que são
responsáveis por impactos ambientais adicionais associados ao complexo hidrelétrico. Neste sentido,
recomendamos que o EIA do AHE Tabajara avalie e considere essas estruturas e apresente seus traçados
preliminares.

No caso do ramal que alimentará os canteiros, além do traçado preliminar, o EIA deverá informar a origem
da energia, considerando que Estudo registra que o abastecimento de energia elétrica do município
Machadinho D’Oeste é realizado por meio de termoelétrica. Observou-se que, no capítulo referente aos
impactos (capítulo 7, página 11), consta a informação de que a linha de transmissão para abastecer o canteiro
teria a extensão de cerca de 80km.

Assim como foi recomendado para as intervenções na RO-133, a implantação do ramal que alimentará os
canteiros ser objeto de autorização por parte do estado de Rondônia ou pelo município de Machadinho
D’Oeste.

Essas estruturas (ramal exclusivo e a linha de transmissão que escoará energia da casa de força até a
subestação (SE) Tabajara) deverão ser tratadas no âmbito do Plano Ambiental para a Construção (PAC).

3.5 Coleta e destinação de resíduos

Está previsto que os resíduos enquadrados nas Classes II-A e II-B (inertes e não-inertes) e que sejam
passíveis de reciclagem ou reaproveitamento serão preferencialmente destinados a estes fins.

Os resíduos perigosos e os não-inertes, que não possam ser reciclados, serão destinados a processadores ou
destinadores finais (aterro, coprocessamento em fornos de cimento ou incineração).

Conforme o EIA, todos os processadores de resíduos utilizados serão objetos de licenciamento ambiental
estadual.

Para a destinação dos resíduos orgânicos e não recicláveis, o EIA registrou que serão estudadas alternativas,
como a operação de aterros sanitários no canteiro de obras ou o encaminhamento para aterros sanitários
licenciados.

3.6 Áreas de empréstimo, jazidas de areia e cascalho, pedreiras e bota-fora

Foram estudadas seis áreas potenciais para explotação de material terroso em sítios situados na margem
direita e esquerda, sendo selecionadas duas áreas preferenciais, denominadas AE-02 e AE-05.

A área de empréstimo AE-02 estará situada na margem direita, próxima à ombreira direita do barramento (na
área de inundação do reservatório), com volume de aproximadamente 4.409.600 m³. A AE-05 possuirá
volume de aproximadamente 3.300.000 m³ e estará situada na margem esquerda, próxima à ombreira
esquerda do barramento.
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No que concerne às jazidas de areia e cascalho, o empreendedor registrou que foram identificadas quatro
áreas potenciais, sendo selecionadas duas, denominadas AR-03 e AR-04.

A jazida AR-3 está situada no rio Ji-Paraná a 2,5 km a jusante do eixo do AHE Tabajara, compreendendo um
banco de areia próximo à vila Dois de Novembro. Possui área de 116.000 m² e volume estimado de 232.000
m³, ocupando praticamente toda a calha do rio.

A jazida AR-04 está localizada no rio Ji-Paraná, a 5 km a jusante do eixo do AHE Tabajara, se estendendo
por quase toda a calha do rio, com área de 317.000 m² e volume estimado de 570.600 m³.

Conforme registrado no EIA, a principal fonte de agregado para concreto será proveniente das escavações
obrigatórias que deverá suprir integralmente a demanda da obra. Como reserva foram identificadas duas
áreas para obtenção de material rochoso. Estas duas áreas estão situadas a montante do eixo e dentro da área
de inundação do reservatório.

Nas escavações obrigatórias será gerada uma grande quantidade de material (solo e rocha) a ser disposta em
bota-foras e em áreas de estoque. Assim, em ambas as margens foram projetadas áreas para bota-fora de solo
e rocha, além de áreas de estoque de rocha para uso na própria obra.

Os bota-foras BF-01 (650.000 m³ - margem direita), BF-02 (650.000 m³ - margem esquerda) e BF-03
(867.000 m³ - margem direita) foram posicionados no interior do reservatório (próximos ao eixo da
barragem), devendo alcançar cotas inferiores ao NA de operação normal (El. 80,00), ficando, portanto,
submersos após o enchimento do reservatório.

Comentários e recomendações:

Com base na argumentação apresentada na análise do diagnóstico de fauna, não deverá ser permitido o uso
dos bancos de areia de jusante utilizados como sítios de reprodução pelos quelônios ou outros grupos da
fauna como áreas de empréstimo para obtenção de areia para as obras da UHE Tabajara.

3.7 Cronograma

As obras do AHE Tabajara têm prazo previsto de 49 meses (cerca de 4 anos), período compreendido entre a
mobilização inicial e a operação comercial da terceira e última unidade geradora.

3.8 Definição da área do reservatório – Estudo de Remanso

Uma nova proposta de envoltória do reservatório do AHE Tabajara foi apresentada pela Eletronorte por meio
da Carta CE-EPG-0031-2019 (SEI 6116953) – Nota Técnica nº 01/2019/PCE/AHE TABAJARA, em
atendimento ao Termo de Referência (TR).

Nos itens 33, 34 e 35 do TR, o IBAMA delineou diretrizes específicas para a definição da área do
reservatório:

33. A abrangência do reservatório para fins de desapropriação e de definição do início da área de
preservação permanente fica estabelecida como sendo a mancha de inundação causada pelo
barramento, incluindo o estudo de remanso, para um fenômeno de vazão equivalente à vazão
média das máximas anuais.

34. Realizar estudo de remanso para fins de iden�ficação dos impactos ambientais associados à
implantação do barramento. Tal estudo deverá ser conclusivo acerca da interferência do
barramento, em termos de sobrelevação no nível da água em diferentes seções do rio, notadamente
àquelas onde há ocorrência de edificações, obras e infraestrutura e aglomerações populacionais. Os
estudos devem considerar os seguintes componentes:

i. Modelagem hidráulica;

ii. Nível Máximo Normal na casa de força;

iii. Vazões: média das mínimas anuais, média de longo termo, média das máximas anuais, TR = 50
anos e 100 anos; e

iv. Efeitos de remanso.
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35. Os resultados desse estudo devem ser apresentados da seguinte forma:

i. Perfis da linha d’água para as diferentes vazões e suas respec�vas cotas al�métricas, comparando
a situação com e sem o barramento, para cada uma das vazões acima es�puladas; e

ii. Georreferenciamento de cada uma das projeções das diferentes áreas de inundação do
reservatório para cada vazão e apresentação sobre uma carta-imagem planial�métrica,
contemplando a situação com e sem o barramento.

O estudo de remanso se apoiou, segundo descrito no EIA, nas seguintes informações e recursos:

29 Seções topobatimétricas nos rios Ji-Paraná e Machadinho;
Restituição em escala 1:2.000, com curvas de nível a cada 1 m, na área dos eixos, e restituição em
escala 1:10.000, com curvas de nível a cada 5 m, na área do reservatório, ambas obtidas através de
perfilamento a laser na região do AHE Tabajara;
Leituras das Réguas Limnimétricas, no período de junho de 2013 a março de 2014;
Leituras do Datalogger (JP04 - Montante), no período de 28/06/2013 a 23/09/2013;
Medições de descarga líquida nas estações JPF-1 e JP04 – Montante;
Curva-chave de descarga líquida da estação Tabajara.

Foi registrado ainda que, para uma melhor representação das condições de escoamento natural do rio Ji-
Paraná, o modelo hidráulico foi dividido em 3 trechos:

Rio Ji-Paraná jusante: entre a seção S-8 e a seção S-20;
Rio Machadinho: entre a seção SM-01 a seção SM-03; e
Rio Ji-Paraná montante: entre a seção S-21 e a seção S-31.

O modelo matemático utilizado foi o HEC-RAS 4.1 (USACE, 2010), desenvolvido pelo US Army Corps of
Engineers (modelo unidimensional).

A calibração do modelo de escoamento em condições naturais, que consiste no estabelecimento de
coeficientes de rugosidade em cada seção e nos coeficientes de perdas de carga em cada trecho, foi realizada
para os perfis de linha d’água instantâneos no rio Ji-Paraná, medidos em 6-9 de setembro/2013,
dezembro/2013, 4-6 de fevereiro/2014 e 15-16 de abril/2014 e para o rio Machadinho levantado em
dezembro/2013.

Após calibrado o modelo, foram realizadas as simulações para as condições de contorno, correspondentes ao
nível d’água em situação natural e ao N.A. Normal do Reservatório (80,0 m) considerando oito diferentes
vazões: a média das mínimas, a média de longo termo, a média das máximas e as vazões de cheia associadas
às recorrências (período de retorno) de 5, 10, 25, 50, 100, 1.000 e 10.000 anos.

Tanto para as linhas d’água em condições naturais como para a condição com reservatório, os valores do “n”
de Manning adotados para as diferentes vazões analisadas foram os resultantes da calibração.

É importante destacar que na região de inserção do AHE Tabajara se observa a baixa ocupação do entorno do
futuro reservatório, ou seja, uma discreta presença de comunidades e infraestruturas urbanas. Exceção é a
presença da Vila de Tabajara (localizada, em linha reta, a cerca de 13 km a montante do eixo da usina), que é
tratada no EIA como área diretamente atingida, independente do cenário de vazão do estudo de remanso.
Assim, a definição da área do reservatório do AHE Tabajara passa a ser mais importante, do ponto de vista
socioambiental, para a definição da APP associada ao empreendimento (a ser estabelecida no entorno do
reservatório) e para avaliação de impactos.

Para a elaboração do estudo de remanso, o empreendedor segmentou o rio em cinco trechos (Trechos 1, 2, 3,
4 e 5). Em cada trecho foram avaliadas as alterações do nível d’água (alagamento) para diferentes vazões
(Qméd.máx – vazão média das máximas anuais; Qmlt – vazão média de longo termo ou de longo período; e
Qméd.mín – vazão média das mínimas anuais), analisando diferenças entre as manchas de inundação do rio
natural com a presença do barramento.

O Trecho 1 está compreendido entre o barramento e as corredeiras a jusante do povoado de Tabajara (seção
S-16). Observou-se que nesse trecho a vazão Qméd.máx causou as maiores inundações, atingindo a cota 80,4
metros na seção S-16, resultando também na maior diferença quando comparado com a inundação do rio
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natural para a mesma vazão (diferença de 45,9 km²). Segundo o empreendedor, vazões iguais ou superiores a
vazão média das máximas anuais apenas ocorrerá em período de tempo inferior à 5% (na curva de
permanência de vazões).

Conforme registrado no EIA, cerca de 96% de toda inundação de terras além da área de inundação do rio
natural ocorreram neste trecho para a vazão Qméd.máx e, portanto, é onde se concentrarão os impactos
decorrentes de inundação de terras devido à implantação do empreendimento. Além disso, é nesse trecho que
se observa a maior proximidade entre um braço do reservatório e o limite sul da Terra Indígena Tenharim-
Marmelos (cerca de 300 metros). Considerando as manchas de inundação mostradas no EIA, o
empreendedor informou que a TI não será inundada.

O Trecho 2 está compreendido entre a seção S-16 e a seção S-19, sendo neste trecho onde está situada a Vila
de Tabajara (considerada diretamente afetada pelo empreendimento, independente do efeito de remanso do
reservatório). Observou-se que nesse trecho a Qméd.máx causou as maiores inundações, atingindo a cota
82,88 metros, contudo a diferença de área inundada com barramento quando comparado com a inundação do
rio natural para a mesma vazão é a menor (diferença de 1,8 km²).

Devido ao fato de inundar áreas maiores e existir diferença entre o cenário com e sem barramento, a mancha
de inundação causada pela Qméd.máx foi determinada no estudo como a mais adequada para delimitar o
reservatório neste trecho. Segundo registrado no estudo, é no Trecho 2 (até a seção 19), onde se encerram os
efeitos de remanso na vazão Qméd.máx (diferença de cotas com barramento e sem barramento inferior a 0,5
m).

No Trecho 3, compreendido entre a seção 19 e a cerca de 3 km a jusante da seção 22, região onde deságua o
rio Machadinho, não se observaram, segundo o Estudo, diferenças entre a condição natural do rio Ji-Paraná e
a condição com o barramento para a vazão Qméd.máx. Conforme o estudo, em ambas as situações, a área
inundada é de 48,1 km², apesar de se observar pequenas diferenças de cotas nas seções 20 e 21, quando se
compara os dois cenários (0,38 e 0,35 m, respectivamente).

Foram constatadas diferenças entre as condições com e sem barramento para cenários de vazões menores.
Aplicando à Qméd.mín, o rio natural neste trecho ocupará uma área de 6,7 km², enquanto com o reservatório
ocupará 17,5 km² (diferença de 10,8 km²). Aplicando à Qmlt, a área alagada sairá de 9,4 km² nas condições
naturais de rio, para 24,9 km² com o reservatório (diferença de 15,5 km²). Assim, como existem diferenças
de áreas alagadas para os cenários de menores vazões (Qméd.mín e Qmlt) e a Qmlt resultará em maior área
alagada quando comparado com a Qméd.mín, o estudo selecionou a mancha de inundação da Qmlt como a
mais adequada para o Trecho 3.

No Trecho 4, conforme registrado no estudo, a área inundada devido ao efeito de remanso é
consideravelmente reduzida se comparado aos três trechos iniciais, sendo que a área inundada neste trecho,
em função do barramento, não passará de 10 km².

Novamente, não se observaram, segundo o Estudo, diferenças entre a condição natural do rio Ji-Paraná e a
condição com o barramento para a vazão Qméd.máx. Conforme o estudo, em ambas as situações a área
inundada é de 47,8 km², apesar de se observar pequenas diferenças de cotas nas seções 22, 23 e 24, quando
se compara os dois cenários (0,23, 0,10 e 0,09 m, respectivamente).

Assim como foi observado para o Trecho 3, foram constatadas diferenças entre as condições com e sem
barramento para cenários de menores vazões no Trecho 4. Aplicando à Qméd.mín, o rio natural neste trecho
ocupará uma área de 6,9 km², enquanto com o reservatório ocupará 7,5 km² (diferença de apenas 0,6 km²).
Aplicando à Qmlt, a área alagada passará de 8,0 km² nas condições naturais de rio, para 9,3 km² com o
reservatório (diferença também pequena de 1,3 km²). Assim, como existem diferenças de áreas alagadas para
os cenários de menores vazões (Qméd.mín e Qmlt) e a Qmlt resultará em maior área alagada, quando
comparado com a Qméd.mín, o estudo selecionou a mancha de inundação da Qmlt como a mais adequada
para o Trecho 4.

Por fim, no Trecho 5, compreendido entre o final do Trecho 4 e a seção S-27, o estudo indica que os efeitos
de remanso do reservatório são insignificantes em termos de área inundada para as três vazões (Qméd.mín,
Qmlt e Qméd.máx).
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Conforme o empreendedor, a influência do reservatório, quando aplicada a vazão Qmlt, se encerra na seção
S-23 (diferença de cota inferior a 0,50 m).

O estudo destaca que apesar das diferenças de cotas verificadas nas seções S-24, S-25, S-26 e S-27 quando
aplicada a vazão Qméd.mín nos cenários com e sem reservatório (2,33, 1,80, 1,29 e 0,57 m,
respectivamente), em planta não foi observada diferença de área inundada devido às características
topográficas do rio Ji-Paraná neste trecho.

Foi apresentado perfil topográfico da seção S-24 com a representação dos níveis d’água para a vazão
Qméd.mín para ambos os cenários, com (NA = 80,12 m) e sem barramento (NA = 77,79 m). A representação
gráfica do perfil topográfico da seção S-24, mostrada no estudo, sugere que a calha do rio Ji-Paraná no
Trecho 5 é encaixado, o que explicaria a não observação de diferença de área inundada nesse trecho para a
vazão Qméd.mín, mesmo que constatado sobrelevação de nível d’água nas seções S-24, S-25, S-26 e S-27.

O empreendedor registrou que, do ponto de vista fundiário, a aplicação do critério da vazão Qméd.mín se
mostra inapropriada, uma vez que esse cenário de vazão não resultará na afetação de área de terra firme dos
imóveis lindeiros, ficando restrita à área natural do rio.

Outro argumento apresentado pelo empreendedor para a não adoção da vazão Qméd.mín no Trecho 5 é que
nesse trecho seria aplicado o critério de largura da faixa da APP do art. 5° da Lei 12.651/2012 (entorno de
reservatórios) e não o art. 4° da mesma lei. Como consequência, a APP do reservatório, com 100 m de
largura, estaria situada no interior da calha natural do rio que é mais larga que o “reservatório” na vazão
Qméd.mín, e haveria uma redução da atual APP do rio, que mede 200 m de largura.

Sobre este argumento do empreendedor é importante destacar que de fato ocorreria a redução de faixa de
APP de 200 metros (rio) para 100 metros (reservatório), caso o Trecho 5 fosse considerado reservatório.
Contudo, considerar que a APP do reservatório ficaria no interior da calha natural do rio é uma afirmativa
incorreta.

O 4° artigo da Lei 12.651/2012 considera que a faixa de APP deve ser estabelecida a partir da borda da calha
do leito regular, sendo que o leito regular é a calha por onde correm regularmente as águas do curso d’água
durante o ano.

Para afirmar que a APP do reservatório ficaria no interior da calha natural o rio no Trecho 5, o empreendedor
considerou leito regular do rio Ji-Paraná aquele obtido quando aplicada a vazão Qméd.máx, o que não é
razoável, já que a vazão média das máximas anuais é uma cheia considerável, com período de retorno de
aproximadamente 2,1 anos. Talvez seria mais razoável utilizar para essa análise a vazão Qmlt, por
representar de forma mais fidedigna o leito regular do rio Ji-Paraná. De acordo com o estudo de remanso, a
vazão Qmlt resulta em uma mancha de inundação muito próxima da Qméd.mín no Trecho 5, o que
descontrói a narrativa de que a APP do reservatório ficaria no interior da calha natural o rio.

Apesar deste equívoco, o estudo de remanso mostrou que a incorporação da mancha de inundação da
Qméd.mín no Trecho 5 implicaria na obrigação do futuro empreendedor de adquirir/desapropriar áreas
situadas no trecho superior do rio, sem que ocorra efetiva inundação dessas áreas, conforme representação
gráfica do perfil topográfico da seção S-24. O estudo concluiu que o critério mais apropriado para a
delimitação do reservatório para fins de desapropriação e estabelecimento de APP é aquele resultante da
junção dos efeitos de remanso ocasionados pela vazão média das máximas anuais (Qméd.máx – barramento
até a seção 19) e a vazão média de longo termo (Qmlt – da seção 19 a seção 23), descartando o cenário de
baixas vazões (Qméd.mín) – Figura 1.

Figura 1 – Delimitação do reservatório proposta no estudo de remanso.
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Com a nova configuração proposta pelo estudo de remanso, o reservatório, para fins de desapropriação e
estabelecimento de APP abrange uma área de 112,09 km², em uma extensão de rio de 72,4 km a partir do
barramento. Dos 112,09 km², 52,8km² correspondem à área de inundação natural do rio, enquanto o
reservatório alagará 59,3 km² adicionais. A maior parte desta área alagada ocorrerá nos Trechos 1 e 2 (até a
seção S-19), conforme mostrado na Tabela 1.

Tabela 1 – Áreas inundadas pela delimitação do reservatório proposta pelo estudo de remanso.

O estudo de remanso também apresenta comparação entre a proposta atual de delimitação do reservatório e a
antiga proposta apresentada na primeira versão do EIA (2017). É importante destacar que a antiga proposta
de delimitação do reservatório apresentada na primeira versão do EIA considerava o reservatório na cota 80
(cota “flat”), desconsiderando o efeito de remanso. A envoltória do reservatório proposta na antiga versão do
EIA abrangia uma área de 96,3 km² com uma extensão de rio de 89 km. A nova proposta abrange, como
mencionado, 112,09 km² e 72,4 km de extensão de rio.

No que refere à inundação do reservatório sobre o Parque Nacional dos Campos Amazônicos, foi registrado
no estudo de remanso que a Lei nº 12.678/2012 redefiniu os limites do PARNA, apresentando a seguinte
redação no parágrafo 3° do art. 5°:
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§ 3º Ficam excluídas dos limites do Parque Nacional dos Campos Amazônicos as áreas de
alagamento do lago ar�ficial a ser formado pela barragem da Usina Hidroelétrica de Tabajara em
sua cota oitenta metros e seus remansos.

Dessa forma, o empreendedor concluiu que, como os limites do Parque Nacional dos Campos Amazônicos
estão condicionados às áreas alagadas pela formação do reservatório do AHE Tabajara na cota 80 e seus
remansos, o ajuste na área do reservatório (ADA) não afeta diretamente à UC.

Sobre as manchas de inundação resultantes das vazões TR = 50 anos e TR = 100 anos, estas foram
apresentadas no EIA em atendimento ao item 34 do Termo de Referência. Normalmente, nos processos de
licenciamento ambiental, as manchas de inundação TR = 50 e 100 anos são importantes para proteção de
infraestruturas urbanas e viárias, respectivamente.

Como já mencionado, na região de inserção do AHE Tabajara se observa a baixa ocupação do entorno do
futuro reservatório, ou seja, uma discreta presença de comunidades e infraestruturas urbanas. Exceção é a
Vila de Tabajara, que é tratada no EIA como área diretamente atingida, independente do cenário de vazão do
estudo de remanso. Portanto, para essas vazões, o mais importante será a proteção da infraestrutura viária
impactada, que deverá ser relocada e protegida de uma cheia de TR = 100 anos.

Análise da Agência Nacional de Águas (ANA):

O Ibama determinou, por meio do TR, que a abrangência do reservatório para fins de desapropriação e de
definição do início da área de preservação permanente fosse estabelecida como sendo a mancha de
inundação causada pelo barramento, incluindo o estudo de remanso, para um fenômeno de vazão equivalente
à vazão média das máximas anuais.

Ocorre que o estudo de remanso indicou que adotar apenas a vazão Qméd.máx para delimitação resultaria
em um reservatório curto, já que, segundo o estudo, os efeitos de inundação adicional da vazão média das
máximas anuais são observados até a seção S-19 (adotando valor de referência de diferença entre cotas com
barramento e sem barramento de 0,5 m). Neste caso, o reservatório teria uma área 82,1 km² e uma extensão
de 42,7 km.

A nova proposta de delimitação do reservatório, que considera a junção das manchas de inundação de duas
vazões de referência (Qméd.máx e Qmlt), resultou em uma área inundação de 112,09 km² e 72,4 km de
extensão, ou seja, assumindo as considerações apresentadas no Estudo de Remanso, a nova proposta
apresentou um reservatório maior em área e extensão.

Contudo, observou-se que algumas questões técnicas importantes sobre a delimitação do reservatório do
AHE Tabajara ainda careciam de esclarecimentos. Assim, com o objetivo de obter repostas a
questionamentos técnicos considerados importantes, o Ibama encaminhou, por meio do Ofício nº
233/2020/COHID/CGTEF/DILIC (SEI 7452758), o estudo de remanso do AHE Tabajara para análise da
Agência Nacional de Águas (ANA), considerando que aquela agência possui equipe técnica especializada
em modelos hidráulicos. Os questionamentos que foram objeto de solicitação de apoio técnico à ANA foram
os seguintes:

1. Se as diretrizes e considerações técnicas adotadas pelo empreendedor para elaboração do estudo de
remanso são usuais (número e localizações das seções topobatimétricas, coeficientes de rugosidade e
demais dados de entrada), ou seja, se os níveis d’água obtidos pelo modelo (simulados) são os
esperados;

2. Se é usual adotar o valor de referência de 0,5 m para determinar até qual seção ocorre influência de
uma determinada vazão ou se é recomendado adotar valor mais conservador; e

3. Se é seguro afirmar que a TI Tenharim Marmelos não será diretamente atingida pelo reservatório para
os diferentes cenários de vazão.

Por meio do Ofício nº 249/2020/SRE/ANA (SEI 7932778), a ANA encaminhou o Parecer Técnico nº
55/2020/COREG/SER, que apresentou análise do estudo de remanso do AHE Tabajara.

No que se refere ao questionamento (1), a ANA informou que a configuração do modelo remanso do AHE
Tabajara apresentado no EIA pode ser aceita como representativa e que os seus resultados estão a favor da
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segurança, já que foram utilizados coeficientes de rugosidade conservadores para execução das simulações.
A equipe da ANA concluiu que os resultados do estudo estão adequados e podem ser utilizados para a
delimitação do reservatório.

Quanto ao valor de referência de 0,5 metros para determinar até qual seção ocorre influência de uma
determinada vazão (questionamento 2), a ANA registrou que devido ao fato de modelos hidráulicos estarem
sujeitos a fontes de erros, não seria razoável considerar que os efeitos teóricos do remanso se encerrassem a
partir do ponto onde o nível d’água sob influência do reservatório coincidisse com o nível d’água natural,
isto é, onde a diferença entre os níveis d’água natural e com o barramento passasse a ser nula.

Por fim, sobre o questionamento (3), que trata da segurança de se afirmar que a TI Tenharim Marmelos não
será diretamente atingida pelo reservatório, a ANA avaliou que o braço do reservatório que se desenvolve em
direção à TI Tenharim Marmelos fica muito próximo do eixo do barramento, sendo que a seção de controle
desse braço, que fica entre as seções S-12 e S-14 do modelo, deverá sofrer uma sobrelevação do nível d’água
muito pequena. Para a equipe ANA, os níveis d’água nesse braço não devem ser muito superiores aos 80,03
m determinados para o corpo principal do reservatório para a passagem da vazão média das máximas.

A Agência acrescentou ainda que o EIA informa que o ponto mais baixo das divisas da TI Tenharim
Marmelos situa-se na cota 82,0 m. Contudo, ressaltou que o Estudo não esclarece de forma muito precisa se
essa cota ocorre sobre o pequeno corpo d’água que forma o braço do reservatório em análise.

A ANA concluiu que se a diferença de cotas entre o braço do reservatório e a TI estiver correta (cerca de 2,0
metros), pode-se afirmar que o reservatório do AHE Tabajara não afetará diretamente a TI Tenharim
Marmelos.

Comentários e recomendações

Após analisar cuidadosamente os documentos técnicos existentes no processo sobre a delimitação do
reservatório do AHE Tabajara, incluindo a análise da equipe técnica especializada em modelos hidráulicos da
ANA, a equipe do Ibama concluiu que a delimitação do reservatório proposta no EIA deve sofrer alterações.

Primeiramente, concluiu-se que a influência da vazão Qméd.máx deverá ser estendida até a seção S-21.
Destaca-se que esta determinação já havia sido apresentada pela equipe do Ibama, por meio do Parecer
Técnico nº 132/2018-COHID/CGTEF/DILIC (SEI 3280381). Esta determinação leva a ampliação da área de
inundação do reservatório no Trecho 3.

Foi verificado que a extensão da influência da vazão Qméd.máx até a seção S-21 resulta em valor de
referência de cerca de 0,3 metros para se determinar até qual seção ocorre influência de uma determinada
vazão. Trata-se de um valor mais conservador que os 0,5 metros adotados no EIA. O resultado desta
alteração será uma maior proteção contra cheias recorrentes em áreas adjacentes ao reservatório no Trecho 3.

Adicionalmente, seguindo o mesmo raciocínio, foi concluído que a influência da vazão Qmlt deverá ser
estendida até a seção S-24.

Analisando os mapas apresentados no Estudo de Remanso por trecho, fica claro que existe uma pequena
influência da vazão Qmlt (inundação de áreas adicionais) que vai além da seção S-23. O próprio
empreendedor confirmou que a influência da vazão Qmlt se estende até a S-24 no documento “Estudos
Hidrometeorológicos do EVTE do AHE Tabajara”. Esta alteração resultará em um reservatório um pouco
mais extenso do que o proposto pelo Estudo.

No que se refere à proximidade do reservatório do AHE Tabajara e da TI Tenharim Marmelos, fato que tem
relação direta com a cota normal de operação do empreendimento (80m), entende-se que o empreendedor
deverá confirmar, de forma precisa, as cotas no braço do reservatório mais próximo da TI (para a vazão
Qméd.máx) e também no pequeno corpo d’água (igarapé FAG II) exatamente no ponto do limite da TI,
conforme detalhado na Figura 1A – Cotas X e Y.

Figura 1A – Área ampliada da região do reservatório do AHE Tabajara que se aproxima da TI Tenharim
Marmelos.
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A ANA estimou que a Cota Y (Figura 1A) não deve ser muito superior à 80,03 m (cota obtida entre as
seções S-12 e S-14), porém o EIA não deixa claro qual seria o valor preciso desta cota no braço do
reservatório.

Já com relação à cota no limite da TI, o EIA se limitou a informar que se encontra em torno da cota 82 m
(página 100, capítulo 3), porém não deixa claro se foi aferida sobre o pequeno corpo d’água (igarapé FAG II)
que formará o braço do reservatório (Cota X na Figura 1A).

Portanto, por se tratar de uma informação muito importante para concluir sobre os limites do reservatório em
relação à TI, é imperativo que o empreendedor apresente no EIA esta informação (valores das cotas X e Y)
de forma precisa.

Elucidado o questionamento sobre as cotas e se confirmando que a formação do reservatório (ADA) não
ocupará porções territoriais da TI, concluímos, observando a análise técnica da Agência Nacional de Águas
(ANA) e demais documentos técnicos relativos ao tema, que o reservatório do AHE Tabajara deverá ser
delimitado considerando as manchas de inundação de duas vazões de referência:

Qméd.máx do barramento até a seção S-21; e
Qmlt da seção S-21 até a seção S-24.

Destaca-se que esta determinação resulta em um reservatório com área de inundação maior e mais extenso
que o proposto pelo EIA.

3.9 Alternativas Locacionais e Tecnológicas

O EIA apresentou resultados do estudo de inventário executado na década de 80 no rio Ji-Paraná. Nesse
estudo o rio foi compartimentado em quatro segmentos, sendo que foram identificados e analisados sete
alternativas e 11 eixos distintos.
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A alternativa selecionada nos Estudos de Revisão do Inventário do rio Ji-Paraná, denominada 7A, foi
concebida com nível d’água máximo normal do reservatório na cota 80 metros, potência instalada de 350
MW e 192,3 MW médios de energia firme.

Conforme descrito no EIA, “os fatores ambientais foram decisivos para a escolha da Alternativa 7A,
principalmente em decorrência de interferências sobre a Reserva Biológica do Jaru e sobre as Terras
Indígenas Tenharim Marmelos e Igarapé Lourdes”.

O reservatório desta alternativa foi posicionado, segundo o empreendedor, no nível máximo, de forma a não
interferir com a Terra Indígena Tenharim Marmelos, cujo limite encontra-se em torno da cota 82 m, e na
Reserva Biológica do Jaru, cujo limite norte, situado na confluência com o igarapé Buenos Aires, encontra-
se na cota 87 m.

Considerando a Alternativa 7A, três eixos foram estudados (Eixos 1, 2 e 3) quanto aos aspectos energéticos e
construtivos.

Conforme o estudo, o Eixo 3, embora seja uma alternativa que apresenta relativa vantagem quanto à energia
média, é a opção de eixo que apresenta a maior área de reservatório (119,47 km²), interferindo com os limites
da Reserva Extrativista Rio Preto/Jacundá. Devido a estes motivos, o Eixo 3 foi descartado.

A análise ficou então restrita aos Eixos 1 e 2, sendo selecionado o Eixo 1. Conforme o estudo, embora o Eixo
2 apresente menor área de reservatório e de inundação, dentre as duas opções, é a que exige os maiores
volumes de escavação (solo e rocha), de concreto e de aterro (barragem de terra), o que reflete diretamente
nos custos de implantação, além de exigir maiores intervenções para explotação de materiais naturais de
construção (jazidas de solo, pedreiras e areia), sem qualquer contrapartida do ponto de vista construtivo ou
energético.

Comentários e recomendações:

Sobre a seleção da alternativa 7A, é importante destacar que o EIA apenas descreve que, com base nos
índices apresentados na Tabela 3.6.1.b, os “valores dos índices indicam a Alternativa 7A como a mais
atraente após a composição dos aspectos energético-econômico e ambiental”. No entanto, não houve
descrição de como os índices foram construídos, apenas que eles foram extraídos da Reavaliação dos Estudo
de Inventário Hidrelétrico do rio Ji-Paraná. Tal fato é especialmente crítico uma vez que, segundo o próprio
EIA, “a criação do Parque Nacional dos Campos Amazônicos ocorreu somente em junho de 2006, já com a
Reavaliação dos Estudos de Inventário Hidrelétrico do rio Ji-Paraná concluída".

Cabe pontuar que, por meio da Recomendação n° 12/2018 (Ofício Nº 1780/2018/MPF/PR-RO/6ºOfício – 4a

CCR - SEI 2738543) o Ministério Público Federal de Rondônia também demonstrou preocupação sobre o
tema, pontuando “a ausência de discussão específica e profunda acerca das alternativas dos locais de
instalação e operação da UHE”.

Assim, a escolha pela alternativa 7A, em detrimento da 4A, deverá ser melhor fundamentada tecnicamente.

3.10 Mão de obra

A previsão é que o contingente de mão de obra direta, aquela envolvida diretamente no desenvolvimento dos
serviços de construção, deve alcançar 3.500 trabalhadores no pico das obras que ocorrerá no 14º mês após o
início. A média da mão de obra direta durante todo prazo de construção será de 1.300 trabalhadores/mês.

Já o total de mão de obra indireta, ou seja, empregada nos serviços de apoio à produção, de supervisão e
fiscalização das obras alcançará, segundo as projeções, um total de 400 trabalhadores no mês de pico. Na
fase de operação é estimado um contingente de 150 trabalhadores.

3.11 Áreas de Estudo

Área de Abrangência Regional (AAR)
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Para os meios físico e biótico os limites da AAR foram definidos em função dos limites físicos da bacia
hidrográfica do rio Ji-Paraná, abrangendo uma área de 75.699 km².

Para o diagnóstico do meio antrópico, a AAR abrange o território de 34 municípios do estado de Rondônia
situados total ou parcialmente na bacia hidrográfica do rio Ji-Paraná: Alvorada D'Oeste; Ariquemes; Cacoal;
Candeias do Jamari; Castanheiras; Chupinguaia; Cujubim; Espigão D'Oeste; Governador Jorge Teixeira;
Itapuã do Oeste; Jaru; Ji-Paraná; Machadinho D'Oeste; Ministro Andreazza; Mirante da Serra; Nova
Brasilândia D'Oeste; Nova União; Novo Horizonte do Oeste; Ouro Preto do Oeste; Parecis; Pimenta Bueno;
Porto Velho; Presidente Médici; Primavera de Rondônia; Rio Crespo; Rolim de Moura; Santa Luzia D'Oeste;
São Felipe D'Oeste; Teixeirópolis; Theobroma; Urupá; Vale do Anari; Vale do Paraíso; e Vilhena.

Área de Influência Indireta (AII)

O EIA estabeleceu como AII para os meios físico e biótico parte da bacia hidrográfica do rio Ji-Paraná.
Conforme o estudo, o critério adotado para sua delimitação foi o de englobar as sub-bacias contribuintes ao
estirão fluvial no qual o empreendimento é proposto, posicionado entre a foz do rio Juruá (limite de jusante)
e a cachoeira São Félix (limite de montante). A área total é de 11.008 km². Verificando o Termo de
Referência, observa-se que a AII delimitada pelo Estudo contemplou exatamente o mínimo solicitado pelo
item 45 do Termo de Referência.

O EIA informou que a jusante do eixo do AHE Tabajara o rio Ji-Paraná tem como característica a menor
declividade do canal, a inexistência de pedrais e cachoeiras e de contribuições de afluentes de grandes
tributários. A foz do rio Juruá, situada a 42 quilômetros a jusante do eixo do AHE Tabajara, é o mais
importante curso d’água no sentido de jusante. Já a montante, a cachoeira São Félix é o elemento geográfico
natural que limita o compartimento fluvial onde se insere o reservatório do AHE Tabajara.

Para o meio socioeconômico, a AII proposta tem como referência o município de Machadinho D’Oeste,
acrescido dos municípios de Ariquemes, Cujubim, Rio Crespo e Vale do Anari (vizinhos à Machadinho
D’Oeste). A área total da AII do meio socioeconômico, composta por cinco municípios, é de 21.750 km².

Área de Influência Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA)

A ADA englobou o espaço diretamente afetado pelas obras e pelo reservatório com remanso, incluindo a
futura APP e o espaço destinado à implantação dos canteiros de obras e outras áreas de apoio fora da área de
inundação, como bota-foras, áreas de empréstimo, pedreiras, acessos e alojamentos, além de estruturas
permanentes.

A delimitação da AID para a condução dos estudos dos meios físico e biótico, incluiu, conforme descrito no
EIA, os espaços contíguos à ADA, caracterizados por sua importância ambiental, como zonas nas margens
do rio Ji-Paraná sujeitas a inundações sazonais e setores com importante vegetação nativa remanescente. A
delimitação foi feita com base na composição da rede de drenagem e da topografia local, adotando-se como
ferramenta a hierarquização da rede hidrográfica do sistema ottobacias.

Para o diagnóstico do meio socioeconômico foi considerada como AID a área do município de Machadinho
D’Oeste.

A AID dos meios físico/biótico e socioeconômico compreende espaço com área de 1.830 km² e 8.509 km²,
respectivamente.

Comentários e recomendações:

Embora o critério para delimitação da AII tenha sido objetivo e coerente com o que se espera de abrangência
dos impactos indiretos do empreendimento, ao verificar a sua projeção no Mapa 3.8.b (página 123), observa-
se que esse critério resultou em uma AII muito desigual entre as margens direita e esquerda do rio Ji-Paraná.
Enquanto na margem esquerda a AII se estende muito, na margem direita a AII fica muito limitada. Dessa
maneira, entende-se que o critério de delimitação da AII acabou refletindo somente a área em que os
impactos indiretos são esperados para os organismos aquáticos. Os impactos indiretos sobre a fauna e flora
terrestres ultrapassarão a AII indicada pelo Estudo na margem direita, pois a fauna local pode se locomover
além do limite definido pelo divisor de águas e a vegetação também pode sofrer influências além dessa
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região, por questões referentes a dispersão, polinizadores, interações com a fauna no geral e etc. Portanto,
conforme previsto no item 41 do Termo de Referência, solicita-se que a AII seja revisada, acrescentando,
além do critério já adotado, um raio mínimo em torno do futuro reservatório como a área em que se espera
que os impactos indiretos ocorram sobre a fauna e flora terrestres.

De uma forma geral, na AID, observa-se que os critérios utilizados seguem a exigência do item 49 do Termo
de Referência. Entretanto, observa-se que a base cartográfica da hidrografia da região difere entre os mapas
em que a AID do biótico é projetada, sendo esta inclusive uma crítica do Laudo 455/2020-CNP/SPPEA do
Ministério Público Federal (SEI 7310635). No Mapa 3.8.c (página 125 do capítulo 3.8 Unidades de Análise e
Áreas de Estudo), a posição e nomenclatura dos cursos d'água é distinta da constante no Mapa 5.3.2.1.2.a
(página 17 do capítulo 5.3 Meio Biótico). É necessário que seja verificada qual representação hidrográfica
está correta e que os mapas do Estudo sejam padronizados com uma mesma base cartográfica.

As ADA e AID devem ser revisadas de forma a incorporar as estruturas de apoio, acessos permanentes e
provisórios (incluindo a RO-133), jazidas, áreas de empréstimo, linhas de transmissão e demais estruturas de
apoio.

4. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

4.1 Meio Físico

No capítulo relativo ao diagnóstico do meio físico, o EIA apresenta, para as diferentes áreas de influência, as
características do substrato rochoso, do relevo e dos solos; as características climáticas; os recursos hídricos
superficiais e subterrâneos; os recursos minerais; o potencial de ocorrências de fósseis e de cavidades
naturais subterrâneas; e a atividade sísmica regional.

4.1.1 Geologia, Geotecnia, Geomorfologia, Pedologia e Uso do Solo (AII e AID)

A AII do AHE Tabajara está inserida no Domínio Morfoclimático das Terras Baixas Florestadas Equatoriais.
Esse Domínio é caracterizado pela presença de morros baixos, relevos residuais representados por pães de
açúcar. Ocorrem planícies de inundação labirínticas e meândricas associadas a terraços com cascalho e
lateritas, rios negros e drenagens perenes.

A região apresenta altitudes de 70 a 130 metros nas proximidades de Tabajara, atingindo valores de 160 a
200 m em áreas subniveladas na cabeceira do rio Machadinho. Ocorrem ainda pontos mais elevados e
isolados com altitudes de 320 m na Serra da Prata (limite sudeste da AII).

O rio Ji-Paraná, no trecho que drena a AII, é caracterizado pela presença de longos segmentos de canal
aluvial e por pequeno trecho de canal erosivo. O canal aluvial é caracterizado pela presença de extensas e
contínuas planícies fluviais.

No rio Ji-Paraná, a montante do igarapé Mombaquinha (a montante da vila Tabajara), as Planícies de
inundação são contínuas e apresentam larguras de 2.000 a 3.000 m. A montante do cotovelo do rio Ji-Paraná,
as planícies fluviais são mais largas, podendo atingir até 6.000 m. A jusante da cachoeira Dois de Novembro
as planícies voltam a ser contínuas, com larguras de 1.500 a 4.000 m.

Essas planícies são constituídas, geralmente, por areia fina e muito fina, sendo que nos locais onde
predominam as características de planície de inundação ocorrem camadas de areia muito fina silto-argilosa,
areia média a grossa, argila-siltosa e restos vegetais.

Segundo o EIA, há predomínio na AII de solos com aptidão restrita, ou seja, solos com fortes limitações para
aproveitamento com lavouras no nível de manejo A e com aptidão regular para lavouras nos níveis de
manejo B e C. O nível de manejo A envolve práticas agrícolas de baixo nível tecnológico, ou seja, práticas
que dependem do trabalho braçal, podendo utilizar alguma tração animal. Já o nível B envolve médio nível
tecnológico e o nível C alto nível tecnológico e práticas mecanizadas em todas as fases da operação agrícola.
O uso dominante atual das terras é predominantemente de pastagens destinadas à pecuária de corte e leite.

Conforme descrito no EIA, a caracterização da AID foi feita com base na compilação de mapas geológicos
existentes, análise e interpretação de imagens aéreas e de satélite e no reconhecimento de campo, realizado



28/03/2022 14:14 SEI/IBAMA - 7948435 - Parecer Técnico

https://sei.ibama.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=9045799&infra… 18/203

através de deslocamentos nas estradas vicinais, acessos às propriedades, caminhamento em trilhas e nos
módulos RAPELD, além de vistorias ao longo do rio Ji-Paraná e seus principais afluentes. Os resultados
também subsidiaram a avaliação da potencialidade espeleológica e paleontológica da área de estudo.

A caracterização da geologia da área do eixo do AHE Tabajara tem por base os resultados obtidos nos
levantamentos executados para o Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica (EVTE). Tais estudos
resultaram na produção de um mapa geológico na escala 1:25.000.

De acordo com o mapa geológico, a área do eixo ou das estruturas permanentes do AHE Tabajara, na altura
das cachoeiras São Vicente e Dos Vinte e Sete, constitui-se predominantemente por terrenos sedimentares de
idade quaternária, com ocorrência de solos colúvio/residuais, afloramentos de rocha e blocos.

Os estudos geomorfológicos realizados na AID do AHE Tabajara apontaram que dentre as feições mapeadas
destacam-se lagoas perenes em paleocanais, barras arenosas ou praias, barras arenosas submersas, cristas de
barras e pedrais.

A AID do AHE Tabajara está inserida nas seguintes unidades de relevo: Planície Amazônica, Depressão
Acre-Solimões e Depressão da Amazônia Meridional.

As planícies fluviais ocorrem nas duas margens do rio Ji-Paraná e são largas e descontínuas, tendo maior
desenvolvimento a montante da confluência do rio Machadinho.

No rio Ji-Paraná as planícies de inundação são contínuas com larguras de 400 a 2.000 m, ocorrem nas duas
margens do rio, desenvolvendo-se principalmente a montante da cachoeira Quatá.

As planícies de inundação dentro da área do futuro reservatório do AHE Tabajara são relevos que devem
desaparecer ficando em sua maior parte submersos. Na zona de remanso do reservatório e nas planícies mais
largas, esse relevo pode ficar parcialmente submerso formando alagadiços, brejos e pântanos.

O rio Ji-Paraná na AID do AHE Tabajara é caracterizado pelo predomínio de canal aluvial que se desenvolve
ao longo de planícies extensas e largas, e de trechos restritos de canal erosivo, onde afloram de modo
contínuo rochas do embasamento cristalino, que formam pedrais, corredeiras e cachoeiras, associadas à
presença de soleiras litoestruturais.

Lagoas, lagoas sazonais e alagadiços em paleocanais são feições que ocorrem na planície de inundação, na
planície fluvial e nas ilhas e correspondem a canais abandonados e isolados do rio, estando o seu
comportamento diretamente relacionado ao processo de evolução das planícies aluviais.

O caráter perene das lagoas sazonais está associado as suas profundidades, a proximidade com o nível
freático, e a relação que ainda mantém com o rio principal que pode inundá-las anualmente.

Ao longo do rio Ji-Paraná os pedrais estão relacionados principalmente à presença de granitos rapakivi,
charnockito, mangerito e rochas máficas da Suíte Intrusiva Serra da Providência (Maciço Machadinho).

Os pedrais no rio Ji-Paraná, no trecho da AID, ocorrem entre as localidades de Tabajara e Dois de
Novembro, na zona intersecção das estruturas EW (Faixa norte) e N30-50W (Faixa A), que condicionam
trecho de canal erosivo, com curvas anômalas do canal fluvial e inúmeras cachoeiras (Quatá, Nazaré, São
Domingos, Saturnino, Lava Cara, Quatro de Março, Caldeirão, Candelárias, Cachoeirinha, Cajueiro, São
Vicente e Dois de Novembro).

Os pedrais são observados também ao longo do rio Machadinho, condicionados pela estrutura de direção
N30-50W (Faixa A), que correspondem as cachoeiras das Andorinhas, Santa Maria e Lages.

O EIA destacou que embora a intensidade das precipitações no período chuvoso favoreça a ocorrência de
processos erosivos, associados ao escoamento superficial e aos movimentos de massa, a presença da
cobertura florestal, a baixa amplitude e inclinação das encostas dos relevos de superfícies aplanadas e colinas
amplas, colinas médias e pequenas e de colinas pequenas, mapeados na AID do AHE Tabajara, condicionam
uma baixa incidência de processos erosivos, mesmo em áreas em que a cobertura florestal foi removida.
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A análise morfológica e morfométrica (amplitude de relevo e inclinação das encostas) na AID mostra que a
presença de maiores amplitudes e de encostas com inclinação de 8 a 15% associadas com setores de 15 a
45% está relacionada ao relevo de colinas pequenas e morrotes, que ocorrem na margem esquerda do rio Ji-
Paraná.

Tais características conferem ao relevo de colinas pequenas e morrotes uma sensibilidade moderada a
ocorrência de processos erosivos com risco localizado de formação de áreas instáveis.

No entanto, o estudo ressaltou que esse relevo é encontrado apenas em duas localidades na margem esquerda
do rio Ji-Paraná: nas proximidades da foz do rio Machadinho e a montante de Tabajara, sendo que apenas a
ocorrência a montante de Tabajara, deve constituir margem do futuro reservatório. Nesse local, as encostas
são suaves, apresentam inclinação de 8 a 15%, e se caracterizam pelo predomínio de processos de erosão
laminar, em sulcos e fluvial, localizados e de baixa intensidade, sem risco de movimentos de massa.

No que concerne aos tipos de solos da AID, o estudo apresentou que anualmente o leito do rio Ji-Paraná e
afluentes transbordam e ocupam as respectivas planícies de inundação, inundando parcialmente a vegetação
nos meses de verão. No compartimento geomorfológico das planícies de inundação e planície fluvial, há
associação de neossolo flúvico com cambissolo flúvico e gleissolo háplico, todos com drenagem restrita
(Figura 2).

Figura 2 – Desenho esquemático da topossequência de solos dominantes no vale do rio Ji-Paraná.

Fonte: EIA do AHE Tabajara.

Em relação às classes de aptidão agrícola na AID do AHE Tabajara, a grande maioria da área pode ser
subdividida em duas classes:

Terras com aptidão restrita para lavouras no nível de manejo A, com aptidão regular para lavouras no
nível de manejo B e C. Associam-se a latossolos vermelho-amarelos distróficos, bem drenados e
argilosos, em relevos de colinas médias e pequenas. Distribuem-se em toda a AID, sendo um dos
subgrupos de maior expressão espacial. Ao longo de toda a margem esquerda do rio Ji-Paraná, as áreas
de ocorrência deste subgrupo encontram-se ocupadas, predominantemente, por pastagens e pequenas
culturas de subsistência. Distribuem-se por cerca de 523 Km² (28,7%) da AID;
Terras com aptidão restrita para lavouras no nível de manejo B, com aptidão regular para lavouras no
nível de manejo C, e sem aptidão para uso agrícola no nível de manejo A. Na margem direita do rio Ji-
Paraná, uma grande área deste subgrupo ocorre sob relevos de colinas médias e pequenas, onde
desenvolvem-se latossolos vermelho-amarelos e amarelos de textura média. A fertilidade natural é
baixa e dependente dos aportes de biomassa da vegetação nativa. Ocorre ainda de forma generalizada
ao longo dos terraços fluviais, constituídos de latossolos e argissolos, em ambas as margens do rio
Paraná. A cobertura vegetal é variada, com presença tanto de matriz florestal quanto de matriz
antrópica associada à atividade pecuária e exploração florestal. Este subgrupo ocupa aproximadamente
35,3% da AID, o que corresponde a 640 Km².

Os tipos pedológicos identificados e mapeados na AID foram classificados no EIA quanto à suscetibilidade à
erosão, incluindo as seguintes classes: Nulo (N); Fraca (Fr); Fraca a Moderada (Fr/M); Moderada (M);
Moderada a Forte (M/F); Forte (F); e Muito Forte (MF).

Basicamente, toda a margem esquerda do rio Ji-Paraná foi classificada como suscetibilidade à erosão Fraca
(Fr). Já a margem direita foi quase toda classificada como Fraca à Moderada (Fr/M), com alguns trechos
classificados como Moderado (M), notadamente nas margens do rio Machadinho.
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O estudo enquadrou na classe de suscetibilidade Nula (N) basicamente as áreas de afloramentos rochosos,
mapeadas em setores ao longo do canal do rio Ji-Paraná, entre Tabajara e Dois de Novembro. Não foram
identificados solos enquadrados nas classes de suscetibilidade à erosão Moderada a Forte (M/F), Forte (F) e
Muito Forte (MF).

4.1.2 Interferências Minerárias

Conforme o EIA, o potencial mineral da AII está diretamente ligado ao contexto geológico e geotectônico
regional, sendo que os recursos minerais que mais se destacam estão associados aos depósitos de estanho,
nióbio, tungstênio, tantalo e topázio, e outra relacionada às rochas ornamentais.

Na AII a maior parte das áreas com potencial e dedicadas à exploração de rochas ornamentais estão no
município de Machadinho D’Oeste. Com relação às rochas para uso na construção civil, caso da brita, do
cascalho laterítico, da areia e da argila, o estudo registrou que são bens minerais que possuem ampla
distribuição na AII.

Em consulta realizada no antigo DNMP (atual ANM) em 2017, o empreendedor identificou 229 processos
ativos na AII, sendo 26 Requerimento de Pesquisa; 133 Autorização de Pesquisa; 7 Requerimento de
Licenciamento; 5 Requerimento de Lavra; 35 Requerimento de Lavra Garimpeira; 4 Concessão de Lavra; 1
Lavra Garimpeira; 5 Licenciamento; e 13 Disponibilidade.

Foi informado no EIA que embora haja incidência de processos minerários ativos na AII, as áreas de
interesse mineral que são efetiva e formalmente exploradas do ponto de vista econômico são principalmente
as antigas minas Primavera e Oriente Novo.

Na AID, o levantamento dos processos minerários ativos na ANM (2015) indicou que há 22 processos
ativos, sobretudo de requerimentos de pesquisa mineral. Os recursos minerais referentes a estes direitos
minerários ativos são o diamante (2 processos), minério de ouro (5 processos), cassiterita (6 processos),
nióbio (1 processo), granito (1 processo) e areia (6 processos). Um dos processos, embora ativo no sistema
do DNPM, tem como último evento o descarte de área, além de não constar a informação sobre a substância
requerida.

Dos 22 processos, 12 se sobrepõem total ou parcialmente à ADA, englobando principalmente Requerimentos
ou Autorização de Pesquisa para minério de ouro (3 processos), areia (4 processos), diamante (2 processos) e
cassiterita (2 processos). Um dos processos incidentes na ADA se refere especificamente à lavra garimpeira
(requerimento de lavra para cassiterita) e outro ao regime de licenciamento (areia).

O EIA registrou que não se verificou relação espacial ou locacional entre os processos minerários ativos
identificados na ADA e as ocorrências minerais. Registrou ainda que muitos dos processos ativos que se
sobrepõem à ADA do AHE Tabajara foram abertos a partir do ano de 2014, após o início dos estudos de
viabilidade do empreendimento. Tal registro sugere a ocorrência de especulação minerária devido a possível
implantação do AHE Tabajara.

4.1.3 Sismologia

O EIA apresentou relatório elaborado pelo Observatório Sismológico da UnB que mostrou a caracterização
geotectônica da região de implantação do AHE Tabajara; informações da base de dados do SISBRA; e
análise de dados de sismicidade da área de interesse.

Conforme o documento, tanto na AII quanto na bacia hidrográfica do rio Ji-Paraná não existem estações
sismográficas em operação. As estações sismológicas mais próximas são as estações Samuel (SAML),
situada na região da UHE Samuel, bacia do rio Jamari, e Porto dos Gaúchos (PDRB), situada no Estado do
Mato Grosso.

Na área delimitada a 300 quilômetros a partir do eixo do AHE Tabajara foram identificados um total de 72
registros de eventos sísmicos naturais no banco de dados (SISBRA) do Observatório Sismológico.

Dos 72 eventos sísmicos naturais, a grande maioria é de baixa magnitude (0,2 a 2.3 mD). Contudo, há
registros de eventos sísmicos de magnitudes mais significativas, como é o caso dos eventos que ocorreram
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em Guajará-Mirim (4,2 mB em 14/03/68), Ji-Paraná (4,1 mB em 23/01/75) e de Ariquemes (4,7 mB em
25/11/12).

Conforme o relatório do Observatório Sismológico da UnB, as características sísmicas da região podem estar
condicionadas a dois fatores principais. O primeiro está relacionado ao fato de a região estar localizada nas
proximidades da borda da Bacia Amazônia. O segundo fator está vinculado aos esforços tectônicos
regionais, com origem nos limites de placas tectônicas, somados aos esforços locais associados a possíveis
descontinuidades.

No que concerne aos Sismos Desencadeados por Reservatórios (SDR), o relatório informou que devido às
dificuldades de se conhecer os esforços locais, a permeabilidade das massas de rochas e a geometria do
sistema de fraturas, ainda não é possível prever a ocorrência de sismicidade induzida em futuros
reservatórios.

Informou ainda que um baixo nível de sismicidade natural não necessariamente implica em menor risco de
SDR, visto que vários casos de SDR ocorrem em regiões assísmicas, mostrando que existe uma pequena
correlação entre sismicidade natural e a probabilidade de um reservatório produzir sismicidade
desencadeada. Mesmo os fatores de risco como profundidade e volume dos reservatórios nem sempre são
significativos para a previsão de SDR, como no caso do Brasil, em que muitos casos (aproximadamente
50%) estão relacionados a reservatórios de baixa profundidade (menor que 50 m) ou pequeno volume (menor
que 0,2 km³).

Por fim, o Observatório Sismológico registou que a prática adotada no monitoramento sismográfico de áreas
de barragens estabelece duas fases distintas. A primeira, denominada fase pré-enchimento, é iniciada
idealmente cerca de três anos antes do enchimento do reservatório. Esta etapa pode ser cumprida pela
instalação de uma única estação tri-axial de banda larga. A segunda, denominada fase pós-enchimento,
inicia-se com o enchimento do reservatório. Nesta fase é necessário adensar a rede de monitoramento,
visando à detecção e localização de possíveis microtremores situados no interior ou nas margens do
reservatório. De acordo com a prática adotada, que se fundamenta em princípios sismológicos e
recomendações internacionais, indica-se, nesta fase, a instalação de, no mínimo, três estações triaxiais.

4.1.4 Espeleologia

Conforme relatado no EIA, os levantamentos para a avaliação do potencial de ocorrência de cavidades
naturais nas áreas de estudo foram desenvolvidos seguindo os seguintes procedimentos:

Análise dos mapas geológicos adotados na caracterização do substrato rochoso regional, produzidos
pela CPRM (Serviço Geológico do Brasil), na escala 1:250.000, e pela SEPLAN/SEDAM, na escala
1:1.000.000;
Análise do Mapa de Potencialidade de Cavernas no Brasil, produzido e publicado pelo
CECAV/ICMBio, na escala 1:2.500.000, que enquadra o potencial de ocorrência de cavidades naturais
subterrâneas no território brasileiro nos seguintes graus: Muito Alto, Alto, Médio, Baixo e de
Ocorrência Improvável;
Pesquisa no Centro Nacional de Estudo, Proteção e Manejo de Cavernas CECAV/ICMBio, que
mantem um banco de dados georreferenciados da ocorrência de cavidades naturais subterrâneas;
Levantamentos de campo na AID realizados pela equipe de técnicos responsável pelo diagnóstico
ambiental do meio físico nos meses de outubro e novembro de 2013;
Levantamentos nos módulos de amostragem da fauna e inspeções na ADA, com foco em locais de
agrupamentos de matacões e em pedrais no leito e nas margens do rio Ji-Paraná;
Consulta a moradores locais quanto à existência e localização de cavidades naturais subterrâneas
(caverna, gruta e toca) e feições como buracos, fendas, abrigos, aglomerado de matacões e blocos.

O mapa apresentado no EIA, elaborado a partir do Mapa de Potencialidade de Cavernas no Brasil
(CECAV/ICMBio na escala 1:2.500.000), indica que toda a porção sul e central da AII, cujo relevo é
sustentado por diversidade de rochas e litologias do embasamento cristalino e recoberto parcialmente por
coberturas lateríticas, se enquadra como área de baixo potencial para ocorrência de cavidades naturais.

Conforme destacado no mapa, apenas o extremo norte da AII, em área situada dentro do Parque Nacional
dos Campos Amazônicos e da Terra Indígena Tenharim Marmelos, pode ser enquadrado como área de médio
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potencial para ocorrência de cavidades naturais.

O empreendedor registrou que a consulta ao banco de dados do CECAV, que mantém e atualiza anualmente
um cadastro nacional georreferenciado das cavidades naturais, revela que na AII não há cavidades
cadastradas.

Foi registrado ainda que apesar das condições geológico-geotécnicas serem limitadoras para ocorrência de
cavidades naturais, buscou-se cumprir as diretrizes gerais definidas na Instrução Normativa MMA nº
02/2009, no Decreto Federal 6.640/2008 e no documento “Orientações Básicas aos Órgãos Licenciadores de
Meio Ambiente para Realização de Estudos Espeleológicos”.

Foram realizadas na AID/ADA observações de campo executadas através de caminhamentos e percursos
embarcados, e também entrevistas não estruturadas com ribeirinhos, barqueiros locais e moradores da vila
Tabajara. Complementarmente, a equipe responsável pelos levantamentos de quirópteros avaliou as áreas de
pedrais e afloramentos graníticos que ocorrem nas margens e no leito do rio Ji-Paraná, sazonalmente
inundados nos períodos de cheia do rio.

Conforme o EIA, os trabalhos de campo na AID não resultaram na identificação de nenhuma cavidade na
área estudada, apenas a presença de fendas entre blocos de rochas e matacões que permitem a passagem de
uma pessoa, sem presença de zona afótica.

4.1.5 Paleontologia

Conforme o EIA, a caracterização do potencial de ocorrências fossilíferas na AID do AHE Tabajara foi
desenvolvido através da pesquisa em fontes secundárias (Base Paleo, mantida pelo Serviço Geológico do
Brasil – CPRM) e posterior investigação de campo.

A investigação de campo foi realizada no mês de novembro de 2013 com apoio de imagens aéreas e mapas
geológicos. O caminhamento para reconhecimento do potencial fossilífero realizado na AID e ADA foi
apresentado em mapa.

Foi registrado no EIA que predominam na AID rochas ígneas e metamórficas pré-cambrianas do
embasamento cristalino e coberturas cenozóicas, sendo que a possibilidade de registros fósseis nas rochas do
embasamento cristalino é pequena, por se tratarem de rochas de origem ígnea e metamórfica. Contudo, existe
a possibilidade de registro fossilífero nos depósitos cenozóicos ao longo de paleocanais e paleovales,
principalmente na planície de inundação e nos terraços aluvionares.

Conforme o EIA, a unidade sedimentar Formação Palmeiral, em todas as buscas realizadas em fontes
secundárias (Base Paleo e literatura especializada), bem como na etapa de campo, demonstrou-se
afossilífera. Informou ainda que em todos os pontos vistoriados nenhum resto ou vestígio de animal ou
vegetal fóssil foi observado.

4.1.6 Climatologia

Para a caracterização climática da AII, o EIA utilizou a base de dados do Hidroweb/ANA e dados de
pluviosidade de seis estações situadas nos municípios com território inserido nos limites da área de estudo.
Para os demais parâmetros, como temperatura, evaporação, umidade relativa, insolação e nebulosidade,
foram utilizados dados da estação meteorológica de Porto Velho, situada a cerca de 190 Km do AHE
Tabajara.

O clima da AII é classificado como equatorial com transição para o tropical (úmido) com período seco no
inverno (três meses de estiagem), quente durante o ano todo e com amplitude térmica anual desprezível,
principalmente devido à grande insolação que recebe.

As médias anuais de precipitação na AII variam entre 1.700 e 2.400 mm, com média de 1968 mm. Para o
local onde é proposto o AHE Tabajara (AID/ADA), a média anual apresenta registros entre 2.100 mm e
2.300 mm.
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A temperatura média, por toda a área da AII, permanece entre 25ºC e 26ºC ao longo do ano. As médias
máximas ficam em torno de 31ºC e não superam os 40ºC. Já as médias mínimas ficam entre 18ºC e 22ºC.

Os índices de evaporação e evapotranspiração nos meses mais frios, apesar de serem relativamente
constantes durante o ano todo, variam entre 100 mm e 150 mm e passam a ser maiores do que os índices
pluviométricos (que atingem índices abaixo de 50 mm), caracterizando um período de déficit hídrico entre
maio e setembro.

Os índices de umidade relativa do ar registrados ao longo do ano são constantemente altos, devido à
influência direta da região amazônica. Segundo os dados para a localidade de Porto Velho, os índices variam
entre 60% e 90% no inverno, e entre 80% e 90% no verão.

E no que refere à direção dos ventos, o EIA registrou que, de forma geral, predominam os ventos da região
Norte (N; NNW e NE) durante o verão. Durante o inverno, predominam os ventos da região Sudoeste (SW).

O EIA apresentou uma revisão de literatura sintética relativa à emissão de gases de efeito estufa (GEE) em
reservatórios.

De acordo com um dos trabalhos citados, as emissões de GEE são moduladas por diversos fatores
independentes, mas relacionados tais como a quantidade de biomassa disponível, tipologia vegetal da área
inundada, tempo de residência da água, altura da coluna de água, profundidade média e área do reservatório,
latitude, além dos fatores climatológicos como velocidade média dos ventos, insolação, temperatura média,
ocorrência de frentes frias e friagens.

Um dos autores assinala que a biomassa inundada (pré-existente) contribui para as emissões de forma intensa
durante os primeiros três anos após o enchimento do reservatório, uma vez que quando a floresta é inundada
ocorre um forte pulso de emissões de metano em função da decomposição do material orgânico.

Outro trabalho citado aponta que os reservatórios localizados em regiões tropicais, como é o caso dos
amazônicos, apresentam emissões maiores de GEE do que aqueles em regiões não tropicais, fato que poderia
ser explicado pela maior temperatura média da região, o que favoreceria a atividade biológica no
reservatório.

A revisão de literatura também mencionou trabalhos que apontam que reservatórios também podem atuar
como capturador de GEE devido à proliferação de organismos que capturam mais CO2 da atmosfera do que
o reservatório libera na forma de GEE.

O EIA mostrou também os resultados das estimativas de emissões de GEE no estudo de viabilidade da UHE
Santo Antônio do Jari, recentemente construída no rio Jari, na divisa entre o Pará e o Amapá (também na
Amazônia). Com potência instalada de 300 MW, reservatório de 31,7 km² e tempo de residência médio de
1,5 dias (fio d’água), as emissões de CH4 e de CO2 foram estimadas em 3,6 Gg-C/ano e em 0,001 Tg-C/ano,
respectivamente.

O EIA avalia que as UHEs Santo Antônio do Jari e Tabajara possuem portes e tempos de residência médios
dos reservatórios aproximados e comparando os resultados de estimativas de outros empreendimentos
hidrelétricos em operação na Amazônia, como a UHE Tucuruí por exemplo (emissões de CH4 e de CO2
estimadas em 105 Gg-C/ano e em 2,7 Tg-C/ano, respectivamente), o estudo sugere que as emissões do AHE
Tabajara serão pouco significativas e passíveis de compensação pelos Mecanismos de Desenvolvimento
Limpo (MDL).

4.1.7 Qualidade das águas superficiais

Para a avaliação da qualidade das águas superficiais na região de implantação do AHE Tabajara foram
determinados 40 pontos de amostragem da água distribuídos em diferentes biótipos: (i) calha do rio Ji-Paraná
(7 pontos) e principais tributários (15 pontos); (ii) lagoas marginais permanentes e temporárias (7 pontos);
(iii) pedrais, praias e corredeiras (11 pontos).
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Os pontos de monitoramento foram amostrados ao longo de um ano hidrológico (enchente, cheia, vazante e
seca), totalizando quatro campanhas:

1ª campanha (vazante) - realizada de 26/06/2013 a 19/07/2013;
2ª campanha (seca) - realizada de 03/09/13 a 26/09/2013;
3ª campanha (enchente) - realizada de 18/11/13 a 12/12/13;
4ª campanha (cheia) - realizada de 06/03/14 a 28/03/14.

Foram avaliados 77 parâmetros da qualidade das águas divididos em parâmetros inorgânicos (físico-
químicos e metais pesados), orgânicos, bacteriológicos (coliformes fecais (termotolerantes) e totais) e
biológicos (clorofila a). Foram analisados ainda bioindicadores (comunidades hidrobiológicas) –
fitoplâncton, zooplâncton e bentos. 

Nos pontos localizados no canal principal e tributários foram avaliados parâmetros contidos na Resolução
Conama nº 357/05, sendo que para alguns deles (P1, P2, P6 e P24) foram coletadas amostras na superfície e
no fundo. Para os pontos situados nas lagoas marginais (P20, P21, P22, P23, P32, P33 e P40) foram aferidos
in situ os parâmetros pH, condutividade elétrica, turbidez, oxigênio dissolvido, oxigênio saturado e
temperatura da água, da superfície ao fundo, de 1 em 1 metro. Para os pontos situados nos bancos de areia,
pedrais e cachoeiras (P8 a P18) também foram realizadas avaliações in situ, para os parâmetros temperatura
da água, oxigênio dissolvido, turbidez, condutividade elétrica e pH, entretanto em uma única aferição de
superfície.

Os resultados obtidos nas quatro campanhas apontam para qualidade das águas superficiais (IQA) da região
de estudo classificada geralmente como “boa” ou de “ótima” qualidade.

Para o biótopo calha do rio Ji-Paraná e seus principais tributários os resultados indicaram que no geral não há
indício de contaminação por carga orgânica nos pontos analisados, com exceção do ponto P38, situado no rio
Machadinho, nas imediações da área urbana de Machadinho D’Oeste. Segundo o EIA, com relação aos
parâmetros orgânicos (incluindo os pesticidas organoclorados), com exceção da campanha da enchente, em
um único tributário (P38), todos os demais valores estavam de acordo com os limites preconizados na
Resolução Conama nº 357/2005.

Os metais que em algumas amostragens estiveram acima dos limites estabelecidos pela Resolução Conama
nº 357/2005 foram associados às fontes naturais, como a geologia e pedologia da bacia hidrográfica,
notadamente no que se refere ao ferro dissolvido e ao alumínio dissolvido.

Os parâmetros bacteriológicos, especialmente os coliformes termotolerantes, também se apresentaram abaixo
do limite estabelecido pelo Conama.

Todos os valores de turbidez avaliados nos tributários e canal principal foram considerados baixos em todas
as campanhas (abaixo de 100 UNT estabelecido como limite na Resolução Conama nº 357/2005 – águas
doces classe II).

Um dos parâmetros que não atendeu a Resolução Conama nº 357/2005 é o pH, o qual se manteve com
características mais ácidas em vários locais e períodos de amostragem.

Conforme registrado no EIA, os resultados são indicativos da inexistência de fontes de poluição na área
estudada.

Destaca-se que a região tem um perfil produtivo e de ocupação do solo tipicamente rural, sem indústrias e
áreas urbanas de grande porte, além da presença importante de unidades de conservação.

Quanto ao município de Machadinho D’Oeste, onde está situada a AID, o EIA destacou que não possui
tratamento de esgoto sanitário nos domicílios particulares, de modo que a grande maioria utiliza fossa
rudimentar na área urbana e também na área rural. Possivelmente, isso explica o fato do ponto P38 ter
apresentado indício de contaminação orgânica.

Foi informado no EIA que na ADA e nos espaços contíguos ao longo do rio Ji-Paraná existem pequenas
comunidades ribeirinhas, dentre elas a Vila Tabajara. A vila está localizada na margem esquerda do rio, não



28/03/2022 14:14 SEI/IBAMA - 7948435 - Parecer Técnico

https://sei.ibama.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=9045799&infra… 25/203

possui malha viária com canalização de águas pluviais, rede de abastecimento de água, rede de esgoto ou
recolhimento/tratamento de resíduos sólidos. O esgotamento sanitário das residências é feito por meio de
fossas rudimentares. Nas proximidades do eixo há o povoado de Dois de Novembro, com cerca de 10
famílias residentes, uma escola e uma pousada. Existem, a jusante, as comunidades de Monte Sinai e Juruá e
outras casas dispersas na beira do rio.

Para o biótopo lagoas marginais os resultados apontam que a grande maioria das lagoas são rasas, sendo a
lagoa P22 a mais profunda (6 metros de profundidade no período de cheia). As águas das lagoas se
apresentaram ácidas, com baixa turbidez e baixa concentração de oxigênio dissolvido (quase sempre abaixo
de 5 mg/L). O único parâmetro que se destacou com relação à heterogeneidade do componente vertical foi a
turbidez.

Conforme o EIA, a baixa concentração de oxigênio dissolvido nas lagoas e em alguns tributários é
condicionada por processos inerentes às características da bacia hidrográfica e não pela ação antrópica. Nas
lagoas ocorrem ainda alta incidência de luz solar, altas temperaturas, presença significativa de matéria
orgânica, redução de pH e, consequentemente, redução da concentração de OD (em algumas lagoas foi
observada anoxia no fundo).

O EIA também apresentou resultados de análises estatísticas exploratórias de componentes principais (ACP)
e de agrupamento (AA) para os diferentes biótopos.

Um resultado interessante da análise exploratória de agrupamento (AA) foi a subdivisão de lagoas marginais
em diferentes grupos, sugerindo diferença da qualidade das águas superficiais de lagoas localizadas na
margem direita daquelas situadas na margem esquerda. É possível que a cobertura vegetal tenha sido
preponderante para esse resultado, considerando que a margem esquerda da ADA sofreu significativo
processo de desmatamento, enquanto a margem direita apresenta cobertura vegetal preservada, certamente
devido à presença de áreas protegidas (PARNA dos Campos Amazônicos e a Terra Indígena Tenharim
Marmelos).

4.1.8 Hidrogeologia e Qualidade das Águas Subterrâneas

Conforme o EIA, para o estudo hidrogeológico, foram selecionados 43 poços cadastrados no SIAGAS, que
estão distribuídos na AII e entorno.

Para o diagnóstico na AII foram definidos 2.400 pontos de nascentes, com cota de altitude, para aplicação de
um método de interpolação (método de krigagem linear), resultando em um mapa potenciométrico
(equipotenciais). O mesmo método foi aplicado para a AID, com 1130 pontos de nascentes.

Para o estudo de hidrogeologia na ADA foram executadas as seguintes atividades:

Medições nos módulos RAPELD por meio de sondagens a trado com perfuração máxima de até 5
metros de profundidade ou até a identificação do nível d’água ou, ainda, até alcançar um nível
impenetrável à trado manual. Foram efetuadas quatro medições nos períodos de realização das
campanhas de fauna (vazante, seca, enchente e cheia);
Levantamento topográfico a laser das cotas altimétricas dos pontos dos módulos RAPELD e dos cinco
poços. Nos demais pontos as cotas foram obtidas por GPS;
Levantamento de 49 poços e cacimbas, com a medição dos níveis d’água e obtenção de informações
dos aspectos construtivos e usos, para a avaliação de potenciometria na Vila Tabajara; e
Medições dos níveis de água nos períodos de seca e cheia de cinco poços domésticos na Vila Tabajara
e demais poços situados nos módulos RAPELD. Os meses monitorados foram julho e agosto de 2013
(vazante do rio Ji-Paraná), setembro de 2013 (seca), janeiro de 2014 (enchente) e março de 2014
(cheia).

A AII abrange quatro domínios hidrogeológicos: Cenozóica, Poroso, Metassedimento e Cristalino.

A região apresenta pluviosidade média superior a 2.200 mm/ano, sendo que os meses mais chuvosos
compreendem o período de outubro a abril. A recarga dos aquíferos livres varia de 25 a 30% da precipitação
anual, assim a recarga anual dos aquíferos rasos na AII varia entre 562 a 674 mm/ano.
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De acordo com o mapa potenciométrico obtido para a AII, as equipotenciais mais baixas são encontradas na
porção norte e noroeste da área, onde se encontra o rio Ji-Paraná, coincidente com a direção do fluxo das
águas superficiais. O rio Ji-Paraná recebe águas subterrâneas do sistema de fluxo local e regional.

Os maiores valores das cargas hidráulicas encontram-se na porção sul da AII, e os menores valores ao longo
da calha do rio Ji-Paraná.

O fluxo das águas subterrâneas do sistema de fluxo local da AII obedece a topografia regional, e possui
sentido sudoeste para nordeste, no sentido geral da bacia do rio Machadinho (área de descarga das águas
subterrâneas). Na porção norte da área o sentido é noroeste, onde são encontrados os menores valores de
equipotencial.

Do total de 43 poços cadastrados na AII, apenas 20 possuem alguma informação sobre proprietário. As
vazões dos poços apresentam baixa potencialidade, variando de 2 a 10 m³/h.

Os resultados do monitoramento de níveis d’água dos poços localizados na AID/ADA apresentaram, no
geral, correlação direta com a pluviosidade. No período de menor pluviosidade (julho-agosto de 2013 e
setembro de 2013) os níveis das águas subterrâneas apresentaram maiores profundidades, sendo que em
alguns pontos atingiu profundidades acima de 5 metros (módulos 4 e 6). Nos meses mais chuvosos (janeiro
de 2014 e março de 2014) os níveis atingiam a superfície nas porções da planície aluvionar em alguns poços
e profundidade de 1 metro na maioria dos pontos monitorados.

Conforme informações contidas no EIA, na vila Tabajara os poços ou cacimbas artesanais são as principais
formas de captação da água, utilizada localmente para o consumo humano, sendo este o principal uso da
água subterrânea na AID. Cada unidade habitacional conta com um poço ou cacimba. Esse tipo de captação e
uso da água também ocorre em outras residências existentes na AID, por proprietários rurais ou ribeirinhos,
mas é a vila Tabajara onde concentra as captações e o uso da água subterrânea.

Conforme o EIA, em março de 2014, durante significativa cheia do rio Ji-Paraná, foi efetuado levantamento
que permitiu inventariar um total de 49 poços na vila Tabajara. São poços construídos artesanalmente, de
modo geral escavados manualmente, de pequena produtividade, utilizados para o atendimento às demandas
domésticas e residenciais. Não foram identificadas, na vila Tabajara e mesmo na AID, captações de água
subterrânea destinadas a outros usos que não o residencial, como o abastecimento público, o industrial ou o
uso agrícola (irrigação).

Um mapa potenciométrico específico para a Vila Tabajara foi elaborado a partir da campanha de medição
dos níveis de água nos 49 poços em março de 2014.

As águas subterrâneas do aquífero livre apresentaram níveis de água rasos, entre 0,5 a 6,5 metros de
profundidade, devido à proximidade do nível de base do rio Ji-Paraná. A carga hidráulica variou pouco
devido à baixa declividade do terreno que refletiu em baixo gradiente hidráulico do aquífero.

A direção e sentido de fluxo principal das águas subterrâneas são sudoeste - nordeste, em direção a área de
descarga, que é o rio Ji-Paraná. Essa característica indica que o rio é efluente em relação à água subterrânea,
ou seja, o rio é alimentado pelas águas do aquífero livre.

No que concerne à qualidade das águas subterrâneas, amostras foram coletadas em três poços localizados na
Vila Tabajara em duas campanhas, outubro/2013 (período de seca) e abril/2014 (cheia).

Foram avaliados cerca de 140 parâmetros da qualidade das águas contidos na Resolução Conama n° 396/08,
que “Dispõe sobre a classificação para o enquadramento das águas subterrâneas”.

Os resultados obtidos na 1ª Campanha (outubro/2013) mostram que apenas os valores dos parâmetros
Alumínio Total (nos Poços 1, 3 e 4), Alumínio Dissolvido (nos Poços 1 e 3) e Ferro Total (nos Poços 1 e 4)
excederam os limites estabelecidos na Resolução Conama 396/08. Para as análises das amostras coletadas na
2ª Campanha (abril/2014), apenas os limites dos parâmetros Alumínio Total (nos Poços 1 e 3) e Alumínio
Dissolvido (nos Poços 1 e 3) foram excedidos.
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Elevadas concentrações de ferro e alumínio também foram observadas nas águas superficiais e,
possivelmente, estão associadas à geologia local (intemperismo de rochas).

Em relação às análises bacteriológicas, não foi identificada a presença de bactérias do grupo coliforme
sendo, portanto, livres de Escherichia coli.

4.1.9 Sedimentologia

Bancos de areia

O EIA apresentou os resultados das medições efetuadas em três bancos de areia situados a jusante do eixo do
AHE Tabajara. Os estudos em campo compreenderam o levantamento de três seções no canal do rio Ji-
Paraná e a medição de suas respectivas velocidades de escoamento. Os trabalhos foram realizados em
outubro de 2013 (seca) e abril de 2014 (cheia).

Foram realizadas duas campanhas para aferição das seções a jusante do eixo para aferição das características
dos bancos de areia. Tais aferições contemplaram a verificação de vazão e o levantamento do perfil da seção
fluvial.

Foram apresentados os perfis topobatimétricos das três seções com informações relativas à profundidade
média da seção, largura da seção, velocidade média do escoamento, área da seção e descarga líquida.

Os três bancos de areia selecionados, que estão situados a jusante do eixo, deverão servir para
monitoramentos futuros de sedimentologia após o enchimento do reservatório.

Caracterização Física e Química dos Sedimentos de Fundo

Para caracterização física e química de sedimentos na AID e em alguns pontos situados na AII, foram
selecionados diferentes biótopos, como a calha do rio Ji-Paraná, lagoas marginais, e os principais tributários,
totalizando 29 pontos de monitoramento (4 campanhas amostrais).

Nas 4 campanhas amostrais (vazante, seca, enchente e cheia) foram realizadas coletas de sedimento para
verificação de substrato, granulometria e nutrientes. Na campanha de seca também foram analisados os
seguintes parâmetros: teor de umidade, carbono orgânico total (COT), quantificação do teor de (%) de
matéria orgânica, pH, potencial redox, sulfetos volatilizáveis em ácido (SVA), elementos maiores (alumínio,
silício, ferro, magnésio e enxofre), elementos-traço (manganês, zinco, cobre, cádmio, chumbo, cromo,
mercúrio, arsênio e níquel) e pesticidas organoclorados, PCB e HPA. Na campanha de seca foram incluídos
também os pontos amostrais P36 (rio Belém – estação a Montante) e P38 (montante da Cachoeira São José),
localizados próximos ao núcleo urbano do município de Machadinho D’Oeste.

Os parâmetros analisados estão contidos na Resolução Conama nº 454/2012, que estabelece as diretrizes
gerais e os procedimentos referenciais para o gerenciamento do material a ser dragado em águas sob
jurisdição nacional.

As campanhas de coleta de amostras de sedimentos na AID e AII foram realizadas nos seguintes períodos:

1ª Campanha: vazante - realizada de 26/06/2013 a 19/07/2013;
2ª Campanha: seca - realizada de 03/09/13 a 26/09/2013;
3ª Campanha: enchente - realizada de 18/11/13 a 12/12/13;
4ª Campanha: cheia - realizada de 06/03/14 a 28/03/2014.

Com relação à variação sazonal da composição granulométrica observada entre os pontos do biótopo canal
principal, verificou-se, que de maneira geral, a predominância foi de silte e areia muito fina. Para os pontos
dos tributários, a fração predominante registrada ao longo do ano foi areia grossa. Nas lagoas os resultados
apontaram a predominância da fração silte nos P22 e P23 (jusante do eixo) e P33 (lagoa da Ata). Os demais
pontos apresentaram sedimentos com composição variável.

As análises dos resultados de Nitrogênio Kjeldahl Total e Fósforo Total indicaram que, em geral, as maiores
concentrações destes nutrientes ocorreram nos pontos de lagoas, quando comparados aos pontos de
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tributários ou no canal principal. Conforme análise do EIA, tais resultados são justificáveis, uma vez que
estes pontos são mais protegidos pela mata ciliar, o que implica na entrada de material alóctone decorrente
das áreas adjacentes.

Observou-se também que, em geral, a concentração de Nitrogênio Kjeldahl nos pontos analisados aumenta
entre os períodos de vazante e enchente e reduz no período de cheia, com exceção dos pontos P20, P32 e
P39.

Somente na 4ª campanha (cheia) foram obtidas concentrações de Nitrogênio Kjeldahl acima dos valores
estabelecidos pela Resolução Conama 454/2012, encontradas nos pontos P20 e P32, ambos localizados em
lagoas. Conforme o EIA, esse resultado pode estar associado à ressuspensão do material sedimentado, em
função do turbilhonamento da água na fase de enchente e cheia, bem como à riqueza do sedimento,
característico de pontos situados em lagoas.

Nas análises de metais realizadas na 2ª campanha (seca) foram observadas concentrações dentro dos padrões
estabelecidos pela legislação em todos os pontos de coleta avaliados.

Em relação às análises de pesticidas organoclorados nas amostras de sedimento, não foram observados
valores acima dos padrões estabelecidos na Resolução Conama nº 454/2012.

Diante dos resultados obtidos nas quatro campanhas, o EIA classificou como “boa” a qualidade dos
sedimentos nos pontos amostrados.

Descarga sólida

Os estudos para determinação da descarga sólida do rio Ji-Paraná foram elaborados através de dados do
Hidroweb (ANA) e de relatórios elaborados por Eletrobrás, Furnas e pela empresa UFC Engenharia, com
medições até abril de 2014.

As medições de descarga de sedimentos utilizadas para a elaboração da curva-chave da estação Tabajara
compreendem o período de 1984 a 2012, com 41 medições disponíveis no Hidroweb, e os dados de
Furnas/UFC, que contemplam 10 medições realizadas entre junho/2013 e abril/2014. Entre maio e agosto de
2014 Furnas e UFC realizaram cinco medições de descarga sólida, que não foram utilizadas na elaboração da
curva-chave.

A equação da curva-chave obtida nos estudos e apresentada no EIA mostra boa correlação (0,93). A partir da
aplicação desta equação e levando-se em consideração a série de descarga líquida no posto Tabajara, foi
determinada a série de descarga sólida total correspondente ao período de 1978 a 2015. Como resultado deste
cálculo obteve-se a descarga sólida total média diária para o período de 8.890 toneladas, totalizando uma
média anual de 3.244.784 toneladas.

Os valores médios da granulometria em suspensão foram calculados a partir dos dados das análises ocorridas
entre junho de 2013 e agosto de 2014, período que compreende a enchente histórica ocorrida na região. Os
resultados apontam para os seguintes valores médios: 12,47% de argila, 23,26% de silte e 64,27% de areia.

O EIA avaliou que os resultados de carga de sedimentos do rio Ji-Paraná, na região de implantação do AHE
Tabajara, não são significativos sob o aspecto quantitativo, sendo o movimento da areia (no leito e em
suspensão) o processo sedimentológico de maior relevância (sem provocar expressivo assoreamento do
canal).

Registrou ainda que embora a bacia hidrográfica tenha sido objeto de intensa antropização a partir da década
de 1980, com importante substituição da cobertura vegetal nativa por usos vinculados à agropecuária, o
histórico de medições na estação Tabajara não mostra importantes incrementos no transporte de sedimentos
nas últimas décadas.

Por fim, o EIA destacou que nos trabalhos de campo na ADA, AID e mesmo em setores da AII não foi
registrada atividade garimpeira que possa influenciar no aporte de sedimentos.

4.2 Meio Biótico
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4.2.1 Ecossistemas Terrestres - Fauna

4.2.1.1 Área de Influência Indireta (AII)

Segundo o EIA, para área da AII do empreendimento “há poucos estudos de fauna disponíveis na literatura
científica e técnica, principalmente para alguns grupos zoológicos como os invertebrados” (página 01).
Ainda segundo e estudo, “o único trabalho técnico disponível sobre a fauna é o levantamento para elaboração
do Plano de Manejo do Parque Nacional dos Campos Amazônicos (ICMBio, 2009).”

Entretanto, é sabido que além do Parna Campos Amazônicos, integram a AII, parcial ou integralmente,
diversas UCs estaduais (16 Reservas Extrativistas - RESEX e duas Florestas Estaduais de Rendimento
Sustentável - FERS, localizadas nos municípios de Machadinho do Oeste e Vale do Anari) e a REBIO do
Jaru. Tais unidades de conservação possuem Planos de Manejo aprovados, dos quais integram diagnóstico da
fauna em suas áreas.

Para a RESEX Rio Preto Jacundá, que está quase que integralmente inserida na AII do empreendimento e,
embora possua Plano de Manejo (do ano de 2016), os dados não foram considerados para a caracterização da
AII. Sendo essa uma das críticas do Relatório de Análise Técnica Processual - RATP, produzido pela
Secretaria Desenvolvimento Ambiental do Estado de Rondônia, e apresentado ao Ibama por meio do Ofício
n° 0689/2019- PJMDO do Ministério Público do Estado de Rondônia (SEI 4862328).

Até mesmo as informações apresentadas são antigas. Os dados provenientes das UHEs Jirau e Santo
Antônio, por exemplo, são de 2005, sendo que desde então o monitoramento de fauna continuou na região,
resultando em um inventário mais abrangente que o utilizado no EIA.

Assim, o levantamento secundário da AII apresentado no EIA está incompleto, não contemplando as
informações atualizadas sobre a fauna da região. A falta de tais informações, além de descumprir o TR (itens
133 e 146) prejudica a análise dos dados primários obtidos em campo pelo empreendedor, uma vez que não é
possível a comparação e a discussão com base nas informações já conhecidas da região.

4.2.1.2 Área de Influência Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA)

A análise apresentada nesta seção do Parecer refere-se ao seguinte capítulo do EIA: 5.0 Diagnóstico
Ambiental / 5.3 Meio Biótico / 5.3.2 Ecossistemas Terrestres / 5.3.2.1 Fauna / 5.3.2.1.2 Área de Influência
Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA).

Na análise deste capítulo do EIA, será verificado se o delineamento amostral do Estudo atendeu ao Plano de
Trabalho de julho/2013 (Carta CE-EEM 302/2013, protocolo 02001.013765/2013-58, SEI 0125471, fl. 607)
aprovado pelo Ibama (detalhes no Parecer 98/2014 COHID/IBAMA, SEI 0125471, fl. 631).

Segundo o EIA, para os vertebrados e entomofauna bioindicadora, foram realizadas quatro campanhas de
amostragem entre junho de 2013 e junho de 2014. Para a fauna de interesse médico foram realizadas três
campanhas (página 13).

As quatro campanhas objetivaram contemplar a sazonalidade hidrológica local:

vazante (1ª campanha): 10 a 31 de julho de 2013;
seca (2ª campanha): 23 de setembro a 12 de outubro de 2013;
enchente (3ª campanha): 20 de janeiro a 08 de fevereiro de 2014;
cheia (4ª campanha): 28 de março a 13 de abril de 2014 (Tabela 5.3.2.1.2.c, página 28).

Para avaliar a adequabilidade das datas das amostragens à sazonalidade da região, comparou-se a data de
realização das campanhas com os períodos hidrológicos, com base nas vazões médias mensais do rio Ji-
Paraná no eixo do AHE Tabajara (Tabela 3 do Plano de Trabalho e Tabela 5.3.2.1.2.a do EIA). Observa-se
que a campanha de vazante foi realizada nos últimos dias do período considerado como vazante, com base
nas vazões médias mensais. O período preferencial para as campanhas de vazante está previsto de maio até a
primeira quinzena de julho. Caso semelhante ocorre para a campanha de enchente. O período de enchente é
considerado da segunda quinzena de novembro até a primeira quinzena de fevereiro, porém o período
preferencial para as amostragens se encerra no final de janeiro. Enquanto as campanhas foram realizadas até
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08 de fevereiro, ou seja, no final do período considerado como enchente. Já as campanhas de seca e cheia
foram realizadas no período preferencial para as amostragens nesses períodos hidrológicos.

Para melhor visualização, na Figura 3 consta a tabela dos períodos hidrológicos, com base nas vazões
médias mensais (Tabela 3 do Plano de Trabalho e Tabela 5.3.2.1.2.a do EIA) e os pontos vermelhos indicam
a data de realização das amostragens.

Figura 3 – Tabela com as datas das amostragens em função dos períodos hidrológicos.

Diante da incongruência constatada, e considerando que os dados hidrológicos da tabela do EIA são de 2006,
solicita-se que seja apresentada a caracterização da sazonalidade a partir dos dados hidrológicos do ano em
que ocorreram as campanhas de fauna, conforme exigência do item 73 do Termo de Referência.

De acordo com o EIA, a amostragem foi estruturada em seis módulos de RAPELD com a configuração em
‘I”, com extensão de 5km cada, sendo também denominados de transectos (página 14). Os módulos M2 e
M5 foram alocados na margem esquerda, enquanto os módulos M1, M3, M4 e M6 na margem direita, sendo
M1 e M6 considerados controle. Os módulos M4 e M6 foram posicionados integralmente dentro do Parque
Nacional dos Campos Amazônicos (página 16).

A cada 1 km dos módulos, foram instaladas parcelas de distribuição uniforme, com 250m de comprimento
seguindo a curva de nível, com 40m de largura. A 1ª parcela foi instalada a 50m da margem e as demais nos
km 1, 2, 3 e 4 do módulo. Ao final de cada parcela de distribuição uniforme foram instaladas as armadilhas
pitfall, contendo 10 baldes dispostos em L (página 14).

O EIA destaca que, nos períodos de enchente e cheia, devido à elevação do rio Ji-Paraná, trechos de alguns
módulos ficaram alagados, o que justificou a prolongação do transecto principal para as amostragens, porém,
as parcelas alagadas não foram substituídas (conforme Nota Técnica 293/2013), o que faz com que as
campanhas se diferenciem quanto ao número de parcelas de distribuição uniforme e ripárias amostradas
(parcelas ativas) (página 28). Verificando a Nota Técnica 293/2013 (SEI 0125422, fl. 365), observou-se que,
embora não tenha sido exigida a substituição das parcelas alagadas, todas as parcelas necessitam ser
amostradas no mínimo duas vezes, e que o transecto tem que ser prolongado a fim de compensar o trecho
alagado. Devido à ausência de detalhamento do esforço executado, não foi possível à análise verificar se a
exigência de um mínimo de 2 amostragens por parcela foi cumprida.

Segundo o EIA, nos locais em que o módulo cruzava um curso d'água, foi instalada uma parcela ripária de
250m de comprimento, localizada a 1,5m da margem direita do igarapé (página 15). Sendo até 3 parcelas
ripárias por módulo:

Módulo M1: 2 parcelas ripárias;
Módulo M2: 1 parcela ripária;
Módulo M3: 3 parcelas ripárias;
Módulo M4: nenhuma parcela ripária (não há cursos d’água interceptados pelo transecto principal);



28/03/2022 14:14 SEI/IBAMA - 7948435 - Parecer Técnico

https://sei.ibama.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=9045799&infra… 31/203

Módulo M5: 1 parcela ripária;
Módulo M6: 3 parcelas ripárias.

Da mesma maneira como nas parcelas de distribuição uniforme, ao final de cada parcela ripária também
foram instaladas as armadilhas pitfall com 10 baldes dispostos em L.

Além dos módulos terrestres, foram instalados os transectos de quelônios e crocodilianos (TQC), os quais
compreendem um percurso de 1 km nos igarapés de maior porte de cada módulo (página 15).

Para a amostragem das ilhas, foram selecionadas três ilhas localizadas na ADA, nas quais foram instaladas
parcelas de 250m de comprimento e 40m de largura. As ilhas selecionadas foram a Ilha São Vicente (Ilha 1,
junto ao eixo), Ilha do Cajueiro (Ilha 2) e Ilha Quatá (Ilha 3, a montante da vila Tabajara) (página 16).

De acordo com o EIA, a instalação da estrutura de amostragem foi reportada ao Ibama em agosto/2013,
justificando os ajustes na localização dos módulos (página 16). Em análise processual, verificou-se que o
documento com as alterações dos módulos é a carta CE-EEM 316/2013 (SEI 0125440, fl. 553), cuja análise
consta no Parecer 6268/2013 COHID/IBAMA (SEI 0125440, fl. 560).

Os Mapas 5.3.2.1.2.b a 5.3.2.1.2.g do EIA (páginas 18 a 23) apresentaram a configuração final de cada
módulo. Porém, observa-se que nestes mapas não está indicada a área do futuro reservatório, não sendo
possível distinguir os locais amostrais dentro e fora da ADA. Os mapas devem indicar a área do futuro
reservatório, considerando-se a revisão da Nota Técnica nº 1/2019/PCE/AHE TABAJARA.

Segundo o EIA, além dessa amostragem padronizada, foram realizadas amostragens complementares em
ambientes de especial interesse, como ambientes únicos ou potencialmente utilizados como áreas de
descanso, alimentação e reprodução como pedrais, praias, lagoas, e enclaves de campos. Também para
amostrar aves associadas a habitats aquáticos, aves e herpetofauna associadas aos ambientes das margens do
rio Ji-Paraná e afluentes. Além de entrevistas com a população local para levantamento de grandes
mamíferos (página 28). Observa-se que é uma exigência do item 150 do Termo de Referência a avaliação de
"áreas com potencial interesse ecológico, tais como abrigo, criadouro, correntes de migração, locais de
reprodução e alimentação."

Analisando o delineamento amostral das amostragens executadas pelo Estudo, constatou-se que, de uma
forma geral, foi cumprido o Plano de Trabalho de julho/2013 (Carta CE-EEM 302/2013, protocolo
02001.013765/2013-58, SEI 0125471, fl. 607) aprovado pelo Ibama (detalhes no Parecer 98/2014
COHID/IBAMA, SEI 0125471, fl. 631).

Ainda, o EIA esclarece que a coleta de dados abióticos ou de covariáveis ambientais objetivou subsidiar a
análise da distribuição de espécies (página 29). O EIA registra que as amostragens foram autorizadas pelas
ACCTMB nº 273/2013 e ACCTMB nº 291/2013, para as áreas fora e dentro do PARNA dos Campos
Amazônicos, respectivamente (página 29). O material foi depositado no Museu de Zoologia da Universidade
de São Paulo - MZUSP (página 30). Contudo, não foi apresentada a confirmação do tombamento do material
depositado nas coleções científicas.

Por fim, verificou-se a apresentação dos dados brutos da fauna constantes no Anexo 33. Após abertura dos
arquivos, constatou-se que as planilhas não possuem título nas colunas, não sendo possível saber qual a
informação contida em cada coluna. Além disso, para cada grupo, o número de planilhas é diferente e não é
possível saber qual a separação utilizada. Por exemplo, para herpetofauna há 16 planilhas de biodiversidade,
organizadas em quatro pastas com quatro subpastas cada. Para mamíferos aquáticos há quatro planilhas de
biodiversidade organizadas em quatro pastas. Todas as pastas são nomeadas apenas por números, não
permitindo saber sobre o que se referem.

Recomendações:

A complementação do EIA deve:

Reapresentar os dados brutos da fauna em planilhas consolidadas, resultado de consultas às tabelas do
banco de dados utilizado para armazenamento dos dados coletados. Estas planilhas devem representar
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a informação armazenada da forma mais completa possível e devem conter cabeçalhos para as colunas
de dados;
Apresentar a caracterização da sazonalidade a partir dos dados hidrológicos do ano em que ocorreram
as campanhas de fauna, conforme exigência do item 73 do Termo de Referência;
Para cada grupo da fauna, informar se as parcelas foram amostradas pelo menos em duas campanhas,
conforme exigência da Nota Técnica 293/2013 (SEI 0125422, fl. 365). Informar em quais campanhas
cada parcela foi amostrada para cada grupo faunístico;
Apresentar os mapas dos módulos e ilhas amostrais com a área do futuro reservatório (conforme
revisão da Nota Técnica nº 1/2019/PCE/AHE TABAJARA), de forma a permitir a verificação de quais
locais amostrais estão dentro da ADA;
Apresentar comprovação do tombamento do material biológico depositado nas coleções científicas,
indicando a quantidade por espécie.

Análise do diagnóstico da fauna (AID/ADA)

Para cada grupo faunístico, o EIA apresenta (i) os métodos utilizados nas amostragens, (ii) os resultados
obtidos em cada uma das quatro campanhas de campo, e (iii) uma análise consolidada dos resultados. Por
entender que o diagnóstico ambiental de um estudo ambiental visa caracterizar a fauna da área, independente
da campanha do registro, a análise deste parecer terá como foco os métodos utilizados nas amostragens e a
análise consolidada dos resultados de cada grupo faunístico. Os dados de cada campanha serão também
considerados, mas analisados conforme a necessidade.

Para avaliar os métodos utilizados, será verificado o cumprimento do Plano de Trabalho de julho/2013 (Carta
CE-EEM 302/2013, protocolo 02001.013765/2013-58, SEI 0125471, fl. 607) aprovado pelo Ibama (detalhes
no Parecer 98/2014 COHID/IBAMA, SEI 0125471, fl. 631).

A) Herpetofauna

Métodos

Segundo o EIA, a herpetofauna foi amostrada por meio das armadilhas pitfall, as quais consistiram em um
conjunto de 10 baldes dispostos em L ao final de cada parcela de distribuição uniforme e de cada parcela
ripária. Para direcionamento dos animais, foi utilizada cerca plástica de 60cm de altura. Os baldes foram
vistoriados diariamente e continham isopor para evitar a morte dos animais capturados. As armadilhas
ficaram expostas por 5 noites consecutivas em cada campanha (página 31). Após análise, constatou-se que
este método foi aplicado conforme determinado no Plano de Trabalho.

O EIA reporta a execução de busca ativa, com amostragem visual e acústica, em um percurso paralelo (faixa
de 1 metro) às parcelas de distribuição uniforme, parcelas ripárias, e parcelas das ilhas. O método foi
aplicado por 5 dias em cada campanha, no período da manhã e da noite (página 32). Verificou-se que o
método executado atendeu ao Plano de Trabalho.

De acordo com o EIA, a procura por sítios reprodutivos incluiu buscas em ambientes como lagoas
temporárias e permanentes, poças e igarapés, que possuem potencial para abrigar espécies durante a
reprodução. Os locais foram registrados quando foram identificados animais vocalizando ou a presença de
ovos e girinos (página 34). Quanto ao Plano de Trabalho, este determina que os sítios reprodutivos seriam
monitorados durante a campanha em que fossem registrados, durante 5 noites consecutivas, para gravação
das vocalizações e registro fotográfico dos espécimes. Como o EIA não reporta o monitoramento do sítio
após sua identificação, entende-se que o Plano de Trabalho não foi cumprido quanto a esse método.

O EIA ainda descreve que a herpetofauna foi amostrada por meio de encontros ocasionais, durante os
deslocamentos entre os módulos e parcelas, bem como o registro de indivíduos mortos ou atropelados fora
das áreas dos módulos (página 34). Observa-se que essa forma de registro consta no Plano de Trabalho.

Quanto à marcação de indivíduos, o EIA relata que foram marcados crocodilianos, quelônios, serpentes e
lagartos de grande porte capturados nas armadilhas. Observa-se que a seleção dos grupos a serem marcados
atendeu ao disposto no Plano de Trabalho.



28/03/2022 14:14 SEI/IBAMA - 7948435 - Parecer Técnico

https://sei.ibama.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=9045799&infra… 33/203

Quanto às amostragens da herpetofauna aquática, o cumprimento dos métodos será analisado na seção
‘4.2.2.1 Quelônios e Crocodilianos’ deste parecer.

Resultados Consolidados

Primeiramente cabe destacar que, embora o EIA (capítulo 5.3.2.1.2 Área de Influência Direta e Área
Diretamente Afetada / a) Herpetofauna, página 30) informe que esta seção não contemplaria a caracterização
da herpetofauna aquática, a qual seria apresentada no capítulo 5.3.3.1 – Quelônios e Crocodilianos, tanto na
análise consolidada como na análise dos resultados de cada campanha de campo da herpetofauna, o EIA
incluiu os resultados das espécies de crocodilianos e quelônios. Dessa forma, os dados dos quelônios e
crocodilianos foram apresentados de forma fragmentada entre os dois capítulos do EIA (5.3.2.1.2-A e
5.3.3.1). No Plano de Trabalho, um dos documentos que deve orientar o EIA, os métodos de amostragem
para quelônios e crocodilianos constam separado da herpetofauna geral (item 5.2), sendo partes integrantes
da amostragem da fauna aquática (item 7.0). Portanto, desde o início, o Ibama já havia indicado a separação
desses grupos nos estudos. Entende-se que o Estudo deve ser revisado a fim de unificar a discussão dos
dados de quelônios e crocodilianos exclusivamente no capítulo 5.3.3.1 – Quelônios e Crocodilianos.

Segundo o EIA (Tabela 5.3.2.1.2.a-24, página 138), foram registrados 5.573 exemplares de 201 espécies da
herpetofauna, sendo 93 de anfíbios (92 Anura e um Caudata) e 108 de répteis (cinco Testudines, duas
Crocodylia, 36 lagartos e 65 serpentes). Entretanto, há divergências na apresentação desses números, por
exemplo, no 2º parágrafo da página 138, são mencionadas 101 espécies de répteis; na Tabela 5.3.2.1.2.a-31
(página 172) são mencionadas 107 espécies de répteis. Entende-se que um Estudo de Impacto Ambiental
deve possuir excelência técnica condizente com o grande porte do empreendimento e sua relevância
nacional, além da sensibilidade do bioma em que está inserido. Portanto, erros em informações básicas de
ecologia, como a contagem de espécies, demonstram a falta de revisão e de cuidado com o principal
documento do rito de licenciamento ambiental de um empreendimento. O EIA, além de servir como
documento base para a tomada de decisão quanto à viabilidade ambiental do empreendimento, também será
consultado durante a instalação e operação do empreendimento, sendo uma referência da condição ambiental
antes do empreendimento e, portanto, utilizado para comparações da qualidade ambiental posterior, podendo
confirmar a incidência dos impactos ambientais.

O EIA compara a riqueza encontrada na área de influência do AHE Tabajara e no bioma amazônico, em
outros empreendimentos (UHE Santo Antônio, UHE Jirau e UHE Teles Pires) e no Parna dos Campos
Amazônicos. Assim, afirma que a riqueza da herpetofauna do AHE Tabajara corresponde a 27% da riqueza
amazônica e é similar à encontrada na UHE Jirau (página 139).

Para verificar a suficiência amostral, foram apresentadas curvas de rarefação da riqueza em função dos dias
de amostragem e do número de registros, separadamente para anfíbios e répteis, considerando toda a
AID/ADA (página 148). As curvas mostram maior tendência à estabilização para anfíbios do que para
répteis. Posteriormente, o EIA (página 166) apresenta essas curvas de rarefação para cada local de
amostragem (módulo e ilha). Assim, é possível observar que as curvas de rarefação das ilhas mostram forte
tendência à estabilização, especialmente as curvas de riqueza em função dos dias de amostragem das Ilhas 2
e 3, tanto para anfíbios com para répteis. Quanto à Ilha 1, a curva de riqueza por número de indivíduos
mostra grande tendência à estabilização, principalmente para anfíbios, devido à grande abundância
registrada. Tal resultado possivelmente confirma a baixa riqueza dessas áreas (tema abordado mais adiante).

Foram apresentados diagramas de ranking de abundância de espécies, separadamente para anfíbios (Figura
5.3.2.1.2.a-53) e répteis (Figura 5.3.2.1.2.a-54) para toda a AID/ADA (página 150). Observa-se que a forma
de apresentação desses rankings impediu a completa visualização dos nomes de muitas espécies, por
exemplo, para nove taxa só foi possível ler o gênero Leptodactylus, sem se saber qual a espécie.
Posteriormente, o EIA apresenta (página 173) esses diagramas de ranking para cada local de amostragem
(módulo e ilha), os quais apresentam o mesmo problema de apresentação impossibilitando verificar o nome
da espécie.

O EIA informa que os anfíbios mais abundantes foram Leptodactylus andreae (n=577), Rhinella
castaneotica (n=359) e Leptodactylus cf. petersi (n=281). Os répteis mais abundantes foram Kentropyx
pelviceps (n=68), Gonatodes humeralis (n=60) e Ameiva ameiva (n=58). O EIA afirma que essas espécies
apresentam amplas áreas de distribuição, onde tendem a ser abundantes regionalmente, à exceção de
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Leptodactylus cf. petersi que carece de revisão taxonômica (página 149). Embora o próprio EIA destaque
que uma das espécies mais abundantes do estudo carece de revisão taxonômica, a questão não é abordada
com a importância devida. Além disso, tendo em vista que as incursões de campo foram executadas em 2013
e 2014, entende-se que o material coletado em campo teve tempo suficiente de ser estudado, tendo sua
taxonomia comparada com coleções científicas e, portanto, esclarecida. O fato de se ter uma espécie de
taxonomia não confirmada figurando dentre as espécies mais abundantes da área traz fragilidade para a
decisão de viabilidade ambiental do empreendimento, pois as informações ainda necessitam de confirmação.
Posteriormente, o EIA apresenta as espécies mais abundantes por área amostrada (página 171). Quanto aos
anfíbios, o EIA aponta que a espécie mais abundante no estudo, Leptodactylus andreae, foi também a espécie
mais abundante nos Módulos M1, M2, M5 e M6, e estando entre as três mais abundantes do Módulo M3. Já
a terceira espécie mais abundante do estudo, Leptodactylus cf. petersi, não foi a mais abundante em nenhum
módulo, mas está entre as três mais abundantes nos Módulos M4, M6 e M5. Para os répteis, o Estudo não
observa semelhança quanto às espécies mais abundantes entre os módulos. Observa-se que o EIA não tece
comentários quanto à comparação das espécies mais abundantes entre as ilhas amostradas.

Segundo o EIA, a região do AHE Tabajara apresentou-se como esperado para regiões diversas, com poucas
espécies abundantes e muitas espécies raras ou pouco abundantes, havendo, portanto, muitas espécies de
abundância e/ou detectabilidade muito baixas (página 149).

Quanto aos endemismos (páginas 149 e 152), 62% das espécies de anfíbios e 43% das espécies de répteis
foram classificadas como endêmicas da amazônia, enquanto poucas espécies foram classificadas como
endêmicas do cerrado. Cerca de 10% de anfíbios e 56% de répteis são classificados com ampla distribuição.
Entretanto, embora o EIA tenha indicado as espécies endêmicas da amazônia e do cerrado, não foram
consideradas as áreas de endemismo existentes dentro dos biomas.

Além disso, é de extrema relevância para análise de viabilidade ambiental do empreendimento a
identificação de pelo menos duas espécies endêmicas da região do AHE Tabajara: (i) Scinax spn., anfíbio
registrado somente nas áreas campinarana nos Módulos M4 e M3; (ii) Dipsadidae gen. & sp. nov., serpente
registrada em formação florestal no Módulo M2 na Parcela Ripária 1.

Também é relevante para a análise de viabilidade ambiental a ocorrência de duas espécies endêmicas do
cerrado, mas ainda em dúvida taxonômica, a rã Leptodactylus cf. furnarius e a perereca Dendropsophus gr.
rubicundulus. Essas espécies foram reconhecidas como espécies endêmicas do cerrado, ainda que o próprio
EIA reforce que o conhecimento da herpetofauna de enclaves abertos na amazônia ainda seja incipiente, para
o que sugere novos estudos taxonômicos e genéticos para avaliação dessas espécies e sua relação com outras
áreas abertas. Como mencionado anteriormente, uma vez que as amostragens de campo ocorreram em 2013 e
2014, a taxonomia dessas espécies já deveria ter sido esclarecida. Tendo em vista que a campinarana da
região e sua fauna associada é uma das características que distingue a região das demais da Amazônia, o
esclarecimento da taxonomia dessas espécies é crucial para a análise de viabilidade, pois podem não se tratar
das mesmas espécies que ocorrem no cerrado.

Quanto às ameaças (página 152), o EIA aponta que o sapinho-da-mata (Allobates brunneus) está na categoria
'criticamente em perigo' na lista nacional. O tracajá (Podocnemis unifilis) e o jabuti (Chelonoidis denticulata)
estão na categoria 'vulnerável' da IUCN. Esses dois quelônios, por serem apreciados para o consumo,
também estão enquadrados na CITES, bem como outras nove espécies de crocodilianos, serpentes e anfíbios
vistosos. Neste aspecto, observa-se que a lista consultada da IUCN foi do ano de 2014, além de não terem
sido consultadas listas regionais/estaduais (ou justificada a não consulta), sendo essa uma exigência do item
133 do Termo de Referência.

O EIA destaca o registro de táxons que ainda carecem de revisão taxonômica e descrição formal, listando-os
(página 153). Quanto a esses táxons, retoma-se a crítica ao EIA quanto à ausência de atualização, pois
durante o tempo transcorrido após as coletas em 2013/2014 foi possível esclarecer a taxonomia das espécies
coletadas. Observa-se que o próprio EIA pondera que, após a confirmação taxonômica, pode haver aumento
no número de endemismos locais.

Segundo o EIA, o levantamento realizado ajudou a descobrir e/ou definir com clareza a presença de cinco
táxons novos para a área:
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Scinax spn. (perereca): espécie nova descoberta durante os trabalhos do AHE Tabajara; ocorrência
restrita às áreas de campinarana dos Módulos M3 e M4; apresentou elevada abundância nas noites de
chuva; provavelmente possui ampla distribuição dentro do Parque Nacional dos Campos Amazônicos.
Gymnophthalmidae gen. & sp. nov. (lagarto): encontra-se em fase de descrição; espécie conhecida de
exemplares depositados em coleções científicas do país, sendo possivelmente comum em sua área de
distribuição; ocorrência confirmada em Pimenta Bueno/RO e Alta Floresta/MT.
Dipsadidae gen. & sp. nov. (serpente): táxon novo descoberto durante os trabalhos do AHE Tabajara;
conhecido de um exemplar apenas; em fase de descrição; ocorrência restrita ao Módulo M2 em área
com forte pressão antrópica; hábito arborícola e coloração críptica.
Oxyrhopus sp. nov. (serpente): em fase de descrição; ampla distribuição na bacia amazônica, com
registros confirmados em diferentes localidades.
Philodryas sp. nov. (serpente): em fase de descrição; ampla distribuição na bacia amazônica, com
registros confirmados em Amazonas e Roraima.

Neste aspecto, também cabe a atualização quanto ao estágio de descrição dessas espécies, tendo em vista o
tempo transcorrido após a compilação do Estudo.

Quanto à distribuição espacial entre as margens (página 155), foram registradas em ambas as margens 62
espécies de anfíbios e 83 espécies de répteis; enquanto 24 espécies de anfíbios e 31 de répteis foram
registradas exclusivamente na margem direita; e 7 espécies de anfíbios e 18 espécies de répteis foram
registradas somente na margem esquerda. Embora o EIA considere os dados comparáveis entre as margens
devido ao expressivo número de registros, apesar de o esforço empregado não ter sido igual entre as margens
(2 módulos na margem esquerda e 4 módulos na margem direita), observa-se que a discrepância dos táxons
exclusivos de cada margem pode ser reflexo da amostragem com maior esforço na margem direita.
Conforme dados apresentados nas Tabela 5.3.2.1.2.a-28 e Tabela 5.3.2.1.2.a-29, que apresentam a
abundância de cada espécie por local de amostragem (ilha/módulo), nenhuma espécie teve sua ocorrência
exclusiva às ilhas.

O EIA apresenta gráficos de riqueza (Figura 5.3.2.1.2.a-55) e abundância (Figura 5.3.2.1.2.a-56) de anfíbios
e répteis entre os locais de amostragem (módulos e ilhas) e entre os períodos de seca (vazante e seca) e de
cheia (enchente e cheia) (página 164). Entretanto, o EIA faz uma série de interpretações dos gráficos
apontando "diferenças", as quais são baseadas apenas em observação visual subjetiva, sem haver testes
estatísticos comprovando a existência de diferença. Por exemplo, são usados termos "bem mais baixo",
"disparidade excessiva" e "expressivamente maior" sem que a hipótese de diferença tenha sido testada.
Conforme abordado nos parágrafos seguintes, uma das grandes falhas do EIA quanto ao diagnóstico da
herpetofauna é a ausência de testes estatísticos que fundamentem as "diferenças" apontadas pelo EIA.
Especialmente para as hipóteses cujas respostas são valiosas para a análise de viabilidade ambiental, é
necessário que essas sejam testadas por testes estatísticos e não por meras visualizações subjetivas. Ainda, a
utilização de análises estatisticamente válidas é uma exigência dos itens 70 e 148 do Termo de Referência, o
que foi ignorado no diagnóstico da herpetofauna.

O EIA relata que os módulos de maior riqueza foram o M2 e M5 para anfíbios e répteis, respectivamente.
Segundo o EIA, esses são os módulos da margem esquerda, localizados próximo a áreas desmatadas e com
pressão antrópica, e que essa elevada riqueza nessa área indicaria que a herpetofauna depende de medidas de
conservação, pois a comunidade remanescente nesses fragmentos dificilmente terão condições de persistir se
as alterações ambientais continuarem (página 165). Embora a observação seja coerente, é necessário frisar
que não foi testado se a riqueza difere entre os módulos, e que o outro módulo da margem esquerda foi o de
menor riqueza para anfíbios (M5).

Ainda quanto à riqueza e abundância, observando os gráficos das Figura 5.3.2.1.2.a-55 e Figura 5.3.2.1.2.a-
56, chama a atenção os valores obtidos nas ilhas amostradas, sendo que estas apresentaram a menor riqueza e
menor abundância dentre os locais amostrados (módulos e ilhas). Entretanto, o EIA não apontou esse
resultado neste tópico e não testou se os valores de riqueza e abundância diferem entre os locais amostrados
(módulos x ilhas).

Na análise quanto às espécies exclusivas em cada módulo (página 165), novamente há a falha quanto à não
realização de testes estatísticos, pois o EIA não testa se há diferença entre os módulos, apenas informa o
número de espécies de ocorrência exclusiva em cada módulo. Apesar disso, é válida a observação do EIA
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quanto à abundância das 53 espécies que apresentaram ocorrência exclusiva a um módulo. Segundo o EIA,
todas essas espécies apresentaram baixos número de indivíduos (um ou dois), sendo reconhecidamente raras
e, portanto, a exclusividade a um módulo reflete apenas a raridade dessas espécies, mas não indicam
existência de endemismo local. Exceção é feita à Leptodactylus cf. furnarius e Typhlops minuisquamus, que
foram registrados por mais de cinco exemplares nos Módulos M4 e M3, respectivamente. Observa-se que,
embora o EIA tenha abordado o tema de espécies exclusivas dos módulos, não tratou quanto às espécies
exclusivas de ilhas. Tal informação consta somente 11 páginas adiante, ao tratar da análise de similaridade
entre as áreas amostradas (página 176), em que o documento informa não haver espécies exclusivas de ilhas.

Além disso, em meio aos parágrafos do texto sobre espécies exclusivas dos módulos (página 165), o EIA traz
a informação de que três espécies de anfíbios típicas de formações abertas ocorreram somente na margem
direita: Scinax spn., Dendropsophus gr. rubicundulus e Leptodactylus cf. furnarius, porém ausentes nas áreas
de savana do Módulo 02 (margem esquerda). Embora a informação seja válida e relevante para o Estudo,
parece ter sido inserida fora de contexto, trazendo confusão à leitura.

O EIA apresenta os descritores da assembleia de anfíbios e répteis, tanto para cada local de amostragem
(módulo e ilha) como para toda a AID/ADA (página 172). Novamente, o EIA faz uma série afirmações
quanto às semelhanças e diferenças entre os locais de amostragens, descrevendo-as como 'significativamente
menores' para tal grupo. Contudo, as afirmações são feitas apenas com base em observações subjetivas, já
que a existência de diferença não foi testada. Ademais, de acordo com o EIA, a riqueza observada esteve
próxima da esperada, atingindo mais de 75% do estimado para os répteis e 90% do estimado para os
anfíbios.

A análise de similaridade de Jaccard foi feita, primeiramente, comparando cada um dos módulos e cada uma
das ilhas, separadamente para anfíbios e répteis (página 177). Tanto para anfíbios como para répteis, foi
observada um agrupamento das ilhas em separado do agrupamento dos módulos, o que indica que as ilhas
apresentam composição de espécies diferente dos módulos. Entretanto, o EIA pondera que as assembleias
das ilhas são uma subamostra da riqueza dos módulos, não havendo nenhuma espécie exclusiva em ilhas, e
que essa menor riqueza se deve à menor diversidade de habitats nas ilhas.

Quanto ao agrupamento dos módulos, segundo o EIA, tanto para anfíbios como para répteis, não se observou
segregação dos módulos relacionada à cobertura vegetal / estado de conservação, nem entre as margens do
rio. Entretanto, o EIA pondera que a segregação dos módulos entre as margens ocorreria apenas se o rio Ji-
Paraná representasse uma barreira geográfica muito forte, portanto o método é conservador para testar essa
hipótese. Portanto, novamente, reforça-se que o EIA carece de análises estatísticas para testar hipóteses e,
assim, caracterizar a região de maneira mais objetiva, apontando diferenças eventualmente existentes. Além
disso, observa-se que a verificação da atuação do rio Ji-Paraná como barreira biogeográfica é uma exigência
do item 144 do Termo de Referência.

Ainda quanto ao agrupamento dos módulos, tanto para anfíbios como para répteis, observou-se o
agrupamento dos Módulos M1, M2, M3 e M6, separados dos módulos M4 e M5. O EIA aponta que esse
resultado pode ser reflexo das características comuns e exclusivas dos módulos M4 e M5, ou seja, maior
proporção de áreas de várzea, além de outras características não observadas nos demais módulos. Ainda
nesse agrupamento, houve maior similaridade entre os Módulos M2 e M3, os quais estão localizados
próximos e possuem heterogeneidade ambiental similar.

A análise de similaridade de Jaccard também foi feita comparando cada uma das parcelas amostrais
(módulos, ilhas e transectos aquáticos), separadamente para anfíbios e répteis (página 179). A interpretação
do EIA é de que houve agrupamento de acordo com a fitofisionomia, contudo esse resultado é de difícil
verificação pelo leitor, uma vez que não consta a fitofisionomia de cada parcela. Segundo o EIA, tanto para
anfíbios como para répteis, formaram-se grupos de florestas aluviais e de florestas de terra firme. Sendo
observado para anfíbios também o agrupamento de formações abertas (savanas/campinarana). Diante desse
resultado, o EIA aponta que a distribuição da herpetofauna da área do AHE Tabajara está correlacionada às
características ambientais, especialmente as fisionomias vegetais. Novamente, observa-se que esse indicativo
do EIA é dado de maneira subjetiva, enquanto uma análise estatística multivariada seria de extrema
importância para indicar quais fatores ambientais estão influenciando a distribuição da herpetofauna na área
do AHE Tabajara, como margem do rio, módulos, vegetação, distância do rio.
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Ainda quanto à análise de similaridade, observou-se que a primeira análise apresentada, em que são
comparados os módulos com as ilhas (página 177), não foram contemplados os transectos aquático. Já na
segunda análise, em que foram comparadas as parcelas (página 179), os transectos aquáticos foram incluídos.
Não consta no EIA nenhuma justificativa ou mesmo observação quanto a essa diferença quanto aos dados
utilizados.

Já no tópico 'Considerações Finais', o EIA relata que não foi encontrada na AID/ADA do empreendimento
nenhuma das espécies restritas a áreas abertas registradas no PARNA dos Campos Amazônicos (página 187).
Contudo, essa observação pode indicar que também o inverso ocorra, ou seja: haveria também pouca
probabilidade de as espécies da AID/ADA ocorrerem dentro do PARNA dos Campos Amazônicos? Assim,
levanta-se a dúvida quanto à indicação do EIA sobre a nova espécie encontrada na região do AHE Tabajara,
Scinax spn., de que provavelmente teria "ampla distribuição em áreas de campinarana dentro do Parque
Nacional dos Campos Amazônicos" (página 153).

O EIA considera que, apesar de exaustiva e ampla amostragem, durante o estudo não foi alcançada a
diversidade esperada para a região, o que se corrobora com a ausência de registro de espécies de presença
obrigatória em estudos amazônicos, por exemplo, Corallus batesii, Eunectes murinus, Crocodilurus
amazonicus, Chelus fimbriatus e espécies da ordem Gymnophiona (página 188). Entretanto, o EIA pondera
ter alcançado riqueza próxima à do inventário da UHE Jirau, o qual é um dos mais completos da região, além
de ter mais registros que outros estudos (UHE Santo Antônio, UHE Jirau, estudo do Parna dos Campos
Amazônicos). Ainda, o EIA esclarece que a maioria das 62 espécies que não foram registradas nos outros
quatro estudos da região caracterizam-se por distribuição ampla (página 188).

É necessário frisar que o EIA trata sobre os sítios ímpares somente nas 'Considerações Finais' do diagnóstico
da herpetofauna. Segundo o EIA, não foram encontrados sítios ímpares para a herpetofauna, à exceção das
praias discutidas no capítulo de fauna aquática. Porém, o Estudo destaca que as áreas de campinarana
abrigam fauna pouco conhecida e de grande importância, como a espécie nova Scinax spn., restrita a essa
fisionomia vegetal (página 188). Embora o EIA tenha destacado a importância dos ambientes de
campinarana ao longo de todo o capítulo do diagnóstico da herpetofauna, o EIA não localiza o registro das
espécies associadas a esse ambiente com relação à ADA do empreendimento. Cabe destacar que a mesma
falha foi observada para a avifauna e mastofauna.

Em relação aos sítios reprodutivos, o EIA informa a localização de dois sítios de anfíbios que foram
identificados (página 188). Apesar de o EIA considerar que são temporários e que possivelmente existam
outros semelhantes na região, não foi informado se esses locais estão na AID ou na ADA, ou seja, se estão na
área que será alagada pelo empreendimento ou não. Observando pelas coordenadas apresentadas, acredita-se
que um dos sítios estaria localizado a jusante do barramento (próximo ao M1) e o outro depois do final do
remanso (próximo ao M6) e, portanto, não seriam alagados.

O EIA aponta 29 espécies de anfíbios e 30 de répteis que podem ser consideradas bioindicadoras, de acordo
com a fitofisionomia, podendo ser alvo ou referência nos monitoramentos futuros de fauna (página 189). Tal
solicitação consta no item 150 do Termo de Referência.

O EIA também aponta espécies que ocorrem preferencialmente em áreas de várzea (página 189). Contudo, o
documento não trata sobre a ocorrência dessas áreas em relação à ADA do empreendimento. Considerando-
se serem ambientes que podem ser fortemente impactados pelo empreendimento hidrelétrico, entende-se que
o EIA deveria abordar o tema com a atenção necessária.

Quanto ao rio Ji-Paraná atuar como barreira geográfica à dispersão das espécies, o EIA afirma que os
indicadores quantitativos apontam que o rio não atue como barreira. Entretanto, o EIA pondera que os dados
qualitativos, que consideram um número considerável de táxons insuficientemente conhecidos do ponto de
vista biogeográfico e taxonômico, parecem apontar para a existência de alguma segregação de espécies nas
duas margens do rio. Essa indicação é baseada na distribuição das espécies Allobates sp.1 (24 indivíduos,
todos na margem direita), Adelphobates aff. quinquevittatus (31 indivíduos, todos na margem esquerda),
Dendropsophus sp 1. (27 indivíduos, todos na margem direita) e Scinax spn. (22 indivíduos, todos na
margem direita). Contudo, o próprio EIA destaca que essas espécies carecem de caracterização taxonômica
para se possa ter uma conclusão biogeográfica quanto ao rio Ji-Paraná (página 190).
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Na última página, o EIA informa que, das 201 espécies da herpetofauna da área, nove espécies foram
registradas exclusivamente em áreas a serem impactadas pelo reservatório, ou seja, na ADA (página 191,
Tabela 5.3.2.1.2.a-33). Essas nove espécies compreendem cinco anuros (Phyzelaphryne cf. miriamae,
Dendropsophus brevifrons, Dendropsophus sp.3, Pipa pipa e Pristimantis gr. lacrimosus), um lagarto
(Enyalioides laticeps) e três serpentes (Atractus sp., Dipsas indica indica e Dipsadidae Gen. & Esp. Nov.).
Quanto às espécies Dendropsophus brevifrons, Pipa pipa e Dipsas indica indica, o EIA esclarece que
possuem ampla distribuição pela bacia amazônica; já a espécie Enyalioides laticeps, embora seja pouco
frequente na amazônia brasileira, ocorre em áreas preservadas de Colômbia, Equador e Peru.

Entretanto, chama a atenção o fato de que dentre as cinco espécies restantes, uma é uma espécie nova, até
então desconhecida pela ciência. E as outras quatro espécies necessitam de confirmação taxonômica. O EIA
não trata o tema com a devida importância, limitando-se a justificar que as espécies apresentam baixa
abundância, demonstrando a raridade das espécies e não uma distribuição pontual na região. Apesar dessa
afirmação, não consta relato de incursões a campo com vistas a de fato verificar a ocorrência dessas espécies
fora da ADA. Nem sequer a atualização do EIA com o esclarecimento da taxonomia das espécies cuja
classificação dependia de confirmação. Ainda, não é razoável o Estudo assumir que a espécie nova ocorra em
outras áreas sendo que sua biologia e ecologia são desconhecidas.

Ademais, o EIA afirma que "nenhuma das espécies restritas as áreas a serem impactadas com o
reservatório, constam nas listas de fauna ameaçada de extinção nacional ou internacional" (página 191).
Ocorre que espécies desconhecidas pela ciência, como é o caso, evidentemente não constam em listas de
espécies ameaçadas justamente por serem desconhecidas.

Além disso, especificamente para a nova espécie de serpente Dipsadidae gen. & sp. nov., no capítulo "E)
Considerações Gerais sobre a Fauna Terrestre", o EIA contradiz a informação de que esta espécie teve
ocorrência exclusiva na ADA, afirmando que "Dipsadidae gen. & sp. nov. foi registrada somente na AID do
projeto, mas não somente dentro da ADA" (página 349). A falha apontada é grave, já que as espécies
exclusivas da ADA representam um dos fatores da insubstituibilidade da área a ser perdida com a
implantação do empreendimento e, portanto, é crucial para a análise de viabilidade ambiental. Portanto, é
primordial que o EIA esclareça o erro, já que a Tabela 5.3.2.1.2.a-33 (página 191 da herpetofauna) é explícita
em afirmar o registro da espécie exclusivamente na parcela ripária R1 do módulo M2, ou seja, na ADA.
Posteriormente, mais uma divergência foi verificada na página 352, em que o EIA afirma que a espécie teria
sido registrada no módulo M4.

Comentários e recomendações:

Considerando as falhas do diagnóstico da herpetofauna até então descritas acima, buscou-se fazer uma
avaliação mais ampla do capítulo "a.6) Análise Consolidada" da herpetofauna do EIA.

Após a leitura dos dados apresentados, acredita-se que os trabalhos realizados em campo foram executados
de maneira satisfatória. Porém, o tratamento dos dados, as análises realizadas, a interpretação dos resultados
e a discussão apresentada no EIA foram insatisfatórios, conforme análise sintetizada abaixo.

Primeiramente, observa-se que a estruturação adotada no capítulo da 'análise consolidada' da herpetofauna
contempla, no início, a apresentação de resultados mais gerais do grupo (páginas 138 a 154) e depois a
divisão em três tópicos: distribuição espacial (páginas 154 a 180), distribuição temporal (181 a 187) e
considerações finais (página 187 a 191).

Tendo em vista que a análise de viabilidade ambiental de um empreendimento tem como um dos critérios de
avaliação a 'insubstituibilidade' da área que será perdida com a implantação do empreendimento (item 328 do
TR), entende-se que a distribuição espacial das espécies é crucial em um EIA. Ou seja, é imprescindível que
um EIA avalie se as espécies que ocorrem na área que será perdida pela implantação do empreendimento
(ADA) também ocorrem fora dela.

Neste sentido, observa-se que as 26 páginas do tópico 'distribuição espacial' do EIA do AHE Tabajara são
dedicadas exclusivamente a comparações entre os locais amostrais. Neste tópico não são apresentadas as
distribuições espaciais dos registros das espécies na região do AHE Tabajara. Não são tratados sobre
possíveis endemismos existentes da região. A associação da ocorrência de espécies com a vegetação (como
poderia ser esperado de um tópico sobre 'distribuição espacial') aparece somente ao tratar da análise de
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similaridade, a qual possui as falhas apontadas anteriormente neste parecer. A associação de espécies da
herpetofauna com os ambientes de campinarana aparece em diversas outras partes do EIA, mas a localização
desses ambientes em relação ao empreendimento não é apontada, nem no tópico de 'distribuição espacial'.
Aliás, no tópico 'distribuição espacial', não há sequer uma menção à ADA do empreendimento que não seja
na expressão "AID/ADA", utilizada para referir-se a toda a área amostrada pelos estudos. Portanto, o tópico
'distribuição espacial' do EIA do AHE Tabajara não contempla a associação entre a distribuição espacial das
espécies e a área afetada pelo empreendimento.

Os resultados do diagnóstico da herpetofauna contemplaram 157 páginas (35 a 191), mas, somente na última
página o EIA aborda o tema crucial para a viabilidade ambiental de um empreendimento: a presença de
espécies de ocorrência exclusiva na ADA, ou seja, na área que será perdida com a implantação do
empreendimento.

Além disso, apesar de o EIA destacar a importância dos ambientes de campinarana para a herpetofauna, o
Estudo não relaciona a distribuição espacial dessas espécies com a ADA do empreendimento, e nem aponta a
localização desses ambientes em relação à ADA. Isso impede que se avalie a probabilidade e magnitude do
impacto do empreendimento sobre a herpetofauna associada à campinarana. É uma contradição o documento
balizador da análise de impacto de um empreendimento destacar tanto a importância de um ambiente para a
fauna, mas não relacionar esse dado com a área a ser afetada diretamente pelo empreendimento. A falha se
torna ainda mais grave considerando a identificação de uma espécie nova (Scinax spn.) restrita às áreas de
campinarana na região do empreendimento.

Dessa maneira, o diagnóstico não permite o avaliar o impacto do empreendimento sobre a herpetofauna
porque não relaciona a fauna ao empreendimento. Inclusive, em muitas partes do diagnóstico da
herpetofauna, o empreendimento não parece ser lembrado, e o EIA caracteriza a fauna da região sem associar
sua distribuição com a ADA do empreendimento. Em suma, o diagnóstico não foi suficiente para embasar a
análise e decisão quanto à viabilidade ambiental do empreendimento, sendo que o objetivo de um EIA é
justamente esse.

Também se observou a ausência de atualização da confirmação taxonômica das espécies que se encontram
definidas no EIA de 2014, sendo que o próprio EIA considera que isso pode levar ao aumento no número de
endemismos locais. Essa falha é mais grave para aquelas espécies reconhecidas como endêmicas do cerrado,
pois o próprio EIA considera que o conhecimento da herpetofauna de enclaves abertos na amazônia ainda é
incipiente. Tendo em vista que a campinarana da região e sua fauna associada é uma das características que
distingue a região das demais da Amazônia, o esclarecimento da taxonomia dessas espécies é crucial para a
análise de viabilidade, pois podem não se tratar das mesmas espécies que ocorrem no cerrado.

Assim, entende-se ser necessária a solicitação de complementação ao empreendedor, a fim de sanar todas as
pendências elencadas neste parecer:

Revisar o Estudo a fim de unificar a discussão dos dados de quelônios e crocodilianos exclusivamente
no capítulo 5.3.3.1 – Quelônios e Crocodilianos;
Realizar novas incursões a campo visando conhecer minimamente e confirmar a distribuição espacial
das novas espécies descobertas durante os estudos: Scinax spn. (registrada na AID, restrita à
campinarana) e Dipsadidae gen & sp.nov. (registrada somente na ADA);
Apresentar a atualização do estágio de descrição das espécies novas descobertas durante os estudos do
AHE Tabajara (Scinax spn.; Dipsadidae gen. & sp. nov.) e das espécies descobertas anteriormente mas
registradas na região do AHE Tabajara (Gymnophthalmidae gen. & sp. nov.; Oxyrhopus sp. nov.;
Philodryas sp. nov.);
Informar os locais de registros da nova espécie de serpente Dipsadidae gen. & sp.nov. em relação à
ADA do empreendimento, esclarecendo a divergência constante no EIA sobre a ocorrência dessa
espécie exclusivamente na ADA;
Esclarecer a identificação taxonômica das espécies que se encontram indefinidas no EIA de 2014, em
especial daquelas reconhecidas como endêmicas do cerrado e/ou encontradas exclusivamente na ADA.
Caso a identificação taxonômica definitiva (ao nível de espécie) não seja possível com os espécimes já
coletados e depositados em coleções científicas, para as espécies exclusivas da ADA, proceder
incursões a campo em busca dessas espécies para elucidar a classificação taxonômica e distribuição
espacial;
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Apresentar e discutir a distribuição espacial das espécies da herpetofauna em relação à ADA do
empreendimento e ambientes que possam sofrer alterações pela formação do reservatório;
Apresentar a associação da ocorrência das espécies da herpetofauna às fitofisionomias, considerando
eventuais endemismos, em especial para os ambientes de campinarana e de várzea;
Apresentar a distribuição das fitofisionomias em relação à ADA do empreendimento, em especial para
os ambientes de campinarana, e discutir os efeitos da formação do reservatório sobre esses ambientes e
a herpetofauna associada;
Corrigir todas as falhas de apresentação e de análises indicadas neste parecer.

B) Mastofauna

A apresentação de dados, análise e discussão da mastofauna foi dividida pelo EIA nos grupos “pequenos
mamíferos”, “mamíferos de médio e grande porte” e “quirópteros”, não havendo integração dos dados da
mastofauna. O estudo define “pequenos mamíferos como todos aqueles que são amostrados por meio de
armadilhas de interceptação-e-queda ou por armadilhas de contenção viva. Todos os demais mamíferos
terrestres são considerados mamíferos de médio e grande porte”. Ainda segundo o EIA, as espécies
registradas por mais de uma técnica de amostragem foram qualificadas em ambas as categorias (por
exemplo, o gênero Didelphis). Ainda segundo o EIA “Nas análises globais, entretanto, apenas uma das
formas de amostragem é considerada”, no entanto não foram localizadas análises globais da mastofauna, foi
apenas apresentada uma “análise consolidada” para cada grupo da mastofauna.

A maneira e com que os dados foram apresentados enfatizou as informações individuais de cada campanha,
uma vez que são apresentadas diversas análises a cada campanha, sem haver a devida discussão ou análise
integrada informações consolidadas no item b.6 Análise integrada. Pode-se afirmar que o EIA não apresenta
as discussões suficientes para avaliação de impacto ambiental do empreendimento.

B.1) Mamíferos de Médio e Grande Porte

De acordo com o EIA, os mamíferos de médio e grande porte usualmente incluem espécies de roedores de
maior porte (pacas, cotias e capivaras), lagomorfos (tapitis), ungulados artiodáctilos (veados, porcos-do-
mato) e perissodáctilos (antas), carnívoros, xenartros (tatus, tamanduás e preguiças) e primatas.

Para o levantamento dessas espécies foram empregados censos por observação direta ou indireta, armadilhas
fotográficas, e entrevistas com moradores experientes.

O censo foi realizado por meio de caminhadas 2 vezes por dia (diurna e noturna) de 10 km (5 km de ida + 5
km de volta), em cinco dias consecutivos, totalizando 600 km percorridos nos Módulos RAPELD em cada
campanha. Segundo o EIA foram também realizados censos nas parcelas das Ilhas do rio Ji-Paraná durante 5
dias consecutivos, totalizando 15 km percorridos [(500 m durante o dia + 500 m durante a noite) x 3 Ilhas x 5
dias] por campanha. As armadilhas fotográficas foram instaladas no prolongamento das parcelas terrestres
dos Módulos RAPELD, permanecendo ativas por 5 noites consecutivas. O EIA descreve que foram também
instaladas armadilhas adicionais nos transectos dos módulos, totalizando 1.355 armadilhas nos módulos ao
Final das 4 campanhas. Não foram detalhados os locais dessas armadilhas adicionais, tampouco descritos
eventuais parcelas onde não foi possível realizar a amostragem. A Tabela 5.3.2.1.2.b-4 informa o esforço
amostral empregado para a metodologia de armadilhas fotográficas nas ilhas, totalizando 140 armadilhas
fotográficas (28 câmeras x 5 noites). Cabe destacar que o Plano de Trabalho aprovado previa que as
armadilhas fotográficas “permanecerão ativas por 5 dias consecutivos” (Plano de Trabalho, pág. 17). Ao
reduzir a amostragem para apenas o período noturno, além de reduzir significativamente o esforço, não foi
abrangida toda a possível diversidade, uma vez que a detectabilidade das espécies em cada período
possivelmente seria diferenciada.

Apesar de não previsto no Plano de Trabalho, foram instaladas parcelas de areia a cada 500 m ao longo da
trilha principal de cada Módulo RAPELD, que foram vistoriadas e iscadas diariamente ao longo de 5 dias
consecutivos, totalizando o esforço de 300 parcelas x dias por campanha.

Foram, ainda, realizadas “entrevistas com moradores experientes e familiarizados com a fauna silvestre”.

Resultados
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Segundo o estudo, ao longo das quatro campanhas de amostragem de mamíferos de médio e grande porte na
AID, foram registrados 4.608 indivíduos, pertencentes a 64 espécies distribuídas em 23 famílias e 9 ordens.
A Ordem Primates foi a que apresentou a maior riqueza, com 17 espécies distribuídas em cinco famílias,
seguida pela ordem Carnivora, com 14 espécies e quatro famílias.

A listagem das espécies, bem como seu status de conservação e de endemismo, foi apresentada na Tabela
5.3.2.1.2.b-54. O EIA informa que foram consultadas as seguintes listas de espécies ameaçadas: IUCN,
2014; CITES, 2015 e MMA, 2014. Neste ponto, é importante ressaltar a data de protocolo do presente
estudo: 28 de novembro de 2019 (Carta CE-EPG-0045/2019 - SEI 6510513). Dessa forma, é de se esperar
que os status de ameaça estariam desatualizados. Tal fato foi comprovado por esta análise que verificou
alguns exemplos: o tapeti (Sylvilagus brasiliensis) é considerada pelo EIA LC (menos preocupantes - IUCN),
mas seu status atual é EN (em perigo); o sauim (Mico nigriceps) é considerado pelo EIA DD (dados
insuficientes - IUCN), mas seu status atual é NT (quase ameaçada); a lontra (Lontra longicaudis) é
considerada pelo EIA DD (dados insuficientes - IUCN), mas seu status atual é NT (quase ameaçada).
Ressalta-se que esta análise realizou a conferência de apenas uma amostra das informações apresentadas na
Tabela 5.3.2.1.2.b-54, sendo de extrema importância que as informações apresentadas sejam rigorosamente
revisadas para que reflitam a realidade atual desses táxons.

Pelos dados apresentados pelo Estudo, “15 espécies classificadas com algum grau de ameaça de extinção,
entre elas estão os felídeos: o gato-maracajá (Leopardus wiedii), a onça-pintada (Panthera onca), a onça-
parda (Puma concolor), o gato-do-mato-pequeno (Leopardus tigrinus) e a jaguatirica (Leopardus pardalis),
os primatas macaco-de-cheiro (Saimiri ustus), o macaco-aranha (Ateles chamek), o macaco-barrigudo
(Lagothrix cana), o sagui-branco (Mico rondoni) e o cuxiú-de-nariz-branco (Chiropotes albinasus), o tatu-
canastra (Priodontes maximus), a lontra (Lontra longicaudis), o tamanduá-bandeira (Myrmecophaga
tridactyla), a anta (Tapirus terrestris) e o queixada (Tayassu pecari). Dentre estas espécies destacam-se três
espécies classificadas como ameaçadas de extinção em todas as listas consultadas, o gato-maracajá
(Leopardus wiedii), a onça-pintada (Panthera onca) e o tatu-canastra (Priodontes maximus).”

Dentre as espécies ameaçadas de extinção citadas no estudos, o EIA destaca as espécies gato maracajá
(Leopardus wiedii), a onça-pintada (Panthera onca), o gato-do-mato-pequeno (Leopardus tigrinus), a
ariranha (P. brasiliensis), e o tatu-canastra (Priodontes maximus), por estarem presentes nas três listas
consultadas. Foram feitas considerações sobre características das espécies, sua distribuição e fatores de
ameaça. No entanto não foi feita correlação dessas espécies com o ambiente da AID, com os locais de
registro, tampouco com os possíveis impactos do empreendimento. Deve-se apontar também, que não foram
discutidas outras espécies importantes, com status de ameaça “em perigo”.

Segundo o EIA foram registradas 21 espécies consideradas endêmicas do bioma Amazônico. Apesar do EIA
citar as espécies endêmicas da amazônia, não são consideradas as áreas de endemismo presentes na região. A
informação sobre espécies endêmicas da amazônia é importante, no entanto, ao citar apenas esse bioma para
tratar de endemismo, o estudo apresenta informações incompletas.

As comunidades de animais e plantas não são homogêneas na Amazônia. A região é um mosaico de distintas
Áreas de Endemismo (AE) separadas pelos principais rios, cada uma com suas próprias biotas e relações
evolutivas (SILVA et al., 2005 - SILVA, J. M. C.; RYLANDS, A. B.; FONSECA, G. A. B. O destino das
áreas de endemismo da Amazônia. MEGADIVERSIDADE, v.1, n.1, p. 124-131. 2005.). Estudos
biogeográficos de vertebrados terrestres embasaram o reconhecimento de oito áreas de endemismo na
amazônia: Tapajós, Xingú, Belém, Rondônia, Napo, Imeri, Guiana e Inambari (SILVA et al., 2005). Dessa
forma, as áreas de endemismo da amazônia deveriam ter sido considerados no presente EIA.

Adicionalmente, divergências graves de informações foram observadas ao se comparar as informações
prestadas na “Análise Consolidada” as apresentadas ao longo dos resultados das campanhas.

Em um primeiro momento, foi comparada a listagem final dos mamíferos de médio e grande porte
registrados ao longo das 4 campanhas (Tabela 5.3.2.1.2.b-54) com as Tabelas 5.3.2.1.2.b-8 (1 campanha -
vazante), 5.3.2.1.2.b-20 (2 campanha - seca), 5.3.2.1.2.b-32 (3 campanha - enchente) e 5.3.2.1.2.b-44 (4
campanha - Cheia) que traziam as listagem dos registros de cada campanha. Surpreendentemente, foi
verificada por verificada por esta análise a ausência de 6 (seis) táxons na listagem final apresentada na
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“Análise Consolidada” EIA. Ressalta-se que não foram localizadas ao longo do texto justificativas para tal
fato.

Didelphis sp.: total de 10 exemplares do gênero Didelphis sem identificação ao nível de espécie foram
registrados em todas as campanhas: 5 (1 campanha - 1C), 1 (2 campanha - 2C), 1 (3 campanha - 3C) e
3 (4 campanha - 4C) registros, pelas metodologias de armadilhas fotográficas, parcela de areia e
encontro ocasional no M1 M3 e M4).
Didelphis imperfecta: total de 4 registros dessa espécie endêmica, nas campanhas de seca (2 registros
em armadilha fotográfica) e vazante (1 registro por armadilha fotográfica e 1 por censo).
Alouatta sp: 4 exemplares do gênero Alouatta sem identificação ao nível de espécie foram registrados
na campanha de seca (um registro por censo e um por encontro ocasional) e de enchente (2 registros
por censo)
Alouatta belzebul: um registro na campanha de enchente por busca ativa. O registro da espécie é
mencionado no texto. Ressalta-se que a espécie é considerada vulnerável pela IUCN, lista MMA
(2014) e livro vermelho (2018), está na Cites II e não teria ocorrência conhecida na área do
empreendimento.
Alouatta seniculus: total de 4 registros, sendo 3 na campanha de vazante por observação indireta nos
M3 M4 e M2 e um registro na campanha de cheia em um ponto extra. O registro da espécie é
mencionado no texto. Ressalta-se que, segundo informações do próprio EIA, a espécie é endêmica da
amazônia e está na Cites II (Tabela 5.3.2.1.2.b-44).
Saguinus fuscicollis: o táxon foi registrado nas campanhas de seca (8 por censo, 6 por encontro
ocasional no M6, M2 e M5), enchente (6 por censo e 2 por outros métodos no M6, M2 e M5) e cheia
(3 por censo e 10 encontros ocasionais no M2, M5 e pontos extras). Cabe destacar que na campanha de
vazante foi apresentado o registro do táxon Saguinus fuscicollis weddelli (1 campanha - 7 registros no
M6, M2 e M5), não havendo qualquer consideração no texto acerca da possibilidade de se tratar do
mesmo táxon. O táxon Saguinus fuscicollis weddelli foi listado na “análise consolidada” e, segundo as
Tabelas 5.3.2.1.2.b-55 e 5.3.2.1.2.b-57, teve um total de 177 registros ao longo de todas as campanhas
(23 na 1C, 51 registros na 2C, 63 registros na 3C e 40 registros na 4C).

É importante destacar que parte das espécies supracitadas são endêmicas da Amazônia e estão listadas nas
listas de espécies ameaçadas.

Ao avaliar as tabelas e listagens de espécies apresentadas no estudo, também foram detectadas discrepâncias
de informações, como por ex. o caso supracitado do táxon Saguinus fuscicollis weddelli que apesar de ser
descrito apenas na primeira campanha, com um total de 7 registros, é apresentado na análise consolidada
com um total de 177 registros, com amostragens em todas as campanhas. Mesmo que o EIA tenha agrupado
os registros de Saguinus fuscicollis weddelli e Saguinus fuscicollis weddelli, conforme já discutido neste
parecer, as informações apresentadas nos resultados das campanhas mostram um total de apenas 42 registros.

Não cabe a esta análise a conferência minuciosa de todas as informações prestadas no Estudo, pois parte-se
do pressuposto que um EIA-RIMA deveria ser um trabalho de excelência e que o empreendedor fornece
informações exatas. No entanto, de modo a conferir se o caso citado no parágrafo acima seria um erro
pontual foram conferidos os números de registro de mais alguns táxons. Para tal foram selecionados 7 táxons
para a conferência: o macaco aranha (“Em perigo” - IUCN e “vulnerável” MMA), o macaco barrigudo (“Em
perigo” - IUCN e MMA), a queixada (“vulnerável” IUCN e MMA), o quati, o tamanduá, a onça pintada
(“Quase Ameaçado” - IUCN e “vulnerável” MMA) e a capivara. Desses, apenas os dados apresentados para
o tamanduá não apresentaram informações conflitantes. Para os demais foram detectadas discrepâncias
grosseiras:

Para o macaco aranha (Ateles chamek - Primates) as tabelas apresentadas na “Análise Consolidada”
indicam um total de 270 registros para a espécie (Tabelas 5.3.2.1.2.b-55 e 5.3.2.1.2.b-57), com 43, 29,
83 e 115 registros em cada uma das campanhas. No entanto, na avaliação das campanhas
individualmente são descritos 14 (1C - 5.3.2.1.2.b-06), 14 (2C - 5.3.2.1.2.b-18), 27 (3C - 5.3.2.1.2.b-
30) e 36 (4C - 5.3.2.1.2.b-42) registros, totalizando 91 registros.
Para o macaco-barrigudo (Lagothrix cana - Primates) as tabelas apresentadas na “Análise
Consolidada” indicam um total de 282 registros para a espécie (Tabelas 5.3.2.1.2.b-55 e 5.3.2.1.2.b-
57), com 57, 67, 61, 97 registros em cada uma das campanhas. No entanto, na avaliação das
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campanhas individualmente são descritos 8 (1C - 5.3.2.1.2.b-06), 9 (2C - 5.3.2.1.2.b-18), 13 (3C -
5.3.2.1.2.b-30) e 15 (4C - 5.3.2.1.2.b-42) registros, totalizando 45 registros.
Para a queixada (Tayassu pecari - Artiodactyla) as tabelas apresentadas na “Análise Consolidada”
indicam um total de 921 registros para a espécie (Tabelas 5.3.2.1.2.b-55 e 5.3.2.1.2.b-57), com 396,
417, 88 e 20 registros em cada uma das campanhas. No entanto, na avaliação das campanhas
individualmente são descritos 18 (1C - 5.3.2.1.2.b-06), 37 (2C - 5.3.2.1.2.b-18), 21 (3C - 5.3.2.1.2.b-
30) e 19 (4C - 5.3.2.1.2.b-42) registros, totalizando 95 registros.
Para o quati (Nasua nasua - Carnivora) as tabelas apresentadas na “Análise Consolidada” indicam um
total de 36 registros para a espécie (Tabelas 5.3.2.1.2.b-55 e 5.3.2.1.2.b-57), com 22, 5, 2 e 7 registros
em cada uma das campanhas. No entanto, na avaliação das campanhas individualmente são descritos 8
(1C - 5.3.2.1.2.b-06), 4 (2C - 5.3.2.1.2.b-18), 2 (3C - 5.3.2.1.2.b-30) e 3 (4C - 5.3.2.1.2.b-42) registros,
totalizando 17 registros.
Para a onça pintada (Panthera onca - Carnivora) as tabelas apresentadas na “Análise Consolidada”
indicam um total de 32 registros para a espécie (Tabelas 5.3.2.1.2.b-55 e 5.3.2.1.2.b-57), com 17, 7, 2 e
6 registros em cada uma das campanhas. No entanto, na avaliação das campanhas individualmente são
descritos 10 (1C - 5.3.2.1.2.b-06), 4 (2C - 5.3.2.1.2.b-18), 2 (3C - 5.3.2.1.2.b-30) e 6 (4C - 5.3.2.1.2.b-
42) registros, havendo discrepância nas duas primeiras campanhas e totalizando 22 registros.
Para a capivara (Hydrochoerus hydrochaeris - Rodentia) as tabelas apresentadas na “Análise
Consolidada” indicam um total de 54 registros para a capivara. (Tabelas 5.3.2.1.2.b-55 e 5.3.2.1.2.b-
57), com 40, 10, 3 e 1 registros em cada uma das campanhas. No entanto, na avaliação das campanhas
individualmente são descritos 12 (1C - 5.3.2.1.2.b-6), 6 (2C - 5.3.2.1.2.b-18), 3 (3C - 5.3.2.1.2.b-30) e
1 (4C - 5.3.2.1.2.b-42) registros, totalizando 22 registros.

Tais diferenças nos dados apresentados são graves, especialmente no caso das espécies ameaçadas, que são
alvo de maior atenção na avaliação dos impactos causados pelo empreendimento.

Outros erros graves também foram encontrados ao longo do texto, por exemplo, na página 320 do volume
III, o EIA apresenta a informação: “a anta (Hydrochoerus hydrochaeris), que também foi observada na ilha”.
O nome científico apresentado, Hydrochoerus hydrochaeris, se refere à capivara, sendo o nome científico da
anta Tapirus terrestris. Tal erro impossibilita a compreensão das informações, além de, mais uma vez, gerar
insegurança ao leitor.

Em decorrência dos erros acima apontados, da inconfiabilidade dos dados e da impossibilidade de saber
quais dados foram utilizados nas análises estatísticas, este parecer não avaliará os dados quantitativos dos
grandes mamíferos apresentados pelo EIA. Serão, abaixo, apenas tecidas considerações sobre os tipos de
análises apresentadas e os dados qualitativos de presença e ausência de espécies.

Quanto à possibilidade de o Rio Ji-Paraná ser uma barreira geográfica, o EIA aponta que 13 espécies foram
observadas exclusivamente na margem direita e 5 na margem esquerda, mas considera que “terem sido
observados em apenas uma das margens é provavelmente apenas um artefato amostral, já que suas
distribuições englobam regiões mais abrangentes.” Ainda segundo o estudo “Não existem evidência na
literatura de que o rio Ji-Paraná sirva de barreira geográfica para quaisquer destas espécies (exceto para
alguns primatas, ver abaixo)”. Em seguida, o EIA apresenta informações sobre características e distribuições
conhecidas das espécies. Cabe ressaltar que não foram feitas discussões acerca da possibilidade de o rio Ji-
Paraná ser uma barreira geográfica para diferentes populações de uma mesma espécie.

Com base nas informações de distribuição das 18 espécies acima citadas, o EIA faz uma importante
avaliação das espécies que podem ter sua distribuição conhecida ampliada com base nas amostragens desse
levantamento. Tal informação pode demonstrar um significativo aumento no conhecimento sobre a
biodiversidade da região. Desta forma, tal avaliação não deveria ficar restrita às espécies amostradas apenas
em uma margem, deveria ter sido feita uma avaliação sobre todas as espécies amostradas.

Neste contexto, ressalta-se novamente a ausência de base de dados secundários para a região da AII, já
criticada por esta análise no item 4.2.1.1 deste parecer. A análise da mastofauna não incluiu em sua discussão
a listagem de espécies esperada para a região do empreendimento, que foi apresentada no Plano de Trabalho
e que deveria ter sido aprimorada com as informações obtidas para a AII.
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Considerando que diversas dessas espécies que teriam sua distribuição conhecida ampliada tiveram um
número restrito de registros, o EIA deveria, ao afirmar que houve ampliação de distribuição, ter discutido a
possibilidade de ter havido equívocos na identificação dessas espécies, de modo a fornecer informações
confiáveis para a avaliação de impacto ambiental.

Dentre as espécies registradas exclusivamente na margem direita, o EIA afirma haver uma ampliação da
distribuição conhecida do sauá e da cotiara. O sauá (Callicebus moloch), que tem ocorrência conhecida entre
a margem direita do rio Tapajós e a margem esquerda dos rios Tocantins e Araguaia, e teve 13 registros na
campanha de seca. A cotiara (Myoprocta pratti), amostrada nas campanhas de vazante e enchente na margem
direita (6 registros), tinha distribuição conhecida no Peru e, no Brasil, “na bacia amazônica, a oeste do rio
Negro, no norte do rio Amazonas, e a oeste do rio Madeira do Sul”.

O EIA ainda apontava a ampliação de distribuição das duas espécies de quatipuruzinho. Para o Microsciurus
flaviventer, no Brasil, a distribuição incluía “apenas os estados do Amazonas e Acre, a oeste da confluência
entre os rios Negro, Purus e Solimões” e para Sciurillus pusillus a distribuição seria restrita ao “estado do
Amapá, próximo à fronteira com a Guiana Francesa, além das regiões do baixo rio Madeira e baixo e médio
rio Tapajós, incluindo o rio Teles Pires”. No entanto, em consulta ao site da IUCN realizada por essa análise
foi verificado que a distribuição de ambas as espécies, revisadas em 2018 e 2019, já inclui a área da UHE
Tabajara, mostrando mais uma vez que as informações apresentadas no EIA não são atualizadas.

O cachorro-do-mato (Cerdocyon thous) foi observado somente na margem esquerda e sua distribuição
conhecida é, no Brasil, nos biomas Cerrado, Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica e Campos Sulinos. Segundo
o estudo, por já haverem registros dessa espécie no norte do Mato Grosso, região sul da floresta amazônica,
em área impactada por desmatamentos, “é possível que esta espécie esteja ampliando sua distribuição neste
bioma devido ao desmatamento”. Dessa forma, a espécie pode estar restrita à margem esquerda do rio, região
mais atingida pelos desmatamentos na região. Deve-se destacar que, neste caso, deve-se ter cuidado para
impedir o aumento dessa distribuição para a margem direita e outras regiões mais preservadas da região.

Para o tatu-de-rabo grande-mole (Cabassous tatouay), que teve um registro no M2, a distribuição no Brasil
incluía “os estados do Pará, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, e do Espírito Santo até o sul, no Rio Grande
do Sul”, nos biomas “Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e Campos Sulinos”, sendo assim, o EIA também
considera que houve ampliação de sua distribuição conhecida.

Segundo o estudo, dentre as espécies de mamíferos de médio e grande porte registradas na AID, apenas uma
espécie, o tatu-mulita (Dasypus septemcinctus), não foi registrada nem nos Módulos nem nas ilhas. O tatu-
mulita foi registrado por meio de observações ocasionais em áreas extras (2 registros na campanha de cheia).
O seu registro representa outra possível ampliação de distribuição, uma vez que sua distribuição conhecida
não incluía o estado de Rondônia. A localização da área extra onde houve a amostragem, entretanto, não foi
informada.

O EIA reforçou a importância da sazonalidade dos estudos, informando que “em todos os Módulos de
amostragem muitas espécies foram registradas em apenas uma campanha, e um número relativamente baixo
de espécies foi amostrado em duas ou mais campanhas”. Tal dado não significa que estas espécies ocorrem
somente na sazonalidade em que foram registradas, mas pode indicar a sazonalidade de sua maior atividade.

Neste ponto, é importante mais uma vez apontar que o EIA foi falho, não informando e discutindo as
localizações dos registros extras ou a localização exata dos registros. A ausência de informações sobre a
proximidade do rio nas amostragens nos módulos e pontos extras é prejudicial para a caracterização das
comunidades de mamíferos da área e impossibilita a discussão sobre os diferentes usos e diferentes relações
entre essas espécies e desses animais com os diferentes habitats existentes na área. Adicionalmente, deve-se
criticar a ausência de discussão sobre a composição da mastofauna de acordo com a sazonalidade. Nas
diferentes campanhas, o ambiente não somente está sujeito à períodos de inundação, mas também os pulsos
de inundação e alteração na disponibilidade hídrica interferem na disponibilidade de alimentos e abrigos,
alterando as comunidades locais. Espécies com características distintas acabam por ocupar o ambiente em
períodos sazonais distintos. Tal dinâmica das comunidades da AID não foi abordada no estudo. Sem tais
discussões, o EIA não atende ao seu principal objetivo, que é apresentar os subsídios para a avaliação de
impacto ambiental do empreendimento.
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Conforme já discutido neste parecer, as avaliações de riqueza, abundância de espécies, bem como de
diversidade, similaridade dos ambientes e campanhas não foram aqui avaliadas. Tanto pela inconfiabilidade
dos dados apresentados, como pela ausência de testes estatísticos que confirmem as informações constantes
no EIA.

Com relação à suficiência da amostragem, todas as curvas de rarefação apresentadas se mostraram ainda
ascendentes, mostrando que ainda há mamíferos de médio e grande porte a serem amostrados na região.

Importante destacar que, apesar do EIA apresentar tabelas com as informações de metodologias utilizadas
para amostrar cada espécies, tabelas com as campanhas em que ocorreram os registros e tabelas com os
locais de amostragem de cada espécies, não há cruzamento dos dados, não sendo possível uma avaliação
eficiente das informações. Adicionalmente, como já discutido, a informação de proximidade com o rio é de
extrema importância e não é apresentada pelo EIA.

Em suas considerações finais, o EIA apresenta as espécies de ocorrência exclusiva em parcelas que serão
alagadas pelo enchimento do reservatório do AHE Tabajara (Tabela 5.3.2.1.2.b-59): o tatu-do-rabo-mole
(Cabassous sp.), o gato-maracajá (Leopardus wiedii), a lontra (Lontra longicaudis) e os esquilos (Sciurillus
pusillus e Urosciurus spadiceus). Segundo o estudo “essas espécies ocorrem amplamente nas áreas de estudo
e também em diversos ambientes. No caso de Lontra longicaudis é uma espécie preferencialmente de
ambientes aquáticos”.

Mais uma vez esta análise pontua que as discussões do EIA deveriam considerar o fato de que cada ambiente
e/ou habitat oferece recursos específicos, sejam abrigos, locais de reprodução ou fontes de alimentação aos
diversos integrantes das comunidades faunísticas da região, sendo que o uso desses recursos pode ser
sazonal. Assim, os recursos oferecidos por ambientes específicos, como os encontrados na ADA, podem ser
fundamentais para o ciclo de vida de determinadas espécies.

Este pode ser o caso do gato-maracajá (Leopardus wiedii), espécie listada em todas as listas de ameaça e
amostrada apenas duas vezes ao longo do levantamento, na vazante e seca em ambientes da ADA. Assim, é
necessário que haja no EIA uma discussão acerca da importância dos ambientes que serão alagados para e
ecologia dessa espécie.

O registro do quatipuruzinho (Sciurillus pusillus) é destacado pelo EIA como um indicativo de aumento da
sua distribuição conhecida, contradizendo a afirmação do EIA que “essas espécies ocorrem amplamente nas
áreas de estudo”. Segundo consulta realizada por esta análise ao site da IUCN
(https://www.iucnredlist.org/species/19997/22256834), a distribuição atualizada da espécie já inclui a área do
empreendimento, no entanto o fato dessa espécie ocorrer exclusivamente nas áreas que serão alagadas
deveria ser melhor discutido em um estudo de impacto ambiental. Para o esquilo (Urosciurus spadiceus) e o
tatu-do-rabo-mole (Cabassous sp.) não foram fornecidas mais informações ao longo do estudo.

Em nenhum momento o EIA descreve os motivos que levaram à não identificação de indivíduos ao nível de
espécies. Apesar dessa análise compreender que a identificação a esse nível nem sempre é possível, se
tratando de uma área pouco estudada da amazônia, seria necessária uma discussão sobre a possibilidade
desses indivíduos representarem um táxon diferenciado, seja uma espécie ou uma população específica da
espécie já conhecida.

Com relação à pressão de caça, o EIA destaca nas considerações finais que “Apesar da presença de espécies
cinegéticas, não foram identificados registros de ceva ou qualquer ação de caça para fins de alimentação”.
Tal afirmação é contraditória à informação apresentadas com base nos dados da segunda campanha, onde
afirma-se que “na margem oposta (margem esquerda) foram encontrados indícios de caça nessa campanha.
Verificou-se próximo ao Módulo M5 a presença de cevas e armadilhas para mamíferos de médio e grande
porte.”. Esta análise considera que a caça é uma das principais ameaças à mastofauna, e deve ser
corretamente diagnosticada no Estudo.

Por fim, o EIA apresenta as espécies que, por terem menor plasticidade ambiental, podem ser consideradas
bioindicadoras da qualidade ambiental: tatu canastra (Priodontes maximus), tamanduá-bandeira
(Myrmecophaga tridactyla), os primatas (Ateles chamek, Lagothrix cana) e os felídeos (Panthera onca,
Puma concolor).

https://www.iucnredlist.org/species/19997/22256834
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Comentários e recomendações:

Tendo em vista a análise acima descrita, torna-se necessário que os dados apresentados no EIA passem por
uma rigorosa revisão. As análises e discussões apresentadas devem ter embasamento estatístico e trazer
informações relevantes, tanto para a descrição da biodiversidade local, como para a avaliação de impactos. O
texto revisado deve, minimamente:

Corrigir e justificar os erros destacados ao longo da análise (ausência de espécies na análise final,
divergência no número de registros das espécies, distribuição geográfica das espécies, possibilidade de
o rio Ji-Paraná ser barreira geográfica, entre outros). No caso de ser suprimido algum táxon na versão
revisada, tal fato deverá ser justificado;
Revisar endemismos e atualizar as listas de espécies ameaçadas;
Apresentar e considerar nas análises as informações sobre a localização dos registros (módulo, parcela,
ponto extra), especialmente para as espécies registradas na ADA ou em ambientes que possam sofrer
alterações pela formação do reservatório, correlacionando as informações obtidas por meio do
levantamento aos possíveis impactos do empreendimento;
Apresentar a associação da ocorrência das espécies da mastofauna às fitofisionomias, bem como a
distribuição das fitofisionomias em relação à ADA do empreendimento e discutir os efeitos da
formação do reservatório sobre esses ambientes e a mastofauna associada;
Discutir a relevância dos ambientes que possam ser alagados ou sofrer alterações pela formação do
reservatório para a ecologia e ciclo de vidas das espécies, considerando a sazonalidade e a dinâmica
das comunidades locais;
Atualizar as informações sobre os táxons que apresentaram aumento da distribuição conhecida e
apresentar discussão sobre essas espécies e os possíveis impactos da instalação e operação da UHE
Tabajara;
Apresentar as discussões e avaliações dos impactos mencionados ao longo da análise.

B.2) Pequenos mamíferos

Segundo o EIA, os pequenos mamíferos não voadores foram amostrados nas parcelas dos transectos por
meio de armadilhas de contenção e queda - pitfall e armadilhas de contenção viva modelos Sherman e
Tomahawk.

As armadilhas pitfall foram utilizadas em conjunto com as equipes de herpetofauna, conforme descrito no
item a) Herpetofauna do item 5.3.2.1.2 EIA: 10 baldes instalados em formato de L no final de cada parcela
(terrestres e ripárias: total 40 parcelas). Segundo o estudo, o esforço total ao longo das 4 campanhas foi de
6500 armadilhas x noite, devido ao alagamento de parcelas (esforço previsto no plano de trabalho era de
8000 armadilhas x noite), no entanto o estudo precisa detalhar em quais parcelas e módulos não foi possível
a realização de amostragem por pitfalls a cada campanha.

Para as armadilhas de contenção viva, foram utilizadas gaiolas modelos Sherman (de dois tamanhos: 430 x
125 x 145 mm; 300 x 80 x 90 mm) e Tomahawk (430 x 165 x 165 mm), em todas as parcelas terrestres dos
Módulos RAPELD e nas 3 Ilhas do rio Ji-Paraná. Segundo o EIA, “Em cada parcela foram instaladas 6
estações regularmente espaçadas com três armadilhas de contenção viva cada e uma estação com duas
armadilhas, totalizando 20 armadilhas de contenção viva por parcela. Cada estação incluía armadilhas
instaladas tanto no solo (hábitos cursoriais) quanto no estrato arbóreo, sempre que possível”. As armadilhas
foram verificadas somente pela manhã e iscadas novamente por 5 dias consecutivos. Apesar do esforço por
armadilhas de contenção viva ter sido um pouco mais detalhado na Tabela 5.3.2.1.2.b-1, ainda faltaram
informações sobre quais as parcelas não foram amostradas nas campanhas de enchente e cheia.

Resultados

O EIA informa que ao longo das quatro campanhas foram registrados 525 indivíduos pertencentes a 35
espécies de pequenos mamíferos. Destes, 329 indivíduos pertencem a 15 espécies de marsupiais da família
Didelphidae, ordem Didelphimorphia. Os demais, 206 registros, estão distribuídos entre as 21 espécies de
roedores, sendo 13 espécies pertencentes à família Cricetidae e 8 à família Echimyidae.

Apenas 25 dos 35 táxons (71,4%) foram identificados ao nível de espécie. Esta análise considera alto o
número de táxons não identificados a nível de espécie, adicionalmente, considerando o tempo transcorrido
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entre as campanha de campo e a entrega do EIA (entre 5 e 6 anos), esperava-se que avanços fossem feitos na
identificação de espécimes que eventualmente tenham sido coletados em campo, uma vez que o plano de
Trabalho previa a coleta desses indivíduos de identificação duvidosa. O grande número de espécies sem a
correta identificação torna o diagnóstico apresentado no EIA frágil. Dessa forma, o estudo deve ser
atualizado nesse sentido, incluindo justificativas para a não identificação em campo e os esforços na
identificação ex-situ desses táxons.

A Tabela 5.3.2.1.2.b-66 apresentou a lista de espécies de pequenos mamíferos, bem como seu endemismo e
status de conservação. Doze espécies foram apresentadas como endêmicas do bioma amazônico, não
havendo, entretanto, informações sobre áreas de endemismo desse bioma, conforme já discutido na análise
dos mamíferos de médio e grande porte.

Quanto às espécies ameaçadas, o EIA informa que “nenhuma das espécies de pequenos mamíferos
registradas encontra-se listada como ameaçada, quer seja pela lista nacional (MMA 2003), quer seja pela
lista internacional da IUCN ou de comércio de espécies ameaçadas (CITES).” Ressalta-se que as datas de
consulta às listas do MMA (2003), da IUCN (2014) e CITES (2015) tornam os dados desatualizados para um
EIA protocolado em novembro de 2019, especialmente grave é a não consulta à lista MMA 2014, que já
estava disponível à época da finalização das campanhas de campo. Dessa forma, as informações deverão ser
atualizadas.

Com relação às espécies listadas na Tabela 5.3.2.1.2.b-66, é importante destacar que, segundo as tabelas com
os dados da campanha de cheia (4C), foi registrado, por captura ocasional, 1 espécime de Micoureus cf.
demerarae no M1 (Tabelas 5.3.2.1.2.b-50, 5.3.2.1.2.b-51 e 5.3.2.1.2.b-53). Esse indivíduo provavelmente foi
somado aos demais registros de Micoureus demerarae, conforme dados apresentados na Tabela 5.3.2.1.2.b-
70, no entanto não há referência ao táxon no texto.

O EIA descreve que as curvas de rarefação apresentadas continuam em ascensão, assim espera-se que mais
espécies sejam amostradas na área, caso futuros levantamentos sejam realizados.

O EIA aponta que das 25 espécies registradas, 4 não eram esperadas para o bioma amazônico: gambá
(Didelphis albiventris), a catita (Monodelphis kunsi), o rato-do-mato (Pseudoryzomys simplex) e o rato-de-
espinho (Proechimys longicaudatus).

Considerando os 35 táxons amostrados, 13 foram registrados em uma única margem e, “destes 13, seis ainda
carecem de identificação até o nível específico e, desta forma, não é possível fazer asserções sobre sua
distribuição”. Conforme já pontuado, é necessário que haja um esclarecimento sobre esses espécimes não
identificados a nível específico. Para duas destas espécies (Neacomys spinosus e Mesomys hispidus), a
amostragem em apenas uma margem foi considerada pelo estudo um artefato amostral.

As 5 espécies restantes teriam suas distribuições conhecidas ampliadas e, para 4 delas, o EIA considera
possível que a distribuição esteja restrita à margem direita do rio Ji-Paraná: rato-do-mato (Pseudoryzomys
simplex), com um registro no M4 na enchente; rato-da-árvore (Rhipidomys emiliae), com um registro no M1
na enchente; cuíca-lanosa (Caluromys philander), com um único registro no M6 na vazante; gambá
(Didelphis albiventris), com 3 registros na margem direita (M3 M4 e M6, na vazante, cheia e enchente).

Para a catita (Monodelphis kunsi) o EIA afirma haver uma ampliação da distribuição conhecida, porém não é
conclusivo quanto a sua ocorrência apenas na margem direita ou em ambas as margens devido a diferentes
informações sobre sua distribuição disponíveis na bibliografia consultada. A espécie teve um registro na
margem direita (M4 na seca) em uma parcela que será alagada com a formação do reservatório da UHE
Tabajara. Por essa razão, a situação da espécie será melhor discutida ao final da análise sobre os pequenos
mamíferos deste Parecer.

Apesar das informações acima, em suas “Considerações Finais” o EIA afirma, sobre a possibilidade do rio
Ji-Paraná ser uma barreira geográfica, que “ao considerar o grupo como um todo, a maioria dos indícios não
suporta tal afirmativa” e com relação às espécies encontradas unicamente em uma das margens o EIA é
contraditório ao afirmar que são “espécies raras sendo difícil fazer inferências sobre sua distribuição com tão
poucos registros” e que “é possível que suas distribuições estejam restritas a uma das margens do rio”.
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Destaca-se que as informações sobre ampliação de distribuição são importantes e, conforme já discutido
neste parecer, essa avaliação não deveria ficar restrita às espécies amostradas apenas em uma margem. As
espécies Necromys lasiurus e Marmosops pinheiroi, por exemplo, foram amostradas em todas as campanhas
e em ambas as margens, e não possuem ocorrência conhecida na área do empreendimento: Necromys
lasiurus (total de 16 registros) não possui registros no estado de Rondônia e Marmosops pinheiroi (63
registros) possui distribuição conhecida mais ao norte (leste da Venezuela, Guiana, Guiana Francesa, Amapá
e arredores de Belém). As ampliações de distribuição são indicadas nos resultados da segunda campanha
(seca), no entanto as espécies não foram mencionadas na Análise Consolidada.

Adicionalmente, seria importante o EIA elencar eventuais estudos e publicações científicas que tiveram
como origem as informações obtidas ao longo das amostragens de campo. Ressalta-se novamente que as
amostragens ocorreram entre 2013 e 2014, mais de cinco anos antes do protocolo do presente estudo.

As informações dos estimadores de riqueza mostraram que, considerando todos os módulos amostrados, a
riqueza observada em campo foi entre 80% (Jacknife 1) e 88% (Chao 2) da riqueza estimada, conforme já
discutido neste parecer, não foram utilizados os dados secundários da AII. Para os módulos individualmente,
essas porcentagens variaram de 63,4% (M1) e 75% (M2) no estimador Jacknife 1 e entre 38% (M5) e 86,3%
(M4) no estimador Chao 2.

Com relação à abundância, o EIA destacou o número de registros de Marmosops bishopi (cuíca), que foi
consideravelmente maior que o das demais espécies, com duas vezes mais registros que a segunda espécie
mais abundante, Hylaeamys megacephalus (rato-do-mato).

O módulo que apresentou a maior riqueza nas quatro campanhas foi o Módulo M3, com o registro de 23
espécies, seguido pelo Módulo M2, com 20 espécies. Já as maiores abundâncias foram registradas no
Módulo M6, com 142 espécimes e no módulo M3, com 112 espécimes. Com relação aos índices de
diversidade (Alfa de Fisher e H´ de Shannon), os módulos M3 e M4 foram os mais diversos, seguidos pelo
M2. É importante destacar que os módulos M2 e M3 estão no Trecho 1 do reservatório, onde ocorrerá a
maior parte da inundação de habitats, e o M4 está no PARNA dos Campos Amazônicos.

O Módulo M5 foi o com menor número de espécies, 11, e a menor abundância, com 36 registros. Para as
ilhas, a ilha 3 foi a que apresentou a maior riqueza (5 espécies) e a maior abundância (5 registros), todas elas
de roedores. O estudo pontua as espécies mais abundantes em cada modo, no entanto, não faz qualquer
discussão a respeito.

Sobre as análises descritas acima, é importante destacar que as conclusões apresentadas pelo EIA parecem
ter sido baseadas apenas em observação visual subjetiva, sem haver testes estatísticos comprovando as
afirmações apresentadas.

Pelas informações prestadas pelo EIA acerca da similaridade dos pontos amostrais, é informado apenas que
as ilhas, com um esforço amostral muito menor, se destacaram do conjunto de módulos. Entre os módulos, o
M5 se mostrou o menos similar aos demais. Para a análise de similaridade o EIA informa que a maioria dos
agrupamentos formados “não parece seguir o que seria esperado baseado nas similaridades florísticas entre
as parcelas (Figura 5.2.3.2.d.2-1, do relatório de vegetação)”.

Para as análises temporais, o estudo agrupou as campanhas de vazante e de seca como "período de seca" e de
enchente e de cheia como "período de cheia". Tal agrupamento pode mascarar eventuais comportamentos
sazonais da fauna e deve ser utilizado com critério. Adicionalmente, o texto costuma referenciar as
campanhas exclusivamente pela sua numeração, quando a sazonalidade em que ela foi executada seria de
maior importância no contexto do estudo.

Cabe destacar que em nenhuma das análises foi realizado tratamento dos dados em função do esforço, além
de não haver testes estatísticos que comprovem as informações detalhadas ao longo do texto.

É necessário que as análises realizadas ao longo do estudo tragam informações importantes, tanto para a
descrição da biodiversidade local, como para a avaliação de impactos. Notou-se ao longo do diagnóstico
análises que não trouxeram informação relevante para o estudo e a ausência daquelas que poderiam trazê-la.
Adicionalmente quase nenhuma das informações apresentadas foi acompanhada de uma discussão voltada
para a análise de impacto ambiental.
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Com relação à abundância, observa-se que mais registros foram feitos, em todos os Módulos e Ilhas, no
período da seca (campanhas de vazante e seca). De modo a exemplificar a importância da sazonalidade dos
estudos, o EIA informa que 17 espécies e 48,6% do total de registros foram registradas exclusivamente em
uma única campanha, sendo que nove das espécies referem-se a táxons que carecem de identificação até o
nível de espécie. Desta forma, segundo o EIA, “é possível que, após a correta identificação destes espécimes,
estes valores sejam alterados”. Considerando que o Plano de trabalho previa a coleta dos indivíduos cuja
identificação em campo é duvidosa e o tempo transcorrido entre as campanha de campo e a entrega do EIA
(entre 5 e 6 anos), é necessário que o EIA seja atualizado com a correta identificação dos espécimes ou
justificativa para sua não identificação.

Quanto às espécies de pequenos mamíferos considerados bioindicadores da qualidade ambiental, o EIA
sugere duas espécies de ratos do mato: Euryoryzomys nitidus e Hylaeamys megacephalus que seriam
encontradas apenas em florestas bem preservadas.

Conforme já discutido anteriormente, o EIA não apresenta as informações de localização das parcelas em
que ocorreram os registros da mastofauna. Sobre o tema, o EIA apenas informa que “dois únicos táxons
foram registrados apenas nas parcelas que serão alagadas com o enchimento do reservatório”: Oecomys cf.
roberti e Monodelphis kunsi. Adicionalmente, nas ilhas “foram registradas duas espécies do mesmo gênero
que não foram amostradas em nenhum outro lugar da AID”: Makalata cf. macrura e Makalata didelphoides.

Após consulta às tabelas do estudo, foi verificado que a espécie Makalata didelphoides (rato-coró) foi
registrada por armadilhas de contenção na Ilha 2, durante a campanha de vazante (1 registro - Tabela
5.3.2.1.2.b-14) e no módulo M1 durante a enchente (3 registros - Tabela 5.3.2.1.2.b-38), dessa forma não fica
claro os motivos que levaram o EIA a elencar essa espécie como ocorrendo exclusivamente em ilhas. Cabe
ainda destacar outro erro localizado no estudo, uma vez  que, apesar do EIA afirmar que “enquanto que a
outra espécie, Makalata didelphoides, foi registrada exclusivamente na Ilha 2, em duas campanhas distintas
(uma no período de seca e outro na cheia)”, não foram localizados os registros dessa espécie nas campanhas
de seca ou de cheia.

Segundo o estudo, Oecomys cf. roberti, “carece de identificação no nível específico e, consequentemente,
não é possível fazer asserções sobre sua biologia” e que a “a correta identificação desta espécie pode fazer
com que ela deixe de ser restrita às parcelas alagadas”. No entanto, não são apresentadas informações sobre a
possibilidade de identificação desses espécimes, que foram amostrados na campanha de cheia (4C) por meio
de pitfalls e captura ocasional, nos módulos M1 e M2. Cabe a essa análise salientar, que, a não identificação
à nível de espécie, a ausência de informações abre a possibilidade de esta ser uma espécie exclusiva da ADA
do empreendimento e desse táxon ser uma espécie nova são pontos críticos deste EIA. Assim, o EIA deve
apresentar quais foram os esforços em identificar corretamente esses espécimes.

A espécie Monodelphis kunsi (catita) já havia sido citada no estudo por seu registro (um espécime no M4
durante a seca) caracterizar uma ampliação da distribuição conhecida dessa espécie, assim, atenção especial
deve ser dada ao fato que a mesma ter sido registrada exclusivamente em área a ser alagada. Segundo o
estudo, Monodelphis kunsi é uma espécie considerada endêmica do cerrado, rara, com poucos registros
conhecidos, cuja maioria aconteceu em tipos vegetacionais mais abertos. A espécie é classificada como
insetívora-onívora, no entanto pouco ainda se sabe sobre sua biologia, com dados carecendo inclusive sobre
a sua reprodução. Desta forma, o registro da espécie na área de alagamento da UHE Tabajara é de extrema
importância, uma vez que o enchimento do reservatório poderá destruir o habitat de um dos poucos registros
da espécie e um registro de grande relevância, que amplia consideravelmente a área de sua distribuição.

Já a espécie Makalata cf. macrura (rato-coró) teve um único registro na campanha de cheia por meio de
armadilha de contenção na ilha 3. As únicas informações sobre essa espécie é que “as espécies deste gênero
são arborícolas, habitando áreas de várzea ao longo de cursos d’água e em ilhas inundáveis na Floresta
Amazônica, abrigando-se em tocos de árvore”, no entanto nada específico sobre a espécie é mencionado,
tampouco é esclarecido se a ilha 3 será integralmente alagada pelo enchimento do reservatório. Cabe destacar
que, segundo consulta ao site da IUCN (https://www.iucnredlist.org/species/6983/22206578) a espécie
Makalata macrura não possui distribuição conhecida na área do empreendimento. Assim, esse registro torna-
se importante por, assim como nos casos acima, carecer de identificação correta, podendo representar um
novo táxon e/ou a ampliação da distribuição conhecida da espécie Makalata macrura.

https://www.iucnredlist.org/species/6983/22206578
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Comentários e recomendações:

Tendo em vista a análise apresentadas, torna-se necessário que os dados apresentados no EIA passem por
uma rigorosa revisão. As análises e discussões apresentadas devem ter embasamento estatístico e trazer
informações relevantes, tanto para a descrição da biodiversidade local, como para a avaliação de impactos. O
texto revisado deve, minimamente:

Corrigir e justificar os erros destacados ao longo da análise (ausência de espécies na análise final,
possibilidade do rio Ji-Paraná se barreira geográfica, entre outros). No caso de algum táxon ser
suprimido na versão revisada, tal fato deverá ser justificado;
Revisar endemismos e atualizar as listas de espécies ameaçadas;
Apresentar e considerar nas análises as informações sobre a localização dos registros (módulo e
parcela), especialmente para as espécies registradas na ADA ou em ambientes que possam sofrer
alterações pela formação do reservatório, correlacionando as informações obtidas por meio do
levantamento aos possíveis impactos do empreendimento;
Apresentar a associação da ocorrência das espécies da mastofauna às fitofisionomias, bem como a
distribuição das fitofisionomias em relação à ADA do empreendimento, em especial para os ambientes
de campinarana, e discutir os efeitos da formação do reservatório sobre esses ambientes e a
mastofauna associada;
Discutir a relevância dos ambientes que possam ser alagados ou sofrer alterações pela formação do
reservatório para a ecologia e ciclo de vidas das espécies, considerando a sazonalidade e a dinâmica
das comunidades locais;
Atualizar as informações sobre os táxons que apresentaram aumento da distribuição conhecida e
apresentar discussão sobre essas espécies e os possíveis impactos da instalação e operação da UHE
Tabajara;
Esclarecer a identificação taxonômica dos táxons não identificados a nível de espécie (considerando o
tempo transcorrido e a previsão no plano de trabalho de coleta de indivíduos de identificação
duvidosa) ou justificar a impossibilidade de revisão dos táxons não identificados;
Caso a identificação taxonômica definitiva (ao nível de espécie) não seja possível com os espécimes já
coletados e depositados em coleções científicas, para as espécies exclusivas da ADA, proceder
incursões a campo em busca dessas espécies para elucidar a classificação taxonômica e distribuição
espacial;
Sem prejuízo de outros táxons que possam ser evidenciados após as correções do presente estudo,
devem ser esclarecidas e melhor discutidas as espécies: Oecomys cf. roberti (não identificada a nível
de espécie e restrita à ADA),  Makalata cf. macrura (não identificada a nível de espécie, exclusiva da
ilha 3, podendo representar uma ampliação de distribuição conhecida ou um novo táxon), Monodelphis
kunsi (espécie rara, fora de sua área de distribuição conhecida, considerada endêmica do cerrado e
exclusiva da ADA) e Makalata didelphoides (possivelmente restrita à ilha 2);
Apresentar as discussões e avaliações dos impactos mencionados ao longo da análise.

B.3) Quirópteros

Segundo o EIA e em acordo com o Plano de Trabalho aprovado, os morcegos foram amostrados por meio de
redes de neblina e através de busca ativa em habitats especiais. A amostragem por redes de neblina foi
realizada somente nas parcelas terrestre, não havendo amostragem em parcelas ripárias ou de ilhas. Foram
instaladas 10 redes de neblina (mist net) com extensão de 12 metros de comprimento por parcela que
permaneceram ativas por 5 horas contínuas durante 2 noites não-consecutivas. O esforço amostral por
campanha foi apresentado na Tabela 5.3.2.1.2.b-2: 28 parcelas amostradas na 1° campanha (vazante), 30 na
2° (seca), 23 na 3° (enchente) e 22 na 4° (cheia). No entanto, não foram apresentadas justificativas pela
redução do esforço ou o detalhamento de onde houve a redução da amostragem.

Além da amostragem nas parcelas dos módulos, foram amostrados morcegos encontrados ocasionalmente
em fendas, abrigos e em habitats especiais por meio de puçás e redes de neblina. Foram amostradas áreas de
pedrais e áreas extras, selecionadas por meio de entrevistas com moradores, tais como sótãos de casas, ocos,
cavernas e outros. Os pontos de amostragem foram listados na Tabela 5.3.2.1.2.b-3 e apresentados em mapa
na Figura 5.3.2.1.2.b-1. É importante observar que a maneira como os pontos foram representados em mapa
não permite identificar os tipos de ambientes, além disso, no mapa da Figura 5.3.2.1.2.b-1 foi identificada a
ausência de pontos citados no texto.
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O estudo destaca as buscas ativas realizadas nos pedrais localizados no rio Ji-Paraná, no entanto, não são
fornecidas informações adicionais sobre esses importantes ambientes, apenas é descrito que “as áreas de
pedrais estavam ativas nos períodos de seca e vazante”. Cabe destacar que esses ambientes também não
tiveram destaque ao logo da apresentação e discussão dos dados obtidos em campo. Para tais ambientes é
importante que sejam discutidas as implicações da formação do reservatório da UHE Tabajara e as
implicações sobre os quirópteros que utilizam esse ambiente.

Houve marcação dos espécimes de quirópteros por meio de anilhas de antebraço somente na quarta
campanha (133 indivíduos marcados - Tabela 5.3.2.1.2.b-49), uma vez que a ACCTMB 237/2013 foi
retificada para a inclusão dessa metodologia em março de 2014.

Resultados

Segundo o estudo, ao longo das quatro campanhas foram registrados 1405 indivíduos de 74 espécies de
morcegos, distribuídos em oito famílias, sendo a família Phyllostomidae a mais representativa (66% das
espécies e 70,7% de todos os registros).

O método de redes de neblina foi o mais eficiente, sendo responsável por 91,5% dos registros, no entanto é
destacada a utilização de outros métodos, que foram responsáveis pelo acréscimo de seis espécies: três por
puçás e as outras três por outros métodos.

As espécies foram listadas na Tabela 5.3.2.1.2.b-60, no entanto após uma comparação com as espécies
listadas nas tabelas Tabela 5.3.2.1.2.b-9 (1 Campanha), 5.3.2.1.2.b-21 (2 Campanha), 5.3.2.1.2.b-33 (3
Campanha) e 5.3.2.1.2.b-45 (4 Campanha), foi verificada a ausência de 4 espécies na listagem da “Análise
Consolidada”, a saber: Uroderma magnirostrum (1 espécime amostrado na 1 campanha), Koopmania
concolor (4 espécimes amostrados na 1 campanha), Carollia brevicauda (6 espécimes amostrados na 1
campanha) e Molossus pretiosus (1 espécime amostrado na 3 campanha).

A Tabela 5.3.2.1.2.b-60 apresentou também as espécies endêmicas e as espécies ameaçadas. Apesar do EIA
destacar que “nenhuma destas espécies aparece listada como ameaçada, quer seja pela lista nacional quer seja
pela internacional, assim como nenhuma espécie consta de nenhum anexo da CITES” uma breve consulta à
tabela apresentada mostra que a espécie Furipterus horrens é considerada Vulnerável pela lista do MMA,
2014 e a espécie Peropteryx trinitatis é considerada DD pela IUCN.

Quanto ao endemismo, o EIA destaca as espécies Cormura brevirostris, Diclidurus scutatus, Platyrrhinus
brachycephalus, Rhinophylla fischerae, Vampyressa thyone e Vampyriscus bidens, no entanto, conforme a
Tabela 5.3.2.1.2.b-60 mais 4 espécies registradas (Peropteryx trinitatis, Chiroderma trinitatum, Mesophylla
macconnelli e Vampyressa brocki) espécies são endêmicas da amazônia. Conforme discutido anteriormente
neste parecer, o EIA foi falho em não considerar as áreas de endemismo do bioma amazônico em sua análise.
Cabe, ainda, pontuar que no estudo não são discutidas as relações dessas espécies com os possíveis impactos
da UHE.

Com relação à suficiência da amostragem, as curvas de rarefação geradas com base nos dados, tanto pelos
dias de amostragem quanto pelo número de registros, mostraram-se “bastante acentuadas”, não havendo
indícios de estabilização. Da mesma forma, as riquezas de espécies registradas não atingiram as estimativas
de riqueza esperada. Neste ponto, como já discutido anteriormente, destaca-se a ausência de dados
secundários da AII sobre a listagem de provável ocorrência na área.

Na 1 campanha (Vazante) foram amostradas 46 ssp e 504 indivíduos, na 2 campanha (seca) foram
amostradas 39 ssp e 408 indivíduos, na 3 campanha (enchente) foram amostradas 43 ssp 246 indivíduos e na
4 campanha (cheia) foram amostradas 42 ssp e 247 indivíduos.

A espécie Carollia perspicillata é a com o maior número de registros, tendo quase três vezes mais registros
que a segunda espécie mais abundante, Nyctinomops laticaudatus, ambas as espécies totalizam mais de 40%
do número total de registros de morcegos para a AID. A espécie N. laticaudatus teve a maior parte de seus
registros em pedrais. No outro extremo 17 espécies foram registradas uma única vez, 11 espécies registradas
duas vezes.
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As análises realizadas no estudo focaram na “Distribuição Espacial” das espécies entre os diferentes módulos
e na “Distribuição temporal” das espécies considerando as campanhas. Para tal foram realizadas análises de
riqueza, abundância, diversidade, similaridade, equitabilidade e suficiência amostral. Tais análises, apesar de
importantes na caracterização da fauna da região ficaram aquém do que é esperado para um Estudo de
Impacto Ambiental, que é a avaliação dos possíveis impactos que a implantação e operação da UHE teriam
sobre aquele ambiente. Não foram consideradas questões como a influência da fauna local pelo regime de
cheia e seca do rio e as potenciais alterações previstas nessas comunidades em função da formação do
reservatório.

As análises espaciais focaram exclusivamente nos diferentes módulos e não na distância com o rio ou na
possibilidade de alagamento ou elevação do lençol freático. Adicionalmente, não há clareza sobre quais
seriam as áreas alagadas e não são discutidos efeitos de elevação de lençol freático, alteração da vegetação
ou dinâmica da comunidade em função do regime dos rios.

Apenas uma vez em todo o capítulo de mastofauna, nas considerações finais de quirópteros (página 472), são
citadas as parcelas de amostragem que seriam alagadas, não havendo, entretanto, clareza se foram utilizadas
as informações geradas pelo estudo de remanso mais recente.

Segundo o Estudo, dentre os Módulos, os que apresentaram maior riqueza de espécies e maior abundância
foram, respectivamente o M1 (margem direita - 35 espécies) e o M4 (margem direita - 269 registros). Já o
M6 (margem direita) foi o que apresentou a menor riqueza (18 espécies) e a menor abundância (60 registros).
O EIA aponta que “O número de espécies observadas nas áreas consideradas como extra, foi maior que o
observado para qualquer Módulo e para as áreas de pedrais” no entanto, deve-se atentar que tal análise não
traz informações relevantes ao estudo, uma vez que esses pontos extras são distribuídos ao longo de toda a
AID e não são detalhadas as informações sobre os mesmos. Ao não apresentar tais detalhamentos o EIA
deixa de fornecer informações que podem demonstrar os possíveis impactos da instalação da UHE.

Segundo o estudo, “O grupo dos morcegos apresentou um tipo bem peculiar de sítio onde foram obtidos
registros para este grupo, que são os pedrais localizados ao longo do rio Ji-Paraná. Para este habitat foram
registradas 19 espécies, das quais cinco foram registradas exclusivamente nestes ambientes. Para outras
quatro espécies que também foram registradas em outros ambientes, o número de registros nos pedrais foi
consideravelmente maior que os obtidos nestes outros locais”. Na sequência, entretanto, não há discussão
sobre a localização desses pedrais e os impactos sobre esses ambientes na formação do reservatório. O EIA
também se mostrou falho ao não citar quais seriam as espécies exclusivas dos pedrais e apresentar uma
discussão sobre as mesmas.  Após consulta à Tabela 5.3.2.1.2.b-61, foi verificado que os seguintes táxons
foram registrados exclusivamente em pedrais: cf. Centronycteris maximiliani (n=7), Peropteryx kappleri
(n=1), Nyctinomops sp. (n=1), Macrophyllum macrophyllum (n=1) e Myotis sp. (n=1). O estudo deverá
fornecer informações específicas sobre esses táxons, seus locais de registros e se esses ambientes serão
alterados ou alagados pelas obras ou enchimento do reservatório.

O EIA apenas destacou apenas três táxons, devido à sua localização “em pedrais no meio do rio Ji-Paraná”,
as espécies Rhynchonycteris naso, Nyctinomops laticaudatus e o táxon Nyctinomops sp.:

Rhynchonycteris naso: registrada em pedrais no meio do rio e também em ambas as suas margens,
com total de 16 registros, sendo 5 em pedrais. Segundo dados secundários citados pelo estudo, essa
espécie é encontrada próximos aos rios, córregos e lagos e tem maior abundância em trecho de igapó.
Nyctinomops laticaudatus: registrada em pedrais no meio do rio e também em ambas as suas margens,
próximo à água. Foi a segunda espécie mais abundante para a AID, sendo que 90% (138 do total de
150) de seus registros ocorreram nos pedrais em cavernas e frestas das rochas. O EIA destaca que “A
grande abundância do molossídeo Nyctinomops laticaudatus foi registrada nas áreas dos pedrais e
abrigos próximos a estas áreas”, que “ os indivíduos desta espécie foram todos registrados nas duas
primeiras campanhas, quando do período da seca e de maior disponibilidade de habitats deste tipo” e
que 96% dos espécimes manejados eram fêmeas grávidas. O estudo, entretanto, não descreve em quais
pedrais essa população foi amostrada, apenas citando que parte dos registros foi feito em um módulo
próximo ao M6 (campanha de seca), e não discute a importância dos pedrais para a reprodução dessa
espécie e quais habitats essa população ocupa ao longo da cheia, tampouco é discutido as possíveis
influências que a formação do reservatório pode ter sobre esses morcegos.
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Nyctinomops sp. (n=1): o EIA informa que este táxon, ainda não identificado até o nível específico, foi
registrado exclusivamente em um pedral no meio do rio. Não são, entretanto, fornecidas maiores
informações sobre esse táxon e se os pedrais nos quais ele foi amostrado seriam alagados com a
formação do reservatório.

O EIA relata a ampliação da distribuição conhecida para diversas espécies, sendo que, para algumas delas,
essa distribuição pode estar restrita a apenas uma das margens do rio Ji-Paraná, conforme descrito a seguir:

Centronycteris maximiliani, teve apenas 1 registro, o EIA descreve que a espécie tem distribuição
conhecida apenas ao norte do rio Amazonas, no entanto em consulta ao Site da IUCN realizada por
esta análise, a distribuição da espécie inclui a AID da UHE Tabajara.
Diclidurus scutatus, com distribuição conhecida no Brasil somente no extremo norte dos estados do
Amazonas e Amapá, teve apenas 1 registro.
Anoura caudifer, sem distribuição conhecida na bacia amazônica. O EIA sugere que não há porque
inferir que a distribuição esteja restrita a uma única margem do rio JiParaná.
Lophostoma carrikeri, sem distribuição conhecida na bacia amazônica. O EIA sugere que a espécie
pode estar restrita a margem esquerda do rio Ji-Paraná.
Micronycteris microtis, com distribuição conhecida apenas ao norte do estado de Rondônia. O EIA
sugere não ser possível inferir se o rio é uma barreira a distribuição desta espécie.
Artibeus concolor, teve sete registros, sendo todos em duas parcelas adjacentes de um único Módulo.
O EIA não detalha sua distribuição conhecida e sugere que a espécie pode estar restrita
geograficamente. Em consulta ao Site da IUCN realizada por esta análise, a distribuição da espécie
inclui a AID da UHE Tabajara.
Dermanura cinerea apresenta uma distribuição disjunta na América do Sul, com uma lacuna de
distribuição entre duas áreas de distribuição conhecida, que inclui o estado de Rondônia, teve apenas
dois registros na área. O EIA sugere que a espécie não está restrita a uma das margens.
Dermanura glaucus distribui-se, no Brasil, apenas no Amapá, teve 2 registros na parcela 1 do Módulo
na AID na margem esquerda, que será alagada pela formação do reservatório. O EIA sugere que esta
espécie possa estar restrita a margem esquerda do rio Ji-Paraná.
Thyroptera tricolor, com 3 registros no mesmo ponto de amostragem, o EIA descreve que a
distribuição da espécie não alcança o estado de Rondônia. Em consulta ao Site da IUCN realizada por
esta análise, a distribuição da espécie inclui o estado de Rondônia e a AID da UHE Tabajara.

Nota-se, portanto, que apesar de alguns registros serem importantes para a descrição da distribuição das
espécies, especialmente para Diclidurus scutatus, Anoura caudifer, Lophostoma carrikeri, Micronycteris
microtis, Dermanura cinerea e Dermanura glaucus, é necessário que as informações do EIA sejam
atualizadas.

Os testes de similaridade mostraram que os módulos se agruparam em agrupamentos com valores baixos de
similaridade, todos inferiores a 0,5. Segundo o EIA, os testes de similaridade por parcelas formaram poucos
agrupamentos que recuperaram as informações relacionadas às formações vegetais de cada área.

Para as análises temporais, o estudo agrupou as campanhas de vazante e de seca como "período de seca" e de
enchente e de cheia como "período de cheia". Tal agrupamento pode mascarar eventuais comportamentos
sazonais da fauna e deve ser utilizado com critério. Adicionalmente, o texto costuma referenciar as
campanhas exclusivamente pela sua numeração, quando a sazonalidade em que ela foi executada seria de
maior importância no contexto do estudo.

Cabe destacar que em nenhuma das análises foi realizado tratamento dos dados em função do esforço, além
de não haver comprovação estatística das informações detalhadas ao longo do texto.

Além disso é importante que as análises realizadas ao longo do estudo tragam informações importantes, tanto
para a descrição da biodiversidade local, como para a avaliação de impactos. Notou-se ao longo do
diagnóstico análises que não trouxeram informações relevantes para o estudo e a ausência daquelas que
poderiam trazê-las. Adicionalmente quase nenhuma das informações apresentadas foi acompanhada de uma
discussão sobre a caracterização das comunidades ou os impactos ambientais.

Comparando as espécies que foram registradas exclusivamente em um período, observa-se que nos Módulos
M1 e M4 houve mais espécies registradas exclusivamente na seca, enquanto que nos Módulos M3 e M6



28/03/2022 14:14 SEI/IBAMA - 7948435 - Parecer Técnico

https://sei.ibama.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=9045799&infra… 54/203

houve mais espécies registradas no período da cheia. Não há, entretanto, discussão sobre a distribuição
sazonal das comunidades na área de estudo.

Em adição à ausência das 4 espécies supracitadas na Análise Consolidada, ao se conferir as tabelas com o
número de registros de cada espécie durante as campanhas (Tabelas 5.3.2.1.2.b-10 para a 1C, 5.3.2.1.2.b-22
para a 2C, 5.3.2.1.2.b-34 para a 3C e 5.3.2.1.2.b-46 para a 4C) e os números apresentados na Tabela
5.3.2.1.2.b-63 para a análise consolidada, verificou-se a ocorrência de erros em mais 21 táxons, conforme
descrito a seguir:

Molossus molossus: na tabela da 3C = 2 registros e na consolidada = 3 registros (total das campanhas = 19 e
total da tabela consolidada = 20); Carollia perspicillata: na tabela da 1C = 217 e na consolidada = 223, na
tabela da 3C = 36 e na consolidada = 37 (total das campanhas = 419 e total da tabela consolidada = 426);
Rhinophylla pumilio: na tabela da 4C = 4 e na consolidada = 23 (total das campanhas 63 e total da tabela
consolidada 82); Diaemus youngii: tabela da 4C = 4 e na consolidada = 2 (total das campanhas 5 e total da
tabela consolidada 2); Glossophaga soricina: tabela da C1 = 7, na consolidada = 2; na tabela da 4C = 6 e na
consolidada = 4 (total das campanhas 21 e total da tabela consolidada 18); Lophostoma brasiliense: na tabela
da 4C = 15 e na consolidada = 2 (total das campanhas 15 e total da tabela consolidada 2); Lophostoma
silvicolum: na tabela da 4C = 2 e na consolidada = 15 (total das campanhas 49 e total da tabela consolidada
62); Micronycteris microtis: na tabela da 4C = 3 e na consolidada = 1 (total das campanhas 3 e total na tabela
consolidada 1); Mimon crenulatum: na tabela da 4C = 5 e na consolidada = 3 (total das campanhas 34 e total
na tabela consolidada 32); Phylloderma stenops: na tabela da 4C = 8 e na consolidada = 3 (total das
campanhas 10 e total na tabela 5); Phyllostomus discolor: na tabela da 4C = 6 e consolidada = 5 (total das
campanhas 11 e total da tabela 10); Phyllostomus elongatus: na tabela da 4C = 23 e na consolidada = 8 (total
das campanhas 60 e total da tabela consolidada 45); Phyllostomus hastatus: na tabela da 4C = 3 e
consolidada = 6 (total das campanhas 11 e total da tabela consolidada 14); Tonatia saurophila: na tabela da
4C = 1 e tabela consolidada = 4 (total das campanhas 9 e total da tabela consolidada 12); Trinycteris nicefori:
na tabela da 4C = 2 e na consolidada = 1 (total das campanhas 3 e total da tabela consolidada 2); Artibeus
concolor: não consta na tabela da C1 e na consolidada = 4 (total das campanhas é 3 e o total da tabela
consolidada 7); Artibeus planirostris: na tabela da C3 = 1 e na consolidada não consta ( total das campanhas
12 e total na tabela é 11); Mesophylla macconnelli: na tabela da 4C = 1 e na consolidada = 2 (total das
campanhas 9 e total na tabela é 10); Uroderma bilobatum: na tabela da 4C = 2 e na consolidada = 3, na
tabela da 1C = 8 e na consolidada = 9 (total das campanhas 14 e total da tabela consolidada 16); Vampyressa
thyone: na tabela da 4C = 1 e na consolidada = 2 (total das campanhas 2 e total da tabela consolidada 3);
Vampyriscus bidens: na tabela da 4C = 3 e na consolidada = 2 (total das campanhas 9 e total da tabela
consolidada 8).

Ainda, o táxon Lonchophylla cf. thomasi, foi registrado na 1C com 3 indivíduos, não havendo qualquer
menção no texto sobre a confirmação do táxon. Já Lonchophylla thomasi aparece na 2C com 9 registros, na
3C com 6 registros e valores diferentes na 4C, dependendo da tabela consultada (Tabela 5.3.2.1.2.b-45 n=6 e
Tabela 5.3.2.1.2.b-46 n=2). Na tabela consolidada (Tabela 5.3.2.1.2.b-63), apenas os números referentes às
campanhas 2C e 3C estão adequadas ao apresentado nas campanhas, não sendo possível saber qual o número
de total de registros que o táxon teve. Ainda com relação a possíveis confirmações de espécie, o táxon
Myotis cf riparius teve 1 registro na tabela da 1C e, na tabela consolidada possivelmente esse registro foi
somado aos de Myotis riparius.

Torna-se, portanto, necessário que os dados apresentados no EIA passem por uma rigorosa revisão, que deve
incluir a justificativa para as discrepâncias apresentadas, uma vez que não é aceitável a existência de tantos
erros em um estudo desse porte.

Dentre as espécies de morcegos hematófagos, duas (Desmodus rotundus e Desmodus youngi) foram
registradas na área da AID. Desmodus rotundus é uma espécie comum e de distribuição ampla que pode
trazer grandes prejuízos a pecuária por transmitir raiva a estes animais, em ambientes florestados denota a
presença de grandes mamíferos. Já Desmodus youngi é uma espécie rara, também de ampla distribuição, que
se alimenta preferencialmente do sangue de aves.

Segundo o EIA, após verificação na Secretaria de Saúde do município de Machadinho D’Oeste, foi
verificada a ausência de casos de raiva na região. Não fica claro, entretanto de quando é tal informação,
cabendo atualização caso anterior a 2019.
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Com relação a possíveis espécies bioindicadoras da biodiversidade, o EIA indica 18 táxons, por
apresentarem “hábitos animalívaros, ou seja, alimentam-se desde pequenos invertebrados até vertebrados de
pequeno porte. Estão associadas as florestas mais preservadas, dessa forma, a abundância dessas espécies na
região, indicam um maior grau de preservação florestal”.

Apenas nos últimos parágrafos das considerações finais de quirópteros (página 472), são citadas as parcelas
de amostragem que seriam alagadas: “dentre as 30 parcelas na área da AID que foram amostradas para o
grupo dos quirópteros, sete serão alagadas com o enchimento do reservatório: as parcelas 1 e 5 do Módulo
M2, as parcelas 1 e 2 do Módulo M3, a parcela 1 do M4 e as parcelas 1 e 2 do Módulo M5”. Do total de
registros, o EIA indica que “apenas duas estão restritas a estas sete parcelas alagadas”: Myotis nigricans e
Dermanura glaucus.

Apesar do EIA citar a espécie Myotis nigricans (n=32), o estudo gera confusão ao informar que a espécie
“também ocorreu em áreas que não serão afetadas”, cabendo esclarecimentos sobre os locais de registro da
espécie e se esse locais serão ou não impactados ao longo da instalação e operação da UHE Tabajara. Ainda
sobre a espécie, deve-se destacar que o EIA informa que 65% dos registros foram feitos em pedrais que “que
provavelmente também serão alagados com o enchimento do reservatório”.

Já Dermanura glaucus teve apenas dois espécimes registrados, na campanha de seca, na parcela 1 do
Módulo M2 (alagada). Segundo o EIA, para a espécie, dados biológicos são praticamente ausentes. Para essa
espécie é importante destacar que o seu registro na AID do empreendimento representou uma ampliação da
distribuição conhecida dessa espécie. Assim, é importante que seja melhor avaliada a presença desses
indivíduos na região, que pode representar uma população específica dessa espécie e trazer mais informações
acerca da mesma.

Comentários e recomendações:

Tendo em vista a análise acima descrita, torna-se necessário que os dados apresentados no EIA passem por
uma rigorosa revisão. As análises e discussões apresentadas devem ter embasamento estatístico e trazer
informações relevantes, tanto para a descrição da biodiversidade local, como para a avaliação de impactos. O
texto revisado deve, minimamente:

Apresentar informações (localização e caracterização) sobre o ponto de coleta citado nos resultados da
campanha 3 (pág. 344) como “um tanque de piscicultura próximo ao Módulo M6”. As informações
são necessárias uma vez que não há registro de tanques de piscicultura ao longo do restante do estudo;
Apresentar detalhamento do esforço amostral executado;
Corrigir e justificar os erros destacados ao longo da análise (ausência de espécies na análise final,
divergência no número de registros das espécies, entre outros). No caso de ser suprimido algum táxon
na versão revisada, tal fato deverá ser justificado;
Apresentar e considerar nas análises as informações sobre a localização dos registros (módulos,
parcelas, pontos extras, pedrais), especialmente para as espécies registradas na ADA ou em ambientes
que possam sofrer alterações pela formação do reservatório, correlacionando as informações obtidas
por meio do levantamento aos possíveis impactos do empreendimento;
Revisar endemismos e atualizar as listas de espécies ameaçadas;
Atualizar as informações sobre os táxons que apresentaram aumento da distribuição conhecida e
apresentar discussão sobre essas espécies e os possíveis impactos da instalação e operação da UHE
Tabajara;
Esclarecer a identificação taxonômica dos táxons não identificados a nível de espécie (considerando o
tempo transcorrido e a previsão no plano de trabalho de coleta de indivíduos de identificação
duvidosa) ou justificar a impossibilidade de revisão dos táxons não identificados;
Caso a identificação taxonômica definitiva (ao nível de espécie) não seja possível com os espécimes já
coletados e depositados em coleções científicas, para as espécies exclusivas da ADA, incluindo pedrais
que serão alagados, proceder incursões a campo em busca dessas espécies para elucidar a classificação
taxonômica e distribuição espacial;
Discutir a relevância dos ambientes que possam ser alagados ou sofrer alterações pela formação do
reservatório para a ecologia e ciclo de vidas das espécies, considerando a sazonalidade e a dinâmica
das comunidades locais;
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Apresentar informações sobre os pedrais, incluindo sua localização, previsão de alagamento e espécies
ali registradas, que sejam exclusivas ou que utilizem seus recursos sazonalmente;
Informar a localização e caracterizar possíveis pedrais fora da área de alagamento, caso necessário tais
pedrais deverão ser prospectados em campo;
Sem prejuízo de outros táxons que possam ser evidenciados após as correções do presente estudo,
devem ser esclarecidas e melhor discutidas, sob o ponto de vista da possibilidade de ocorrência de
extinções locais, as espécies: cf. Centronycteris maximiliani, Peropteryx kappleri, Nyctinomops sp.,
Macrophyllum macrophyllum e Myotis sp. (exclusivas de pedrais); Nyctinomops laticaudatus
(utilização dos pedrais para reprodução);  Myotis nigricans (possivelmente exclusiva da ADA) e
Dermanura glaucus (exclusiva da ADA e ampliação de distribuição conhecida);
Apresentar as discussões e avaliações dos impactos mencionados ao longo da análise.

C) Avifauna

Métodos

Segundo o EIA, a avifauna foi amostrada por meio de censos por transecto de varredura, os quais consistiram
em percorrer os 5km de cada módulo registrando as aves avistadas ou escutadas (página 02). O método foi
aplicado por cinco dias consecutivos, ao amanhecer (cinco horas) e entardecer (duas horas). O EIA é confuso
ao descrever a periodicidade das amostragens, pois informa que foram realizadas por cinco dias consecutivos
sempre em dois períodos, mas em seguida afirma que foram realizados em dias alternados. Contudo, ao
calcular o esforço amostral, considera que cada módulo foi amostrado nos períodos da manhã e da tarde,
totalizando sete horas / módulo / dia. De acordo com o EIA, o censo também foi realizado nas parcelas de
250m nas ilhas, ao amanhecer (duas horas). Verificando a amostragem prevista no Plano de Trabalho,
observa-se que o censo estava previsto para ser realizado durante cinco dias consecutivos no período da
manhã (cinco horas). Porém, o censo ao entardecer (duas horas), estava previsto para ocorrer em dias
alternados, totalizando seis horas/módulo.

O EIA reporta a execução de pontos de escuta (página 02), sendo determinados seis pontos em cada um dos
módulos, e um ponto em cada ilha. Cada ponto foi amostrado por 10 minutos, durante cinco dias
consecutivos, registrando-se visualizações e cantos, considerando-se um raio de 50 metros. Com os
resultados, foi calculado o IPA - Índice Pontual de Abundância. Verificou-se que o método foi executado
conforme determinado no Plano de Trabalho. Entretanto, na descrição do esforço amostral do EIA (página
04), o cálculo foi feito considerando somente cinco pontos por módulos, ao invés de seis, como mencionado
anteriormente.

Quanto às redes de neblina, o EIA descreve que, em cada parcela de distribuição uniforme dos módulos,
foram instaladas 10 redes de 12m de comprimento. As redes ficaram expostas por seis horas ao amanhecer,
por três dias não consecutivos (página 03). Verificou-se que o método foi executado conforme determinado
no Plano de Trabalho, sendo ainda acrescentada uma hora à amostragem, pois iniciou uma hora mais cedo
que o previsto.

O EIA ainda descreve que a avifauna foi amostrada por meio de encontros ocasionais, pelos ornitólogos ao
longo das campanhas (página 03). Observa-se que esse método consta no Plano de Trabalho descrito como
"observação direta".

Para a avifauna de hábitos aquáticos e semiaquáticos, o EIA reporta a realização de busca ativa embarcada,
por meio de censos embarcados em cinco transectos com extensão mínima de 5km. Os transectos foram
realizados ao longo do rio Ji-Paraná e em alguns de seus tributários, tanto a montante quanto a jusante.
Segundo o EIA, foram contempladas praias, bancos de areias, margens de rios, ilhas, corredeiras e pedrais,
bem como eventuais áreas de nidificação e barreiros que pudessem ser utilizados por psitacídeos (página 04).
A localização dos cinco transectos embarcados (TE) foi apresentada no Mapa 5.3.2.1.2.c-1 (página 05),
contudo, não foram informadas as coordenadas desses transectos. Observa-se que o método de busca ativa
embarcada foi executado conforme consta no Plano de Trabalho. Contudo, quanto à localização dos
transectos embarcadas, não foi contemplado o trecho final do reservatório (a montante do módulo M4) nem
tributários, conforme previsto no Plano de Trabalho e descrito pelo próprio EIA como executado. Além
disso, o EIA não deixa claro como foram amostrados os pedrais e brancos de areia, se os pesquisadores
desembarcaram nesses locais ou apenas realizaram o censo visual à distância.
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O Plano de Trabalho previa também buscas em duas áreas de pedrais próximos à Vila Tabajara (cerca de
2,5km da Vila) e no eixo do barramento, utilizando-se de puçás e redes para captura de animais, e busca em
eventuais abrigos e ninhos, de forma a conhecer as espécies de aves que utilizam esses locais. A execução
dessa busca não consta no EIA, embora os ambientes de pedrais sejam fortemente impactados com a
implantação do empreendimento.

Quanto à marcação de indivíduos, o EIA relata que as aves capturadas nas redes de neblina foram marcadas
com anilhas do CEMAVE. Verificou-se que essa ação foi executada conforme determinado no Plano de
Trabalho.

Resultados Consolidados

Segundo o EIA, foram registrados 36.748 indivíduos pertencentes a 554 espécies. O EIA afirma que
nenhuma dessas espécies está inserida na lista nacional de espécies ameaçadas. No entanto, 24 estão na lista
da IUCN, sendo 10 classificadas como 'vulneráveis', 13 'quase ameaçadas', e uma 'em perigo' (página 123).
Neste aspecto, observa-se que a lista consultada da IUCN foi do ano de 2014, além de não terem sido
consultadas listas regionais/estaduais (ou justificada a não consulta), sendo essa uma exigência do item 133
do Termo de Referência.

Para demonstrar o esforço amostral empregado, o EIA apresenta as curvas de rarefação, por dias de
amostragem e por indivíduos. Ambas as curvas mostram uma tendência à estabilização (página 124).

O EIA aponta que 70% (388) das espécies são altamente dependentes de ambientes florestados, dos quais
boa parte necessita desses ambientes em alto grau de preservação, indicando que a região se encontra muito
conservada (página 123). O EIA destaca que na área do AHE Tabajara foram observadas muitas espécies
raras ou com poucos registros na amazônia. Esse resultado é atribuído tanto à dificuldade do registro dessas
espécies como à ameaça de extinção que algumas espécies sofrem (página 124).

Quanto aos endemismos, o EIA reporta o registro de 218 espécies endêmicas da Amazônia e 13 endêmicas
do Centro de Endemismo Rondônia, das quais três são restritas ao "mini-centro" de endemismo Madeira-
Aripuanã (Epinecrophylla dentei n=167, Herpsilochmus stotzi n=324 e Zimmerius chicomendesi n=33), e
uma endêmica da campinarana na Amazônia (Xenopipo atronitens n=125). O próprio EIA destaca a
importância para conservação dessas espécies endêmicas desse mini-endemismo devido à restrição de
distribuição e falta de informação acerca dessas espécies recém descritas (página 124). Quanto ao Centro de
Endemismo Rondônia, o EIA informa que 27% encontram-se protegidos (página 125).

Quanto à migração, o EIA identificou 30 espécies com comportamento migratório (página 125), divididas
em dois grupos: espécies que migram do Hemisfério Norte para o Hemisfério Sul (oito espécies, das quais
quatro utilizam áreas alagadas) e espécies que migram dentro do continente sul americano (22 espécies, das
quais três dependem de ambientes aquáticos para a sua sobrevivência, e seis espécies ocorrem em ambientes
florestais).

Quanto às espécies cinegéticas, o EIA menciona que a presença dessas espécies procuradas por caçadores
indica que a área ainda está sob baixo distúrbio antrópico (página 126). No entanto, considera-se que o EIA
não pode inferir que a simples presença dessas espécies signifique que não estão sob pressão, pois poderiam
ser mais abundantes.

Quanto à sensibilidade, o EIA indica que cerca de 70% das espécies são sensíveis a alterações, sendo 157
espécies (28%) classificadas como 'alta sensibilidade', 218 espécies (39%) como 'sensibilidade média' e 177
espécies (32%) como 'sensibilidade baixa'. Contudo, o EIA ressalva que as espécies de baixa sensibilidade
podem englobar as espécies que ocorrem em áreas de campinarana, por viverem em áreas abertas e serem
menos sensíveis a altas temperaturas e viverem fora de áreas florestadas (página 126).

O EIA apresenta, na Tabela 5.3.2.1.2.c-10 (página 127), a abundância de cada espécie registrada. Na coluna
"Status", de acordo com a legenda (página 155), são apresentadas informações quanto a endemismos, se é
migrante ou exótica, classificação de ameaça de extinção de acordo com a IUCN, e a sensibilidade de cada
espécie. Contudo, embora uma das classificações de endemismo constante na legenda seja "MCA –
endêmico do 'mini-centro' de Endemismo Aripuanã-Machado (Ji-Paraná)", observou-se que nenhuma
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espécie da tabela foi enquadrada nesta categoria. Essa informação contradiz o texto do EIA, que destaca
diversas vezes as espécies encontradas pertencentes a esse centro de endemismo (por exemplo: páginas 124,
170, 171).

Segundo o EIA, a análise da abundância de cada espécie mostrou uniformidade na distribuição da
abundância, com poucas espécies de altas abundâncias e poucas espécies com abundância muito baixas,
enquanto a maioria das espécies apresentaram abundâncias médias. Dentre as espécies de baixa abundância
estão três espécies incluídas na lista da IUCN: Agamia agami, Harpia harpyja e Odontophorus gujanensis
(página 156).

O EIA faz uma breve descrição da situação de 42 espécies de interesse para conservação. O EIA destaca o
registro de uma espécie nova e afirma que pelo menos mais um táxon está em estudo (página 156). A espécie
nova é a Hylophilus aff. ochraceiceps, a qual pertenceria ao “mini-centro” de endemismo, onde teriam sido
registrados dois indivíduos (página 162). Contudo, observa-se uma incongruência no EIA, pois essa
informação diverge da apresentada na Tabela 5.3.2.1.2.c-10 (página 150), na qual constam 46 registros na
margem direita e 32 na esquerda. Quanto ao táxon em estudo, apesar de o texto não explicitar, acredita-se
que o EIA referiu-se à Cyanocorax chrysops, sobre a qual o EIA menciona que a forma C. c. diesinguii
parece ser uma espécie válida e endêmica dos enclaves de campinaranas da região, e no Estudo foi
considerada comum em ambas as margens (n=70) (página 162).

A seguir serão destacadas algumas outras dessas 42 espécies apresentadas pelo EIA, e incongruências de
informações observadas no Estudo. Segundo o EIA, Psophia viridis é parte de um complexo de espécies
recém separado, sendo essa espécie restrita ao interflúvio Tapajós-Madeira, é classificada como 'em perigo'
pela IUCN, mas foi especialmente comum na região de estudo (n=20) (página 157). De acordo com a Tabela
5.3.2.1.2.c-10 (página 131), essa espécie foi mais abundante no módulo M5 (n=9), seguido pelo módulo M4
(n=6), módulo M1 (n=4), e módulo M2 (n=1). Contudo, não é possível saber se os registros ocorreram
dentro ou fora da ADA. Herpsilochmus stotzi foi recentemente descrita, sendo endêmica do "mini-centro" de
endemismo Ji-Paraná-Aripuanã, foi abundante em todas as campanhas, sempre associada a campinarana
(página 159). Leptopogon amaurocephalus foi registrada em todos os módulos, é uma espécie bem difundida
na Amazônia, porém ainda não estão claras as relações filogenéticas e o reconhecimento subespecífico;
assim, o EIA considera que a raça da região é a amaurocephalus podendo, no entanto, pertencer à raça
peruvianus (página 160). Xenopipo atronitens é uma espécie especialista de campinarana, tendo apresentado
moderada abundância no estudo (n=125) (página 162). Clytoctantes atrogularis é endêmico do Brasil,
classificado como 'vulnerável' pela IUCN, e apesar de ser considerado raríssimo, foi comum no estudo,
indicando que a região do AHE Tabajara pode ser a área mais importante para a conservação desta espécie
(página 159). Quanto a essa espécie é necessário registrar que foi observada incongruência de informações
no EIA, visto que o texto (página 159) afirma que foi abundante na margem esquerda e um indivíduo foi
registrado na margem direita, enquanto a Tabela 5.3.2.1.2.c-10 (página 141) informa o registro de espécimes
exclusivamente na margem direita (n=19). De toda forma, não é possível saber se os registros ocorreram
dentro ou fora da ADA. As incongruências verificadas tornam-se mais graves considerando o destaque que o
Estudo deu à espécie.

Outra incongruência grave observada foi em relação à espécie Epinecrophylla dentei, pois em vários trechos
o EIA elenca essa espécie como endêmica do "mini-centro" de endemismo (páginas 124, 171), sendo essa
informação corroborada na Tabela 5.3.2.1.2.c-10 (página 141), que indica que todos os indivíduos (n=167)
foram registrados na margem direita; enquanto na página 159 o EIA afirma que essa espécie ocorre nas duas
margens. Novamente, outra incongruência grave e de erro semelhante ocorreu com a espécie  Zimmerius
chicomendesi, pois em vários trechos o EIA elenca essa espécie como endêmica do "mini-centro" de
endemismo (páginas 124, 171); enquanto na página 161 o EIA afirma que a espécie é endêmica do brasil,
especialista de campinarana e teria sido comum nas áreas de campo das duas margens do rio Ji-Paraná, sendo
essa informação corroborada pela Tabela 5.3.2.1.2.c-10 (página 150), que indica o registro nas margens
direita (n=11) e esquerda (n=22). Também foi observada incongruência para a espécie Nonnula rubecula,
pois na página 158 o EIA afirma que a espécie era até então conhecida somente para a outra margem do rio
Ji-Paraná (a 500km da área de estudo), sendo cineracea a forma da espécie na região, e tendo sido registrada
em todas as campanhas. Contudo, na Tabela 5.3.2.1.2.c-10 (página 137), verificou-se que foram registrados
dois indivíduos apenas nas 1ª e 2ª campanhas.
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Quanto às comparações entre os módulos, o EIA não aponta nenhum módulo como mais importante que o
outro (página 162). Contudo, indica que os maiores números de espécies exclusivas foram registrados nos
módulos M2 (23) e M6 (21) (página 163). Embora mencione o número de espécies exclusivas para cada
módulo (variando de 23 a nove espécies), o EIA não testa se há diferença significativa entre os módulos
quanto a esse resultado. Além disso, é necessário frisar que o EIA não informa se foram registradas espécies
de ocorrência exclusiva nas ilhas e nos transectos embarcados, sendo de grande importância para a análise de
viabilidade ambiental a verificação de espécies com ocorrência exclusiva na ADA, especialmente em ilhas,
que serão perdidas com a implantação do empreendimento.

O EIA apresenta gráficos comparando a riqueza (Figura 5.3.2.1.2.c-38) e a abundância (Figura 5.3.2.1.2.c-
39) entre os locais amostrados (páginas 163 e 164). Observa-se que esses dados foram apresentados somente
para módulos e ilhas, não tendo sido incluídos os dados para os transectos embarcados. Novamente, o EIA
não testa se há diferença quanto à riqueza e abundância entre os locais amostrados, sendo a comparação feita
apenas de maneira subjetiva nos gráficos.

Quanto à suficiência amostral, o EIA apresenta curvas de rarefação (página 165), as quais mostram, no geral,
uma tendência à estabilização. Entretanto, observa-se que não foi informado se as curvas foram produzidas
considerando-se o número de dias de amostragem ou o número de indivíduos amostrados. Além disso, a
curva foi produzida para cada módulo, mas não para as ilhas e para os transectos embarcados, nem para a
AID/ADA como um todo.

O EIA apresenta os descritores da comunidade de aves, tanto para cada local de amostragem (módulo e ilha)
e cada campanha, como para toda a AID/ADA (página 166). Observa-se que esses descritores não foram
calculados para os transectos embarcados. Quanto à interpretação dos resultados, o EIA faz apontamentos
quanto a possíveis diferenças sem embasamento estatístico. Por exemplo, cita que os índices de diversidade
menores nas ilhas eram esperados, mas que essas diferenças não são significativas (página 167). Entretanto,
não foi apresentado qual o teste utilizado para refutar a hipótese de existência de diferença. O mesmo pode
ser observado para as comparações da riqueza entre os períodos de chuva e seca (página 167).

A análise de similaridade de Jaccard foi feita, primeiramente, comparando cada um dos módulos e cada uma
das ilhas, não sendo incluídos os transectos embarcados (página 169). Foi observado um agrupamento das
ilhas separado do agrupamento dos módulos. Quanto ao agrupamento dos módulos, o EIA aponta que a
maior similaridade dos módulos M1, M5 e M6 formando um grupo em separado do grupo dos módulos M2,
M3 e M4 reflete a composição florística dos módulos.

A análise de similaridade de Jaccard também foi feita comparando cada uma das parcelas amostrais dos
módulos e das ilhas (página 170). Observa-se que nessa análise foram incluídos os transectos embarcados.
Novamente o EIA aponta que os agrupamentos dos locais amostrados refletiram a fitossociologia. As
parcelas das ilhas formaram um grupo, o qual se mostrou associado ao grupo formado pelos transectos
embarcados. Segundo o EIA, a separação desses grupos se deu devido à presença de espécies de terra firme
nas amostragens nas ilhas. Outro grande grupo formado foi das parcelas dos módulos, o qual se mostrou
subdividido em três grupos, parcelas da floresta aluvial, campinarana e terra firme, com poucas exceções.

O EIA acredita que o rio Ji-Paraná tem se mostrado como divisor biogeográfica para a avifauna, sendo
necessários mais dados para verificar quais espécies são separadas pelo rio (página 171). Entretanto,
observa-se que essa interpretação do EIA não foi claramente justificada e nem testada. Além disso, observa-
se que a verificação da atuação do rio Ji-Paraná como barreira biogeográfica é uma exigência do item 144 do
Termo de Referência.

Já em suas 'considerações finais', o EIA conclui que a riqueza obtida na área é altamente expressiva, e que a
comunidade de aves da região está em excelente estado de conservação, apresentando dezenas de espécies
indicadoras da excelente qualidade ambiental, indicadoras de ausência/baixa pressão de caça, e altamente
sensíveis às alterações ambientais (página 170). Além disso, o EIA destaca que na área de estudo foi
encontrado um grande número de espécies consideradas raras ou com poucos registros para a Amazônia
(página 171).

O EIA é enfático ao registrar que na área do AHE Tabajara foram observadas todas as cinco espécies
descritas em 2013 como endêmicas do "mini-centro" de endemismo, que somente agora estaria sendo
reconhecido: Epinecrophylla dentei (n=167 MD), Herpsilochmus stotzi (n=324 MD), Zimmerius
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chicomendesi (n=11 MD, n=22 ME), Hypocnemis rondoni (n=286 MD) e Tolmomyias sucunduri (página
170/171; dados de abundância da Tabela 5.3.2.1.2.c-10). Entretanto, observa-se mais uma contradição no
EIA, pois até então apenas as três primeiras espécies haviam sido indicadas como pertencentes a esse "mini-
centro" de endemismo (página 124 e página 171 adiante). Já no capítulo de "Considerações Gerais sobre a
Fauna Terrestre", o EIA volta a listar as cinco espécies como endêmicas desse "mini-centro" Madeira-
Aripuanã (página 348). Ainda, observando os dados de abundância dessas cinco espécies na Tabela
5.3.2.1.2.c-10 (página 127), verificou-se que Tolmomyias sucunduri não consta na tabela, que Zimmerius
chicomendesi ocorreu nas duas margens, e que as demais três espécies foram registradas somente na margem
direita.

Ainda quanto às espécies endêmicas do "mini-centro", e EIA ressalta que, por serem recém descritas, a
distribuição dessas espécies é pouco conhecida, mas destaca a necessidade de atenção à conservação de
Herpsilochmus stotzi e Zimmerius chicomendesi, por serem típicas de campinarana. Além disso, o EIA
destaca que o registro de uma nova espécie desse "mini-centro" de endemismo (Hylophilus aff.
ochraceiceps) confirmaria que este não está completamente conhecido (página 171).

Por fim, o EIA enfatiza a importância dos campos amazônicos para a avifauna. O EIA aponta que os
enclaves de campos ou campinaranas, embora sejam pouco representados na Amazônia em geral, abrigam
uma avifauna distinta, que contrasta com a avifauna tipicamente amazônica. Novamente, destaca que foram
registradas em grande abundância no Estudo as duas espécies descritas em 2013 como restritas às formações
de campinaranas do "mini-centro" de endemismo (Zimmerius chicomendesi e Herpsilochmus stotzi),
argumentando que outras espécies possam existir na região, sendo necessários mais estudos nos campos
amazônicos. Também são destacadas as ocorrências de populações isoladas de perdiz (Rhynchotus rufescens)
e codorna (Nothura maculosa), habitando somente áreas abertas. O EIA considera fundamental o estudo
morfológico/genético dos exemplares dessas espécies na região, tendo em vista que as populações mais
próximas estão distantes a centenas de quilômetros ao sul. O EIA conclui que as campinaranas e campos
naturais da região são ambientes únicos, sem conexão com os demais campos amazônicos. Assim, se esses
ambientes forem alterados, não há mitigação possível, devido à sua singularidade, que abriga espécies
endêmicas, incluindo duas espécies de aves que só existem nesses ambientes de campo do redor do rio Ji-
Paraná (página 172).

Comentários e recomendações:

A caracterização da avifauna da região indicou que a área encontra-se muito conservada, sobressaindo-se o
registro da espécie Psophia viridis como especialmente comum na região (n=20), apesar de esta ser
classificada como 'em perigo' pela IUCN; e da espécie Clytoctantes atrogularis também comum no estudo
(n=19), embora seja considerada raríssima e 'vulnerável' pela IUCN, para a qual o próprio EIA indica que a
região do empreendimento pode ser a área mais importante para a conservação desta espécie. Entretanto,
conforme consta na análise, não é possível saber se os registros ocorreram dentro ou fora da ADA.

De uma forma geral, a grande falha do EIA é a ausência de informações quanto à ocorrência das espécies em
relação à ADA e AID do empreendimento. Verificar se as espécies ocorrem fora da área que será diretamente
impactada pelo empreendimento é crucial para a viabilidade ambiental, sendo essa uma exigência dos itens
126 e 146 do Termo de Referência. Ressalta-se que a análise de viabilidade ambiental de um
empreendimento tem como um dos critérios de avaliação a 'insubstituibilidade' da área que será perdida com
a implantação do empreendimento (item 328 do TR), entende-se que a distribuição espacial das espécies é
crucial em um EIA. Ou seja, é imprescindível que um EIA avalie se as espécies que ocorrem na área que será
perdida pela implantação do empreendimento (ADA) também ocorrem fora dela.

Neste sentido, observa-se que a estruturação do capítulo 'análise consolidada' da avifauna contempla, no
início, a apresentação geral sobre espécies de interesse ecológico (raras, endêmicas, migratórias, cinegéticas,
sensíveis) (páginas 123 a 162) e depois a divisão em quatro tópicos: comparações entre módulos (páginas
162 a 165); riqueza, abundância, diversidade, equitabilidade  (páginas 165 a 170); considerações finais
(páginas 170 e 171); e sítios ímpares (página 172). Portanto, nas 50 páginas de discussão consolidada sobre a
avifauna do Estudo de Impacto Ambiental do empreendimento não há um tópico específico sobre a
distribuição das espécies em relação à ADA do empreendimento. Assim, como observado para os demais
grupos da fauna terrestre, em muitas partes do diagnóstico da avifauna, o empreendimento não parece ser
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lembrado, e o EIA caracteriza a fauna da região sem associar sua distribuição com a área afetada pelo
empreendimento.

Além disso, apesar de o EIA destacar a importância dos ambientes de campinaranas e campos naturais para a
avifauna, e esse ser um tema de grande relevância para a análise de viabilidade ambiental de um
empreendimento, é necessário frisar a ausência de associação entre a localização desses ambientes e o
empreendimento. Da forma como apresentado, não é possível ao leitor compreender qual a porcentagem dos
ambientes de campinarana que será perdida com a implantação do empreendimento (ADA) ou sofrerão com
os impactos diretos (AID) ou indiretos (AII). Ainda, não é possível verificar se esses ambientes ocorrem de
maneira semelhante em outros trechos do rio Ji-Paraná, para além do estirão onde o empreendimento está
previsto. Por mais que a amostragem para a caracterização da avifauna da região tenha sido estabelecida
previamente e de maneira sistemática, sendo este um ponto de atenção para a avaliação de viabilidade
ambiental do empreendimento, é crucial a pesquisa dessas espécies em ambientes semelhantes na região fora
da área de influência do empreendimento.

Outro ponto de atenção verificado na análise é quanto à não apresentação de informações quanto aos locais
de reprodução das espécies associadas aos hábitos aquáticos, sendo essa uma exigência do item 150 do
Termo de Referência e um dos objetivos específicos do Plano de Trabalho. Apenas nos resultados separados
por campanha, o EIA relata o encontro de ninhos e ninhegos de aves de hábitos aquáticos em bancos de areia
na segunda campanha (página 53). Foram encontrados ninhegos de urubuzinho (Chelidoptera tenebrosa),
bacurau da praia (Chordeiles rupestris) e peitoril (Atticora fasciata); ovos de acurana (Hydropsalis
climacocerca); juvenis de andorinha do rio (Tachycineta albiventer) e de andorinha do campo (Progne
tapera). Contudo, observa-se que o EIA não indica a localização desses bancos de areia, nem se estão na
ADA do empreendimento. Esse é um ponto de atenção para a análise de viabilidade, pois os bancos de areia
a montante do barramento serão afetados pelo alagamento, enquanto os bancos de areia de jusante serão
afetados por alterações nas dinâmicas de sedimentos e dos níveis de água. Além disso, há de se considerar
que o EIA prevê a utilização de bancos de areia a jusante como áreas de empréstimo para a construção do
empreendimento.

Além destes temas supramencionados, verificou-se que outros temas importantes foram abordados somente
nos resultados de cada campanha separadamente, mas não foram incluídos na análise consolidada, os quais
são listados a seguir.

Nos resultados da primeira (página 32) e terceira (página 83) campanhas, o EIA aponta a elevada abundância
das aves Brotogeris chrysoptera e Pionus menstruus (maitacas) na Ilha 1. Essa abundância foi atribuída à
presença das macrófitas Weddelliana, as quais fazem parte do forrageio dessas aves. Essas macrófitas
ocorrem associadas às rochas das corredeiras e, segundo o EIA, foram encontradas somente nas
proximidades da Ilha 01. Entretanto, observando a Tabela 5.3.2.1.2.c-10 (página 140), verificou-se que
ambas as espécies de aves foram registradas em todas as ilhas, módulos e transectos embarcados e em todas
as campanhas. Dessa forma, não estiveram restritas ao local de presença das macrófitas.

Na segunda campanha (página 53), o EIA relata a observação de geofagia por grupos de psitacídeos. A
ingestão de solos expostos da margem do rio pode ser explicada pela necessidade de a argila neutralizar
compostos tóxicos ingeridos pelos psitacídeos ou pelo fornecimento de minerais importantes.

Nos resultados da quarta campanha (página 110), o EIA indica que a maior riqueza da Ilha 01 pode ser
justificada por ser a mais próxima da margem, sendo a passagem de aves entre as copas da margem e da ilha
mais provável, além de se conectar com a margem em períodos de seca, permitindo recolonizações.

Diante das falhas apontadas neste parecer, a complementação do EIA deve:

Informar a localização dos bancos de areia que foram registrados sendo utilizados para reprodução das
aves, relacionar a localização desses bancos com a ADA do empreendimento, e informar se está
prevista sua utilização como jazida;
Detalhar como foi realizada a amostragem dos bancos de areia, se em conjunto com o método de
transectos embarcados, e em quais campanhas foi realizado;
Apresentar informações sobre as espécies cuja reprodução foi verificada nos bancos de areia e discutir
os impactos sobre as mesmas, informando se a reprodução ocorre em outros locais fora da ADA e
AID;
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Esclarecer sobre as espécies endêmicas do "mini-centro" de endemismo, elucidando as divergências do
EIA apontadas no parecer;
Esclarecer os locais de registro da espécie nova Hylophilus aff. ochraceiceps, e relacionar com a ADA
do empreendimento;
Apresentar e discutir a distribuição espacial das espécies da avifauna em relação à ADA do
empreendimento e ambientes que possam sofrer alterações pela formação do reservatório;
Destacar as espécies de ocorrência exclusiva na ADA e discutir os possíveis impactos sobre as
mesmas;
Apresentar a associação da ocorrência das espécies da avifauna às fitofisionomias, considerando
eventuais endemismos, em especial para os ambientes de campinarana;
Apresentar a distribuição das fitofisionomias em relação à ADA do empreendimento, em especial para
os ambientes de campinarana, e discutir os efeitos da formação do reservatório sobre esses ambientes e
a avifauna associada;
Corrigir todas as falhas de apresentação e de análises indicadas neste parecer.

D) Entomofauna Bioindicadora

No presente EIA, o grupo de entomofauna bioindicadora estudado foi o grupo das borboletas frugívoras. As
borboletas são insetos pertencentes à sub-ordem Rhopalocera da ordem Lepidoptera. Dentre as borboletas,
quatro subfamílias (Biblidinae, Charaxinae, Nymphalinae e Satyrinae) da família Nymphalidae “se
alimentam exclusivamente de frutos fermentados, carnes em decomposição, excrementos e exsudato
fermentado de plantas, denominadas genericamente borboletas “frugívoras” (DEVRIES et al., 1999).
Borboletas frugívoras têm sido utilizadas há algum tempo como modelos para estudos de diversidade
espacial e temporal (e.g. DEVRIES; WALLA, 2001), e mais recentemente foram mencionadas como boas
indicadoras de perturbação antrópica, por apresentarem  respostas rápidas e consistentes mesmo nas
mudanças menos perceptíveis (BARLOW et al., 2007). Além das respostas diretas a mudanças na qualidade
ambiental, borboletas frugívoras também refletem as respostas de outros grupos de invertebrados e
vertebrados. Assim, estes insetos atuam como representantes de outros organismos na avaliação de
perturbação ambiental, podendo ser usadas como “atalhos” para os mesmos (UEHARA-PRADO et al.,
2009). Tais características, aliadas à praticidade de sua amostragem e ao baixo dano causado em suas
populações pelos métodos de coleta utilizados, reforçam a importância do uso dessas borboletas em Estudos
de Impacto Ambiental.”

Para a amostragem desses insetos, foram utilizadas as armadilhas cilíndricas de voal com funil interno do
tipo Van Someren-Rydon (VSR). A metodologia aprovada no Plano de Trabalho previa a instalação de seis
armadilhas VSR em cada parcela terrestre de Módulo RAPELD (M1, M2, M3, M4, M5 e M6) e em cada ilha
(I1, I2, I3). As mesmas deveriam ser iscadas e permanecer ativas por 5 dias consecutivos, com revisões a
cada 24 horas. Dessa forma, o esforço total previsto era de 6 armadilhas VSR x 5 parcelas terrestres x 6
Módulos RAPELD x 5 dias em cada campanha, totalizando 3.600 armadilhas nos módulos e mais 360
armadilhas nas ilhas.

O esforço executado foi apresentado na Tabela 5.3.2.1.2.d-1, onde pôde-se verificar que foi cumprido 84,1%
do esforço previsto. Por campanha, foram cumpridos, respectivamente, 93.9% (1C), 100% (2C), 75,76%
(3C) e 66,67% (4C). Apesar da Tabela 5.3.2.1.2.d-1 mostrar um certo detalhamento sobre o número de
parcelas amostradas por módulo e por campanha, não há descrição de quais foram as parcelas não
amostradas em cada período.

Segundo o estudo, quando não identificadas em campo e soltas, as borboletas capturadas foram fotografadas,
armazenadas em envelopes filatélicos, e depositadas nas coleções do Museu de Zoologia da Universidade de
São Paulo (MZUSP).

Resultados

Ao longo das 4 campanhas, sendo a primeira na estação vazante, a segunda na seca, a terceira na enchente e
quarta na estação cheia, foram registrados 2.560 indivíduos de 132 espécies de borboletas, pertencentes à
família Nymphalidae, subfamílias Satyrinae (72 espécies e 58% dos indivíduos), Biblidinae (37 espécies e
35% dos indivíduos), Charaxinae (18 espécies e 4% dos indivíduos), Nymphalinae e (5 espécies e 3% dos
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indivíduos). Segundo o estudo, as espécies registradas são, em sua totalidade, borboletas de ambientes de
bosque e sub-bosque, encontradas no interior e borda da floresta.

Com relação à sazonalidade, foram registradas 89 espécies e 898 indivíduos na primeira campanha (vazante),
105 espécies e 1202 indivíduos na segunda campanha (época de seca), 51 espécies e 279 indivíduos na
terceira campanha (enchente) e 40 espécies e 181 indivíduos na quarta campanha (cheia). O EIA, na
apresentação dos resultados, não comenta e parece não considerar nas análises os diferentes esforços
empregados nas campanhas. Do total previsto, foram executados 93.9% (1C), 100% (2C), 75,76% (3C) e
66,67% (4C) do esforço. Apenas na análise dos resultados das ilhas o estudo cita esforços amostrais
diferenciados.

Quanto às listas de espécies ameaçadas, assim como no restante do EIA, as informações estão
desatualizadas, tendo sido utilizadas as listas MMA (2014), IUCN (2015) e CITES (Apêndice I) para um
EIA protocolado no final de 2019. Ressalta-se que, além da atualização das listas, deverá também ser
considerada na avaliação das espécies ameaçadas a lista CITES II. Foi informado que Estado de Rondônia
não possui lista estadual de fauna ameaçada.

Das 132 espécies amostradas, 5 corresponderam a um terço do total de indivíduos amostrados: 34% dos
indivíduos são das espécies Pseudodebis marpessa, Taygetis laches, Temenis laothoe, Eunica veronica e
Pseudodebis valentina. Tal padrão, com uma a três espécies mais abundantes se repetiu em todas as áreas
amostrais. Segundo o estudo, esse tipo de resultado é o esperado, uma vez que “em geral comunidades de
borboletas frugívoras neotropicais possuem configurações como esta: poucas espécies abundantes e muitas
raras, caracterizando ambientes de alta diversidade”.

No total, foram encontradas 118 espécies na margem direita e 90 na margem esquerda, sendo que do total de
132 espécies, 12 foram encontradas exclusivamente na margem esquerda e 39 exclusivamente na margem
direita. Adicionalmente, as espécies encontradas exclusivamente em um único local (Módulo ou Ilha)
representam 22% das espécies,

Em atenção ao alagamento de parcelas devido à formação do reservatório, o estudo apresenta que 8 espécies
foram registradas exclusivamente nas parcelas que serão afetadas pelo futuro reservatório (Tabela
5.3.2.1.2.d-21). No entanto, o EIA considera que a restrição a estas parcelas seja apenas um artefato
amostral, uma vez que “nenhuma destas espécies apresentadas são endêmicas da região e nem mesmo são
raras”.

Todas as curvas de rarefação apresentadas (área total, por módulos, por campanhas, por dias de coleta e pelo
número de indivíduos) se mostraram ascendentes, indicando que o número de espécies para a área
aumentaria com novas coletas. Da mesma forma, os estimadores de riqueza mostraram que não foi atingida a
riqueza estimada e, com base na lista de espécies esperadas para a AII, foi registrado 56,65% do total
esperado pelo levantamento secundário de espécies (AII) para sul da Amazônia.

Com base nas informações de diversidade, riqueza, abundância e composição de espécies, o estudo
apresentou avaliação sobre cada módulo, destacando-se as seguintes considerações: Módulo M1:
considerado um dos mais importantes ecologicamente para a assembleia de borboletas ao longo do rio Ji-
Paraná. Módulo M2:  módulo considerado heterogêneo, possivelmente por encontrar-se grande parte inserido
em áreas abertas como cerrados, campinaranas e matas transicionais, abrigando, assim, recursos alternativos
para adultos e para larvas, constituindo uma comunidade diferenciada, e não necessariamente pobre. Módulo
M4:  A ocorrência exclusiva da espécie mais abundante do módulo (112 exemplares de Eunica cuvierii)
indica a importância de áreas abertas e matas transicionais para esta população.

Sobre as ilhas, o estudo comenta o reduzido esforço amostral empregado nas ilhas, quando comparado ao
dos módulos, e destaca que “a limitada ocupação de ilhas em rios amazônicos por borboletas pode ser
explicada pela periódica perturbação causada pelas enchentes naturais do rio”.

Foram realizadas análises comparativas entre a riqueza e abundância de borboletas frugívoras registradas por
campanha por meio de teste ANOVA e teste de Tukey (comparações de médias nos tratamentos). Os
resultados apresentados mostram diferenças significativas quando comparadas a terceira e quarta campanhas
com a segunda e primeira campanhas, mas não entre as duas primeiras ou entre as duas últimas. Como
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justificativa, o EIA informa que o alagamento natural sobre os módulos, os dias chuvosos em si e variações
nas temperaturas contribuem negativamente para a riqueza e abundância de borboletas frugívoras.

As análises de similaridade apresentadas mostram alguns agrupamentos (CCC = 0,86) entre os módulos.
Segundo o EIA, foram agrupados os Módulos M5 e M3, que são áreas que possuem estruturas florestais
muito semelhantes o Módulo M1 por conta da sua comunidade diversificada encontra-se em um ponto
intermediário e o Módulo M2 distancia-se por conta das extensas zonas de vegetação savânica.

Foram apresentadas, ainda, junto aos resultados individuais de cada campanha, análises de composição de
espécies (NMDS, similaridade de Bray-Curtis - 1C - Figura 5.3.2.1.2.d-12, 2C - Figura 5.3.2.1.2.d-23, 3 -
Figura 5.3.2.1.2.d-23 e 4C - Figura 5.3.2.1.2.d-45). Nas campanhas de vazante e seca (1C, 2C) e as análises
mostram que parcelas mais próximas às margens do rio Ji-Paraná tendem a serem agrupadas entre si
independente do Módulo em que estão inseridas, e estas são distintas das demais parcelas. Já nas campanhas
de enchente e vazante (3C e 4C), a análise mostrou que a comunidade tende a se organizar preferencialmente
por Módulos, e não por parcelas, valorizando a diversidade em escalas maiores que 1.000 metros. Tal análise
não foi apresentada ou discutida na análise consolidada do EIA, no entanto, um possível fator que pode ter
levado aos não agrupamento das parcelas próximas ao rio nas campanhas de enchente e cheia, seja o grande
número de parcelas não amostradas nas duas últimas campanhas devido ao alagamento das mesmas. Esta
hipótese, entretanto, não pôde ser melhor avaliada devido à ausência de informações detalhadas sobre o
esforço amostral e à ausência dessa avaliação na “Análise Consolidada” do estudo.

O EIA descreve que, de modo geral, grande parte das espécies registradas são consideradas comuns e
frequentes em florestas amazônicas associadas a grandes rios. Não foram evidenciados sítios ímpares para
reprodução, alimentação, abrigo, criadouro, e corrente de migração ou padrões de distribuição da fauna que
caracterizem o rio Ji-Paraná como uma barreira geográfica para borboletas.

Segundo o estudo, a área como um todo apresenta uma grande heterogeneidade de tipos de fisionomias,
indicando que a qualidade de habitat não deve ser considerada de maneira homogênea, mas avaliada Módulo
a Módulo (em alguns casos, de parcela a parcela). Adicionalmente, o EIA afirma que “muitas dessas
manchas de fitofisionomias (campinaranas, zonas de transição, topos de morros, beiras de igarapés, zonas
ripárias, etc) podem ser essenciais na manutenção de populações de insetos e de toda a fauna e flora
associada, após o início das perturbações ocasionadas pelo empreendimento” e que “essa diferença na
composição dos habitats, e as expressivas influências dos períodos de chuva e estiagem, foram fatores
preponderantes para a grande diversidade de borboletas encontrada nas áreas de influência do
empreendimento”. Tais conclusões são de extrema importância e reiteram as críticas elaboradas por este
parecer ao longo de todos os grupos da fauna: de ser necessária uma avaliação das populações de acordo com
sua interação e dependências dos habitats presentes na área de influência do empreendimento, em especial
aqueles que serão alagados ou terão interferência pelo empreendimento (elevação de lençol freáticos,
intervenções físicas ou aumento no fluxo de pessoas).

Comentários e recomendações:

Cabe destacar que, neste momento de levantamento da fauna, o mais importante para os grupos
bioindicadores é a caracterização das comunidades de borboletas antes das interferências causadas pelo
empreendimento, bem como verificar as interações dessas populações com os diferentes ambientes presentes
na área de influência do empreendimento. Esta análise considera que este objetivo foi atingido, devendo, no
futuro, haver um maior cuidado com a avaliação dos resultados provenientes de diferentes esforços
amostrais.

Dessa forma, entende-se não ser necessária a revisão completa deste item do EIA, sendo apenas necessária a
atualização das listas de espécies ameaçadas e, caso, tenham ocorrido, revisões taxonômicas das espécies
aqui listadas.

No entanto, considerando o tempo transcorrido entre as atividades de campo e uma possível emissão de
licença (que ainda dependerá de revisões e complementações do presente estudo), caso o grupo das
borboletas frugívoras venha a ser selecionado para continuar como grupo bioindicador,  esta análise
considera necessária a realização de novas atividades de campo antes do início das intervenções relativas à
instalação da UHE Tabajara.
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E) Entomofauna Vetora

Métodos

Segundo o EIA, o estudo da entomofauna vetora visa o diagnóstico entomológico de interesse em saúde
pública, permitindo a identificação de impactos e sugestão de medidas mitigadoras, cujo propósito é evitar a
propagação de doenças entre os trabalhadores e a população. Para tanto, objetiva detectar as espécies
potenciais vetoras de mosquitos da família Culicidae, mosquito-palha da subfamília Phlebotominae e
barbeiros da subfamília Triatominae (página 303).

O EIA reporta a realização de três campanhas de amostragem, em setembro/2013, dezembro/2013 e
março/2014 (página 303). Observa-se que a quantidade e época das campanhas atendeu ao Plano de
Trabalho, que determinava a realização de duas campanhas na época chuvosa e uma na época de seca. Ao
comparar a data das campanhas com a sazonalidade regional constante na Tabela 3 do Plano de Trabalho,
verificou-se que a campanha realizada em setembro/2013 contemplou a época de seca, dezembro/2013
representou a enchente, enquanto março/2014 representou a cheia.

Quanto aos locais amostrais, o EIA informa que foram amostradas três zonas, sendo uma a jusante da futura
barragem, uma próxima ao eixo da futura barragem e uma a montante (próximo à Vila Tabajara) (página
303). Observa-se que o Plano de Trabalho foi cumprido quanto a esse quesito.

Para a amostragem dos mosquitos imaturos, de acordo com o EIA, foram utilizadas conchas entomológicas
de 350ml em coleções de águas estagnadas (página 303). Em laboratório, os imaturos vivos foram mantidos
até a emergência dos adultos (página 305). Comparando ao determinado no Plano de Trabalho para essa
amostragem, observa-se que o método realizado está de acordo com o Plano de Trabalho, porém, sua
execução foi descrita de maneira sucinta no EIA, não sendo informados os detalhes. Por exemplo, o Plano de
Trabalho previa que seriam selecionados, no mínimo, cinco potenciais criadouros em cada uma das zonas.
Nas margens de cada criadouro, seriam definidos pontos amostrais a cada 5 metros, não ultrapassando 20
pontos. Em cada ponto, seriam executadas três conchadas à esquerda, três conchadas à frente e três
conchadas à direita. Entretanto, o EIA não informou o esforço amostral executado em campo para essa
técnica.

Para a amostragem de culicídeos e flebotomíneos adultos, o EIA reporta a utilização de armadilhas Shannon,
durante três noites consecutivas em cada área amostral. As armadilhas ficaram expostas por 12 horas na
primeira noite e por 4 horas nas outras duas noites (página 303). Observa-se que esse método foi executado
conforme consta no Plano de Trabalho.

Para a amostragem dos triatomíneos, o EIA relata que foram amostrados por meio de buscas ativas nos
anexos domiciliares das moradias da área de influência e também nas palmeiras babaçu próximas aos
domicílios. Além dessa técnica, eventuais barbeiros coletados nas armadilhas de Shannon seriam incluídos
nos estudos (página 303). Observa-se que, quanto à amostragem de triatomíneos, o Plano de Trabalho apenas
informa que o método seguiria a orientação da SVS.

Por fim, quanto aos métodos, o Plano de Trabalho previa a utilização das fichas de notificação normatizadas
pelo Ministério da Saúde para cadastro de criadouros, captura de alados e captura de imaturos. Tal ação
consta como executada pela equipe do EIA (página 305).

Resultados

Quanto à amostragem de imaturos, o EIA apresenta os resultados por campanha e depois os dados das três
campanhas em conjunto. O número de criadouros amostrados variou entre as campanhas devido às condições
climáticas, totalizando 117 tentativas de coletas. Segundo o EIA, a amostragem dos imaturos resultou na
coleta de 1439 culicídeos, pertencentes a 43 unidades taxonômicas. O táxon dominante foi Aedes fluviatilis
(20,5%), o qual não se destaca entre vetores de patógenos, e é comum no Brasil. O segundo dominante foi o
grupo de espécies reunidas taxonomicamente em Culex (Melanoconion) sp., o qual possui potencial para
veicular arbovírus silvestres (página 311).

Para verificar a disseminação dos mosquitos na região, o EIA calculou o Índice de Positividade (IP) de cada
táxon (página 311). Os dois táxons mais disseminados são aqueles dominantes, Aedes fluviatilis e Culex
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(Melanoconion) sp. O EIA destaca que o táxon Anopheles darlingi, o principal vetor da malária, obteve IP
intermediário por ter sido encontrado em 5 criadouros, enquanto o vetor secundário Anopheles albitarsis s.l.
teve IP mais reduzido por ter sido encontrado em apenas três criadouros (página 313). Quanto à frequência
relativa dessas espécies, observa-se que Anopheles darlingi obteve 1,46% (n=21) e Anopheles albitarsis s.1.
obteve 0,42% (n=6) (Tabela 5.3.2.1.2.e-2, página 310).

Por fim, quanto aos imaturos, o EIA também destaca que foi registrado o táxon Haemagogus baresi (0,9%
frequência relativa, 13 indivíduos), cujo gênero é usualmente vetor do vírus amarílico. Também se registou o
Aedes aegypti (0,21% frequência relativa, três indivíduos), vetor da dengue, o qual foi encontrado em
criadouros em pneus descartados com água da chuva acumulada (página 309).

Quanto à amostragem dos mosquitos adultos, o EIA apresenta os resultados para cada campanha e os dados
de todas as três campanhas, separadamente para cada área amostral, e, por fim, apresenta os resultados
consolidados nas três campanhas nos três locais amostrados.

Considerando os dados das três campanhas, o EIA reporta que, na Área 1 (jusante da barragem), Anopheles
darlingi foi a espécie dominante, com 82,6% de frequência relativa (página 315). Na Área 2 (eixo da
barragem), Anopheles darlingi foi novamente a espécie dominante, com 43,3% de frequência, além de
Psorophora sp. com 25,8% (página 318). Na Área 3 (montante da barragem), Anopheles darlingi foi
dominante com 60,7% de frequência relativa (página 321).

Com os dados das três campanhas nas três áreas amostrais, o EIA obteve o registro de 4011 indivíduos,
pertencentes a 39 táxons, sendo a espécie Anopheles darlingi a dominante absoluta, apresentando 72,7% de
frequência relativa (página 323).

O EIA compila os resultados das amostragens de imaturos e de mosquitos adultos para apresentar os dados
da fauna geral de mosquitos (página 324). Dos 63 táxons identificados, somente um foi dominante
(frequência relativa igual ou maior que 10%), Anopheles darlingi, com 53,9% de frequência. Conforma já
mencionado, essa espécie é a principal vetora da malária na Amazônia. O EIA também destaca a espécie
Anopheles albitarsis s.l., considerado vetor secundário da doença (página 326).

Ademais, o EIA destaca o táxon Psorophora sp., a qual é uma espécie ainda não descrita e, portanto, de
potencial epidemiológico desconhecido. Contudo, relata que o gênero pode veicular arbovírus (página 326).
Após verificação das tabelas apresentadas no EIA, observou-se que esse táxon foi registrado somente na
Área 2 na primeira campanha da amostragem de adultos, sendo bastante abundante (n=216) (Tabela
5.3.2.1.2.e-6, página 317) e, por isso, o segundo mais frequente naquela área (Tabela 5.3.2.1.2.e-7, página
318). Nos dados consolidados das amostragens de imaturos e mosquitos adultos, o táxon foi o sexto mais
frequente (3,96%) (Tabela 5.3.2.1.2.e-11, página 324).

Além desses, o EIA destaca que dos 63 táxons identificados, 23 pertencem ao gênero Culex, que tem
potencial para veicular arbovírus silvestres. Ainda, o EIA chama a atenção para a ocorrência de Aedes
aegypti e Haemagogus baresi, os quais podem veicular a febre amarela, mas menciona que foram raros nas
coletas (página 326), com 0,06% e 0,24% (Tabela 5.3.2.1.2.e-11, página 325). Aedes aegypti é o vetor da
dengue, doença que ocorre no município de Machadinho do Oeste/PR, onde o empreendimento será
implantado (página 326 e 329). Segundo o EIA, os demais mosquitos não apresentam importância médica
conhecida (página 326).

Quanto aos flebotomíneos, o EIA reporta que foram registrados 383 indivíduos pertencentes a dez taxa. O
EIA destaca que a espécie dominante, Nyssomyia urbinattii (66% de frequência) foi recentemente descoberta
na bacia do rio Teles Pires. Caso semelhante é o da espécie Nyssomyia delsionatali (3% de frequência),
descrita na bacia do rio Juruena. Assim, o EIA informa que o registro dessas espécies na região do AHE
Tabajara ampliou a área de distribuição dessas espécies (página 327).

Quanto aos triatomíneos, o EIA relata que foram realizadas 17 buscas ativas nas três campanhas, porém,
nenhum indivíduo foi encontrado. Contudo, nas amostragens com armadilha de Shannon para mosquitos
adultos, foi capturado um triatomíneo Panstrongylus geniculatus. O indivíduo foi coletado na primeira
campanha na Área 3, próximo à Vila Tabajara (página 327).
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Quanto às informações obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde de Machadinho do Oeste/RO, o EIA
apresenta dados até os anos de 2013/2014, ou seja, desatualizados. Os dados mostram que há ocorrência de
dengue no município, bem como infestação de mosquitos Aedes aegypti (página 329). Quanto à malária, os
dados mostram a ocorrência da doença, indicando que todo o município pode ser considerado área de risco
da doença. Também foram apontados casos de leishmaniose. Para febre amarela e doença de Chagas, não
foram registrados casos (página 330).

Comentários:

A análise do EIA indica que, embora os dados epidemiológicos estejam desatualizados, cabe destacar que o
objetivo deste capítulo do Estudo era apresentar o diagnóstico da entomofauna vetora da região, o qual foi
cumprido satisfatoriamente. Cabe destacar que o intuito do estudo da entomofauna vetora em momento
anterior à implantação da usina é de servir como base comparativa para os estudos durante a instalação e
operação do empreendimento, permitindo assim, verificar eventuais mudanças na entomofauna vetora da
região. Eventuais mudanças, como o aumento na abundância das espécies registradas ou a ocorrência de
espécies não registradas anteriormente devem receber grande atenção e podem ensejar medidas de controle.
O empreendimento hidrelétrico, além de poder potencializar a proliferação de vetores, promove a
atração/adensamento populacional. Portanto, a transmissão de doenças veiculadas pela entomofauna (para
trabalhadores e população) é um ponto de atenção do empreendimento.

F) Malacofauna

Métodos

Conforme consta no Plano de Trabalho, o foco da amostragem são os moluscos gastrópodes de água doce do
gênero Biomphalaria, os quais são hospedeiros intermediários do parasito Schistosoma mansoni, causador da
esquistossomose em humanos.

De acordo com o EIA, os moluscos do gênero Biomphalaria que ocorrem nas regiões de transmissão da
doença são Biomphalaria glabrata, Biomphalaria straminea e Biomphalaria tenagophila, sendo
considerados eficientes hospedeiros intermediários. Dessas espécies, Biomphalaria straminea possui
distribuição mais ampla, com ocorrência na bacia amazônica (página 338) e, portanto, maior probabilidade
de ser encontrado na região do AHE Tabajara (página 346).

Assim como para a entomofauna vetora, o EIA informa que o estudo da malacofauna visa o diagnóstico
malacológico de interesse em saúde pública, permitindo a identificação de impactos e sugestão de medidas
mitigadoras cujo propósito é evitar a propagação de doenças entre os trabalhadores e a população. Para tanto,
objetiva detectar as espécies de moluscos de água doce potenciais hospedeiras intermediárias de patógenos e
registrar a presença de moluscos terrestres de importância médica (página 340).

Quanto aos locais amostrais, o EIA informa que foram amostradas três zonas, sendo uma a jusante da futura
barragem, uma próxima ao eixo da futura barragem e uma a montante (próximo à Vila Tabajara) (página
340). Embora o EIA não informe na metodologia, observou-se que as áreas amostradas para a malacofauna
são as mesmas daquelas amostradas para a entomofauna vetora, tendo sido, portanto, cumprido o Plano de
Trabalho quanto aos locais amostrais. Essa informação foi confirmada na descrição dos resultados do EIA,
em que é mencionado que os locais amostrais desses grupos são os mesmos (página 343).

A amostragem dos moluscos de água doce, segundo o EIA, foi realizada em coleções de águas estagnadas,
por meio de conchas metálicas perfuradas, com as quais os indivíduos foram procurados nos substratos das
margens, na vegetação, rochas ou enterrados. A busca nos criadouros foi realizada em uma extensão de até
30 metros (página 342). Observa-se que esse método foi executado conforme consta no Plano de Trabalho.

Entretanto, é necessário registrar que, na descrição da metodologia para a malacofauna, o EIA não informa a
quantidade e a data das campanhas, nem a duração de cada campanha. Quanto à quantidade de campanhas,
na descrição dos resultados o EIA menciona que foram executadas três campanhas (página 343). Ainda, na
seção '5.3.2.1.2 Área de Influência Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA)' do EIA, na qual o
capítulo 'F) Malacofauna' encontra-se, o EIA havia informado que foram realizadas três campanhas para a
fauna de interesse médico (página 13 da seção 5.3.2.1.2). Quanto à data das campanhas, muito
provavelmente foram as mesmas das campanhas da entomofauna vetora, visto tratar-se de fauna de interesse
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médico. Quanto à duração de cada campanha, verificou-se que o Plano de Trabalho estabeleceu "Para o
levantamento serão empregados até 3 (três) dias de campo." (grifo nosso) (página 24 do Plano de Trabalho).
Tendo em vista que o tempo de cada campanha foi estabelecido como um limite máximo no Plano de
Trabalho e não como um limite mínimo, e que o esforço foi padronizado por meio da extensão dos
criadouros, entende-se que a duração de cada campanha se torna menos relevante e, por isso, não deve ser
alvo de preocupação.

Quanto aos moluscos terrestres, o EIA informa que não foram coletados, apenas registrados (página 342),
sendo identificados por meio dos registros fotográficos (página 344). Observa-se que o Plano de Trabalho
não incluía os moluscos terrestres.

Resultados

O EIA reporta que foram executadas 51 buscas ativas, das quais apenas quatro tiveram resultados positivos
para moluscos dulcícolas, sendo duas na primeira campanha e uma em cada uma das segunda e terceira
campanhas. Outras cinco buscas ativas tiveram resultados positivos para moluscos terrestres, registrados nas
segunda e terceira campanhas (página 343).

De acordo com o texto do EIA, foram encontrados 56 indivíduos, sendo 50 dulcícolas (gênero Pomacea) e
seis terrestres (Drymaeus sp., Corona perversa e Euglandina striata). Quanto aos moluscos dulcícolas, o
EIA esclarece que foram identificados somente por meio das conchas, uma vez que não foram encontrados
indivíduos vivos. O exame das partes duras indicou que podem pertencer às espécies Pomacea lineata ou
Pomacea oblonga (página 344). Quanto aos moluscos terrestres, o EIA informa que são endêmicos da
Amazônia e pouco conhecidos (página 344).

Os resultados de abundância por espécie em cada busca ativa foram compilados na Tabela 5.3.2.1.2.f-1
(página 343). Contudo, observam-se contradições entre o texto do EIA e a tabela do EIA. Primeiramente
quanto às buscas em que foram registrados os espécimes dulcícolas e terrestres. O texto afirma que na busca
MO-26 foi registrado molusco terrestre (página 343). Enquanto na tabela consta que na busca MO-26 foi
registrado apenas um indivíduo de Pomacea sp., a qual é uma espécie dulcícola. Outra contradição é quanto
ao número de indivíduos. O texto do EIA cita que dos 56 indivíduos registrados, 50 eram moluscos
dulcícolas (página 343). Contudo, na tabela constam 51 indivíduos de Pomacea sp. (buscas MO-10, MO-11,
MO-12, MO-14 e MO-26).

De acordo com o EIA, o gênero Pomacea, único molusco dulcícola encontrado nos estudos, não apresenta a
função de hospedeiro intermediário do parasito da esquistossomose (página 345). Entretanto, o EIA informa
que esse molusco pode transmitir outros parasitos aos seres humanos. Um dos parasitas é o nematódeo
Angiostrongylus costarisensis, que provoca a angiostrongilíase abdominal em humanos que ingeriram suas
larvas. A doença ocorre dos EUA à Argentina, sendo registrada nos Brasil em alguns estados do sul, sudeste
e centro-oeste. O outro parasita é o nematódeo Angiostrongylus cantonensis, que se aloja no pulmão do rato e
pode chegar aos humanos pela ingestão da carne, provocando a meningite eosinofílica. Porém, como o
próprio EIA ressalta, esse hábito alimentar não é aceito no Brasil (página 345).

O EIA também resume as informações obtidas em cada campanha junto à Secretaria Municipal de Saúde de
Machadinho do Oeste/RO. No município não há registros de casos autóctones de esquistossomose nem da
presença de moluscos Biomphalaria spp. Também não há registro de outras patologias associadas a moluscos
aquáticos ou terrestres (página 346).

Conclusivamente, o EIA destaca que é pouco provável a instalação de foco de transmissão de
esquistossomose na área do empreendimento. Porém, ressalta a necessidade de atenção a outros caramujos
dulcícolas e terrestres para evitar a ocorrência de outras doenças (página 347).

Comentários:

A análise do EIA revela que, embora tenha ocorrido pequeno erro na apresentação dos indivíduos
encontrados, o estudo realizado cumpriu a metodologia acordada e, assim, foi satisfatório para a
apresentação do diagnóstico da malacofauna da região. Cabe destacar que o intuito do estudo da
malacofauna em momento anterior à implantação da usina é de servir como base comparativa para os
estudos durante a instalação e operação do empreendimento, permitindo assim, verificar eventuais mudanças
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na malacofauna da região. Eventuais mudanças, como o aumento na abundância das espécies registradas ou a
ocorrência de espécies não registradas anteriormente (especialmente do gênero Biomphalaria) devem receber
grande atenção e podem ensejar medidas de controle. O empreendimento hidrelétrico, além de poder
potencializar a proliferação de moluscos, promove a atração/adensamento populacional. Portanto, a
transmissão de doenças veiculadas por moluscos (para trabalhadores e população) é um ponto de atenção do
empreendimento.

E) Considerações gerais sobre a Fauna Terrestre

A análise apresentada nesta seção do Parecer refere-se ao seguinte capítulo do EIA: 5.0 Diagnóstico
Ambiental / 5.3 Meio Biótico / 5.3.2 Ecossistemas Terrestres / 5.3.2.1 Fauna / 5.3.2.1.2 Área de Influência
Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA) / e) Considerações Gerais sobre a Fauna Terrestre.

O EIA apresenta um resumo sobre a riqueza dos grupos da fauna, indicando os quantitativos de espécies
endêmicas, espécies ameaçadas e espécies novas para a ciência. Também aborda para quais grupos o rio Ji-
Paraná parece atuar como barreira geográfica. Nesse sentido, é importante que as informações sejam
revisadas quantitativa e qualitativamente, considerando as análises de cada grupo.

A partir dessas informações, o EIA destaca o alto grau de conservação e a diversidade de ambientes
particulares na área de estudo, como florestas de terra firme e alagáveis, áreas de campinarana e sítios
relevantes como pedrais, praias e bancos de areia. Além da importância das cheias na dinâmica sazonal.

Diante dessas características, o EIA conclui que a região possui grande importância ecológica e
conservacionista.

Apesar de dar grande destaque para a riqueza existente na área e apontar a sua relevância ambiental, o EIA
afirma que "não existem sítios ou formações únicos dentro da área diretamente afetada pelo projeto,
havendo áreas adequadas para a sobrevivência e manutenção da fauna no entorno e em outras partes da
região em que se insere o projeto." (página 350). Entretanto, não há embasamento para tal afirmação no EIA.

Tendo em vista a importância da área, o EIA apresenta (i) áreas potenciais para a relocação da fauna
resgatada e (ii) possíveis áreas para a implantação de Unidades de Conservação adicionais, cujas análises
constam em tópicos adiante.

Quanto às informações apresentadas neste capítulo, mas referentes aos dados do diagnóstico, foram
observadas divergências no EIA, sendo relatados alguns exemplos a seguir.  Ao tratar sobre as áreas de
endemismos de aves, o EIA cita que na margem esquerda do rio Ji-Paraná parece haver espécies endêmicas
específicas, dando como exemplo a espécie Hypocnemis ochrogyna, registrada nos módulos M2 e M4
(página 348). Primeiramente chama atenção porque o módulo M4 localiza-se na margem direita e não na
margem esquerda. Além disso, observando o diagnóstico da avifauna, na Tabela 5.3.2.1.2.c-10 (página 141
da avifauna) consta que essa espécie foi registrada em todos os módulos.

Ao tratar das espécies novas, o EIA cita que foram descobertas durante os estudos para o AHE Tabajara a
ave Hylophilus aff. ochraceiceps, a serpente Dipsadidae gen. & sp.nov. e o anfíbio Scinax sp.nov. Contudo, o
EIA alega que, embora a existência dessas espécies novas reforce a importância da área, nenhuma das
espécies foi registrada somente na área diretamente afetada pelo empreendimento. O EIA ainda cita
especificamente a serpente Dipsadidae gen. & sp.nov., afirmando que "foi registrada somente na AID do
projeto, mas não somente dentro da ADA" (página 349). Entretanto, essa afirmação contradiz o que foi
apresentado no diagnóstico da herpetofauna. Na Tabela 5.3.2.1.2.a-33 (página 191 da herpetofauna), em que
o EIA lista as espécies encontradas exclusivamente na ADA, consta a serpente Dipsadidae gen. & sp.nov.,
registrada somente na parcela ripária R1 do módulo M2. A falha apontada é grave, e esclarecimentos foram
solicitados na análise do diagnóstico da herpetofauna.

Outra contradição é quanto à nova espécie de ave Hylophilus aff. ochraceiceps, pois o EIA afirma ter sido
registrada em ambas as margens (página 349), mas no diagnóstico de aves o EIA afirma que seria restrita a
uma margem, sendo inclusive endêmica de um mini-centro de endemismo (página 162). Essa contradição já
havia sido apontada na análise do diagnóstico da avifauna.

Áreas sugeridas para relocação de fauna durante atividades de resgate
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Apesar de terem sido apresentadas junto ao diagnóstico da fauna, entende-se que as áreas de soltura
integrarão o Programa de Afugentamento, Resgate e Salvamento Científico da Fauna Terrestre (P.16).

O EIA apresentou no Mapa 5.3.2.1.2.g-1 os pontos/locais sugeridos como áreas apropriadas para relocação
de espécimes resgatados durante o resgate de fauna. Segundo o Estudo, foram selecionados 7 pontos
“considerando a diversidade de ambientes existentes na área do projeto o grau de conservação das áreas e a
proximidade de Áreas Protegidas, bem como as possíveis distâncias que teriam que ser percorridas para
relocação dos espécimes”.

Ao avaliar a distribuição dos pontos na área, entretanto, foi constatado que para grandes trechos da ADA não
há indicação de área de soltura próxima. Adicionalmente, o Estudo deve esclarecer se haverá a possibilidade
legal de soltura de animais nas áreas propostas, considerando os consequentes impactos sobre a comunidade
faunística dentro das unidades de conservação de proteção integral e suas zonas de amortecimento. Ao
propor tais áreas, o empreendedor deve obter autorização prévia do gestor da unidade para tais ações.

As áreas devem, portanto, ser reavaliadas e reapresentadas em mapa(s) contendo, minimamente, as seguintes
informações: delimitação do reservatório, delimitação das UCs federais e estaduais e terra indígena,
estruturas de apoio da UHE, ocupações antrópicas e fitofisionomias.

Cabe destacar que as áreas de soltura deverão ser definidas já na fase de viabilidade do empreendimento,
uma vez que deverá ser avaliada, com base em informações primárias,  a capacidade de suporte das áreas
para recebimento de espécimes resgatados antes do início das atividade de supressão de vegetação, conforme
descrito na análise do programa P.16 (Programa de Afugentamento, Resgate e Salvamento Científico da
Fauna Terrestre).

Áreas prioritárias para unidades de conservação

O EIA aponta cinco áreas que considera de particular interesse como potenciais para a implantação de novas
unidades de conservação no entorno do empreendimento.

As áreas sugeridas foram apresentadas no Mapa 5.3.2.1.2.g (página 355) por meio de números, o que
dificultou a distinção dos números das unidades de conservação já existentes. Segundo o EIA,
resumidamente, a Sugestão 1 contempla as duas margens buscando proteger espécies endêmicas. A Sugestão
2 seria uma extensão do Parna dos Campos Amazônicos. A Sugestão 3 conectaria o Parna com outras áreas
protegidas. A Sugestão 4 conectaria áreas protegidas do entorno com áreas protegidas em locais mais
distantes. A Sugestão 5 seria uma extensão da Sugestão 1, protegendo espécies endêmicas e formando um
corredor (página 353).

Contudo, o EIA ressalva que a definição quanto aos investimentos para a criação de novas UCs ou o apoio às
UCs já existentes ocorrerá posteriormente, após estudos mais aprofundados.

Neste sentido, esta análise esclarece que não se deve confundir a intenção e necessidade de se preservar uma
área na região, tendo em vista os grandes impactos causados pelo empreendimento, com a destinação de
recursos financeiros prevista no Decreto nº 6848/2009, denominada como "compensação por significativo
impacto ambiental". A fim de garantir essa diferenciação, entende-se que a proposição de criação de novas
UCs deve ser apresentada separadamente da destinação de recursos financeiros exigida legalmente.

Recomendações:

Com base na análise do capítulo "E) Considerações Gerais sobre a Fauna Terrestre", a complementação
deve:

Reavaliar as áreas de soltura da fauna propostas, e reapresentá-las em mapa(s) contendo,
minimamente, as seguintes informações: delimitação do reservatório, delimitação das UCs federais e
estaduais e terra indígena, estruturas de apoio da UHE, ocupações antrópicas e fitofisionomias;
A proposição de criação de novas unidades de conservação deve ser contemplada em um programa
ambiental distinto daquele que prevê a compensação ambiental por meio da destinação de recursos
financeiros (exigida legalmente).
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4.2.1.3 Avaliação final sobre o Diagnóstico da Fauna Terrestre

Após a avaliação dos dados apresentados para o diagnóstico da fauna terrestre na área de influência da UHE
Tabajara, acredita-se que os trabalhos realizados em campo foram executados de maneira satisfatória, com
algumas ressalvas. Porém, o tratamento dos dados, as análises realizadas, a interpretação dos resultados e a
discussão apresentada no EIA foram insatisfatórios, impossibilitando a análise de impacto ambiental.

Primeiramente, observa-se que a estruturação adotada nos capítulos foi padronizada, contemplando a
descrição e análises dos resultados de cada uma das campanhas, dando uma ênfase desnecessária às
informações individuais de cada incursão a campo.  Já na análise consolidada, a estruturação consistiu na
apresentação de resultados mais gerais do grupo e depois a divisão em três tópicos: distribuição espacial,
distribuição temporal e considerações finais.

As análises apresentadas, apesar de importantes na caracterização da fauna da região, ficaram aquém do que
é esperado para um Estudo de Impacto Ambiental, que é a avaliação dos possíveis impactos que a
implantação e operação da UHE teriam sobre aquele ambiente.

Tendo em vista que a análise de viabilidade ambiental de um empreendimento tem como um dos critérios de
avaliação a 'insubstituibilidade' da área que será perdida com a implantação do empreendimento (item 328 do
TR), é imprescindível que um EIA avalie se as espécies que ocorrem na área que será perdida ou alterada
pela implantação do empreendimento (ADA) também ocorrem fora dela.

Neste sentido, observa-se que as informações apresentadas nos tópicos 'distribuição espacial' da
herpetofauna, avifauna e mastofauna do EIA do AHE Tabajara são dedicadas exclusivamente a comparações
entre os locais amostrais (para avifauna o tópico é denominado 'comparações entre módulos'). Neste tópico, a
associação da ocorrência de espécies com a vegetação (como poderia ser esperado de um tópico sobre
'distribuição espacial') aparece somente ao tratar da análise de similaridade. A associação de espécies com os
ambientes de campinarana, por exemplo, aparece em diversas outras partes do EIA, mas a localização desses
ambientes em relação ao empreendimento não é apontada. É uma contradição o documento balizador da
análise de impacto de um empreendimento destacar tanto a importância de um ambiente para a fauna, mas
não relacionar esse dado com a área a ser afetada diretamente pelo empreendimento.

Adicionalmente, não há clareza sobre quais seriam as áreas alagadas e não são discutidos os efeitos de
elevação de lençol freático, alteração da vegetação ou dinâmica da comunidade em função do regime dos
rios. Assim, pode-se afirmar que, em muitas partes do diagnóstico da fauna terrestre, o empreendimento não
parece ser lembrado: o EIA caracteriza a fauna da região sem associar sua distribuição com o
empreendimento.

Para a “distribuição temporal”, o estudo em diversas análises agrupou as campanhas de vazante e de seca
como "período de seca" e de enchente e de cheia como "período de cheia". Tal agrupamento pode mascarar
eventuais comportamentos sazonais da fauna e deveria ter sido ser utilizado com critério. Adicionalmente,
resultados obtidos com base em esforços amostrais distintos foram comparados sem tratamentos estatísticos
ou ressalvas, impossibilitando uma correta interpretação dos resultados.

O EIA, ainda, é falho ao não discutir ou fornecer informações que fomentem a discussão sobre os diferentes
usos dos ambientes e recursos pelas espécies, não apenas pela sua presença ou ausência naquele ponto, mas
também considerando a necessidade, as vezes sazonal, de recursos específicos ao longo do ciclo de vida das
espécies da fauna, sazonalmente, o ambiente não somente está sujeito à períodos de inundação, mas também
aos pulsos de inundação e às alterações na disponibilidade hídrica, que interferem na disponibilidade de
alimentos e abrigos, alterando as comunidades locais. Espécies com características distintas acabam por
ocupar o ambiente em períodos sazonais distintos. Tal dinâmica das comunidades da AID não foi abordada
no estudo. Sem tais discussões, o EIA não atende ao seu principal objetivo, que é apresentar os subsídios
para a avaliação de impacto ambiental do empreendimento.

A falta de testes estatísticos para fundamentar as informações foi outra falha repetida pelo estudo em todos
os grupos do diagnóstico. Especialmente para as hipóteses cujas respostas são valiosas para a análise de
viabilidade ambiental, é necessário que essas sejam testadas por testes estatísticos e não por meras
visualizações subjetivas. Ainda, a utilização de análises estatisticamente válidas é uma exigência do item 50
do Termo de Referência.
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Com relação à qualidade de dados apresentados, diversas críticas foram tecidas ao longo das análises,
inclusive com divergências graves de informações entre os dados referentes às campanhas e os apresentados
nos dados consolidados. Tais erros, inclusive, impossibilitaram a análise aprofundada de alguns grupos
faunísticos, como foi o caso dos Grandes Mamíferos, onde foi detectada a ausência de táxons na listagem
final e erros grosseiros no quantitativo de registros por espécies em 85% dos táxons conferidos por essa
análise.

Foram, ainda, detectadas divergências de informações ao tratar das questões especialmente sensíveis à
avaliação de impacto ambiental, como por exemplo na descrição de ocorrência de espécies de répteis e
mamíferos exclusivamente em parcelas que serão alagadas pelo reservatório.

Entende-se que um Estudo de Impacto Ambiental deve possuir excelência técnica condizente com o grande
porte do empreendimento e sua relevância nacional, além da sensibilidade do bioma em que está inserido.
Portanto, erros em informações básicas de ecologia, como a contagem de espécies, demonstram a falta de
revisão e de cuidado com o principal documento do rito de licenciamento ambiental de um empreendimento.

Outra grave questão reiterada ao longo de todas as análises do diagnóstico da fauna terrestres foi a falta de
atualização do estudo. Em especial, para a classificação do grau de ameaça das espécies, item
importantíssimo para a análise de viabilidade, foram utilizadas listas de 2014 (MMA e IUCN), 2015 (IUCN)
e, em alguns casos, de 2003 (Ibama). Neste ponto, apesar das campanhas de campo terem sido realizadas
entre 2013 e 2014, a data de protocolo do presente estudo: 28 de novembro de 2019 (Carta CE-EPG-
0045/2019 - SEI 6510513). Assim, considerando que as avaliações sobre o grau de ameaça das espécies
estão em constante atualização, e tendo em vista a excelência técnica esperada em um EIA, deveria haver
atualização dos status de ameaça das espécies com base nas listas mais recentes disponíveis.

Ainda tendo em vista a necessidade de atualizações do EIA, em alguns grupos, foi listado um alto número de
táxons não identificados a nível de espécie.  O grande número de espécies sem a correta identificação torna
algumas conclusões do diagnóstico apresentado no EIA frágeis, especialmente para aqueles táxons de
ocorrência exclusiva na ADA. Assim, considerando o tempo transcorrido entre  as incursões de campo e o
protocolo do EIA no órgão ambiental (entre 5 e 6 anos), esperava-se que avanços fossem feitos na
identificação de espécimes que eventualmente tenham sido coletados em campo, uma vez que o plano de
Trabalho previa a coleta desses indivíduos de identificação duvidosa. Entende-se que esse material coletado
em campo teve tempo suficiente de ser estudado, tendo sua taxonomia comparada com coleções científicas e,
portanto, esclarecida.

O EIA faz avaliações sobre espécies que podem ter sua distribuição conhecida ampliada com base nas
amostragens realizadas, que podem demonstrar um significativo aumento no conhecimento sobre a
biodiversidade da região. No entanto, em breves consultas a dados secundários, também foram identificadas
informações desatualizadas sobre a distribuição das espécies, que trouxeram prejuízos às discussões
presentes no estudo.

Adicionalmente, o EIA não informa os estudos e publicações científicas que tiveram como origem as
informações obtidas ao longo das amostragens de campo. Ressalta-se novamente que as amostragens
ocorreram entre 2013 e 2014, mais de cinco anos antes do protocolo do presente estudo e que, apesar de não
ter sido informado pelo EIA, sabe-se que algum trabalhos já foram publicados tendo como base de dados o
presente estudo (ex.: "Morcegos do baixo rio Ji-Paraná, Baia Amazônica, Rondônia, Brasil", apresentado no
X Congresso de Mastozoologia e NOVAES, Roberto Leonan Morim; CLAUDIO, Vinícius Cardoso; KUNIY,
Adriana Akemi. Range extension of Diclidurus scutatus (Chiroptera, Emballonuridae) to southwestern
Amazonia. Acta Amaz., Manaus, v. 47, n. 4, p. 359-364, Dec.  2017). Tais estudos podem fornecer
informações importantes à análise de impacto ambiental e, portanto, devem ser mencionados no EIA.

O EIA é o documento base para a tomada de decisão quanto à viabilidade ambiental de um empreendimento.
É uma referência da condição ambiental antes do empreendimento e, portanto, é consultado para
comparações da qualidade ambiental posterior, podendo confirmar a incidência dos impactos ambientais.
Assim, em decorrência dos erros e considerações acima apontados, bem como das discussões, críticas e
recomendações tecidas ao longo de toda a análise do diagnóstico da fauna terrestre (herpetofauna,
mastofauna e avifauna), pode-se afirmar que o EIA apresentado pelo empreendedor não relacionou
adequadamente a caracterização da fauna com a área do empreendimento e suas consequências para a
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biodiversidade local. Sendo assim, é necessária sua reformulação, de modo a se adequar e permitir ao órgão
ambiental a análise sobre a viabilidade ambiental da UHE Tabajara.

4.2.1.4 Modelagem de Distribuição de Espécies

Conforme exigência do item 145 do Termo de Referência, o Estudo apresentou dois modelos de distribuição
de espécies: o “Modelo Estatístico dos Fatores Relacionados à Riqueza de Espécies da Fauna Terrestre”
(item 5.3.5.1 do EIA) e o “Modelo da Probabilidade de Ocorrência de Espécies da Fauna Terrestre” (item
5.3.5.2 do EIA).

Modelo Estatístico dos Fatores Relacionados à Riqueza de Espécies da Fauna Terrestre

Este modelo testou a capacidade dos fatores ambientais em prever a riqueza de cada grupo faunístico. Assim,
ao identificar quais fatores ambientais estão mais fortemente correlacionados com a riqueza de cada grupo
faunístico, o modelo permitiria avaliar se as variáveis ambientais alteradas pelo empreendimento
influenciarão uma fração maior ou menor da biodiversidade (página 256).

Para relacionar a riqueza de cada grupo com as variáveis ambientais, o EIA utilizou uma análise de regressão
múltipla. Como unidades amostrais foram utilizadas as 43 parcelas (distribuição uniforme, ripárias e de
ilhas). Como variáveis explanatórias foram utilizadas as variáveis ambientais (página 257). Como variáveis
de resposta foram consideradas as riquezas por parcela nas quatro campanhas para cada grupo faunístico
(página 259).

Quanto aos dados de riqueza utilizados, observa-se que, conforme análise do diagnóstico, foram observadas
incongruências nos valores de riqueza para diversos grupos, incluindo os quirópteros e pequenos mamíferos,
conforme críticas apresentadas ao longo da análise do diagnóstico da fauna terrestre desse parecer.

De acordo com o apresentado pelo EIA, os resultados das regressões indicaram que as variáveis ambientais
foram capazes de predizer em algum grau a riqueza de anfíbios, répteis, morcegos, aves e borboletas. Porém,
não foi capaz de predizer a riqueza de pequenos mamíferos (página 266).

Para anfíbios, o EIA apontou que o modelo foi capaz de explicar 26,1% da riqueza. A variável 'abertura de
dossel' foi significativamente influente sobre a riqueza desse grupo, sendo a riqueza mais elevada em
ambientes de mata fechada, ou seja, de menor abertura de dossel (página 260).

Para répteis, o EIA reportou que o modelo explicou 57,6% da riqueza. As variáveis que mais influenciaram a
riqueza foram 'abertura de dossel', 'conteúdo de areia no solo' e 'pH do solo'. A riqueza foi mais elevada em
ambientes de mata fechada (menor abertura de dossel), e tendeu a ser mais elevada em solos mais arenosos e
mais ácidos (página 261).

Para morcegos, o EIA indicou que o modelo explicou 44,1% da riqueza. A variável 'conteúdo de areia no
solo' influenciou a riqueza, sendo a riqueza mais baixa em solos pouco arenosos (predominância de
argila/silte) (página 262).

Para aves, o EIA apontou que apenas o modelo reduzido foi capaz de explicar parcialmente a riqueza do
grupo, com capacidade preditiva de 24,7%. As variáveis influentes foram a 'distância da drenagem mais
próxima' e a 'floresta ombrófila aberta ou densa' (página 264).

Para borboletas, o EIA reportou que o modelo explicou 45,5% da riqueza. A variável influente foi 'distância
da drenagem mais próxima', sendo a riqueza maior em parcelas mais próximas à drenagem (página 264).

O EIA afirma que as variáveis 'margem do rio Ji-Paraná', 'distância do rio Ji-Paraná', 'tipologia da vegetação',
'profundidade do lençol freático', e 'espessura da serapilheira' não foram selecionadas como variáveis
influentes para a riqueza de nenhum dos grupos de fauna (página 266). Contudo, observa-se que, quanto à
variável 'tipologia da vegetação', não foi considerada influente somente a classificação entre ambientes de
floresta ombrófila ou outra fisionomia. Porém, para aves foi selecionada a variável que classificou as
florestas ombrófilas entre aberta ou densa.
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Visando verificar os efeitos do enchimento do reservatório e a elevação do lençol freático sobre a fauna, o
EIA analisa a riqueza em relação a essas duas variáveis. Segundo o EIA, para anfíbios, répteis, pequenos
mamíferos, morcegos e aves, não houve relação negativa entre a riqueza e a distância do rio Ji-Paraná, ou
seja, locais mais próximos ao rio não foram mais ricos que locais mais distantes. Para répteis e morcegos, o
EIA relata que houve tendência de maior riqueza com aumento da distância do rio. Já para borboletas,
observou-se que os locais mais próximos ao rio foram mais ricos. O EIA ainda afirma que esse resultado
corrobora o diagnóstico, em que oito espécies de borboletas foram registradas somente em parcelas que serão
inundadas (página 267). Entretanto, o EIA deixa o parágrafo sem fim, com uma frase pela metade: "No
entanto nenhuma destas 8 espécies é". Esse tipo de erro grosseiro deixa claro que o EIA não passou sequer
por uma revisão simples.

Também para verificar os efeitos do enchimento do reservatório sobre a fauna, o EIA analisa se os fatores
que foram selecionados como influentes na riqueza dos grupos possuem relação com a distância do rio Ji-
Paraná. Segundo o EIA, as análises indicam não haver relação entre a distância do rio Ji-Paraná com as
variáveis 'distância da drenagem mais próxima', 'pH do solo', ou 'tipologia vegetal'. Entretanto, o EIA reporta
o 'conteúdo de areia do solo' foi influenciado pela distância do rio Ji-Paraná, contudo os resultados indicam
que as parcelas mais distantes do rio tendem a apresentar maior conteúdo de areia no solo, a qual esteve
associada à maior riqueza de répteis e morcegos. Para a abertura de dossel, a relação foi encontrada somente
após a transformação ao inverso da variável, e os resultados indicaram que há a tendência de a mata ser mais
fechada (associada à maior riqueza de anfíbios e répteis) com o aumento da distância do rio (página 270).

Quanto ao modelo apresentado da situação atual da fauna, de uma maneira geral, observa-se que os
resultados não foram muito objetivos para estabelecer a relação entre as variáveis ambientais e a ocorrência
de espécies da fauna. Provavelmente isso se deve ao fato de as análises realizadas pelo EIA terem utilizado a
riqueza de cada grupo, e não a composição das espécies. Da maneira como foi feito, observou-se como as
variáveis ambientais influenciam a riqueza, ou seja, o número de espécies entre os locais, mas não como as
variáveis ambientais influenciam a distribuição e ocorrência dessas espécies. Essa crítica é corroborada pelo
próprio EIA (página 266), que menciona: "Ao menos no que diz respeito à análise de uma variável de síntese
como riqueza, que não necessariamente traduz atributos mais finos e de grande importância como a
composição da comunidade, distância do rio Ji-Paraná e profundidade do lençol freático não estiveram
significativamente relacionados com riqueza de nenhum grupo de fauna terrestre." (grifo nosso).

O item 145 do TR solicitou a apresentação de "um modelo de ocorrência atual das espécies da fauna",
considerando que o modelo apresentado no EIA utilizou as variáveis ambientais para prever a riqueza e não a
ocorrência das espécies, pode-se afirmar que o primeiro modelo apresentado não atendeu ao solicitado no
Termo de Referência.

Modelo da Probabilidade de Ocorrência de Espécies da Fauna Terrestre

Este modelo buscou associar os registros de ocorrência de determinadas espécies aos dados ambientais do
local de registro, para assim indicar a probabilidade de ocorrência da espécie em áreas além das amostradas,
com base nos dados ambientais (página 257).

O EIA explica que foi utilizado o modelo Maxent (página 270), e esclarece as fontes de onde foram obtidas
as variáveis ambientais, das quais foram selecionadas ao final sete variáveis: precipitação anual, temperatura
média anual, altitude, HAND50 (distância vertical à drenagem mais próxima), densidade de drenagem, tipo
de vegetação e porcentagem de cobertura arbórea (página 272). O EIA descreve que foram utilizados dados
secundários como fontes das variáveis ambientais no modelo, não tendo sido incorporados os dados abióticos
obtidos em campo.

Para a aplicação do modelo, o EIA selecionou as espécies que foram registradas em pelo menos 15 locais
(página 272). Assim foram selecionadas 18 espécies, sendo dois grandes mamíferos, três pequenos
mamíferos, dois morcegos, três aves, um réptil, dois anfíbios e cinco borboletas (página 277).

Quanto aos registros das espécies, o EIA faz a ressalva de que, devido ao delineamento amostral, os
tamanhos amostrais foram pequenos e os pontos de amostragem agrupados no espaço. Assim, espécies raras
dificilmente seriam registradas em pontos suficientes para serem incorporadas no modelo, motivo pelo qual o
modelo de distribuição de espécies do EIA restringe-se às espécies comuns e de ampla distribuição (página
273). Ainda quanto aos locais amostrais, o EIA reforça que os pontos amostrais compreenderam
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predominantemente áreas florestadas, não havendo amostragem representativas em áreas abertas naturais
(página 271).

Como resultado, para cada uma das 18 espécies, foi apresentada a provável ocorrência da espécie
representada em cores sobre o mapa da AID. Também foi indicada a contribuição percentual de cada variável
ambiental como preditora da ocorrência da espécie. O EIA reporta que variáveis ambientais HAND50 e
densidade de drenagem não contribuíram de forma significativa para o modelo de nenhuma espécie.

De uma forma geral, entende-se que, embora os mapas de adequabilidade ambiental resultantes do modelo
tenham sido apresentados no EIA, é necessário frisar que a descrição dos resultados no EIA não correlaciona
as áreas classificadas quanto à adequabilidade para as espécies com a área a ser alagada pelo
empreendimento. Assim, na análise adiante será considerada a interpretação dos resultados descrita no EIA
como também a interpretação realizada por esta análise.

Em relação aos grandes mamíferos, para o macaco-barrigudo (Lagothrix cana), o modelo indicou que a
maior parte da AID possui adequabilidade ambiental média a alta. Já para a onça-pintada (Panthera onca), o
modelo apontou adequabilidade alta na região próxima à barragem e no trecho inicial do reservatório,
incluindo áreas que serão alagadas, além de adequabilidade média na porção nordeste da AID e ao longo do
rio Ji-Paraná, também incluindo áreas que serão alagadas (página 279).

Cabe destacar que, conforme já discutido neste parecer (item 4.2.1.2 - B.1) para ambas as espécies de
grandes mamíferos utilizadas na modelagem foram constatadas graves discrepâncias entre os dados
apresentados ao longo do item 5.3.2.1.2.b do EIA: para o macaco-barrigudo, dependendo do trecho do EIA
consultado, haveria um total de 282 (“análise consolidada”) ou 45 registros para a espécie (resultados das
campanhas); já para a onça pintada haveria um total de 32 (“análise consolidada”) ou 22 registros para a
espécie (resultados das campanhas). As inconsistências dos dados deverão ser solucionadas para que a
modelagem dessas espécies possa ser corretamente avaliada.

Em relação aos pequenos mamíferos, para as cuícas Micoureus demerarae e Marmosops bishopi e o rato-do-
mato Hylaeamys megacephalus, o modelo indicou adequabilidade ambiental alta na porção nordeste da AID,
além de adequabilidade média em grande parte da AID. Ainda, para as espécies Marmosops bishopi e
Hylaeamys megacephalus foi observada adequabilidade ambiental alta na região da barragem, incluindo a
área a ser alagada (página 283).

Em relação aos morcegos, Carollia perspicillata e Rhinophylla pumilio apresentaram adequabilidade
ambiental alta na porção nordeste da AID e na região da barragem, incluindo a área a ser alagada. Também
foi observada adequabilidade média em grande parte da AID (página 284).

Assim como para os grandes mamíferos, a análise deste parecer constatou discrepâncias entre os dados
apresentados ao longo do item 5.3.2.1.2.b do EIA para as espécies de morcego utilizadas na modelagem:
para Carollia perspicillata, dependendo do trecho do EIA consultado, haveria um total de 426 (“análise
consolidada”) ou 419 registros para a espécie (resultados das campanhas); já para Rhinophylla pumilio
haveria um total de 82 (“análise consolidada”) ou 63 registros para a espécie (resultados das campanhas). As
inconsistências dos dados deverão ser solucionadas para que a modelagem dessas espécies possa ser
corretamente avaliada.

Em relação às aves, para o chorozinho-do-Aripuanã (Herpsilochmus stotzi) e o papagaio dos garbes
(Amazona kawalli), o modelo indicou adequabilidade alta ao longo do rio Ji-Paraná, afetado pelo
empreendimento, além da porção nordeste da AID para Herpsilochmus stotzi. Para a mãe-de-taoca-papuda
(Rhegmatorhina hoffmannsi), o modelo indica adequabilidade alta na região da barragem, no trecho final do
reservatório e na porção nordeste da AID (página 285). Observa-se que a espécie Herpsilochmus stotzi foi
apontada no diagnóstico do EIA como endêmica do mini centro de endemismo Ji-Paraná-Aripuanã e
associada à campinarana.

Em relação à herpetofauna, os modelos para os sapos Allobates gr. trilineatus e Rhaebo guttatus indicaram
adequabilidade alta ao longo do rio Ji-Paraná, em áreas a serem alagadas pelo empreendimento. Para o
calanguinho Dactyloa transversalis, o modelo indica alta adequabilidade ambiental na porção nordeste da
AID (página 287).
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Em relação às borboletas, o modelo para a espécie Eunica veronica indicou alta adequabilidade ao longo do
rio Ji-Paraná. As espécies Temenis laothoe e Colobura dirce apresentaram alta adequabilidade na porção
nordeste da AID e na área da barragem, em área a ser alagada. A espécie Archaeoprepona demophon
apresentou alta adequabilidade ao longo do rio Ji-Paraná e em muitas porções da AID como um todo. A
espécie Morpho helenor teve adequabilidade alta ao longo do rio Ji-Paraná na segunda metade do
reservatório e na porção nordeste da AID (página 289).

Na discussão, o EIA destaca que o modelo contemplou espécies especialistas de florestas (borboletas), de
áreas abertas (H. stotzi), espécies altamente sensíveis a alterações ambientais (R. hoffmannsi, A. kawalli),
endêmicas amazônia (R. guttatus, M. bishopi, L. cana, A. kawalli) e de regiões mais restritas (H. stotzi dos
campos amazônicos) (página 290).

Conclusivamente, o EIA infere que todas as espécies modeladas encontram habitats adequados para sua
persistência fora da Área Diretamente Afetada do empreendimento (página 291). Entretanto, conforme
supracitado, essa afirmação é feita pelo EIA de maneira genérica, não sendo avaliada a ADA em relação à
probabilidade de ocorrência de cada uma das espécies modeladas.

Por fim, no tópico 'Conclusões' (página 291), o EIA menciona sobre as oito espécies de borboletas que foram
identificadas somente na ADA, o que foi atribuído à insuficiência amostral pelo EIA, já que afirma que são
espécies comuns e de ampla distribuição. Contudo, é necessário registrar que nesse trecho do EIA ocorreu a
omissão das espécies dos outros grupos que também foram restritas à ADA, como aquelas nove espécies da
herpetofauna listadas na Tabela 5.3.2.1.2.a-33 do EIA (página 191 do diagnóstico da herpetofauna).

O item 145 do TR solicitou a apresentação de "modelo preditivo de ocorrência no prognóstico, considerando
o enchimento do reservatório". O modelo apresentado no EIA previu a probabilidade de ocorrência das
espécies da fauna fora da área amostrada, mas não considerou o enchimento do reservatório e sua
infraestrutura associada. Desta forma, pode-se afirmar que o segundo modelo apresentado também não
atendeu integralmente ao solicitado no Termo de Referência.

Comentários e recomendações da Análise da Modelagem de Espécies:

Pode-se afirmar que as modelagens apresentadas não cumpriram o seu papel de “importante ferramenta para
o planejamento em conservação” (pg 290) tampouco foram suficientes para fornecer as informações
solicitadas no termo de referência.

A modelagem relacionada à Riqueza de espécies, por utilizar “uma variável de síntese como riqueza, que não
necessariamente traduz atributos mais finos e de grande importância como a composição da comunidade”,
não resultou em um modelo de ocorrência atual das espécies da fauna.

O “Modelo da Probabilidade de Ocorrência de Espécies da Fauna Terrestre” não trouxe respostas efetivas
sobre os impactos, uma vez que não foi apresentado um modelo que considerasse as alterações das variáveis
ambientais após a instalação e operação da UHE Tabajara.

O EIA descreve que “durante o processo de discussão do Plano de Trabalho da Fauna com a equipe técnica
do IBAMA, foi definida a modelagem para a AID dos meios físico e biótico, utilizando dois modelos
distintos”. No entanto, não foi localizado nos pareceres e atas de reuniões elaborados durante a avaliação do
plano de trabalho do meio biótico menção a discussões sobre os modelos que seriam usados na "Modelagem
de Distribuição de Espécies”. Durante as tratativas, foi apenas discutido e definido que a modelagem sobre o
Nível do Lençol freático seria realizada para toda a AID do empreendimento, conforme consta no Plano de
Trabalho aprovados: "Os dados da variação do nível do lençol freático, obtidos principalmente ao longo das
parcelas que compõem os módulos RAPELD, permitirão conhecer o comportamento do lençol freático na
AID ao longo do ano hidrológico" (página 24 do TR).

Apesar do EIA trazer discussões acerca da modelagem da distribuição de espécies da fauna com base na
variável de lençol freático, foram utilizadas bases de dados externas, e, em nenhum momento foi apresentado
o modelo do lençol freático elaborado para a AID do empreendimento como camada, conforme previsto no
item 128 do TR: “128. Apresentar um modelo do lençol freático para a Área de Influência Indireta – AII.
Como exemplo, pode ser utilizado o descritor de terreno HAND, baseado em dados SRTM. Tal informação
entrará como camada de dados para a modelagem da distribuição das espécies na AII e, no prognóstico, para
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avaliar o efeito da perda de área com o enchimento do reservatório e as mudanças projetadas no nível do
lençol freático.”

Portanto, na complementação do EIA, devem ser apresentados:

Modelo de ocorrência atual das espécies na AID com base nas condições ambientais atuais, conforme
apresentado no item 5.3.5.2 do EIA, contendo as correções das discrepâncias de abundância das
espécies utilizada;
Modelo de ocorrência preditivo das espécies na AID com base nas condições ambientais após a
instalação e operação da UHE Tabajara (considerar ADA e modelo de lençol freático);
Interpretar e discutir os resultados dos modelos, comparando os cenários pré e pós instalação e
operação da UHE.
O modelo de flora não foi apresentado, devendo ser elaborado conforme o solicitado no item 145 do
TR.

4.2.2 Ecossistemas Aquáticos

4.2.2.1 Quelônios e Crocodilianos

A análise apresentada nesta seção do Parecer refere-se ao seguinte capítulo do EIA: 5.0 Diagnóstico
Ambiental / 5.3 Meio Biótico / 5.3.3 Ecossistemas Aquáticos / 5.3.3.1 Quelônios e Crocodilianos.

O estudo informa que as campanhas foram realizadas nos seguintes períodos: 1ª Campanha: Estação vazante
- de 10/07/13 a 31/07/13 (Quelônios); 2ª Campanha: Estação seca - de 09/09/13 a 23/09/2013 (Quelônios) e
de 23 de setembro e 12 de outubro de 2013 (Crocodilianos); 3ª Campanha: Estação enchente – de 24/11/2013
a 09/12/2013 (Quelônios) e de 20/01/2014 a 08/02/2014 (Crocodilianos); 4ª Campanha: Estação cheia – de
08/03/14 a 25/03/14 (Quelônios) e de 28/03/2014 e 13/04/2014 (Crocodilianos). Para melhor visualização
(Figura 4), os períodos das campanhas foram inseridos na tabela dos períodos hidrológicos, com base nas
vazões médias mensais (Tabela 5.3.2.1.2.a do EIA): os traços vermelhos indicam as amostragens de
quelônios e os em azul as de crocodilianos.

Figura 4 – Tabela com as datas de amostragens em função dos períodos hidrológicos.

Nota-se que as amostragens dos diferentes grupos não foram realizadas simultaneamente e que, em muitos
casos, as atividades não foram executadas nos períodos preferenciais. Adicionalmente, os dados hidrológicos
apresentados pelo EIA são de 2006, assim, deverá ser apresentada a caracterização da sazonalidade a partir
dos dados hidrológicos do ano em que ocorreram as campanhas de fauna, e, caso ocorra, justificada a não
realização das amostragens nos períodos preferenciais. Ainda sobre os períodos das campanhas,
considerando a realização de atividades de campo de uma mesma campanha em períodos tão distintos, o
Estudo deveria ter apresentado tratamento e discussão dos dados obtidos nas avaliações sazonais.
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Para a obtenção de dados de campo referentes à fauna de quelônios e crocodilianos, o plano de trabalho
previa a utilização dos seguintes métodos de amostragem: covo (hoop traps), armadilha de funil (funnel
trap), Trammel nets, procuras visuais e focagem noturna (spotligth surveys).

Foi também prevista a implantação de um transecto aquático com extensão de 1 km por módulo terrestre
com a implantação de 10 armadilhas por transecto, espaçadas a cada 100 metros, sendo 5 armadilhas do tipo
funnel traps e 5 armadilhas do tipo covo.

Assim, apresento abaixo o esforço amostral previsto no Plano de Trabalho (PT), por campanha, e as
informações apresentadas no EIA, em seu item 5.3.3.1.1 Metodologias:

covo (hoop traps): PT - 5 covos por 5 noites consecutivas em cada um dos seguintes pontos de
amostragem: 6 transectos aquáticos, parcelas ripárias e lagoas Mina de Ouro e Traíra. EIA - foram
instalados 7 covos na Lagoa Mina de Ouro, 8 covos na Lagoa Traíra que permaneceram ativos por 5
noites consecutivas;
armadilha de funil (funnel trap): PT: 5 armadilhas de funil por 5 noites consecutivas em cada um dos
seguintes pontos de amostragem: 6 transectos aquáticos, parcelas ripárias e lagoas Mina de Ouro e
Traíra. EIA - não foram instaladas armadilhas de funil;
Trammel nets: PT - 2 armadilhas amostradas durante 12 horas (revisões a cada 3 horas) por 3 dias
consecutivos em 6 transectos: 4 na calha do rio Machado (1 a montante, 1 a jusante e dois na área do
reservatório) e 2 no rio Machadinho (1 a montante e 1 na área do reservatório). EIA não foi instalado o
transecto a montante no rio Machado, tendo sido justificado no estudo;
procuras visuais: PT - 4 horas/homem por 5 dias consecutivos em praias e bancos de areia no rio Ji-
Paraná, as lagoas Mina de Ouro e Traíra e trechos do rio Machadinho e dos principais tributários na
AID. EIA - esforço não informado. Foi apenas informado que na campanha de seca foi realizado o
esforço de 3 dias, totalizando 30 horas, de buscas por bancos de areia;
focagem noturna (spotligth surveys): PT - 3 horas (das 19:00 até 21:00) por 5 dias consecutivos no rio
Ji-Paraná, afluentes e as lagoas Mina de Ouro e Traíra, EIA - 6 censos embarcados noturnos com
extensão de 5 km em cada margem do rio Ji-Paraná (60 km), sem informar o tempo do esforço.

Nota-se, portanto, que não teria havido o cumprimento do previsto no Plano de Trabalho. Pela descrição das
atividades realizadas no item 5.3.3.1 Quelônios e Crocodilianos não teriam sido realizados os transectos
aquáticos nos módulos. No entanto, em consulta ao item 5.3.2 Ecossistemas Terrestres, 5.3.2.1.2 Área de
Influência Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA) verificou-se que a metodologia prevista para os
transectos aquáticos, chamados pelo EIA de “TQC - Transectos de Quelônios e Crocodilianos” foi descrita e
seus resultados apresentados exclusivamente no item do EIA destinado aos ecossistemas terrestres.

Não há justificativa plausível para que os resultados obtidos para o levantamento de quelônios e
crocodilianos não sejam apresentados no item 5.3.3.1 Quelônios e Crocodilianos do presente estudo. Cabe
destacar que as metodologias estavam previstas no item 7.0 Ecossistemas Aquáticos do Plano de Trabalho.
Dessa forma, já seria incoerente apenas apresentar as metodologias e esforço amostral junto à herpetofauna
terrestre, mas é inadmissível que não haja a integração dos resultados.

O item 5.3.2 Ecossistemas Terrestres, 5.3.2.1.2 Área de Influência Direta (AID) e Área Diretamente Afetada
(ADA) do EIA, descreve que foram instaladas 10 parcelas ripárias na AID do empreendimento, sendo 2 no
M1, 1 no M2, 3 no M3, 1 no M5 e 3 no M6. A ausência de parcelas ripárias e transectos aquáticos no M4 é
justificada no EIA devido à ausência de cursos d'água no transecto principal. O item 5.3.2 Ecossistemas
Terrestres do EIA descreve que foram instaladas 5 covos (hoop traps) e 5 funnel traps em cada igarapé junto
às parcelas ripárias. As armadilhas foram distanciadas 50m entre si nos igarapés, sendo vistoriadas
diariamente. Em cada transecto de quelônios e crocodilianos (TQC), foram também instalados 5 covos (hoop
traps) e 5 funnel traps distanciados 200m entre si. Observa-se que o EIA não informa o número de dias de
amostragem, sendo que o Plano de Trabalho previa 5 noites consecutivas em cada campanha. O esforço
amostral dessas áreas foi apresentado na Tabela 5.3.2.1.2.a-3, na qual pôde ser verificado que foi cumprido
92% (covos) e 87,7% (funnel traps) do esforço previsto para parcelas e transectos.

Excluindo o esforço previsto dos petrechos covos e funnel trap nos transectos aquáticos (chamados pelo EIA
de Transectos de Quelônios e Crocodilianos - TQC) e parcelas ripárias, restaria o esforço previsto de 5
unidades de cada uma das armadilhas (5 noites) nas lagoas Mina de Ouro e Traíra. No entanto, sem
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apresentar justificativa, o estudo informou que o número de covos nas lagoas foi aumentado 7 covos na
Lagoa Mina de Ouro, 8 covos na Lagoa Traíra e não citou a instalação dos funnel traps nesses ambientes.
Ressalta-se que mesmo com o aumento de covos, o esforço de ambas as armadilhas somado não atinge ao
previsto no plano de trabalho. A ausência da armadilha funnel trap é extremamente prejudicial, uma vez que
as diferentes metodologias são complementares em um levantamento faunístico. Em outros estudos de
levantamento de quelônios na amazônia, as armadilhas de funil foram responsáveis por registros exclusivos
de espécies: no EIA da UHE São Luiz do Tapajós, por exemplo, as espécies Mesoclemmys raniceps e
Mesoclemmys gibba foram registradas exclusivamente por funnel traps.

Como justificativa para a redução dos transectos das trammel nets, o EIA informou que durante as duas
primeiras campanhas, vazante e seca, o rio Machadinho “não apresentava suficientemente trechos com
remansos, necessários para a adequada eficiência da captura de quelônios” e, de modo a “garantir a
compatibilidade das campanhas” o arranjo foi mantido nas duas campanhas restantes. Na tentativa de suprir
a redução de esforço, o EIA informou que foi adicionado uma trammel net no transecto do rio Machadinho
(T4), restando esse transecto com 3 armadilhas. Não fica claro se a diferença de esforço entre os transectos
foi considerada ao longo das análises dos resultados.

Por fim, com relação às procuras visuais e focagem noturna, o EIA não detalhou o esforço empregado de
modo que possibilitasse a esta análise a verificação do cumprimento do Plano de Trabalho.

É importante evidenciar que uma análise completa sobre o diagnóstico de quelônios e crocodilianos somente
será possível após a integração dos dados obtidos para os quelônios e crocodilianos em toda a malha
amostral, que deverá ser feita na complementação do presente EIA. Desta forma serão, abaixo, feitas
algumas observações sobre as informações prestadas no item 5.3.3.1 Quelônios e Crocodilianos do EIA.
Eventuais críticas e recomendações devem integrar a revisão desse item do EIA.

Resultados

A análise consolidada dos resultados obtidos ao longo das 4 campanhas informou que foram registrados 780
indivíduos pertencentes a 10 espécies e duas ordens, Testudines (que compreendem os quelônios) e
Crocodylia (representada pelos crocodilianos).

Os quelônios tiveram 20% (154) dos registros, com 5 espécies pertencentes a duas famílias, Chelidae e
Podocnemididae:

Phrynops geoffroanus (Chelidae - cágado-de-barbicha) está na CITES II, espécie ocasionalmente
usada como recurso. Teve 14 (9,1%) registros;
Platemys platycephala (Chelidae - jabuti machado) está na CITES II, espécie ocasionalmente usada
como recurso. Teve 1 (0,6%) registro;
Podocnemis expansa (Podocnemididae - tartaruga-da-amazônia) está na CITES II e é considerado
“conservation dependent” - LR/CD pela IUCN, espécie frequentemente usada como recurso. Teve 33
(21,4%) registros;
Podocnemis sextuberculata (Podocnemididae - pitiú) está na CITES II e é considerado Vulnerável pela
IUCN, espécie frequentemente usada como recurso. Teve 6 (3,9%) registros;
Podocnemis unifilis (Podocnemididae - tracajá) está na CITES II e é considerado Vulnerável pela
IUCN, espécie frequentemente usada como recurso. Teve 100 (64,9%) registros;

Os crocodilianos representaram 80% (626) dos registros, sendo todos os indivíduos de uma única família,
Alligatoridae, com 4 espécies:

Caiman crocodilus (jacaretinga) está na CITES I e II, espécie frequentemente usada como recurso.
Teve 343 (54.7%) registros;
Caiman sp. (jacaré). Teve 158 (25.3%) registros
Melanosuchus niger (jacaré-açu) está na CITES I e II e é considerado “conservation dependent” -
LR/CD pela IUCN, espécie frequentemente usada como recurso. Teve 87 (14%) registros
Paleosuchus palpebrosus (jacaré-anão) está na CITES II, espécie ocasionalmente usada como recurso.
Teve 3 (1%) registros exclusivos no Transecto 6 (a montante do reservatório);
Paleosuchus trigonatus (jacaré-coroa) está na CITES II, espécie ocasionalmente usada como recurso.
Teve 35 (5.5%) registros



28/03/2022 14:14 SEI/IBAMA - 7948435 - Parecer Técnico

https://sei.ibama.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=9045799&infra… 80/203

Cabe ressaltar que, assim como para o restante dos grupos da fauna, as informações de grau de ameaça dos
quelônios e crocodilianos estão desatualizadas, cabendo revisão. Destaca-se que esta análise revisou parte
das informações (lista CITES e IUCN), e as atualizações já foram descritas acima.

As distribuições de abundância mostraram que 90% dos registros de quelônios foram para o tracajá
(Podocnemis unifilis) e a tartaruga-da-amazônia (Podocnemis expansa), com abundância baixa para as
demais espécies. Segundo o EIA, “a maior abundância de P. unifilis e P. expansa é um padrão encontrado em
outros estudos em rios Amazônicos”. Já para os crocodilianos, com predomínio de 80% dos registros para o
gênero Caiman, o estudo afirma que “padrão encontrado neste estudo é semelhante ao observado em outros
estudos”

Com relação à ausência dos dados provenientes do esforço amostral dos TQC (Transectos de Quelônios e
Crocodilianos) e demais resultados obtidos nos módulos, o EIA informa que “Cabe salientar que outros
registros feitos pela equipe da fauna terrestre complementam a amostragem para o grupo de quelônios (ver
item “a” da Seção 5.3.3.2 – Herpetofauna). A amostragem nos Módulos RAPELD registrou cinco espécies,
das quais Chelonoidis denticulata e Mesoclemmys heliostemma estão ausentes nas amostragens aquáticas”.

Em consulta aos resultados da herpetofauna terrestre, foi possível verificar que a espécie Mesoclemmys
heliostemma (lalá) teve 3 registros, sendo 1 por encontro ocasional na 3C e 1 por busca ativa (M5) e 1 por
captura por terceiros na 4C. Segundo o estudo, a espécie ocorre apenas nos igarapés, igapós e várzeas, não
sendo “encontrada nos ambientes de rios amostrados aqui”. Já Chelonoidis denticulata, considerada
Vulnerável pela IUCN e de hábitos estritamente terrestres, teve apenas 1 registro na 2C por captura por
terceiros.

Em adição aos dados acima, após consulta às Tabelas 5.3.2.1.2.a-4, 5.3.2.1.2.a-5 (1C), 5.3.2.1.2.a-9,
5.3.2.1.2.a-10 (2C), 5.3.2.1.2.a-14, 5.3.2.1.2.a-15 (3C) e 5.3.2.1.2.a-19 e 5.3.2.1.2.a-20 (4C), foram
verificados os registros nos módulos e TQC dos quelônios: Phrynops geoffroanus: 8 registros (1C: 1
encontro ocasional, 2C: 6 encontro ocasional e 1 captura por terceiros); Platemys platycephala: 1 registro
(3C: captura por terceiros) e Podocnemis unifilis: 7 registros (1C: 1 encontro ocasional, 2C: 5 encontro
ocasional, 3C: 1 encontro ocasional); e dos crocodilianos: Caiman crocodilus: 6 registros (1C: 1 captura por
terceiros, 2C: 1 busca ativa - no M2, 3C: 2 busca ativa - no M2, 4C: 1 encontro ocasional e 1 captura por
terceiros) e Paleosuchus trigonatus: 21 registros (1C: 6 busca ativa - no M6, 2C: 1 covo e 2 busca ativa - no
M2, M3 e M6, 3C: 10 busca ativa - no M6, I1 e I2, 4C: 2 covo - no M6 e M2).

Apesar de haver citações sobre os dados descritos no item da herpetofauna terrestre ao longo do texto, a sua
não consideração e integração de dados para a apresentação e análise dos quelônios e crocodilianos da área
de influência da UHE Tabajara é, conforme já pontuado, extremamente prejudicial ao Estudo.

O estudo indica que as curvas de rarefação elaboradas atingiram a assíntota de riqueza em ambos os grupos,
tanto na amostragem do rio Ji-Paraná quanto no das lagoas marginais. No entanto, ao observar a Figura
5.3.3.1.6.a nota-se que para quelônios ainda está levemente ascendente, apesar de mostrar sinais de
estabilização. Com relação ao total esperado na AII, para os crocodilianos foram registradas 4 das 5 espécies
esperadas, restando apenas o jacaré-do-pantanal (Caiman yacare). Já para os quelônios, os registros
(incluindo os obtidos nos TQC e módulos) representam, segundo o EIA, 43.7% da diversidade conhecida de
quelônios para a Amazônia brasileira e 55,5% das espécies registradas regionalmente.

A análise de distribuição espacial mostrou que amostragens de crocodilianos foram realizadas em 3 áreas:
na área do futuro reservatório (Transectos aquáticos 2, 3, 4 e 5; Lagoas amostrais, Mina de Ouro e Traira), a
jusante (Transecto 1) ou montante (Transecto 6). Considerando que esses transectos não apresentavam as
mesmas extensões, o estudo apresentou uma análise de frequência de frequência de registros por quilômetro
de busca. Os resultados (Figura 5.3.3.1.6.e) mostraram que as densidades de crocodilianos nas lagoas são
extremamente superiores às dos demais transectos, resultado considerado esperado pelo estudo devido à
grande concentração de alimentos nesses ambientes. Tais quantitativos foram provenientes dos registros das
campanhas de vazante (1C) e seca (2C), indicando que os animais utilizam a região das lagoas sazonalmente.
Não foi discutido no EIA os eventuais impactos do afogamento desses ambientes para as populações da
herpetofauna aquática.

A análise com base nos tipos de ambientes aquáticos (tributários, lagoas e canal principal do Ji-Paraná),
independentemente dos Transectos Amostrais, mostrou que o gênero Caiman Foi o mais abundante em todos
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os ambientes amostrados.

O gênero Paleosuchus (30% dos registros) apresentou grande abundância de indivíduos para os tributários,
além de não ter sido registrado nas Lagoas, uma vez que esse gênero ocorre primordialmente em ambientes
florestados, evitando geralmente lagoas e ambientes de vegetação aberta em geral. Reforçando esse padrão
de distribuição, o EIA informa que “A amostragem dos Módulos RAPELD nos igarapés e nos riachos em
mata densa mostrou uma preponderância para o jacaré-coroa (Paleosuchus trigonatus) que representou
77.7% de todos os registros de crocodilianos”.

Por fim, com relação aos possíveis impactos da UHE Tabajara, o EIA apresenta a informação que, com base
no número de registros por quilômetro amostrado, “A região a jusante do futuro reservatório, detém a menor
frequência de indivíduos por quilômetro. Já as áreas correspondentes a ADA do futuro reservatório e a região
a montante, correspondem às áreas de maior densidade de crocodilianos por quilômetro”.

Para os quelônios, o estudo dividiu a região amostrada em seis Transectos, sendo o Transecto 1 a Jusante do
reservatório; os transectos, 2, 3 na ADA do Ji-Paraná; o transecto 4 no Rio Machadinho; o Transecto 5 a
montante do reservatório; e um transecto associado às Lagoas Minas de Ouro e da Traíra. O EIA aponta que
“foram observadas diferenças significativas quanto à riqueza e abundância entre os Transectos amostrais”, no
entanto, da mesma forma que nos demais grupos da fauna, não são apresentadas análises estatísticas
corroborando a significância apontada.

A tartaruga-da-amazônia (P. expansa), embora seja a segunda espécie mais abundante em todo levantamento
(33 registros), foi registrada apenas nos Transectos amostrais 1 (jusante - 28 registros), 2 e Lagoas
(reservatório - 5 registros).

Segundo o EIA, ao se analisar a riqueza e a abundância registradas para os diferentes tipos de ambientes
aquáticos (tributários, lagoas e canal principal do Ji-Paraná) foi possível confirmar uma segregação na
distribuição das espécies de quelônios nos diferentes ambientes, sendo o canal principal do rio Ji-Paraná o
ambiente com maior diversidade. Nas lagoas foram apenas registrados P. unifilis e P .expansa e os
indivíduos de Platemys platycephala e Phrynops geoffroanus foram registrados exclusivamente em igarapés
e tributários. Segundo o estudo, o padrão de distribuição e uso do habitat encontrado na AID/ADA do AHE
Tabajara é equivalente ao dos dados da literatura.

Com relação à posição do reservatório da UHE Tabajara, o estudo aponta que a região a jusante do futuro
reservatório (transecto 1) apresenta a maior abundância considerando os números totais e a avaliação
considerando o número de registros por hora rede (Figura 5.3.3.1.6.j). No entanto, o EIA informa que tal
resultado pode ser um artefato amostral, uma vez que descreve que “os Transectos amostrados na região do
futuro reservatório estão próximos de corredeiras, locais que ocasionam uma menor eficiência de captura
(FACHÍN-TERÁN et. al., 2003, 2004). Por outro lado, os Transectos posicionados a Jusante e Montante
apresentam abundância de praias e têm poucas corredeiras”. Neste sentido, este parecer tece uma crítica à
localização dos transectos do reservatório (T2 e T3), que estão muito próximos, ambos no Trecho 1 do
reservatório, sabidamente mais encachoeirado, não havendo amostragem em outros trechos do futuro
reservatório.

Os resultados da distribuição temporal dos registros de quelônios e crocodilianos mostram que as
campanhas realizadas nas duas primeiras campanhas (vazante e seca) foram responsáveis pela maioria dos
registros de quelônios (93,7%, sendo 47,8% 1C e 45,9% 2C) e crocodilianos (84,2%, sendo 23,4% 1C e
60,8% 2C) neste estudo.

Durante as campanhas de enchente e cheia, apenas 2 espécies de quelônios foram registradas: Phrynops
geoffroanus (4 registros na 3C e 3 na 4C) e Podocnemis unifilis (4 registros na 3C e 3 na 4C).

Segundo o estudo, a diferença sazonal nas densidades de quelônios e crocodilianos é explicada pelo fato de,
no período chuvoso, a calha principal do rio se estender, conectando-se com as lagoas e áreas alagadas
adjacentes, enquanto que, no período da seca, estas últimas ficam isoladas da calha principal, reduzindo
drasticamente sua extensão. As comunidades respondem a essas flutuações, possivelmente por um processo
de migração lateral das populações, que se expandem dos rios para as florestas alagáveis, ricas em recursos
alimentares. Assim, esses animais passariam a ocupar as áreas de várzea, diminuindo sua densidade na calha
do rio e, consequentemente, diminuindo o sucesso de captura e avistamento.
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Os resultados da atividade de marcação e recaptura de quelônios e crocodilianos foram apresentados na
Tabela 5.3.3.1.6.h. Dos 626 crocodilianos registrados, 92 foram marcados, tendo sido recapturados dois
indivíduos, ambos nos mesmos locais da primeira captura: 1 Melanosuchus niger no Transecto 3, e 1 Caiman
crocodilus no Transecto 6. Dos 154 quelônios registrados, 125 foram marcados, tendo sido recapturados 5
indivíduos de P. unifilis, na região a montante do Transecto 4, no rio Machadinho, durante a campanha de
seca (2C).

Aspectos reprodutivos e disponibilidade dos bancos de areia para reprodução de quelônios

Ao longo das quatro campanhas foram realizadas buscas de sítios potencialmente adequados para a
reprodução dos quelônios e, mais especificamente, bancos de areia e praias ao longo do rio Ji-Paraná e dos
seus tributários. Segundo o EIA, somente durante as campanhas de vazante e seca os bancos de areia
estavam expostos. Os 55 bancos de areia identificados foram apresentados na Tabela 5.3.3.1.6.i e na Figura
5.3.3.1.2.c.

Foram também buscadas evidências do uso desses bancos pela herpetofauna aquática. As evidências
consistem em rastros deixados por fêmeas de tartarugas, registros visuais de fêmeas realizando vistoria nos
bancos de areia, ninhos antigos e destroços de ninhos decorrentes da predação natural ou exploratória dos
ovos. Segundo o estudo, “pode-se associar a maior atividade reprodutiva dos quelônios no rio Ji-Paraná as
praias ou bancos de areia mais extensos, uma vez que entre os 10 bancos de areia de maior área, seis
apresentaram indícios de reprodução”.

Conforme descrito no EIA, a atividade reprodutiva dos quelônios amazônicos está relacionada ao ciclo anual
de vazante e enchente, que podem variar ao longo dos anos. Adicionalmente, os padrões reprodutivos podem
variar entre as espécies, rios e bacias amazônicas. Na região de estudo, o trabalho de campo indicou “que o
pico de reprodução da tartaruga-da-amazônia (P. expansa) ocorre entre os meses de agosto e setembro. Já o
período de desova das duas outras espécies do gênero Podocnemis, que frequentam as praias e bancos de
areia, deve ter ocorrido antes da 2ª campanha de campo devido à ausência de registros de postura de ovos de
P. unifilis e P. sextuberculata. Tampouco foram vistos indícios de sítios reprodutivos para o cágado-de-
barbicha (Phrynops geoffroanus)”.

A jusante do eixo da barragem foram localizados 20 bancos de areia, com uma área relativa a 27,6% do total
vistoriado. Nos três maiores bancos de areia dessa área foram registrados espécimes ou ovos de P. expansa:
no JB8 (21.162m²) um ninho com 115 ovos, no JB1 (22.911m²) uma fêmea desovando e no maior dos
bancos a jusante, JB9 (86.122m²), 7 fêmeas. Foi, ainda, informado pelos moradores locais a ocorrência de
desovas de dezenas de indivíduos da espécie nos bancos de areia JB9 e JB8.

Apesar do EIA não mencionar ao longo do diagnóstico do meio biótico ou descrição de impactos, há a
previsão de utilização de parte desses bancos de areia (JB3 e JB9) como jazidas para obtenção de areia para
as obras da UHE (Mapa PJ0874-V-G04-GR-DE-001-0 do Anexo 1 do EIA). Tal fato acarretaria em impactos
adicionais à população de quelônios pela perda de locais de reprodução e também para os demais grupos
faunísticos que utilizam os bancos de areia como habitat ou fonte de recursos. Interferência adicionais
àquelas decorrentes das alterações de dinâmica de sedimentos e de nível de água nesses ambientes não deve,
portanto, ser autorizadas. Da mesma forma, o impacto das interferências da instalação e operação da UHE
nesses ambientes deve ser descrito e medidas mitigadoras propostas.

Na área do futuro  reservatório (Transectos 2, 3 e 4), apesar de ter sido localizado o maior número de bancos
de areia (25 bancos), foram localizados, “em sua maioria, bancos e praias de pequenas dimensões, associados
aos trechos de pedrais e corredeiras, correspondendo a 22.4% da área disponível nos bancos de areia
vistoriados”. Cabe destacar, que apesar da avaliação global do EIA apontas bancos de pequenas extensões,
ao se observar a tabela 5.3.3.1.6.i nota-se que existem bancos de areia de maior área na ADA, com destaque
aos bancos RB3 (6.110,3m²), RB24 (12.314,55m²) e RB25 (3.963,03m²), onde foram encontrados vestígios
de ninho - P. unifilis, e os bancos RB6 (20.959m²), RB14 (23.577m²) e RB20 (45.934,05m²) que estão entre
os 10 maiores bancos vistoriados ao longo do estudo.

Segundo o estudo, no rio Machadinho (Transecto 4), apesar de não terem sido encontrados vestígios de
reprodução, relatos de moradores locais indicam que o tracajá (P. unifilis) desova nesta região, em um trecho
localizado dentro do futuro reservatório e em outro acima da cachoeira da Andorinha, a montante do futuro
reservatório.
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Na área a montante (transecto 5) foram localizados apenas 10 bancos, no entanto, diversos deles são mais
extensos, correspondendo a mais de 50% da área disponível nos bancos de areia, como por exemplo os
bancos MB4 (100.743,63 m²), MB9 (109.742,54 m²) e MB8 (116.328,04 m²). Destaque deve ser dado aos
bancos MB1, onde foi registrado vestígios de ninho de P. unifilis e os bancos MB8 e MB9, onde foram
registrados ninhos e rastros de P. expansa. No MB8 foi vistoriado um ninho com 96 ovos da tartaruga da
amazônia.

Foram, ainda, feitas análises granulométricas dos sedimentos dos Bancos de Areia vistoriados e verificado
que os bancos de areia com evidências reprodutivas apresentaram uma proporção mais elevada de areia
grossa (85.7%) que a média geral (64.8%), sugerindo uma preferência dos quelônios na região do rio Ji-
Paraná por bancos de areia com areia grossa. No entanto, segundo o EIA, “os resultados aqui analisados
indicaram que não há um padrão distinto na distribuição da granulometria entre as áreas estudadas (jusante,
reservatório e montante), sendo possível, a ocorrência de locais para nidificação em todo o trecho amostrado
do rio Ji-Paraná”.

Com relação à reprodução dos crocodilianos, o EIA informou que “foram encontrados dois locais que
continham ninhos ativos com ovos de crocodilianos, ambos localizados próximos aos Módulos RAPELD M5
e M6” e que os crocodilianos preferem “as áreas florestadas localizadas nas margens do rio Ji-Paraná e seus
tributários”. Foi, ainda, relatado que pescadores locais confirmaram a presença de ninhadas antigas em várias
localidades.

Dentre as principais ameaças a estes animais, o EIA indica que as espécies de quelônios e crocodilianos
tendem a sofrer pressão de caça e/ou comércio, sendo desta forma incluídas, na sua maioria, nos Apêndice I
ou II da CITES.

Os crocodilianos tendem a ser caçados para a comercialização de suas peles, consumo da carne e uso da
carne como iscas para pesca. O EIA aponta que, durante as entrevistas, os moradores relataram que os
crocodilianos são apenas ocasionalmente caçados na região, tendo o EIA considerado que “este uso não
representa uma ameaça severa para a manutenção das suas populações”, sem, entretanto, apresentar
justificativa técnica para a afirmação.

Já os quelônios amazônicos são mais frequentemente explorados, seja através de rituais tradicionais ou para
fins de alimentação e comércio. As espécies tartaruga-da-amazônia (Podocnemis expansa) e o tracajá
(Podocnemis unifilis) foram destacadas como os maiores alvos dessa exploração na Amazônia, devido ao
consumo da carne, vísceras e ovos e o uso dos cascos na confecção de adornos e utensílios doméstico. O EIA
afirma, entretanto, “não houve nenhum registro de consumo destas espécies por parte da população
ribeirinha na AID/ADA do AHE Tabajara durante a realização das quatro campanhas de campo, apenas
“indícios de coleta de ovos em ninhos”.

A grande ameaça à conservação dos quelônios amazônicos apontada pelo estudo é a exploração excessiva
dos adultos e dos ovos para consumo humano e a predação natural dos ninhos. Segundo o EIA os relatos dos
pescadores locais e dos assistentes de campo indicaram que a prática de retirada de ovos de quelônios nos
bancos de areia é comum na região, no entanto, é afirmado que “pode-se descartar, com algum grau de
certeza, a existência de pressão de caça sobre a herpetofauna aquática na região estudada”. Tal afirmação é
feita apenas com base no fato de não terem sido “observados casos de caça predatória na região em nenhuma
das espécies de répteis aquáticos registrados neste trabalho” ao longo das campanhas. Deve-se destacar que o
próprio estudo afirma que os pesquisadores não estiveram em campo no período de desova da maioria dos
quelônios: “o período de desova das duas outras espécies do gênero Podocnemis, que frequentam as praias e
bancos de areia, deve ter ocorrido antes da 2ª campanha de campo devido à ausência de registros de postura
de ovos de P. unifilis e P. sextuberculata”. É sabido que nesse período é quando os quelônios ficam mais
susceptíveis às pressões antrópicas.  O EIA ainda relata, ainda, que foram registrados “indícios de coleta de
ovos em ninhos” (pág. 68). Assim, o EIA não pode afirmar a inexistência de caça na região, uma vez que há
relatos de moradores locais que afirmam haver a atividade e as equipe não estavam em campo nos períodos
reprodutivo, e deve descrever o possível impacto de aumento dessa pressão de caça.

Por fim, merecem destaque questões importantes não abordadas pelo EIA como os impactos aos sítios
reprodutivos e a quebra do fluxo gênico entre as populações de quelônios da região. Em especial, restará
impossibilitada a migração dos quelônios, uma vez que, construída a barragem da UHE Tabajara não será
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mais possível às tartarugas de jusante chegarem aos grandes bancos de areia da área a montante, que podem
ser os seus sítios preferenciais de desova. Impactos nos locais de desova identificados a jusante também são
esperados, uma vez que haverá maior movimentação na região, bem como podem haver alterações nas
dinâmicas de sedimentos e de níveis de água a jusante da barragem, sendo os quelônios extremamente
sensíveis a esses fatores.

Dessa forma, além de entender que os impactos acima citados devem ser adequadamente descritos pelo EIA,
esta análise considera necessário que sejam feitas novas prospecções a campo de modo a verificar a
existência de sítios de reprodução alternativos a jusante, mais distantes das intervenções da UHE Tabajara a
serem apresentados junto à complementação deste EIA, que deve incluir revisão integral do diagnóstico dos
quelônios e crocodilianos considerando as informações e críticas descritas neste parecer.

Considerando o não cumprimento integral do Plano de Trabalho e as questões relativas à disposição de
transectos e não realização de campanhas em período reprodutivo, torna-se necessária, além da revisão
completa deste item para a análise de viabilidade, que sejam realizadas campanhas de campo antes do início
das intervenções na região.

Comentários e recomendações:

Conforme exposto, o capítulo sobre quelônios e crocodilianos apresentou falhas graves, tanto na execução
dos trabalhos de campo, como na apresentação dos dados no EIA. Tais falhas impossibilitaram uma análise
global desses grupos, que são comumente impactados por UHEs, sendo necessário que o item seja
reformulado e complementado. As análises e discussões apresentadas devem ter embasamento estatístico e
trazer informações relevantes, tanto para a descrição da biodiversidade local, como para a avaliação de
impactos. O texto revisado deve, minimamente:

Unificar a discussão dos dados de quelônios e crocodilianos exclusivamente no capítulo 5.3.3.1 –
Quelônios e Crocodilianos;
Apresentar os resultados relevantes à análise de impacto ambiental da UHE Tabajara das pesquisas
realizadas pelo grupo de Ecologia e Conservação de Quelônios  da Amazônia do Instituto Nacional de
Pesquisas da Amazônia (INPA)  com o sangue dos quelônios, cuja coleta foi solicitada pelo
empreendedor e autorizada por meio das ACCTMBs n° 273/2013 - 4a Retificação e n° 291/2013 - 2a
Retificação;
Apresentar a caracterização da sazonalidade a partir dos dados hidrológicos do ano em que ocorreram
as campanhas, e, caso ocorra, justificar a não realização das amostragens nos períodos preferenciais;
Corrigir os erros e críticas destacados ao longo da análise;
Atualizar as listas de espécies ameaçadas;
Discutir a relevância dos ambientes que possam sofrer alterações pela formação do reservatório para a
ecologia e ciclo de vidas das espécies, considerando a sazonalidade e a dinâmica das comunidades
locais;
Discutir o impacto do possível afogamento de lagoas marginais, ambientes que são importante fonte de
recursos para a fauna aquática e semi-aquática e que apresentou grandes densidades de crocodilianos
durante as amostragens;
Aprimorar a discussão sobre as ameaças antrópicas sofridas pelos quelônios e crocodilianos e
considerar a possibilidade de essas serem potencializadas com instalação e operação da UHE Tabajara
e consequentes impactos a outros recursos naturais da região;
Discutir os impactos aos sítios reprodutivos na área do reservatório, a impossibilidade de acesso aos
sítios de montante e a quebra do fluxo gênico entre as populações de quelônios da região;
Discutir os impactos aos sítios reprodutivos a jusante do barramento, ocasionados pelo aumento do
fluxo de pessoas durante as obras a pelas alterações de dinâmica de sedimentos e de nível de água
nesses ambientes durante a instalação e operação do empreendimento;
Realizar prospecções a campo de modo a verificar a existência de bancos de areia e mapear possíveis
sítios de reprodução alternativos para os quelônios a jusante das intervenções da UHE Tabajara;
Prever a realização de campanhas de campo, visando aumentar as informações ecológicas e
reprodutivas sobre os quelônios e crocodilianos antes do início das intervenções na região, caso seja
confirmada a viabilidade ambiental do empreendimento.
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A descrição e discussão dos impactos sobre os quelônios e crocodilianos, juntamente com a proposição de
medidas mitigadoras, deverá ser incluída na sessão “impactos” do EIA revisado.

Por fim, com base na argumentação apresentada nessa análise, não deverá ser permitido o uso dos bancos de
areia de jusante utilizados como sítios de reprodução pelos quelônios ou outros grupos da fauna como jazidas
para obtenção de areia para as obras da UHE Tabajara.

4.2.2.2 Mamíferos Aquáticos e Semi-aquáticos

A análise apresentada nesta seção do Parecer refere-se ao seguinte capítulo do EIA: 5.0 Diagnóstico
Ambiental / 5.3 Meio Biótico / 5.3.3 Ecossistemas Aquáticos / 5.3.3.2 Mamíferos Aquáticos e
Semiaquáticos.

Para a amostragem de mamíferos aquáticos e semiaquáticos foram, segundo o EIA, realizadas amostragens
especificamente dirigidas para populações de cetáceos, sirênios, lontras, ariranhas e capivaras associados ao
rio Ji-Paraná e seus afluentes. As amostragens foram realizadas fora dos módulos RAPELD, tendo sido
utilizados transectos lineares e armadilhas fotográficas.

O censo por observação direta e indireta consistiu na navegação do rio Ji-Paraná ao longo das duas margens,
em baixa velocidade, em busca de registros de animais e de seus vestígios, como vocalizações, carcaças,
pegadas, rastros, fuçados, tocas, sinais, marcações e fezes, ao longo de um grande transecto no rio Ji-Paraná.
O transecto foi iniciado 30 km a jusante do Módulo 1 e estendeu-se até o Módulo 6. Segundo o estudo,
foram, ainda, vistoriados, fotografados e georreferenciados ambientes favoráveis para o registro de vestígios
como praias, barrancos e bocas de igarapés, bem como ambientes favoráveis para o avistamento de cetáceos
e sirênios. Segundo o EIA o censo foi realizado em período diurno, das 07:00 h até as 17:00 h, durante pelo
menos 10 dias consecutivos por campanha, totalizando 47 dias de amostragens. O EIA destaca, ainda, que
“além dos transectos realizados na calha do rio Ji-Paraná, foram realizadas também buscas nos igarapés e
lago existentes conhecidos na região como Lago da Ata, Igarapé Marmelos, Igarapé Preto, Igarapé da Cruz,
Igarapé São Domingos e Igarapé do Inferno, conforme representado no Mapa 5.3.3.2.1.a”.

As armadilhas fotográficas (“Camera traps”) foram instaladas em pontos aleatórios escolhidos na margem do
rio Ji-Paraná e afluentes de forma a complementar a amostragem de mamíferos semi-aquáticos. Segundo o
estudo, a amostragem não foi padronizada, variando de acordo com a campanha e totalizando um esforço
total de 465 armadilhas fotográficas ao longo das 4 (quatro) campanhas, conforme descrito na Tabela
5.3.3.2.1.a (esforço amostra). Os locais em que foram instaladas armadilhas fotográficas foram apresentados
na Tabela 5.3.3.2.1.b.

O estudo informa que as campanhas foram realizadas nos seguintes períodos: 1ª Campanha: Estação vazante
- de 26/06/2013 a 19/07/2013; 2ª Campanha: Estação seca- de 03/09/13 a 26/09/2013; 3ª Campanha: Estação
enchente – de 18/11/13 a 12/12/13; e 4ª Campanha: Estação cheia – de 28/03/2014 a 7/04/2014. No entanto,
a Tabela 5.3.3.2.1.a informa que as amostragens por meio de armadilhas fotográficas foram realizadas em
períodos distintos: 12 a 28/07, 02 a 11/11, 31/01 a 09/02 e 27/03 a 05/04, respectivamente. Para melhor
visualização, na Figura 5 abaixo as datas das campanhas foram inseridas na tabela dos períodos
hidrológicos, com base nas vazões médias mensais (Tabela 5.3.2.1.2.a do EIA). Os traços vermelhos indicam
a data de realização das amostragens (pg. 110) e os traços azuis indicam as datas em que foram empregadas
armadilhas fotográficas (Tabela 5.3.3.2.1.a).

Figura 5 – Tabela com as datas de amostragens em função dos períodos hidrológicos.
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O Plano de Trabalho aprovado pelo Ibama não foi específico quanto à amostragem dos mamíferos aquáticos
e semiaquáticos, prevendo apenas um mínimo de 5 dias consecutivos por campanha, o que foi cumprido no
presente EIA. No entanto, ao se observar as campanhas sazonais, é importante observar que os diferentes
métodos não foram realizados simultaneamente e que, em muitos casos as atividades não foram executadas
nos períodos preferenciais. Deve-se considerar também que os dados hidrológicos da tabela do EIA são de
2006, assim, deverá ser apresentada a caracterização da sazonalidade a partir dos dados hidrológicos do ano
em que ocorreram as campanhas de fauna, e, caso ocorra, justificada a não realização das amostragens nos
períodos preferenciais.

Considerando a realização de atividades de campo de uma mesma campanha em períodos tão distintos,
esperava-se que houvesse tratamento e discussão desses dados nas avaliações sazonais, o que, conforme
análise abaixo, não ocorreu.

Resultados

Ao longo das quatro campanhas foram registradas 5 das 6 espécies esperadas para a AID: os cetáceos, o
boto-rosa (Inia geoffrensis - 44 registros) e o tucuxi (Sotalia fluviatilis - 65 registros), os mustelídeos, a
ariranha (Pteronura brasiliensis - 56 registros), a lontra (Lontra longicaudis - 44 registros) e a capivara
(Hydrochoerus hydrochaeris - 59 registros). O sirênio, peixe-boi-da-amazônia (Trichechus inunguis), que
ocorre principalmente nos rios amazônicos de maior porte, não foi registrado nas campanhas.

Sobre o grau de ameaças das espécies, para os mamíferos aquáticos e semiaquáticos repetiu-se a falha de
falta de atualização dos dados presente ao longo de todo EIA, tendo sido utilizadas as listas: (IUCN, 2014;
CITES 2015) e nacional (MMA 2014), para um estudo protocolado no órgão ambiental no final de 2019.
Assim, houve alteração do status de 2 espécies pela IUCN: Inia geoffrensis passou de DD para EN (avaliação
de jun/2018) e Lontra longicaudis passou de DD para NT (avaliação de jun/2014). Após verificadas essas
alterações, o boto-rosa (Inia geoffrensis) é considerado ameaçado pela lista nacional e IUCN e está na CITES
II; o tucuxi (Sotalia fluviatilis) está na CITES I, e data deficient pela IUCN; a lontra (Lontra longicaudis) é
quase ameaçada segundo classificação da IUCN e está na CITES I; e a ariranha (Pteronura brasiliensis) é
considerada Ameaçada pela IUCN, Vulnerável pelo MMA e está na CITES I.

O EIA apresentou uma síntese dos resultados das 4 campanhas: “Na primeira campanha (vazante), a
ariranha (P. brasiliensis) foi a espécie com maior número de registros, seguido pela capivara (H.
hydrochaeris) e com o boto-cor-de-rosa (I. geoffrensis) como a espécie com menor número de registros
(Figura 5.3.3.2.6.a). Na segunda campanha (seca), o tucuxi (S. fluviatilis) aparece como a espécie com o
maior número de registros, seguido novamente pela capivara (H. hydrochaeris). Nesta campanha apresentou
o menor número de registros a lontra (L. longicaudis). Assim como na campanha 2, na campanha 3
(referente ao período de enchente) aparece com o maior número de registros o tucuxi (S. fluviatilis), mas
com um terço do número de registros apresentado na campanha anterior. Como segunda espécie em número
de registros apareceu a ariranha (P. brasiliensis) e por último, a capivara (H. hydrochaeris), com um
registro apenas. A quarta campanha, referente ao período da cheia, teve como espécie mais abundante o
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boto-cor-de-rosa (I. geoffrensis), seguido pela lontra (L. longicaudis) e, assim como na campanha anterior, a
capivara (H. hydrochaeris) teve o menor número de registros, dois apenas.”

A capivara (Hydrochoerus hydrochaeris), da família Caviidae, é o maior roedor do mundo e bastante
comum em toda sua área de ocorrência, desde a Colômbia e Venezuela até o norte da Argentina. É uma
espécie com grande mobilidade, sendo encontrada também em zonas de terra firme mais distantes de
ambientes aquáticos, além de ser considerada tolerante às alterações ambientais. Segundo o estudo, “esteve
presente em mais de 50% dos sítios amostrados, tanto no rio Ji-Paraná como em seus afluentes” e teve
registros a jusante (n=3), na ADA do rio Ji-Paraná (n=50) e dos afluentes (n= 6), não foram informadas os
locais exatos de registro, tampouco apresentados de modo consolidado os afluentes em que ocorreram os
registros.

Cabe destacar que a espécie também foi registrada nas amostragens de mamíferos terrestres. Segundo
informações do item “b) Mastofauna” do Volume III do EIA, teriam sido registrados um total de 54
indivíduos, dentro e fora dos módulos RAPELD. Não fica claro se foram utilizadas todas as informações
disponíveis sobre os registros dessa espécie em ambos os Volumes. Adicionalmente, conforme já relatado
neste parecer (item de grandes), ao se comparar o número de registros fornecido pelas diversas planilhas do
EIA, as informações são distintas: as tabelas apresentadas na “Análise Consolidada” do diagnóstico de
mamíferos de médio e grande porte indicam um total de 54 registros para a capivara. (Tabelas 5.3.2.1.2.b-55
e 5.3.2.1.2.b-57), com 40, 10, 3 e 1 registros em cada uma das campanhas. No entanto, na avaliação das
campanhas individualmente são descritos 12 (1C - 5.3.2.1.2.b-6), 6 (2C - 5.3.2.1.2.b-18), 3 (3C - 5.3.2.1.2.b-
30) e 1 (4C - 5.3.2.1.2.b-42) registros, totalizando 22 registros. Assim, a depender do trecho do EIA
consultado, temos o total de 54, 59 ou 22 registros para as capivaras. Tais discrepâncias não podem ocorrer
em um estudo desse porte, uma vez que trazem insegurança às discussões e conclusões apresentadas.

Os mustelídeos, lontras (Lontra longicaudis) e ariranhas (Pteronura brasiliensis), são espécies de hábitos
semiaquáticos. O EIA descreve o registro de 56 ariranhas (P. brasiliensis) e 44 lontras (L. longicaudis). No
entanto não fica claro se foram incluídos os registros descritos item “b) Mastofauna” do Volume III: 7
registros de ariranhas e 1 de lontra. Quanto a esses registros, cabe destacar que, assim como para as capivaras
e outros mamíferos, os números de registros de lontras são discrepantes, podendo ser 3 ou 1, dependendo do
trecho do EIA consultado.

As lontras (NT pela IUCN) são animais de hábito solitário e noturno, consideradas tolerantes e plásticas, cuja
maior exigência ambiental é a qualidade da água em seu território. A espécie tem ampla distribuição,
ocorrendo desde o México até o Uruguai, ocupando diversos tipos de ambiente e estando no topo da cadeia
alimentar, se alimentando principalmente de peixes, crustáceos, moluscos e outros invertebrados. Ambas as
espécies utilizam tocas escavadas sob troncos em barrancos para descanso e abrigo e costumam fazer uma
latrina cujo odor mantém o espaço bem demarcado.

As ariranhas (EN pela IUCN, VU pelo MMA) são animais maiores e mais exigentes quanto à qualidade
ambiental das áreas que utilizam, além de terem menor mobilidade que as lontras, explorando uma faixa
mais restrita junto à margem dos corpos d’água. Ocorrem somente na América do Sul. Sua dieta também é
baseada em peixes e sua frequência está altamente relacionada às migrações sazonais de suas presas. Os
indivíduos desta espécie possuem uma mancha clara na região da garganta que é única para cada indivíduo,
permitindo individualizá-los. Também é uma espécie de hábito diurno, mas ao contrário da lontra forma
pequenos grupos sociais de até 20 indivíduos.

Segundo o EIA, estavam presentes em 100% das áreas amostradas e, por serem capazes de se deslocar por
terra firme, as cachoeiras não seriam uma barreira à sua ocorrência, assim ocorrem a jusante e a montante.
Nesse sentido, deve ser considerado que a construção da barragem e de todas as suas estruturas acessórias
potencialmente se tornarão uma barreira às populações da região do empreendimento, impossibilitando o seu
deslocamento e interrompendo o fluxo gênico entre as populações. Tal discussão não aparece no EIA, o que
é grave, em especial no caso das ariranhas, devido ao seu status de ameaça.

Segundo o estudo, 31% da ocorrências de lontras e ariranhas ocorreram na época de cheia do rio e 69% na
época seca, no entanto, conforme já discutido neste parecer, para uma avaliação sazonal entende-se não ser
adequado o agrupamento das campanhas de vazante e de seca como "período de seca" e de enchente e de
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cheia como "período de cheia", uma vez que tal fato pode mascarar eventuais comportamentos sazonais da
fauna e deve ser utilizado com critério.

Os cetáceos, tucuxi (Sotalia fluviatilis) e boto-rosa (Inia geoffrensis), são espécies de hábito exclusivamente
aquático e foram registrados exclusivamente na calha principal do rio Ji-Paraná áreas a jusante das
cachoeiras São Vicente e Dos Vinte e Sete, que correspondem ao local selecionado para o eixo da UHE
Tabajara.

O tucuxi (DD pela IUCN) tem tamanho médio de 150 cm e peso médio de 50 kg, se alimenta basicamente de
peixes siluriformes e pode formar pequenos grupos de cerca de 20 indivíduos. Aparentemente preferem a
calha principal dos rios e/ou lagos de maior porte, onde não dependam de canais sujeitos a vazante para
entrar e sair, porém evitam locais com água turbulenta e correnteza muito forte.

O boto-rosa (EN pelo MMA e IUCN) é considerado o maior dos cetáceos de rio, medindo cerca de 2,8m e
pesando cerca de 210Kg. É um animal de hábitos mais solitários, que se alimenta de mais de 50 diferentes
espécies de peixes, principalmente Siluriformes, Sciaenidae e Characiformes. É uma espécie fortemente
associada às margens dos corpos de água, ocorrendo em maior densidade na faixa marginal de 50 metros.

Segundo o EIA, foram registrados 65 exemplares de tucuxis (Sotalia fluviatilis) numa área aproximada de 70
km², resultando em uma densidade populacional estimada em 0,93 ind./km², “bastante semelhante a
observada por Da Silva & Best (1994) de 1 ind./km², porém bastante inferior à registrada por Martin et al
(2004) de 3,2 ind./km²”. Já para o boto-cor-de-rosa (Inia geoffrensis), que teve 44 registros, foi apresentada a
densidade estimada em trecho de 10 km de rio: 4,4 ind./km, considerada “expressivamente superior aquelas
registradas por Magnusson et al (1980), em torno de 0,17 ind./km, e Leatherwood & Reeves (1995), de 0,5
ind./km”. Não ficou claro o motivo das densidades terem sido calculadas em diferentes unidades de medida
(km e km²), tampouco foi detalhado como foram obtidos os totais de 70 km² para os tucuxis e de 10 km
lineares para os botos. Tais métricas diferentes impossibilitam a comparação dos resultados e melhor
compreensão dos mesmos. Da mesma forma, apesar de terem sido apresentados dados bibliográficos para
comparação das densidades obtidas, não foi realizada discussão dos motivos que podem ter levado às
diferenças entre o registrado e os dados secundários.

Com relação à densidade dos botos, é importante destacar que segundo o Livro Vermelho da Fauna Brasileira
Ameaçada de Extinção “Estudos na Amazônia central revelaram que a densidade de botos variou entre sete
diferentes habitat avaliados, de 0,4 botos/km em bancos de areia e margens de igapó a 3,9 em encontro de
águas (...). Os outros quatro habitat restantes - praia, vegetação flutuante, confluências e baías – tiveram de
modo geral, densidade muito similares de 0,9-1,0 botos/km linear”. Dessa forma, nota-se que a densidade
registrada no rio Ji-Paraná (4,4 ind./km) é superior aos habitats mais densos (encontro de águas) dessa
espécie ameaçada de extinção, cabendo uma atenção mais detalhada à essa espécie no EIA.

Segundo o estudo, considerando somente os cetáceos 45% dos registros (49 registros) foram obtidos na
estação seca, 23% na estação vazante, 18% na cheia e 14% na enchente.

Quanto às entrevistas, o EIA informa que “foram relatadas a existência dos mustelídeos (L. longicaudis e P.
brasiliensis) e cetáceos (I. geoffrensis e S. fluviatilis), porém em nenhuma das entrevistas realizadas com
moradores ou pescadores locais foram observados relatos do peixe-boi amazônico (Trichechus inunguis)”, no
entanto não é informado se foram questionados nas entrevistas os locais de ocorrência dos cetáceos. Essa
informação seria de extrema importância, uma vez que, apesar de não terem sido registrados indivíduos do
boto-rosa (Inia geoffrensis) a montante de onde está prevista a barragem, os mapas de distribuição da
espécies encontrados no livro Vermelho e no site da IUCN mostram a ocorrência dessa espécie ao longo de
grande extensão do rio Ji-Paraná (Figura 6).

Figura 6 – Mapa de ocorrência do boto-rosa (Inia geoffrensis).
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Para tentar obter maiores informações sobre o tema, foi feito o contato com a equipe do CMA - Centro de
Mamíferos Aquáticos do ICMBio, que forneceu material sobre o gênero Inia na amazônia, uma vez que
dados morfológicos e moleculares elevaram o boto da bacia do Rio Madeira à categoria de espécie: Inia
boliviensis. Segundo as informações obtidas, foi observado que o boto da Bolívia, antes considerado restrito
aos rios da Bacia do Rio Beni e Mamoré, à montante das corredeiras onde hoje estão instaladas as usinas
Jirau e Santo Antônio, ocorre em quase toda extensão do Rio Madeira, 890 km abaixo dessa região, até o
município de Borba, no Amazonas. Dessa forma, o EIA deve esclarecer como se deu a identificação dos
indivíduos registrados de boto-rosa na área de influência do empreendimento como Inia geoffrensis e se há
possibilidade desses indivíduos serem representantes da espécie Inia boliviensis ou representarem híbridos.

O EIA realizou a comparação dos índices de diversidade H de Shannon (área do futuro reservatório do rio Ji-
Paraná como a mais diversa) e Alfa de Fisher (região dos afluentes, a jusante da área do futuro reservatório,
como a mais diversa) que apresentaram resultados distintos. Além de não ter sido apresentada nenhuma
discussão acerca desses resultados, o EIA afirma que “é importante lembrar que o esforço não foi
homogêneo em todas estas áreas e que estes valores devem ser tomados apenas como referência” e não
apresenta justificativas para, na confecção do estudo e análises, não ter havido nenhum tipo de tratamento
dos dados para permitir as análises estatísticas.

Ainda segundo o estudo, a análise de similaridade entre os períodos do ano (seca e cheia) considerada a
abundância dos táxons (Índice de Bray-Curtis) foi de 52%, indicando, segundo o EIA, que a dinâmica de
enchentes e vazantes determinam diretamente a composição faunística do local.

Cabe, ainda, comentar que uma avaliação com base no cálculo da frequência de registros das espécies por
quilômetro de busca nos diferentes ambientes foi apresentada na análise da segunda campanha (pág. 121), no
entanto, somente foi localizada avaliação semelhante para os cetáceos na avaliação consolidada.

Por fim, o EIA apresenta as principais ameaças à cada espécie. Parte delas já foram apresentadas neste
parecer na descrição de cada espécie, no entanto, torna-se necessário salientar algumas questões.

As principais ameaças às espécies de mamíferos aquáticos e semiaquáticos da região da UHE Tabajara são:
mortes acidentais por captura com petrechos de pesca; caça para comercialização de sua pele (mustelídeos),
olhos, genitálias e outros órgãos (cetáceos); pesca predatória desses animais pois exercem competição com o
homem por peixes e/ou por danificarem os equipamentos de pesca; a poluição das águas, que ocasiona a
proliferação de fungos e bactérias; a poluição por mercúrio oriundo de atividades mineradoras; a
fragmentação de habitats e perda de variabilidade genética; e, no caso dos mustelídeos, animais semi
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aquáticos, há ainda a ameaça pela fragmentação e perda dos habitats nas margens pela antropização e
alagamento dos ambientes. Para o boto-rosa, apesar de não abordado no EIA, é importante destacar a grande
pressão sofrida pelos botos devido à sua captura direcionada para uso de sua carcaça como isca na pesca do
bagre piracatinga.

Especificamente em relação à construção de usinas hidrelétricas, o EIA descreve que este é fator
determinante para a piora na conservação das espécies, visto que funcionam como barreiras, podendo criar
grupos isolados e reduzir a variabilidade genética. Para os cetáceos o EIA discute que esse impacto não
ocorreria na UHE Tabajara caso se confirme a ocorrência dos cetáceos apenas a jusante. No entanto, o EIA
deveria considerar a questão que a implantação da UHE pode afetar a migração de diversas espécies de
peixes que compõem a dieta desses animais. Nesse sentido, o EIA não aborda adequadamente os impactos de
uma UHE na migração da ictiofauna ao afirmar que “Com relação a migração de espécies de peixes que
poderiam servir de alimento aos cetáceos, o barramento se tornaria um problema ao impedir a subida dos
peixes pelo rio. Entretanto, como as populações de cetáceos estão a jusante, o barramento não impedirá o
contato destes animais com as espécies que compõe sua dieta”. Tal afirmação é incompatível com o nível de
excelência esperado em um EIA. Conforme será discutido no item de ictiofauna deste parecer, o barramento
de um rio impede o deslocamento de peixes migradores, podendo impedir sua reprodução e,
consequentemente, diminuindo ou eliminando suas populações também a jusante.

Questões advindas da construção de UHEs são também abordadas pelo Livro Vermelho da Fauna Brasileira
Ameaçada de Extinção ao tratar das ameaças ao boto-rosa “a construção de centenas de hidrelétricas na
região, que já estão planejadas, provocará uma redução na disponibilidade de recursos alimentares e uma
drástica alteração e fragmentação do habitat, com consequente isolamento populacional”. Adicionalmente, o
Livro Vermelho cita as ameaças relacionadas com pescadores: “A morte de milhares de indivíduos tem
ocorrido por captura direta por pescadores e acidental em redes de pesca, durantes secas extremas na região e
com registros de encalhes”.

Comentários e recomendações:

Conforme exposto, mais uma vez, verificou-se para o grupo de mamíferos aquáticos e semiaquáticos a
presença de análises ecológicas que não agregaram informações ao estudo e a ausência de análises e
discussões que seriam relevantes para o diagnóstico na área e para a avaliação de impacto ambiental. Pela
presença de espécies de grande sensibilidade e ameaça ambiental que são comumente impactadas por UHEs
é necessário que o item seja reformulado, prestando informações precisas e relevantes para a análise de
impacto ambiental.

Assim, o texto revisado deve, minimamente:

Apresentar a caracterização da sazonalidade a partir dos dados hidrológicos do ano em que ocorreram
as campanhas de fauna, e, caso ocorra, justificar a não realização das amostragens nos períodos
preferenciais;
Corrigir os erros e críticas destacados ao longo da análise;
Atualizar as listas de espécies ameaçadas;
Discutir a relevância dos ambientes que possam sofrer alterações pela formação do reservatório para a
ecologia e ciclo de vidas das espécies, considerando a sazonalidade e a dinâmica das comunidades
locais;
Discutir o fato da densidade de botos-rosa registrada no rio Ji-Paraná ser superior aos habitats mais
densos (encontro de águas) dessa espécie. Deve ser considerada a importância do ambiente amostrados
(região a jusante da barragem) para essa espécie, considerando fatores como alimentação e reprodução;
Discutir e esclarecer a disparidade de informações entre os dados secundários (IUCN e Livro
Vermelho) e as informações obtidas em campo sobre a ocorrência de do Boto-rosa a montante da
barragem.
Esclarecer como se deu a identificação dos indivíduos de boto-rosa na área de influência do
empreendimento como Inia geoffrensis e se há possibilidade desses indivíduos serem representantes da
espécie Inia boliviensis ou representantes híbridos;
revisar as ameaças sofridas pelas espécies de mamíferos aquáticos e semi-aquáticos e considerar a
possibilidade de essas serem potencializadas com instalação e operação da UHE Tabajara;
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Discutir a possibilidade de interrupção do fluxo gênico entre as populações com a construção da
barragem;
Discutir adequadamente a possível diminuição de recursos alimentares para as populações de jusante
de mamíferos aquáticos e semi-aquáticos.

Por fim, deve-se destacar que a descrição e discussão dos impactos sobre os mamíferos aquáticos e semi-
aquáticos, juntamente com a proposição de medidas mitigadoras, deverá ser incluída na sessão “impactos”
do EIA revisado.

4.2.4 Ictiofauna

Área de Influência Indireta (AII)

Para a AII, o EIA apresentou listagem de espécies inventariadas em 4 fontes distintas: EIA/RIMA das Usinas
Hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau, que consolida informações para o período de novembro/2003 a
fevereiro/2005; Relatório Parcial do Programa de Monitoramento e Conservação da Ictiofauna do Rio
Madeira, consolidando informações dos períodos novembro a dezembro/2008 e abril a agosto/2009; estudo
realizado em 2013 em igarapés do rio Ji-Paraná e o levantamento realizado em 2007 em dois rios localizados
na área urbana do município de Cacoal-RO.

Para as espécies relacionadas, foram assinaladas aquelas de importância comercial, que estão ameaçadas de
extinção, sobreexplotadas, ameaçadas de sobreexplotação, endêmicas, raras, exóticas e reofílicas.

Ressalta-se que a lista de fontes utilizadas para a composição da listagem pode encontrar-se desatualizada,
uma vez que informações mais recentes podem estar disponíveis. A inclusão destas informações poderia
complementar os dados sobre o status das espécies. Ressalta-se, também, que não foram indicadas as
espécies migradoras e migradoras de longa distância.

Área de Influência Direta (AID)

Segundo o Diagnóstico, os estudos relativos à ictiofauna na AID obedeceram ao Termo de Referência (TR)
aprovado em junho de 2013 e à Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico
(ACCTMB) no 271/2013, emitida em 24/06/2013, e seu respectivo Plano de Trabalho.

Em relação à metodologia empregada, que variou de acordo com os objetivos pretendidos, o estudo informa
que:

Coleta padronizada da ictiofauna

Foram realizadas 4 campanhas, obedecendo o ciclo sazonal completo: campanha 1 - vazante (26/06 a
19/07/2013); campanha 2 - seca (03 a 26/09/2013); campanha 3 - enchente (18/11 a 12/12/2013) e campanha
4 - cheia (06 a 28/03/2014).

As coletas foram realizadas em 38 pontos, abrangendo diferentes biótopos: calha do rio principal, bancos de
areia, cachoeiras, lagoas marginais, tributários/igarapés e pedrais. Para os pedrais, foi adotado apenas um
ponto, localizado em 62° 4' 53.26" W e 8° 54' 46.44" S e que foi amostrado apenas na campanha de seca.
Apesar de previamente aprovado no Plano de Trabalho, considera-se que apenas um ponto de coleta em
pedrais é um número insuficiente, face a importância deste biótopo e a impossibilidade de avaliar variações
espaciais nos índices ecológicos utilizados no Estudo.

Para as amostragens, utilizou-se ampla gama de petrechos: malhadeiras (malhas 2,4, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e
18 cm entre nós opostos), expostas por 24h; redes de arrasto com malhas de 0,5 mm, tendo sido realizados 3
lances em cada ponto, com o tempo de arrasto variável, de acordo com as condições locais; redes de cerco
com 30 metros de comprimento, 5 metros de altura e malhas pequenas, tendo sido realizados 3 lances;
tarrafas com malhas de 2,4, 3, 4, 5 e 6 cm entre nós opostos, com 3 lances por malha; puçá com esforço de
20 lances; linha e anzóis 2/0 e 7/0 com esforço de 1 hora de exposição e espinhéis com anzóis 7/0, 8/0 e 10/0
com 12 horas de exposição.
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Para a busca ativa foi empregado puçá ou captura manual com esforço de 2 horas. Esta metodologia foi
empregada em áreas de pedrais/cachoeiras, com o intuito de amostrar espécies endêmicas associadas a estes
locais.

A confirmação taxonômica, quando necessária, foi realizada pelo Laboratório de Ictiologia de Ribeirão Preto
(LIRP) da Universidade de São Paulo. O Diagnóstico informou que o "material coletado aguarda
finalização do procedimento de tombamento para incorporação no acervo científico permanente. Sempre
que possível, as cópias dos lotes tombados serão enviadas à Coleção de Peixes da Universidade de
Rondônia (UNIR-RO) para que sejam mantidas réplicas da Coleção do LIRP", contrariando o disposto no
Plano de Trabalho que afirmava que "exemplares-testemunho de todas as espécies listadas serão depositados
na Coleção de Peixes em Laboratório de Instituição Parceira (UNIR-RO)".

Foram obtidos o comprimento padrão (cm) e o peso (g) dos exemplares capturados.

Foram estimados, para cada tipo de ambiente, os valores dos índices ecológicos Riqueza, Abundância,
Diversidade de Shannon-Wienner (H'), Equitabilidade de Pielou (J') e Dominância de Simpson (D) e as
capturas por unidade de esforço em número (CPUEn) e peso (CPUEb). O estudo ressaltou que não foram
estimadas a CPUEn e a CPUEb para os pedrais, uma vez que estes foram amostrados apenas na seca e não
houve captura de indivíduos. Este fato, fundamenta a já comentada insuficiência na amostragem deste
biótopo.

A variabilidade espacial e sazonal destes parâmetros foi analisada através de um modelo estatístico de
análise de variância multivariada (MANOVA). Foram definidos como fatores o tipo do biótopo (canal
principal, tributários, pedrais e cachoeiras, bancos de areia e lagoas), a época da coleta (campanhas 1 a 4), a
localização espacial dos pontos de coleta em relação ao futuro eixo do barramento (montante ou jusante do
eixo) e os pontos de coleta (38 pontos de coleta).

Considera-se que esta análise não foi corretamente efetuada. Inicialmente, observa-se que não foi descrito no
diagnóstico se os dados utilizados passaram por avaliações prévias quanto a sua adequação ao tipo de
modelagem estatística empregada, no caso, um teste de hipóteses paramétrico.

Além deste provável equívoco, outras duas deficiências foram identificadas na análise: não foram testadas as
interações entre os fatores, o que permitiria um refinamento na análise e não foi empregado nenhum teste de
comparação de médias a posteriori, que permitiria identificar a formação de grupos estatisticamente
diferentes entre os fatores, procedimento fundamental para subsidiar a discussão sobre a variabilidade
espacial e sazonal dos descritores das comunidades.

Foram gerados Dendrogramas de Similaridade considerando a abundância de espécies, buscando analisar a
similaridade entre os pontos de coleta de um mesmo biótopo e também entre as estações de amostragem
localizadas a montante e a jusante do local proposto para o eixo do barramento.

Para cada espécie foram obtidos estimadores de sua constância (considerando o percentual do número de
amostras em que a espécie ocorreu em relação ao número total de amostras) e de sua importância (através do
Índice Ponderal de Dominância – ID). No primeiro caso foram classificadas como constante, acessória ou
acidental; e no segundo, como dominantes, de baixa dominância e raras.

Busca ativa dos grandes bagres

Esta metodologia foi empregada no Estudo visando amostrar e coletar informações sobre as espécies piraíba
(Brachyplatystoma filamentosum), pirarara (Phractocephalus hemioliopterus), dourada (Brachyplatystoma
rousseauxii) e piramutaba (Brachyplatystoma vailantii).

Foi aplicada no trecho do rio Ji-Paraná entre a cachoeira São Vicente (local proposto para o eixo do
empreendimento) e a foz no rio Madeira. No trecho a montante da Cachoeira de São Vicente, foi empregada
a metodologia para coleta padronizada, já abordada.

Os petrechos de pesca utilizados foram: tarrafas, com esforço de 10 lances, em praias e foz de igarapés;
espinhel, instalado perpendicularmente à margem do rio, com esforço de 24 horas; groseira, instalada na
margem erosiva do rio, com esforço de 24 horas; rede de espera, com esforço de 24 horas, instaladas nas
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margens de poços, remansos próximos a pedrais ou próximo a desembocadura de igarapés e lagos e caniço,
com esforço de 1 hora, em poços, remansos, pedrais e próximo a foz de igarapés e desembocadura de lagos.

Os indivíduos capturados foram identificados, tiveram sua biometria (comprimento e peso) anotados e foram
soltos.

Além das informações obtidas com a captura de exemplares, foram obtidas outras informações sobre as
espécies-alvo, a saber: dados de desembarque relativos ao ano de 2013, junto a Colônia de Pesca de
Machadinho D'oeste; entrevistas com pescadores encontrados na área, através da aplicação de 3 modelos de
questionários; e informações fornecidas por 2 moradores de Calama e Demarcação que, semanalmente,
avaliavam as espécies capturadas pelos pescadores destas localidades.

Ressalta-se que não foram apresentadas informações sobre a representatividade da amostra de pescadores
selecionados, em relação à população total de pescadores na região.

Aspectos alimentares e reprodutivos

Para as 3 espécies mais capturadas em cada campanha foram determinados o sexo e o estádio de maturação
sexual e retirados os estômagos e as gônadas de 10 exemplares por espécie. Os estômagos e gônadas foram
enviados para o Instituto de Pesca - Agência Paulista de Tecnologia e Agronegócios - Secretaria de
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (APTA/SAA), para análise.

Apesar de previamente aprovado no Plano de Trabalho, considera-se que o quantitativo de 10 exemplares de
cada uma das três espécies mais abundantes por campanha é um número insuficiente para permitir traçar um
panorama geral dos aspectos alimentares e reprodutivos da ictiofauna local. A título de exemplo, os estudos
referentes a estes aspectos da ictiofauna, apresentados nos EIAs das hidrelétricas de Belo Monte, Teles Pires
e Santo Antônio e Jirau contaram com a coleta e análise de um número muito superior de indivíduos e de
espécies.

Para as análises do conteúdo estomacal foram empregados o Método dos Pontos, para a análise quantitativa
dos itens alimentares e o Método de Frequência de Ocorrência, para a análise qualitativa. Para as análises
macroscópicas das gônadas foram consideradas as características: turgidez, irrigação, coloração e posição na
cavidade abdominal e grau de visualização dos ovócitos (para as fêmeas). O estudo ressaltou que face à
dificuldade de classificar a coloração das gônadas devido a fixação no formol, foram considerados apenas
três estádios de maturação gonadal: Indeterminado (I), Em maturação (EM) e Maduro (M). Foi calculado o
Índice Gonadossomático (IGS) para cada espécie analisada. Considerando o número reduzido de exemplares
analisados em cada campanha, não se considera satisfatória a justificativa apresentada, uma vez que a equipe
de campo poderia lidar com o problema.  

Os resultados apresentados no Diagnóstico foram analisados separadamente.

Coleta Padronizada

O Diagnóstico apresentou os resultados obtidos por campanha. Ao longo do estudo foram capturados 12.927
indivíduos pertencentes a 327 espécies. Segundo o Estudo, apesar deste número de espécies, que o coloca na
segunda posição entre os rios da bacia do Madeira, não foi possível alcançar a estabilização da Curva de
Acumulação de Espécies, conforme a figura 5.3.3.3.6.a do diagnóstico, indicando que o número total de
espécies na área ainda não foi atingido.

A ordem Characiforme foi a mais abundante e com a maior riqueza no estudo, representada principalmente
pela família Characidae, também a mais abundante e com maior riqueza de espécies entre as famílias
coletadas. As 3 espécies mais abundantes variaram em cada campanha: primeira campanha -
"Hemigrammus" cf. geisleri, Moenkhausia collettii e Corydoras armatus; segunda - Knodus cf. heteresthes,
Hemigrammus analis e Moenkhausia cf. gracilima; terceira - K. cf. heteresthes, Auchenipterichthys
coracoideus e Poptella compressa; quarta - Semaprochilodus insignis, Hemigrammus cf. belottii e H. analis.

O Diagnóstico ressaltou que na Campanha 2 foi capturada a espécie Paratrygon aiereba da Família
Potamotrygonidae, classificada como “criticamente em perigo” na Portaria nº 445 de 17 de dezembro de
2014.
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Segundo o EIA, algumas das espécies amostradas são desconhecidas para ciência. São listadas, como
exemplo, as piabas/lambaris Hemigrammus sp. "prata", Hemigrammus sp. "marmelos", Hyphessobrycom sp.
"mancha alongada", Hyphessobrycon sp. "humaita", Apareiodon sp. "dorsal escura", Moenkhausia sp.
“lepidura longa” e Moenkhausia sp. “lepidura alta”, os bodós/cascudos Hypostomus sp. "teotonio",
Loricariichthys sp., a orana Hemiodus sp. “rabo de fogo”, o sarapó Eigenmannia sp. C e o candiru,
Paracanthopoma sp. n. 3. Segundo o Diagnóstico, algumas dessas espécies não seriam conhecidas de outras
drenagens do rio Madeira.

Além das espécies mencionadas nos dois parágrafos anteriores, foram capturadas espécies raras em coleções
ictiológicas como o Acestrorhynchus isalineae, Triportheus culter, Curimata ocellata, Archolaemus santosi,
Fluviphylax pygmaeus e Archolaemus santosi, sendo esta última conhecida apenas para o rio Jamari e
coletada apenas em corredeiras.

Os últimos três parágrafos enumeram espécies extremamente importantes do ponto de vista da proteção à
biodiversidade, considerando o princípio da precaução. São espécies ameaçadas, desconhecidas para ciência
ou raras em coleções ictiológicas.

Estimando-se o Índice Ponderal de Dominância, observou-se diferenças na composição do conjunto de
espécies dominantes e raras em cada campanha. De forma geral, o estudo observou a dominância de espécies
dos gêneros Myloplus (pacus), Semaprochilodus (jaraquis) e Serrasalmus (piranhas), enquanto espécies dos
gêneros Curimata e Leporinus foram consideradas raras.

O diagnóstico apresentou os valores de Abundância e Riqueza por tipo de ambiente, destacando-se, em todas
as campanhas, os tributários/igarapés que tiveram os maiores valores para os dois indicadores: 47,3% 51,0%,
53,9% e 50,2% dos indivíduos capturados e 104, 133, 131 e 95 espécies, em cada campanha,
respectivamente.

Foram apresentados os valores de CPUEn e CPUEb por petrecho e tipo de ambiente. Os valores destes
parâmetros apresentaram ampla variação. Para a rede de emalhe, foram estimados valores CPUEn
(indivíduos/m²/24h) entre 0,21 e 20,25 no canal principal, 0,11 a 27,63 nos tributários e 0,43 a 19,84 nas
lagoas. Para a CPUEb (gramas/m²/24h), foram estimados valores entre 2,99 e 3.525,97 no canal principal,
9,39 a 2.557,44 nos tributários e 43,2 a 3.252,16 nas lagoas.

O estudo apontou que, de maneira geral, os valores de CPUEn e CPUEb nos pontos de coleta localizados a
montante da Cachoeira São Vicente apresentaram valores maiores do que os observados nos pontos a
jusante. O estudo afirma que "estes resultados já eram esperados, uma vez que o número de pontos
amostrais a montante é muito maior que de jusante, não indicando a ocorrência de uma área de isolamento
geográfico promovida pela Cachoeira São Vicente”. Não foi possível identificar o sentido desta afirmação.

As espécies com hábitos alimentares onívoros foram mais abundantes em todas as campanhas: 42%, 37%,
39% e 39% em relação ao total de espécies de cada campanha. Foi estimada a CPUE por categoria trófica
para o petrecho rede de emalhe, sendo os maiores valores observados correspondendo aos onívoros (6,93),
seguidos pelos carnívoros (3,20), detritívoros (2,88), piscívoros (2,35) e insetívoros (1,81). Esses resultados
devem ser analisados com certo cuidado, uma vez que 156 espécies não foram incluídas nesta análise, por
não terem seus hábitos alimentares descritos na literatura.

O Diagnóstico afirmou que na Fase de Operação, a montante do barramento do AHE Tabajara, espera-se a
perda de áreas fontes de recursos alimentares e de importância para a reprodução de diversas espécies de
peixes, como as lagoas marginais e tributários, localizados na cota de inundação do reservatório. Afirmou,
ainda que existe a expectativa que as espécies dependentes desse tipo de ambiente para seu ciclo de vida
migrem para áreas a montante do reservatório e utilizem as lagoas marginais e tributários existentes nesta
região.

O presente diagnóstico apresentou uma riqueza total de 327 espécies e um valor máximo de diversidade de
3,67. Estas estimativas são comparadas ao de outros estudos realizados em rios e lagos amazônicos que
apresentaram altos valores de riqueza e diversidade de peixes, variando entre 82 e 450 espécies e diversidade
de 0,82 a 5,44.
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Na análise dos indicadores ecológicos, dentre os biótopos analisados destacaram-se os tributários, que
apresentaram altos valores de abundância, diversidade e riqueza. Os maiores valores de riqueza e diversidade
foram observados, respectivamente na campanha de seca e enchente, enquanto a campanha de cheia
apresentou os menores valores de riqueza e abundância.

No canal principal, a maior diversidade de espécies ocorreu nas campanhas de vazante e enchente,
destacando-se os pontos P7 e P2, respectivamente. Para a abundância, os maiores valores foram observados
nas campanhas de vazante e seca.

Para as lagoas, verificaram-se os maiores valores de diversidade nas campanhas de enchente e cheia. Os
maiores valores de riqueza foram observados na campanha de vazante. Em relação a abundância, os menores
valores foram observados na cheia.

No ambiente de bancos de areia só foram realizadas coletas na vazante e seca. Na primeira, foram
observados os maiores valores de riqueza e abundância e na segunda, de diversidade.

Nos pontos de cachoeira foram observados os maiores valores de diversidade e riqueza na campanha de seca,
notadamente no ponto P12 (cachoeira São Félix).

Com exceção dos bancos de areia, todos os demais biótopos apresentaram maior abundância na campanha de
seca.

O estudo apresentou listagem de espécies que ocorreram em pedrais/cachoeiras. A espécie Steindachnerina
guentheri ocorreu apenas neste biótopo, contudo, segundo o Estudo, tem ocorrência registrada na literatura
em outras pontos da bacia do rio Madeira e em outras bacias. O estudo menciona que outras espécies
ocorreram apenas em pontos deste biótopo e em uma campanha: Apareiodon sp "mancha caudal",
Apteronotus albifrons, Archolaemus santosi, Characidium sp "sem barras", Cyphocharax plumbeus,
Hemiancistrus sp. "bamburro", Hypomasticus pachycheilus, Imparfinis cochabambae, Leptodoras copei,
Microschemobrycon casiquiare e Spatuloricaria evansii.

Estas espécies, assim como aquelas já mencionadas anteriormente, são extremamente importantes do ponto
de vista da proteção à biodiversidade, considerando o princípio da precaução.

Os resultados obtidos na MANOVA, já descrita nos aspectos metodológicos, mostraram que houve
diferenças significativas nas médias dos índices para todos os fatores considerados.

Em relação aos resultados do teste estatístico, o estudo afirma que “Ressalta-se, entretanto, que a diferença
significativa entre estações localizadas a montante e a jusante do eixo era esperada uma vez que a maior
parte das estações avaliadas se distribuíram a montante (20), se comparadas as estações a jusante (7)”.
Conforme anteriormente mencionado, não foi possível identificar o sentido desta afirmação.

A análise de similaridade, realizada por tipo de ambiente de coleta, mostrou os seguintes resultados, segundo
o diagnóstico:

Canal principal - agrupamento, em todas as campanhas, dos pontos P3 (montante da cachoeira São Vicente)
e P7 (montante da cachoeira São Félix) o que indica composição ictiofaunística semelhante, inclusive de
espécies migradoras reprodutivas, como Brycon cf. pesu, Hemiodus unimaculatus, Leporinus friderici,
Pimelodus blochii, Prochilodus nigricans e Curimata knerii. Estes resultados sugerem que a cachoeira São
Félix pode não representar uma barreira natural para a migração destas espécies.

Na análise das quatro campanhas em conjunto, foi indicado a formação de três grupos. O primeiro é formado
pelos pontos P4 (C1), P1 (C2) e P7 (C2); o segundo pelos pontos P7 (C1), P1 (C3 e C4) e P3 (C1 e C2) e o
terceiro grupo por vários outros pontos em várias campanhas. Os pontos agrupados nos dois primeiros
grupos estão associados a regiões de cachoeiras, com exceção do ponto P1. A proximidade dos pontos com
corredeiras e com tributários poderia resultar em maior diversidade de espécies, caracterizando-se como uma
região mista, onde são encontradas espécies de ambos os biótopos. Segundo o diagnóstico, não houve
distinção entre pontos a montante e a jusante do futuro eixo do barramento.
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Tributários - nas análises por campanha, foi observada a distinção de pontos localizados a montante e a
jusante do futuro eixo do barramento durante as campanhas de seca e enchente. dos rios (3ª campanha). Na
análise conjunta das quatro campanhas houve a formação de dois grupos. O primeiro formado pelos pontos
P30 (C2), P34 (C1 a C3), P39 (C1 e C3), P24 (C1), P26, trecho 1 (C1) e P19 (C2). Com exceção deste
último, os demais pontos estão localizados a montante do futuro eixo do barramento. O segundo é composto
pelos demais pontos. O afastamento do ponto P29 (C2) pode ter sido resultado da elevada abundância neste
ponto na campanha de seca.

Lagoas - nas análises por campanha, sempre foi observada distinção entre os pontos de montante e jusante, o
que não foi verificado na análise conjunta. Nesta análise observou-se a formação de um grupo composto
pelos pontos P21 (C2), P40 (C2 e C3), P22 (C2 e C3), P32 (C2) e P33 (C2). Este grupo é formado por pontos
somente das campanhas de seca e enchente. Os demais pontos, com exceção do P21 (C1) que apresentou
elevados valores de abundância e riqueza, foram reunidos em outro grupo.

Cachoeiras - houve a formação de um grupo composto pelos pontos P12 (C1 e C4) e P15 (C1), que
correspondem as duas maiores cachoeiras do trecho estudado, Cachoeira São Félix e São Vicente,
respectivamente. Os demais pontos, com exceção do P12 (C2) que apresentou elevados valores de
abundância, diversidade e riqueza, foram reunidos em outro grupo.

Bancos de areia - ocorreu a formação de dois grupos: o primeiro com os pontos P10 (C1) e P11 (C2), ambos
a montante do futuro eixo, e o segundo com os demais pontos.

Conforme já mencionado na análise dos aspectos metodológicos, foram realizadas análises alimentares e
reprodutivas nas 3 espécies mais abundantes de cada campanha. Sendo assim, as seguintes 9 espécies foram
analisadas: Bryconops cf caudomaculatus, Prochilodus nigricans, Acestrorhynchus falcatus, Hoplias
malabaricus, Acestrorhynchus microlepis, Characidium zebra, Auchenipterichthys coracoideus, Pimelodus
blochii e Serrasalmus rhombeus. Destas, segundo o diagnóstico, apenas P. blochii e H. malabaricus foram
coletadas nas amostragens de ictioplâncton e apenas P. nigricans e P. blochii apresentam hábito migratório
reprodutivo.

Foram avaliadas as relações peso x comprimento das nove espécies mencionadas no parágrafo anterior. Para
todas, com exceção de B. cf caudomaculatus, as regressões foram significativas. O estudo afirma que não foi
identificada diferença de crescimentos entre as espécies com diferentes hábitos alimentares e entre as
espécies sedentárias e migradoras. Não foram apresentadas as equações de crescimento nem esclarecido qual
método foi utilizado para comparar as equações.

O estudo consolidou as informações sobre a presença dos Loricariideos, Potamotrygonideos (raias) e
Rivulideos nos pontos de coleta selecionados no estudo. Verificou-se que os primeiros tiveram uma
distribuição mais ampla, sendo capturados indivíduos desta família em todos os pontos de coleta. As raias
foram restritas aos pontos P1 (canal principal - jusante do eixo), P8 (banco de areia – jusante do eixo), P21
(lagoa - montante do eixo), P34 (rio São João – tributário a montante do eixo) e P35 (rio Tarumã a montante
do eixo). Os Rivulideos foram encontrados em poças nas proximidades do ponto P5 (canal principal –
montante do eixo), fora da área futuramente alagada. O estudo ressalta a importância da preservação dos
locais preferenciais de ocorrência destas espécies, com a manutenção das poças temporárias e da integridade
do substrato. Contudo, não fica claro no estudo qual a localização dos pontos onde foram capturados os
Rivulídeos.

O estudo indicou que, além dos grandes bagres migradores, foram capturadas outras espécies de migradores
reprodutivos, ressaltando aquelas que foram capturadas exclusivamente a montante e a jusante do futuro
eixo. As espécies Laemolyta taeniata, Brycon falcatus, Hyphessobrycon bentosi, Psectrogaster essequibensis
e Hemiodus immaculatus foram capturadas a montante, enquanto Schizodon fasciatus, Triportheus
angulatus, Curimatella meyeri, Potamorhina altamazonica, Potamorhina latior, Anodus elongatus,
Semaprochilodus taeniurus, Mylossoma aureum, Brachyplatystoma filamentosum e Pseudoplatystoma
tigrinum, apenas a jusante.

Busca ativa dos grandes bagres

Ao longo do período de estudo, foram capturados 10 exemplares de Phractocephalus hemioliopterus
(pirarara), 7 de Brachyplatystoma rousseauxii (dourada), 3 de Brachyplatystoma filamentosum (piraíba) e 2
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de Brachyplatystoma vailantii (piramutaba). Além destas quatro espécies (consideradas alvo pelo IBAMA),
foram capturados 3 exemplares de Brachyplatystoma capapretum (filhote-capa-preta), e 1 de
Brachyplatystoma platynemum (babão). O estudo informou que não foram observados cardumes em
atividade migratória durante as campanhas de campo. Foram apresentadas as coordenadas dos pontos onde
os exemplares foram coletados.

Durante a campanha de enchente foram acompanhados pescadores operando com rede de descaída ou
caçoeira, petrecho muito empregado para a captura dessas espécies. Nestas oportunidades, foram capturados
exemplares de B. rousseauxii, de B. filamentosum e de B. platynemum.

O diagnóstico afirmou que, considerando as características do ciclo de vida e reprodutivo da dourada e
piramutaba, já descritos na literatura, torna-se difícil avaliar a migração reprodutiva desses dois bagres ao
longo do rio Ji-Paraná. A presença de indivíduos no período de enchente e cheia poderia não ser
representativa da realidade comportamental destas espécies. O estudo ainda afirma que não haveria
impeditivo para o estabelecimento destes bagres a montante ou a jusante da Cachoeira São Vicente.

O estudo também afirmou que não foi possível avaliar as áreas de alimentação destes bagres, nem seus locais
de desova ao longo da área de busca ativa.

Outras espécies de migradores foram capturados na busca ativa: Calophysus macropterus (pintadinho),
Pinirampus pirinampu (barba-chata), Pseudoplatystoma punctifer (surubim), Zungaro zungaro (jaú),
Mylossoma duriventre (pacu), Rhaphiodon vulpinus (peixe-cachorro) e Pseudoplatystoma tigrinum
(caparari). Quase todas estas espécies foram capturadas, também, na coleta padronizada, o que poderia
indicar, segundo o estudo, o estabelecimento destas populações ao longo de toda bacia do rio Ji-Paraná.

Dentre as espécies alvo do estudo, foram capturadas nas coletas padronizadas apenas P. hemioliopterus e B.
filamentosum, principalmente em pontos no canal principal do rio Ji-Paraná, a montante do futuro eixo.
Considerando a comparação entre as dimensões dos indivíduos capturados e a de indivíduos adultos desta
espécie, acreditou-se que se tratavam de exemplares jovens. Este fato permitiu que o estudo inferisse que a
calha do rio Ji-Paraná é um importante local para o desenvolvimento destas espécies. Este fato foi
corroborado nos resultados do Ictioplâncton, onde verificou-se que o canal do Ji-Paraná apresentou as
maiores abundâncias de larvas de peixes quando comparado com os outros ambientes de coleta.

Complementarmente, foram obtidas informações junto aos pescadores da região. Foram entrevistados 108
pescadores (82 amadores e 26 comerciais). Ressalta-se que os chamados pescadores amadores deveriam ser
de fato categorizados como pescadores de subsistência, uma vez que pescam para alimentação. Não
deveriam ser confundidos com pescadores amadores que são aqueles que se dedicam à pesca esportiva, como
atividade de lazer.

Os questionários permitiram levantar informações sobre os principais petrechos empregados e as espécies
mais “apreciadas” pelos pescadores locais. Não fica claro o uso do termo espécies mais apreciadas no lugar
de espécies mais capturadas. Foi possível observar que a pesca comercial é uma atividade secundária na
formação da renda dos pescadores, sendo a principal atividade econômica a venda de farinha de mandioca.
Contudo, é fonte primária de proteína animal.

Entre as cinco espécies mais "apreciadas" pelos pescadores amadores estão a sardinha, pacu, jaraqui, piau e
barba-chata, muito semelhantes aquelas da pesca comercial: pacu, sardinha, jaraqui, jatuarana e curimba.

Foram preenchidas 395 fichas de desembarque (148 no período da enchente e 247 no período da cheia e 196
na comunidade de Demarcação e 199 no distrito de Calama). Nestas fichas foi registrado o desembarque de
52 espécies destinadas ao consumo próprio e à comercialização. O pescado é vendido diretamente aos
moradores das próprias comunidades e no distrito de Calama e no Porto Cai n’água, em Porto Velho.

As fichas forneceram diversas informações sobre a pesca praticada pelos pescadores de Calama e
Demarcação:

Local preferencial de pesca: 210 pescadores pescam preferencialmente no rio Ji-Paraná; 96 em igapós e
várzeas, lagoas e igarapés; 12 além do rio Maici (afluente do rio Marmelos, região de Humaitá), igarapés e
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áreas de igapó, 40 no rio Madeira; 20 no rio Preto; 11 preferencialmente em igapó/várzea e 6 não
responderam.

Destino do pescado: 141 destinam o pescado para consumo próprio, 110 vendem no distrito de Calama, 88
vendem no Porto “Cai n’água”, 47 vendem diretamente nas próprias comunidades e 9 não responderam.

Os pescados mais citados na venda: pacu comum, jaraqui-escama-grossa, sardinha-comprida, aracu
comum, pintadinho, barba-chata, sardinha-papuda, apapá-amarelo e jaraqui-escama fina.

Em relação aos levantamentos realizados na colônia de pescadores de Vila de Tabajara (montante ao eixo
proposto do futuro barramento), os pescados mais citados na venda foram: pacu comum, jatuarana, piranha,
mandubé, piau, curimba, tucunaré, pescada, jundiá e pintado.

Dentre as espécies-alvo, foram mencionadas nas fichas dos pescadores apenas 9 exemplares de pirarara e 1
exemplar de dourada e de piraíba. Estes resultados, segundo o estudo permitiram que fosse inferido que a
captura de peixes de couro (que incluem os grandes bagres migradores) não parece ser expressiva no rio Ji-
Paraná e nos arredores da comunidade de Demarcação e distrito de Calama, em comparação às abundâncias
dos peixes de escama. Esta baixa captura poderia estar relacionada à baixa abundância dessas espécies ou
que não são pescados apreciados pelos pescadores nesta região.

O estudo conclui que, considerando os resultados obtidos nas coletas padronizadas e na busca ativa
(incluindo a aplicação dos questionários junto aos pescadores e a coleta de dados na colônia de pescadores de
Vila Tabajara), as espécies-alvo de grandes bagres têm baixa representatividade na ictiofauna do rio Ji-
Paraná. Com vistas a corroborar esta ideia, apresenta resultados provenientes de fontes bibliográficas e de
Relatórios de Monitoramento encaminhados ao IBAMA pela Santo Antônio Energia.

Conclui ainda que, embora tenham sido observados indivíduos destas espécies a montante e a jusante do
futuro eixo do barramento, não é possível afirmar que estes exemplares façam parte de uma mesma
população e que estejam utilizando toda a bacia do rio Ji-Paraná nas diversas etapas do seu ciclo de vida.
Indicou, também, a possibilidade de transposição da cachoeira São Vicente por indivíduos destas espécies.

Aspectos alimentares e reprodutivos

As três espécies selecionadas na primeira campanha foram Bryconops caudomaculatus, Acestrorhynchus
falcatus e Prochilodus nigricans. Foram selecionados 10 exemplares de cada espécie, os quais, segundo o
estudo, foram capturados em diversos ambientes. Este procedimento, na prática, não se verificou, uma vez
que os 10 exemplares de B. caudomaculatus e de A. falcatus eram provenientes de um único ponto de coleta,
respectivamente P25 (Igarapé dos Marmelos) e P33 (Lagoa da Ata).

Os conteúdos alimentares preferenciais variaram entre as três espécies: B. caudomaculatus alimentou-se
preferencialmente de insetos de origem terrestre (99,1% dos itens); A. falcatus apresentou preferencialmente
hábito piscívoro (65,3%) e P. nigricans apresentou preferencialmente hábito detritívoro (87,3%).

O estudo informou que foi possível determinar o sexo da maioria dos indivíduos analisados de cada espécie.
Respectivamente, foram identificados o sexo de 90% (50% de fêmeas e 40% de machos), 80% (40% de
fêmeas e 40% de machos) e 60% (50% de fêmeas e 10% de machos) dos exemplares. Tanto os machos
quanto as fêmeas foram predominantemente classificados como “em maturação”.

As três espécies selecionadas na segunda campanha foram Hoplias malabaricus, Acestrorhynchus microlepis
e Characidium zebra. Assim como na Campanha 1, os exemplares selecionados para a análise eram
provenientes de um único ponto de coleta, respectivamente P32 (Lagoa Marginal Traíra), P33 (Lagoa da Ata)
e P29 (Tributário ME do Rio Machadinho 2).

Os conteúdos alimentares preferenciais variaram entre as três espécies: H. malabaricus apresentou hábito
piscívoro (94,1% dos itens); A. microlepis apresentou a matéria orgânica (possivelmente peixes digeridos)
como principal item alimentar (59,1%) e C. zebra alimentou-se preferencialmente de insetos de origem
aquática (98,8%).
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O estudo informou que foi possível determinar o sexo de todos os indivíduos analisados de H. malabaricus e
A. microlepis, respectivamente 50% de machos e 50% de fêmeas e 100% de fêmeas. Para a espécie C. zebra
não possível a extração das gônadas. A maioria dos indivíduos foi classificado como “em maturação” com
exceção de um exemplar macho de H. malabaricus, que estava "maduro".

As três espécies selecionadas na terceira campanha foram Auchenipterichthys coracoideus, Pimelodus
blochii e Serrasalmus rhombeus. Assim como nas campanhas anteriores, os exemplares selecionados para a
análise eram provenientes de um único ponto de coleta, respectivamente P40 (Lagoa MD a jusante do
barramento), P23 (Lagoa marginal MD a montante do barramento) e P22 (Lagoa marginal ME a jusante do
barramento).

Os conteúdos alimentares preferenciais variaram entre as três espécies: A. coracoideus apresentou matéria
vegetal, nematoda e restos de inseto como itens principais (respectivamente 32,3, 27,3 e 22,3%); P. blochii
apresentou hábito insetívoro (66,0%) e S. rhombeus alimentou-se preferencialmente de peixes (82,9%).

O estudo informou que foi possível determinar o sexo de todos os indivíduos analisados. Para A. coracoideus
foram observados 80% de fêmeas (todas "em maturação") e 20% de machos (todos "maduros"); para P.
blochii, 70% de fêmeas e 30% de machos, sendo duas fêmeas "maduras" e o restante dos indivíduos "em
maturação"; para S. rhombeus 50% de fêmeas (80% "maduras" e o resto "em maturação") e 50% de machos
(40% "maduras" e 60% "em maturação").

As três espécies selecionadas na quarta campanha foram Prochilodus nigricans, Acestrorhynchus microlepis
e Serrasalmus rhombeus. Assim como nas campanhas anteriores, os exemplares selecionados para a análise
eram provenientes de, no máximo, dois pontos de coleta, respectivamente P1 (Canal principal do rio Ji-
Paraná), P24 (Rio São Domingo) e P7 e P35 (Canal principal do rio Ji-Paraná e Rio Tarumã).

Os conteúdos alimentares preferenciais variaram entre as três espécies: P. nigricans apresentou sedimentos
(areia) como item principal (98,5%); A. microlepis apresentou hábito piscívoro (97,0%) e S. rhombeus
alimentou-se preferencialmente de peixes (93,0%).

O estudo informou que foi possível determinar o sexo de todos os indivíduos analisados. Para P. nigricans
foram observadas apenas fêmeas (90% "em maturação" e 10% "imaturos"); para A. microlepis foram
observados 60% de fêmeas (maioria "em maturação") e 40% de machos (todos "em maturação"); para S.
rhombeus 100% de fêmeas (60% "em maturação" e 40% "imaturos").

Especificamente em relação à estrutura trófica, o diagnóstico estimou os graus de repleção das espécies
selecionadas em cada campanha afirmando que, em sua maioria, foram observados valores entre 5 e 20.
Quanto ao teor de gordura e ao fator de condição, não foram apresentadas informações. Tal fato contraria o
disposto no Plano de Trabalho e na própria metodologia do estudo que afirma que "A dinâmica da nutrição
será analisada através da variação sazonal e espacial na repleção dos estômagos (intensidade de
alimentação), acúmulo de gordura e no fator de condição (estado nutricional).

Em relação ao teor de gordura, o estudo justifica a não apresentação de resultados no fato de que esta análise
é realizada em exemplares frescos (não fixados), o que não foi possível no estudo. Tal afirmação denota
extrema ingenuidade da equipe responsável, que aparentemente foi surpreendida em campo com este fato.

Foram comparadas as dietas das únicas três espécies que tiveram o conteúdo estomacal analisado em mais de
uma campanha. P. nigricans alimentou-se predominantemente de sedimento (87,3 e 98,5%, respectivamente
nas campanhas 1 e 4); S. rhombeus alimentou-se de peixes (82,9 e 93,0%, nas campanhas 3 e 4) e A.
microlepis também alimentou-se de peixes, com 59,1% de matéria orgânica (possivelmente peixes
parcialmente digeridos) e 38,9% de peixes, na campanha 2, e 97,0% de peixes na campanha 4.

O estudo concluiu que a distribuição das espécies avaliadas quanto sua ecologia trófica e aspectos
reprodutivos foi bastante homogênea entre os biótopos, indicando que toda a bacia do rio Ji-Paraná apresenta
locais propícios para o desenvolvimento e alimentação das espécies.

Em relação aos aspectos reprodutivos, o estudo ressaltou que as análises realizadas objetivaram o
conhecimento da reprodução das três espécies mais abundantes em cada campanha de campo, não possuindo
caráter conclusivo sobre a reprodução das espécies de todo o sistema Ji-Paraná. Afirmou, contudo, que foi
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possível observar que a bacia do rio Ji-Paraná é um importante local de desenvolvimento de espécies,
fornecendo ambientes propícios para o cumprimento de todas as etapas do ciclo de vida de várias espécies, o
que foi corroborado pelo estudo do ictioplâncton.

Comentários e recomendações:

O presente diagnóstico apresentou um conjunto variado de informações sobre a ictiofauna da região do
empreendimento. Contudo, sua análise evidenciou importantes deficiências, que podem ser classificadas em:
(1) falta de informações mais atuais; (2) deficiências metodológicas e na forma de apresentação de resultados
(3) resultados insuficientes para a caracterização correta de aspectos sobre a ictiofauna, incluindo estudos
solicitados e dispostos anteriormente no Termo de Referência e no Plano de Trabalho específicos.

Na primeira categoria, considera-se que as informações apresentadas, obtidas de fontes bibliográficas, podem
estar desatualizadas, levando em conta o tempo decorrido desde a elaboração do estudo. Além disso, o
número de táxons não identificados a nível de espécie e que aguardavam investigação taxonômica, à época
do diagnóstico, é grande. Desta forma sugere-se solicitar ao empreendedor as seguintes complementações:

Faça nova revisão bibliográfica sobre o tema, atualizando a discussão dos resultados, considerando
novas fontes de dados. Baseando-se na nova revisão, atualize as informações apresentadas na listagem
de espécies inventariadas para a AII incluindo, no status das espécies, se as mesmas apresentam
hábitos migratórios e migratórios de longa distância;
Atualize a classificação taxonômica das espécies que não haviam sido, à época da elaboração do
diagnóstico, identificadas ao nível de espécie, reapresentando nova listagem;
Reapresente nova listagem de espécies ameaçadas que foram coletadas nas campanhas de campo.
Deve ser utilizada a lista definida na Portaria nº 445/2014, mas também listas da IUCN e CITES.

Na categoria referente à metodologia de coleta e análise e forma de apresentação de resultados empregadas
no estudo, considera-se que, em grande parte, atendeu ao disposto no Plano de Trabalho e solicitado no
Termo de Referência específico. Contudo, deficiências importantes foram encontradas, incluindo o não
atendimento de demandas específicas, sem justificativa técnica para sua não execução. Desta forma sugere-
se solicitar ao empreendedor as seguintes Complementações:

Justifique porque houve a inclusão da Universidade de São Paulo como instituição depositária dos
indivíduos coletados e informe se foi enviada ao IBAMA a respectiva carta de aceite da instituição,
apresentando comprovação do envio;
Apresente os testes realizados para avaliar a adequação dos dados ao método paramétrico empregado
(MANOVA) na comparação estatística da variação espacial e sazonal dos índices ecológicos. Caso os
dados sejam adequados, testar a interação entre os fatores. Caso não sejam adequados, utilizar o teste
não paramétrico de Kruskall-Wallis;
Aplique teste de comparação de médias a posteriori adequado ao teste de hipótese empregado;
Inclua a análise da variação espacial e sazonal da CPUEn e CPUEb, empregando o mesmo método
estatístico usado para os índices ecológicos;
Explicar, de forma técnica, porque considerou que os testes estatísticos que mostraram diferenças entre
as áreas de montante e jusante, o fizeram pela diferença no número de estações entre as áreas;
Avalie a representatividade da amostra selecionada para os pescadores entrevistados na busca ativa dos
grandes bagres, em relação ao quantitativo total de pescadores atuantes na região;
Justifique a escolha do termo espécies mais "apreciadas” pelos pescadores no lugar de espécies mais
“capturadas”, de uso mais geral neste tipo de levantamento, discutindo as deficiências nos resultados
apresentados, causados por esta escolha;
Apresente justificativa técnica para a não realização dos estudos de genética dos peixes;
Avalie as deficiências nos resultados apresentados, considerando a limitação do uso de apenas três
estádios de maturação gonadal (Indeterminado - I, Em maturação - EM e Maduro - M) na análise dos
aspectos reprodutivos;
Apresente as equações de crescimento para as relações peso x comprimento das nove espécies
selecionadas no estudo e descreva qual metodologia foi utilizada para comparar as equações entre as
espécies com diferentes hábitos alimentares e que apresentam ou não hábitos migratórios;
Apresente mais informações sobre as espécies consideradas desconhecidas para a ciência, raras em
coleções ictiológicas e exclusivamente capturadas em pedrais/cachoeiras. Devem ser apresentadas,
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minimamente, informações sobre locais de ocorrência fora da área de estudo e status atual de
identificação taxonômica, acompanhadas pelas referências bibliográficas que serviram de fonte da
informação apresentada;
Apresente a localização exata dos pontos onde foram coletados os Rivulideos, que devem ser
identificados a nível de espécie, e discuta com mais clareza a vulnerabilidade destes locais, tanto ao
efeito direto do empreendimento quanto à eventual degradação e ocupação humana da área do entorno
do reservatório. Apresente também, para as espécies coletadas, informações sobre locais de ocorrência
fora da área de estudo, acompanhadas pelas referências bibliográficas que serviram de fonte da
informação apresentada;
Reapresente os dados brutos em planilhas consolidadas, resultado de consultas às tabelas do banco de
dados utilizado para armazenamento dos dados coletados. Estas planilhas devem representar a
informação armazenada da forma mais completa possível e devem conter cabeçalhos para as colunas
de dados.

Em relação à terceira categoria, o estudo deixou de atender análises previstas no Plano de Trabalho e
solicitadas no Termo de Referência. Esta inconformidade comprometeu os resultados referentes aos aspectos
alimentares, reprodutivos e migratórios da ictiofauna local. Além disso, deixou de apresentar informações
mais detalhadas sobre espécies importantes do ponto de vista da conservação da biodiversidade. As
deficiências identificadas foram:

Não foram apresentados resultados e análises quanto ao teor de gordura e ao fator de condição dos
exemplares analisados, contrariando o disposto no Plano de Trabalho e na própria metodologia do
estudo que afirma que "A dinâmica da nutrição será analisada através da variação sazonal e espacial
na repleção dos estômagos (intensidade de alimentação), acúmulo de gordura e no fator de condição
(estado nutricional)”;
Não foram apresentados dados sobre o Índice de Atividade Reprodutiva das espécies analisadas,
conforme disposto no Plano de Trabalho;
Não foi atendido o disposto no Plano de Trabalho em relação ao seguinte teor: “As dez espécies
consideradas mais representativas na captura com redes de espera serão analisadas mais
detalhadamente quanto às variações espaciais e temporais na pesca experimental, estrutura da
população em relação à proporção entre os sexos, distribuição de comprimento, reprodução,
alimentação e condições nutricionais”;
Não foi apresentada análise de similaridade para as comunidades ícticas associadas aos pedrais, como
solicitado no Parágrafo 168 do TR. Este problema foi justificado no diagnóstico pelo fato de ter sido
selecionado apenas um ponto de coleta neste biótopo. Considera-se ainda que, caso a ictiofauna
associada aos pedrais tivesse sido amostrada com esforço mais apropriado, o conjunto de espécies
mais relevantes para a conservação da biodiversidade local seria ampliado;
A discussão sobre a eventual perda de fontes de alimentação, locais de desova, de reprodução e
criadouros de juvenis, prevista no Parágrafo 168 do TR, foi genérica e não abordou a questão em
profundidade;
Não foram mapeadas as áreas de ocorrência das espécies endêmicas associadas a pedrais, nem foram
classificadas levando-se em consideração a ocorrência dessas espécies fora dessas áreas, conforme
Parágrafo 168 do TR;
Não foram apresentados dados sobre a existência de canais alternativos as cachoeiras, que possibilitem
a passagem de algumas espécies de peixes, conforme Parágrafo 175 do TR;
A discussão sobre a importância do fluxo migratório de peixes nos sentidos jusante-montante e
montante-jusante a partir do eixo projetado para a barragem, bem como sobre a avaliação da
ictiocenose da boca do Ji-Paraná receber fluxos populacionais predominantemente do sistema Madeira
ou do sistema de montante e sobre se a ictiocenose de montante receber fluxos populacionais
predominantemente do sistema de jusante ou de rio acima, prevista no Parágrafo 175 do TR, não foi
realizada completamente e, naqueles aspectos em que foi, não apresentou profundidade;
A discussão quali e quantitativa sobre se as cachoeiras constituem impeditivos para o deslocamento da
ictiofauna, desde a boca do Ji-Paraná até a REBIO Jaru, prevista no Parágrafo 176 do TR, não foi
realizada completamente e, naqueles aspectos em que foi, não apresentou profundidade;
A discussão sobre a necessidade da implantação de um mecanismo de transposição de peixes, com a
indicação conceitual das alternativas previstas, conforme previsto no Parágrafo 177 do TR, não foi
realizada;
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A apresentação de resultados e a discussão detalhada sobre a ictiofauna presente nos pequenos
igarapés afluentes do Ji-Paraná que serão alterados e sobre as espécies preliminarmente identificadas
como endêmicas do local, sobre a confirmação desta condição e sobre a identificação de locais
propícios à conservação dessas espécies, previstas no Parágrafo 178 do TR, não foi realizada;
Não foram identificadas as áreas de reprodução, conforme previsto no Parágrafo 180 do TR;
Os estudos específicos para as espécies piraíba (Brachyplatystoma filamentosum), pirarara
(Phractocephalus hemioliopterus), dourada (B. rousseauxii) e piramutaba (B. vailantii) e para outras
espécies grandes migradoras, descritos no Parágrafo 179 do TR, não foram realizados com o
detalhamento necessário.

Considera-se que as discussões e conclusões apresentadas no estudo sobre a importância do rio Ji-Paraná,
seus tributários e lagoas próximas, na ecologia trófica e na reprodução da ictiofauna local deveriam ser mais
aprofundadas. Principalmente, no que se refere ao papel dos tributários e lagoas como alternativas para
migração e realização de etapas do ciclo de vida das espécies.

A carência identificada no diagnóstico analisado se reveste de grande importância, quando se considera a
afirmação presente no Estudo de que, na fase de operação do empreendimento, haverá perda de áreas fontes
de recursos alimentares e de importância para a reprodução de diversas espécies de peixes, devido a
formação do reservatório. Para contrapor este impacto importante, o Estudo afirmou que existe a expectativa
de que as espécies dependentes desse tipo de ambiente para seu ciclo de vida migrem para áreas a montante
do reservatório e utilizem as lagoas marginais e tributários existentes nesta região. Tal afirmação, embora
possível, não encontra fundamento técnico robusto nos resultados e conclusões apresentadas.

A deficiência de informações, aqui elencadas, dificulta a análise precisa da magnitude dos impactos sobre a
ictiofauna causados pelo empreendimento. Dificulta também a produção das informações básicas que serão
monitoradas posteriormente, quando da implantação e operação da Usina.

Entende-se que parte importante da deficiência na apresentação de resultados mais robustos reside na
metodologia de coleta adotada no levantamento. Esta metodologia não foi capaz de gerar dados que
identificassem aspectos importantes do ciclo de vida das espécies mais importantes da ictiofauna e de atender
em sua totalidade o TR específico. A título de exemplo, como mencionado na análise do presente
diagnóstico, o quantitativo de espécies e indivíduos que foram analisados para obtenção de dados alimentares
e reprodutivos é muito reduzido. Falha que fica mais evidenciada se comparado com o quantitativo
observado em outros EIAs de empreendimentos hidrelétricos.

Sendo assim, sugere-se que o diagnóstico da ictiofauna seja reapresentado, considerando as
complementações solicitadas e com a realização de novas coletas sazonais durante um ciclo hidrológico
completo, utilizando metodologia mais adequada, a ser definida posteriormente. Após as campanhas, devem
ser reapresentados os resultados e refeitas as discussões e conclusões.

4.2.5 Ictioplâncton

Segundo o Diagnóstico, os estudos relativos ao ictioplâncton obedeceram ao Termo de Referência (TR)
aprovado em junho de 2013 e à Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico
(ACCTMB) nº 271/2013, emitida em 24/06/2013, e seu respectivo Plano de Trabalho.

Metodologia

Em relação à metodologia de coleta, o estudo informa que:

Foram realizadas 4 campanhas, obedecendo o ciclo sazonal completo, nos mesmos períodos das
listadas para a coleta padronizada da ictiofauna;
Foram realizadas coletas nos mesmos 38 pontos utilizados para a coleta padronizada da ictiofauna;
Foram obtidas amostras de superfície e fundo na calha e nas margens do Canal Principal e na calha dos
tributários. Nas lagoas foram obtidas amostras de superfície. Todas as coletas foram realizadas no
período diurno, o que não contempla integralmente o estipulado no Plano de Trabalho, que previa
coletas noturnas;
Foram empregadas redes de plâncton do tipo cônica, com malha de 0,5 mm, 50 cm de diâmetro e 120
cm de comprimento, com fluxômetro acoplado à boca para as coletas de superfície e fundo. Neste
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último, a rede tinha o diâmetro da boca com 33 cm e foi adaptada a um trenó metálico. As redes foram
mantidas em sentido contrário à corrente por 10 e 15 minutos, respectivamente nas amostragens de
superfície e fundo.

Em laboratório, as larvas foram identificadas e classificadas de acordo com seu desenvolvimento em: Larval
Vitelino, Pré-flexão, Flexão e Pós-flexão. Foram estimadas a abundância e a densidade média de larvas. Para
a análise da variação espacial e temporal destes parâmetros, foi empregado testes de Análise de Variância,
Análise de Kruskal-Wallis e Análise de Componente Principal (ACP).

A ANOVA testou os efeitos dos seguintes fatores: biótopo (canal principal, tributários e lagoas), época da
coleta (campanhas 1 a 4), localização dos pontos de coleta em relação ao futuro eixo do barramento
(montante ou jusante do eixo) e pontos de coleta (27 pontos de coleta). O teste de Kruskal-Wallis testou os
efeitos da sazonalidade (campanhas 1 a 4) e a ACP avaliou a relação com os fatores abióticos (temperatura,
pH, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido, turbidez, velocidade, nitrogênio e fósforo) e os períodos
hidrológicos.

Ressalta-se que, assim como no diagnóstico da ictiofauna, não foi avaliada a adequação dos dados ao uso de
modelagem estatística paramétrica, no caso a ANOVA. Além disso, não foram realizados testes de
comparação a posteriori, para identificar a formação de grupos entre os fatores.

Resultados

Foi previsto no Plano de Trabalho que seriam coletadas 260 amostras no estudo, sendo 65 por campanha. Os
resultados apontam que foi amostrado 82% do previsto, sendo 53, 49, 57 e 54 amostras, respectivamente na
campanha 1, 2, 3 e 4.

O número de larvas coletadas variou em cada campanha: 69 na primeira, 250 na segunda, 296 na terceira e 7
na quarta. A maior quantidade de larvas foi coletada na calha principal nas campanhas 1, 3 e 4
(respectivamente 64 indivíduos e densidade média de 22,06 larvas/10m3; 292 e 19,35 larvas/10m3 e 5 e
0,019 larvas/10m3). Na campanha 2 foram capturadas mais larvas nas lagoas (235 indivíduos e densidade
média de 2,98 larvas/10m3). Apenas nas campanhas 3 e 4 foram coletados ovos, respectivamente 300 e 10.
Foram coletados principalmente na calha principal, respectivamente 299 ovos e densidade média de 22,12
ovos/10m3 e 10 ovos e densidade média de 0,115 ovos/10m3.

Foi ressaltado que a abundância de ovos e larvas de peixe no rio Ji-Paraná e sua área de influência
apresentaram valores baixos quando comparados com aqueles observados em outros rios de maior porte, da
região norte do Brasil, como o rio Madeira e Solimões. Esta assertiva não foi discutida buscando uma
explicação para este fenômeno, ficando a impressão que a diferença é devida ao porte dos corpos hídricos.

Segundo o Diagnóstico, a distribuição das larvas e ovos variou entre os pontos em cada campanha. Na calha
principal, os pontos com maior densidade de larvas foram o P03 na Campanha 1, com densidade média de
111,52 larvas/10m3 e P02 na Campanha 3, com densidade de 116,55 larvas/10m3. Ainda neste biótopo, o
ponto com maior densidade de ovos foi o P02, com 146,47 ovos/10m3.

Nos tributários destacaram-se os pontos P30 (Igarapé do Inferno) na Campanha 1, P29 (rio Machadinho 2)
na Campanha 2 e P39 (Igarapé da Cruz) na Campanha 4, respectivamente com 0,21, 0,15 e 0,19 larvas/10m3.
Ainda neste biótopo, o ponto P31 (Tributário margem esquerda do rio Jatuarana) apresentou densidade média
de 0,05 ovos/10m3. Nas lagoas, o ponto com maior densidade média de larvas foi o P22, com valor de 20,12
larvas/10m3.

Considerando todas as campanhas, foi indicado no estudo que a maior densidade de ovos e larvas foi
observada na calha principal do rio Ji-Paraná, com densidade média de 2,28 e 8.74 indivíduos/10m3,
respectivamente. O Estudo apresentou um mapa com os locais onde ocorreram ovos e larvas.

O Estudo avaliou a densidade média de larvas e ovos em relação à profundidade da coleta (superfície e
fundo), sendo observado que as larvas foram mais abundantes nas coletas do fundo, enquanto os ovos
apresentaram comportamento inverso.
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Foram apresentados dados sobre a quantidade de larvas coletadas por estágio de desenvolvimento, contudo
não foi detectado um padrão evidente de distribuição.

As larvas de Characiformes e Siluriformes foram as mais abundantes, sendo as primeiras as mais coletadas
nas Campanhas 2 e 4, respectivamente 98% e 57% do total coletado. Os Siluriformes foram mais abundantes
nas Campanhas 1 e 3, com 55% e 68%.

As larvas foram classificadas, minimamente, a nível de ordem e família. As seguintes espécies tiveram larvas
coletadas: Hyphessobrycon diancistrus (Campanha 1), Triportheus auritus (C1), Piaractus brachypomus
(C1), Pinirampus pirinampu (C1), Plagioscion squamosissimus (C1 e C2), Moenkhausia intermedia (C2),
Colossoma macropomum (C2), Triportheus spp. (C3), Brycon spp. (C3), Semaprochilodus spp. (C3),
Zungaro zungaro (C3), Pimelodus spp. (C3), Pimelodus cf. blochii (C3), Pseudoplatystoma spp. (C3),
Sorubim spp. (C3), Hoplias malabaricus (C4) e Bryconops sp. (C4).

Os táxons identificados ao nível específico foram agrupados de acordo com sua estratégia reprodutiva. Os
resultados mostraram que nas Campanhas 1 e 3 houve o predomínio de indivíduos de espécies migratórias de
longa distância com fecundação externa (78 e 83% do total, respectivamente), enquanto que na Campanha 2
o predomínio foi de larvas de peixes não migradores sem cuidado parental e com fecundação externa (99%).
Não foram apresentados dados da Campanha 4.

Os resultados da ANOVA mostraram que apenas os biótopos e a posição dos pontos em relação ao futuro
eixo da barragem apresentaram diferenças significativas na distribuição, respectivamente, das larvas e dos
ovos. O Estudo afirma que a diferença significativa entre montante e jusante já era esperada, uma vez que a
maior parte dos pontos de coleta está localizada a montante do eixo. Esta afirmação não tem sentido e
deveria ser melhor explicada.

Os resultados da análise de Kruskal-Wallis mostraram que existe diferença significativa entre a densidade de
ovos e larvas considerando os períodos hidrológicos.

Os resultados da Análise de Componentes Principais (ACP) mostraram que os eixos 1 e 2 explicaram 59%
da variabilidade dos dados. O eixo 1 (CP1) explicou 31%, com a temperatura e o pH contribuindo
positivamente para a ordenação. O eixo 2 (CP2) explicou 28%, com a velocidade da corrente contribuindo
positivamente e o pH e turbidez, negativamente. CP1 teve a vazante e a seca apresentando os maiores
escores e a enchente e a cheia os menores, enquanto CP2 mostrou que a enchente teve os menores escores.

Os resultados da Correlação de Sperman mostraram que os escores de CP1 tiveram relação significativa
negativa com a densidade de ovos e relação não significativa com a densidade de larvas. Já os escores do
CP2 mostraram relações significativas negativas com a densidade de ovos e larvas de peixe.

O Estudo conclui sobre esta análise que a densidade de ovos foi influenciada pela temperatura e pH, e a
densidade de larvas, principalmente na enchente, foi influenciada positivamente pela velocidade da corrente
e negativamente pela turbidez e oxigênio dissolvido.

Na análise consolidada, o Diagnóstico do Ictioplâncton comparou alguns de seus resultados com
informações presentes em fontes bibliográficas sobre o tema. Desta forma, procurou discutir e justificar seus
resultados amparando-os em conclusões sobre o comportamento reprodutivo da ictiofauna oriundas destas
outras fontes. Desta forma, sugeriu diversas inferências, entre as quais:

a presença de larvas nos diferentes ambientes do rio Ji-Paraná na campanha 1 poderia indicar que a
atividade reprodutiva das comunidades de peixes como um todo seria quase contínua na região;
a presença de larvas de espécies de peixes migradores na calha principal durante a campanha 1 e com o
ponto 01 apresentando maior abundância de larvas em estágios iniciais de desenvolvimento, poderia
indicar que durante a época de desova, as espécies migradoras sobem o rio, desovam em trechos
lóticos nas cabeceiras, seus ovos pelágicos desenvolvem e eclodem enquanto derivam, sendo as larvas
conduzidas para os ambientes aquáticos marginais durante a enchente;
os resultados da 2ª campanha permitem inferir que a ocorrência de larvas ao longo do rio Ji-Paraná,
tributários e lagoas demonstra a importância deste local como área de reprodução de várias espécies de
peixes. Contudo, a ausência de ovos sugere que a área de desova se encontra acima dos pontos de
coleta considerados no Estudo;
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a baixa densidade de larvas nos tributários e lagoas marginais, poderiam indicar que a desova e o
desenvolvimento das larvas ocorrem predominantemente na calha principal do rio;
a baixa densidade de ovos e larvas na cheia poderia estar relacionada ao fator de diluição do
ictioplâncton.

Na discussão final, o Diagnóstico sugeriu que, apesar da baixa densidade do ictioplâncton (comparando com
outros rios de maior porte, como o Madeira e Solimões), a região do rio Ji-Paraná vem sendo utilizada como
área de desova e transporte de larvas nos primeiros estágios de desenvolvimento. Mesmo com a baixa
densidade, a presença de ovos e larvas de peixes nos tributários e lagoas marginais indica condições
ambientais favoráveis para desova e desenvolvimento, possibilitando a manutenção das populações de
peixes. Sugeriu ainda, que 15 tributários e as 7 lagoas marginais analisados podem se tornar uma rota
alternativa para a reprodução.

Ainda indicou que não houve captura de larvas dos grandes bagres pertencentes ao gênero
Brachyplatystoma.

Comentários e recomendações:

O presente diagnóstico apresentou um conjunto variado de informações sobre o ictioplâncton da região do
empreendimento. Contudo, sua análise evidenciou importantes deficiências, que podem ser classificadas em:
(1) falta de informações mais atuais; (2) deficiências metodológicas e na forma de apresentação de resultados
(3) resultados insuficientes para a caracterização correta de aspectos sobre o ictioplâncton, incluindo estudos
solicitados e dispostos anteriormente no Termo de Referência e no Plano de Trabalho específicos.

Na primeira categoria, considera-se que as informações apresentadas, obtidas de fontes bibliográficas, podem
estar desatualizadas, levando em conta o tempo decorrido desde a elaboração do estudo. Além disso, o
número de táxons não identificados a nível de espécie e que aguardavam investigação taxonômica, à época
do diagnóstico, é grande. Desta forma sugere-se solicitar ao empreendedor as seguintes complementações:

Faça nova revisão bibliográfica sobre o tema, atualizando a discussão dos resultados, considerando
novas fontes de dados;
Atualize a classificação taxonômica das espécies que não haviam sido, à época da elaboração do
diagnóstico, identificadas ao nível de espécie, reapresentando nova listagem.

Na categoria referente à metodologia de coleta e análise e forma de apresentação de resultados empregadas
no estudo, considera-se que, em grande parte, atendeu ao disposto no Plano de Trabalho e solicitado no
Termo de Referência específico. Contudo, deficiências importantes foram encontradas, incluindo o não
atendimento de demandas específicas, sem justificativa técnica para sua não execução. Desta forma sugere-
se solicitar ao empreendedor as seguintes Complementações:

Aprofunde a discussão dos baixos valores de abundância de ovos e larvas no rio Ji-Paraná,
considerando os números bem maiores observados em outros rios da região norte do Brasil;
Apresente os testes realizados para avaliar a adequação dos dados ao método paramétrico empregado
(ANOVA). Caso os dados não sejam adequados, utilizar o teste não paramétrico de Kruskall-Wallis;
Aplique teste de comparação de médias a posteriori adequado ao teste de hipótese empregado;
Repita a análise consolidada de ictioplâncton, considerando a aplicação correta dos testes estatísticos;
Aprofunde as discussões apresentadas no texto sobre a importância do rio Ji-Paraná, seus tributários e
lagoas na reprodução da ictiofauna local, principalmente no que se refere ao papel dos tributários e
lagoas como alternativas para migração e realização de etapas do ciclo reprodutivo.

Em relação à terceira categoria, o estudo deixou de atender análises previstas no Plano de Trabalho e
solicitadas no Termo de Referência. Esta inconformidade comprometeu os resultados referentes ao
ictioplâncton. As deficiências identificadas foram:

Não foram apresentadas estimativas para os índices ecológicos riqueza, diversidade, equitabilidade,
similaridade e dominância;
As análises de densidade do ictioplâncton considerando os diferentes itens taxonômicos, conforme
Parágrafo 185 do TR, não foi realizada;
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Não foram avaliados os locais de ninhos/desova nem os locais de desenvolvimento, como previsto no
Plano de Trabalho;
Não foram realizadas coletas noturnas de ictioplâncton, conforme previsto no Plano de Trabalho.

Assim como já mencionado na análise do diagnóstico da ictiofauna, considera-se que as discussões e
conclusões apresentadas no texto sobre a importância do rio Ji-Paraná, seus tributários e lagoas próximas, na
reprodução da ictiofauna local deveriam ser mais aprofundadas. Principalmente, no que se refere ao papel
dos tributários e lagoas como alternativas para migração e realização de etapas do ciclo reprodutivo.

Sendo assim, sugere-se que o diagnóstico do ictioplâncton seja reapresentado, considerando as
complementações solicitadas e com a realização de novas coletas sazonais durante um ciclo hidrológico
completo, utilizando metodologia mais adequada, a ser definida posteriormente, que preveja coletas noturnas
e utilização de formas de coleta complementares. Após as campanhas, devem ser reapresentados os
resultados e refeitas as discussões e conclusões.

4.2.6 Flora

4.2.6.1 Área de Influência Indireta 

A caracterização da AII foi baseada nos dados secundários utilizados na caracterização da bacia hidrográfica.
Foram utilizados os seguintes documentos:

Mapa de Biomas do Brasil (escala 1:5.000.000) (IBGE, 2004a);
Mapa de Cobertura Vegetal do Diagnóstico Ambiental da Amazônia Legal (escala 1:250.000) (IBGE,
2006);
Mapa de Vegetação do Brasil (escala original 1:5.000.000) (IBGE, 2004b);
Mapa de Cobertura Vegetal dos Biomas Brasileiros do Projeto de Conservação e Utilização
Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira - PROBIO1 (escala 1:250.000) (MMA, 2006);
Mapa de Vegetação do Estado de Rondônia (escala de apresentação 1:1.000.000 e escala de trabalho
1:250.000) (IBGE, 2006);
Mapas Fitoecológicos do Projeto RADAMBRASIL (escala original 1:1.000.000) (MME,1978);
Mapa de Vegetação do Estado de Rondônia (escala aproximada 1:1.200.000) (SEDAM, 2002).

O diagnóstico da AII também incluiu a análise de imagens de alta definição do satélite SPOT 4 (resolução 10
m panchromatic) e SPOT 5 (resolução 2,5 m color), capturadas entre março e setembro de 2011, disponíveis
no programa aberto Google Earth©3

De acordo com o Mapa de Distribuição Regional da Vegetação do Brasil (IBGE, 2004b), a AII encontra-se
na área de maior ocorrência original da Floresta Ombrófila Aberta dentro do Bioma Amazônia, abrangendo
também uma pequena porção das áreas de ocorrência original da Floresta Ombrófila Densa e da Savana. No
entanto, assim como na AAR, boa parte desta vegetação original foi drasticamente reduzida e fragmentada,
sendo que os remanescentes se encontram sob forte pressão antrópica, sendo que a região está inserida no
arco do desmatamento.

Destacou-se que as áreas a serem afetadas com a implantação do futuro reservatório e seu entorno direto
(AID) são recobertas por formações vegetais com ampla distribuição dentro da AII e da AAR.

Comentários e recomendações:

Tendo em vista a proximidade do empreendimento com várias Unidades de Conservação com Plano de
Manejo aprovado, solicita-se que esses Planos de Manejo sejam considerados na caracterização da AII.

4.2.6.2 Mapeamento da Cobertura Vegetal e Uso do Solo

Conforme o descrito no EIA o mapeamento da cobertura vegetal existente na AID e na ADA foi iniciada
com o reconhecimento dos padrões apresentados nas imagens de satélite disponíveis no software Google
Earth©, de forma a identificar possíveis unidades de mapeamento. Após essa etapa, estas unidades de
mapeamento foram conferidas durante sobrevoo realizado no dia 20/11/2012. Posteriormente, durante as
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campanhas de campo foram visitados vários pontos selecionados como representativos das unidades de
mapeamento, para uma verificação mais detalhada.

As formações nativas e áreas antropizadas distinguíveis nas imagens de alta definição foram classificadas
segundo uma adaptação da nomenclatura proposta pelo Manual Técnico de Uso da Terra e no Manual
Técnico da Vegetação Brasileira.

As associações da Floresta Ombrófila Aberta com a Floresta Ombrófila Densa foram classificadas em
“originais” ou “secundárias”. As formações originais foram classificadas de acordo com o nível de
preservação ou alteração.

As formações originais foram classificadas nas seguintes categorias:

Vegetação Original Preservada (OP);
Vegetação Original Alterada (OA);
Vegetação Original Muito Alterada (OM).

As formações secundárias foram classificadas nos seguintes estágios de regeneração:

Vegetação Secundária em Estágio Avançado de Regeneração (similar à vegetação original) (SA);
Vegetação Secundária em Estágio Intermediário de Regeneração (fase quinta da 
 sucessão natural) (SM);
Vegetação Secundária em Estágio Inicial de Regeneração (fase quarta da sucessão natural) (SI);
Vegetação Secundária em Estágio Pioneiro de Regeneração (fases primeira, segunda e terceira da
sucessão natural) (SP).

Cobertura vegetal da AID e ADA

Conforme o apresentado a AID e ADA situam-se no Bioma Amazônico. Segundo os Mapas de Cobertura
Vegetal dos Biomas Brasileiros consultados, nota-se o predomínio de formações vegetais nativas na AID e
na ADA, contudo estão presentes algumas áreas antropizadas com pastagens e vegetação secundária. Dentre
a cobertura vegetal nativa na AID, predomina a associação da Floresta Ombrófila Aberta com a Floresta
Ombrófila Densa Submontana. No entorno do rio Ji-Paraná consta principalmente a associação da Floresta
Ombrófila Densa com a Floresta Ombrófila Aberta Aluvial, além da Floresta Ombrófila Densa Aluvial e
Áreas de Tensão Ecológica entre Savana e Floresta Ombrófila. Na margem esquerda do rio Ji-Paraná
também foram mapeadas a associação da Floresta Ombrófila Densa com a Floresta Ombrófila Aberta das
Terras Baixas, associação da Floresta Ombrófila Densa com a Floresta Ombrófila Aberta Submontana,
associação da Floresta Ombrófila Aberta com a Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas, e Áreas de
Tensão Ecológica entre Savana e Floresta Ombrófila. Na margem direita do rio Ji-Paraná também foram
mapeadas a associação da Floresta Ombrófila Densa com a Floresta Ombrófila Aberta das Terras Baixas,
Áreas de Tensão Ecológica entre Savana e Floresta Ombrófila, Savana Parque, Savana Florestada, e
Formações Pioneiras de Influência Fluvial e/ou Lacustre. No que se refere a área da ADA, há predomínio da
associação da Floresta Ombrófila Aberta com a Floresta Ombrófila Densa Submontana, além de algumas
poucas áreas com associação da Floresta Ombrófila Aberta com a Floresta Ombrófila Densa das Terras
Baixas, associação da Floresta Ombrófila Densa com a Floresta Ombrófila Aberta das Terras Baixas, Áreas
de Tensão Ecológica entre Savana e Floresta Ombrófila, associação da Floresta Ombrófila Densa com a
Floresta Ombrófila Aberta Aluvial, Pecuária e Vegetação Secundária.

Apesar de sua preservação a AID e a ADA encontram-se dentro do “arco do desmatamento”, região sujeita a
forte pressão antrópica. O EIA apresentou dados do projeto PRODES referentes à 2012 indicando que a AID
tem 16,96% de suas áreas antropizadas, superior aos índices da Amazônia Legal (14,91%), mas ainda
inferior à AII (22,16%), AAR (48,75%) e ao Estado de Rondônia (36,11%).

As áreas antropizadas são constituídas principalmente por pastagens, mas também ocorrem muitas áreas com
vegetação nativa secundária em processo de regeneração, onde as pastagens ou áreas de cultivo agrícola de
subsistência foram abandonadas.

O estudo afirma que as formações vegetais nativas que ocorrem na margem direita do rio Ji-Paraná e no
extremo oeste da AID e ADA, fazem parte de grandes contínuos preservados de vegetação nativa (florestais
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e campestres) que se estendem muito além destes limites e das próprias AAR e AII. Foi ressaltado que as
formações vegetais aluviais ou de “terra-firme” existente nas atuais ilhas e margens, bem como as formações
vegetais que ocorrem em alguns pontos com afloramentos rochosos e bancos de areia nas ilhas e margens do
rio Ji-Paraná (ambientes relativamente restritos  neste trecho do rio e que serão alagados pelo reservatório)
também são encontrados em  outros trechos do rio e em outros rios da própria AAR.

Conforme base de dados do IBAMA e da FUNAI, consultados para o estudo, a maior parte dos contínuos de
vegetação nativa visualizados nas imagens do Google Earth© constituem Unidades de Conservação e Terras
Indígenas, como o Parque Nacional dos Campos Amazônicos, a Terra Indígena Tenharim Marmelos, a
Floresta Estadual do Rio Machado e a Floresta Nacional de Humaitá, na margem direita; e a Reserva
Extrativista Rio Preto-Jacundá, na margem esquerda. Destas áreas, apenas o Parque Nacional dos Campos
Amazônicos encontra-se parcialmente dentro da AID e da ADA, sendo que todas as outras estão fora da
AID.

A antropização em curso na AID e ADA, na margem esquerda do rio Ji-Paraná, contribui com a alteração da
conectividade dos grandes contínuos florestais remanescentes da porção nordeste da AII com os grandes
contínuos florestais que se iniciam na porção noroeste da AII e se estendem além da AAR. Os corredores
ecológicos entre estas duas regiões possivelmente são constituídas pelos vários fragmentos existentes na
margem esquerda do rio, cuja conectividade é variada conforme a intensidade de antropização, parte desses
fragmentos encontra-se na AID e na ADA. O estudo aponta que, a importância de tais fragmentos é maior se
considerada a potencial barreira proporcionada pelo próprio rio Ji-Paraná. Considera, contudo, que o futuro
reservatório do AHE Tabajara não irá alterar significativamente a conectividade já existente entre os
fragmentos da margem esquerda do rio Ji-Paraná e, consequentemente, entre os grandes contínuos florestais
do nordeste e noroeste da AII.

Os fragmentos existentes na maior porção antropizada da AID, os quais constituem parte das APCB’s (Áreas
Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade) Am072-Machadinho do Oeste e Am063-Corredor Jaru
Campos Amazônicos, provavelmente constituem atualmente corredores ecológicos entre os grandes
contínuos florestais da porção nordeste e noroeste da AII e AAR.

A Tabela 2 lista as APCB’s que se encontram total ou parcialmente na AID, conforme as bases oficiais do
Ministério do Meio Ambiente, em 2014, bem como sua importância biológica, prioridade de ação e quanto
destas encontra-se dentro da AID (porcentagem).

Tabela 2: Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade na AII do AHE Tabajara.

Nota-se na Tabela 2 e no Mapa 5.3.2.2.1.d (apresentado no Vol. V, Cap 5, Seção 5.3.2.2, página 15) que
100% da AID encontra-se em 08 APCB’s, das quais 02 merecem destaque: Am072-Machadinho do Oeste
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com 47,8% e Am063- Corredor Jaru Campos Amazônicos com 21,0% de sua área total dentro da AID.

Das 05 APCB’s com mais de 90% de sua área dentro da AID, 02 constituem Unidades de Conservação,
PARNA dos Campos Amazônicos e RESEX Rio Preto Jacundá; e 03 ainda não têm assegurada sua proteção.

Comentários e recomendações:

A caracterização da vegetação e os mapas apresentados demonstram a importância biológica da região. Além
de sua cobertura nativa na AID estar acima da média de conservação para o estado, toda essa área encontra-
se em APCB’s, a maior parte com importância biológica extremamente alta, além de servir de corredor
ecológico para grandes maciços florestais.

Outro ponto importante é que os dados secundários foram acessados até 2014, podendo ter havido mudanças
significativas ao longo dos últimos 6 anos, principalmente por a região estar localizada dentro do arco do
desmatamento. Os aspectos mais relevantes a serem atualizados são os referentes às porcentagens de área
desmatada em cada área de influência e as APCB’s, que podem ter sofrido alterações, sendo necessária a
atualização desses dados.

4.2.6.3 Levantamento Fitossociológico das Formações Vegetais Nativas na AID e ADA 
 
Metodologia

Para esse estudo foram utilizados 6 Módulos RAPELD com 5 parcelas cada, implantados na AID e ADA. As
parcelas dos Módulos de Amostragem foram instaladas em nível, tendo a área total variável. Contudo, para o
cálculo dos parâmetros fitossociológicos, foram consideradas as dimensões de uma parcela em linha reta e de
forma retangular, de área fixa de 10.000 m² (40 metros de largura x 250 metros de comprimento) para
estimar o potencial madeireiro do estrato arbóreo com DAP ≥ 30 cm; e subparcelas de 250 m x 20 m para
analisar o estrato arbóreo e regenerante das formações inventariadas, considerando exemplares com DAP ≥
10 cm.

Os Módulos foram posicionados de forma a existir parcelas nas formações: Florestas Ombrófilas (Aberta e
Densa; Aluvial, Terras Baixas e Submontana), Campinaranas, Formações Pioneiras e Savanas. Distribuídas
nas margens esquerda e direita do rio Ji-Paraná; em áreas localizadas à montante e à jusante do barramento; e
dentro e fora de Unidades de Conservação.

Foram instaladas 05 parcelas adicionais, localizadas fora dos Módulos RAPELD. Destas, 03 foram alocadas
em ilhas do rio Ji-Paraná de maior dimensão espacial, e que sofrerão interferência direta com a instalação do
empreendimento. Essas parcelas apresentam as mesmas dimensões das parcelas dos Módulos, porém
implantadas em linha reta, devido ao tamanho das ilhas. As outras 02 parcelas adicionais foram alocadas em
área pertencente à formação da Floresta Ombrófila Aberta/Densa Submontana (As+Ds). Pois apesar desta
formação já estar representada nos Módulos de Amostragem, identificou-se em análise de imagens de
satélite, que a área apresenta padrões diferenciados de cor e textura. 

O levantamento fitossociológico foi realizado em três campanhas abrangendo os períodos de cheia, enchente
e seca do rio Ji-Paraná. A primeira campanha de campo ocorreu no período de seca, entre os dias 19 de
agosto e 02 de setembro de 2013, quando foram mensuradas as 18 parcelas distribuídas nos Módulos 1 ao 5 e
03 nas ilhas. Já a segunda campanha foi realizada entre os dias 28 de outubro e 10 de novembro de 2013,
marcando o início das chuvas na região (enchente), quando se amostrou um total de 15 parcelas dos Módulos
2, 3, 5 e 6. Por fim, a terceira campanha foi realizada entre os dias 11 e 25 de fevereiro de 2014, período da
cheia, onde foram alocadas duas parcelas complementares (Tabela 3).

Tabela 3: Localização dos Módulos RAPELD.
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No levantamento foi avaliado o Estrato arbóreo: árvores com DAP ≥ 30 cm foram mensuradas nas parcelas
permanentes com largura de 40 m (20 m para cada lado do eixo central da trilha da parcela) e de 250 m de
comprimento (aproximadamente 10.000 m² cada, totalizando 35 hectares). Quanto ao estrato regenerante, as
árvores com DAP < 30 cm foram mensuradas nas parcelas permanentes considerando largura de 20 m (10 m
para cada lado do eixo central da trilha da parcela) e de 250 m de comprimento (aproximadamente 5.000 m²
cada, totalizando 17,5 ha).

Comentários e recomendações:

Em relação à primeira campanha, o texto não deixa claro o número de parcelas amostradas, sendo necessária
a revisão do texto quanto à este assunto e que seja explicitado quais parcelas foram visitadas em cada
campanha. Levando em consideração que essas parcelas também foram utilizadas para o levantamento
florístico do estrato arbóreo, é necessário justificar caso as parcelas não tenham sido revisitadas na segunda
campanha para identificação de espécies.

Resultados do Levantamento Fitossociológico

A análise de agrupamento por similaridade florística foi realizada com base nos dados do levantamento do
estrato arbóreo e regenerante das subparcelas de 250 m x 20 m, onde foram inventariados todos os
exemplares com DAP ≥ 10 cm. Segundo o dendrograma de similaridade florística apresentado (Figura 7), há
formação de 3 grupos distintos: o grupo das parcelas estabelecidas em áreas campestres, com presença de
formações de Savana, Campinarana, Áreas de Transição destas formações com a Floresta Ombrófila; outro
grupo de parcelas estabelecidas em Floresta Ombrófila Aberta/Densa de “terra-firme” e em florestas aluviais.
Exceções são as parcelas M2-L4 e M2-L5, que apesar de terem sido classificadas em campo,
respectivamente, como área de Transição entre Campinarana/Floresta Ombrófila e Campinarana Florestada,
possuem fisionomia florestal e maior similaridade florística com as parcelas de terra firme, classificadas
como pertencentes à formação da Floresta Ombrófila Aberta/Densa das Terras Baixas e Submontana.

Figura 7: Dendrograma de similaridade florística das parcelas mensuradas na ADA e AID pelo índice de
Morisita.
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Com base nas particularidades identificadas no estudo, definiu-se tratar os dados do levantamento
fitossociológico de acordo com a seguinte estratificação das formações vegetais amostradas:

Agrupamento 1: Savana/Campinarana (parcelas M2-L2, M2-L3, M4-L4 e M4-L5);
Agrupamento 2: Floresta Ombrófila Aberta/Densa Aluvial (parcelas M1-L1, M3-L1, M4- L1, M4-L2,
M5-L1, M5-L2, M6-L1, Ilha 1, Ilha 2, Ilha 3);
Agrupamento 3: Floresta Ombrófila Aberta/Densa das Terras Baixas e Submontana (parcelas M1-L2,
M1-L3, M1-L4, M1-L5, M2-L1, M2-L4, M2-L5, M3-L2, M3-L3, M3- L4, M3-L5, M4-L3, M5-L3,
M5-L4, M5-L5, M6-L2, M6-L3, M6-L4, M6-L5, CF1, CF2).

No total, foram amostradas 35 parcelas, equivalente à 17,5 hectares do estrato arbóreo e regenerante
(parcelas de 250 m x 20 m). Quanto à amostragem do estrato arbóreo com potencial madeireiro (parcelas de
250 m x 40 m), foram 35 hectares. A intensidade amostral total na ADA e na AID, considerando as parcelas
de 250 m x 20 m, foi, respectivamente, de 0,13% e 0,01%.

De forma a verificar a representatividade da amostragem foram apresentadas as curvas de coletor e de
rarefação para cada agrupamento. As curvas de coletor apresentaram tendência a estabilização para os 3
agrupamentos. As curvas de rarefação de espécies por incremento no número de indivíduos amostrados
também mostraram a mesma tendência. Quanto às curvas de rarefação de espécies por aumento do número
de parcelas inventariadas, os agrupamentos Savana/Campinarana (agrupamento 1) e florestas aluviais
(agrupamento 2) não apresentaram tendência à estabilização, esse comportamento, entretanto está de acordo
com a bibliografia consultada para o estudo.

Em referência à estrutura das formações vegetais do estrato arbóreo e regenerante, foram registrados: 283
indivíduos (141,5 por hectare) no  Agrupamento 1 (Savana/Campinarana; 2.612 indivíduos (522,4 por
hectare) no Agrupamento 2 (Floresta Ombrófila Aberta/Densa Aluvial;) e 6.185 indivíduos (589,1 por
hectare) no Agrupamento 3 (Floresta Ombrófila Aberta/Densa das Terras Baixas e Submontana), totalizando
9.080 indivíduos (518,9 por hectare), pertencentes a 66 famílias e 682 espécies.
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No agrupamento 1 foram encontradas 30 espécies divididas em 20 famílias botânicas. No agrupamento 2
foram registradas 333 espécies divididas em 58 famílias.  Por fim, no Agrupamento 3 foram encontradas 521
espécies distribuídas em 60 famílias. Relativizando o número absoluto de espécies para espécies por hectares
foram encontrados os seguintes valores:  18,667 (±2,3255) espécies/ha no agrupamento
Savana/Campinarana; 109,78 (±5,2944) espécies/ha nas florestas aluviais e 166,87 (±7,3096) espécies/ha nas
florestas de “terra-firme”.

Do total de espécies amostradas, 322 espécies foram encontradas exclusivamente nas florestas de “terra-
firme” (47,2% do total de espécies), 141 nas florestas aluviais (20,7%), 18 espécies no agrupamento
Savana/Campinarana (2,7%) e 02 espécies foram amostradas nos três agrupamentos (0,3%), Hevea
brasiliensis e Sloanea laurifolia.

Foram utilizados os índices de diversidade de Shannon-Wiever (H’), de Simpson (C), de equabilidade de
Pielou (J’) e o intervalo de confiança de 95% estimado pela riqueza de Jackknife (T) para o índice de
diversidade de Shannon-Wiever (H’). No geral os índices ecológicos mostraram o agrupamento 1 como o
menos diverso e o 3 como o mais diverso. Outro ponto importante é a forte dominância da espécie Humiria
balsamifera no agrupamento Savana/Campinarana, demonstrada pelo baixo valor encontrado para o índice
de equabilidade de Pielou (J’=0,62).

A análise dos parâmetros estruturais mostrou maior área basal por hectare média para as Floresta Ombrófila
das Terras Baixas e Submontana (28,08 m²/ha), bem como para o valor do DAP médio (20,5 cm), altura total
média (16,2 m), altura comercial média (20,1 m), que implicaram em um maior volume por hectare médio
(465,86 m³/ha) e volume comercial por hectare médio (247,48 m³/ha). As florestas aluviais apresentaram
valores intermediários para a área basal por hectare média (19,99 m²/ha), bem como para o valor do DAP
médio (19,2 cm), altura total média (13,4 m) e máxima (40,0 m), que implicaram também em um volume por
hectare médio (258,14 m³/ha) e volume comercial por hectare (108,15 m³/ha). O agrupamento
Savana/Campinarana apresentou valores reduzidos para estes parâmetros, como área basal por hectare média
(2,78 m²/ha), DAP médio (15,2 cm), altura total média (7,6 m), altura comercial média (6,2 m) e,
consequentemente, valor reduzido para o volume por hectare médio (15,55 m³/ha) e volume comercial por
hectare médio (1,43 m³/ha)

Em referência ao Valor de Importância (VI), os indivíduos mortos tiveram o maior VI (%) para a Floresta
Aluvial e das Terras Baixas e Submontana com, respectivamente, 5,48% e 3,71%. No agrupamento
Savana/Campinarana representaram o 5º lugar (4,62%).

No agrupamento Savana/Campinarana, a 1º no ranking de VI foi Humiria balsamifera com 32,58%,
apresentando também a maior densidade absoluta (DA=71) e área basal por hectare (DoA=1,39 m²/ha),
sendo espécie muito dominante em 3 das 4 parcelas inventariadas. Mauritia flexuosa foi a 2º no ranking de
VI, 2º em densidade absoluta, com DA=12, de porte elevado para a formação (2º em área basal por hectare
com DoA=0,403). Byrsonima coccolobifolia foi a 3º no ranking de VI com boa representatividade de
indivíduos amostrados (3º em densidade absoluta, com DA=10), mas com indivíduos de médio porte para a
formação (3º em área basal por hectare com DoA=0,195 m²/ha). A única a ocorrer em todas as unidades
amostrais foi Clusia renggerioides, a 4º no ranking de VI.

As florestas aluviais apresentaram Eschweilera albiflora com 2,57% como a 2º no ranking de VI,
apresentando a 2º maior dominância relativa (DoA=0,846 m²/ha), sendo amostrados muitos indivíduos (3º
em DA=13,2) de médio a grande porte. Eschweilera ovalifolia, a 3º no ranking de VI com 2,24%, apresenta
apenas a 9º maior densidade absoluta (DA=9,8), entretanto a 3º maior área basal por hectare (DoA=0,846
m²/ha) e o 2º maior número de registro por unidade amostral, ocorrendo em 9 das 10 parcelas. Brosimum
rubescens, a 4º no ranking de VI, apresenta apenas o 8º valor de densidade absoluta (DA=10,6), ocorrendo
em metade das unidades amostrais, mas com indivíduos de médio a grande porte, apresentando o 4º maior
valor em área basal por hectare (DoA=0,649 m²/ha). Licania apetala, que apresenta o 2º maior número de
indivíduos registrados (DA=14,8), ocorre em 5 das 10 parcelas amostradas, mas apresenta indivíduos de
porte reduzido, já que a área basal por hectare é apenas a 7º maior (DoA=0,395 m²/ha).

Quanto à Floresta Ombrófila Aberta/Densa das Terras Baixas e Submontana, a 2º no ranking de VI foi
Pouteria guianensis com 2,12%, por apresentar muitos indivíduos de médio a grande porte (3º maior DoA
com 0,824 m²/ha) sendo a 4º espécie mais frequente nas unidades amostrais (18 de 21 parcelas). A 3º em VI
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foi Eschweilera truncata com 1,81%, apresentando o 2º maior número de indivíduos amostrados
(DA=17,619), sendo encontrada em 19 das 21 parcelas, mas apresentando exemplares de pequeno porte, já
que a área basal por hectare ocupa apenas a 8º posição (DoA=0,442 m²/ha). Brosimum rubescens apresentou
o 4º maior VI (1,72%), sendo a 8º espécie mais abundante, a 2º mais frequente e a 4º posição em área basal
por hectare (Doa=0,781 m²/ha), com predomínio de indivíduos de grande porte. Eschweilera coriacea, a 5º
espécie no ranking de VI (%), é uma espécie abundante (4º) e frequente, ocorrendo em 14 das 21 parcelas
amostradas, mas predominam exemplares de pequeno porte, sendo a 11º em área basal por hectare.

A única espécie que apareceu na lista dos dez maiores valores de VI em mais de um agrupamento é
Brosimum rubescens, apresentando o 4º maior valor de VI tanto na Floresta Aluvial como na Floresta das
Terras Baixas e Submontana, ressaltando a importância ecológica dessa espécie nas florestas ombrófilas da
área de estudo.

As 10 espécies mais importantes do inventário de cada formação vegetal somam um valor de importância
(VI%) de 17,13% nas florestas de “terra-firme” e 21,73% nas florestas aluviais, revelando uma baixa
dominância na composição da estrutura horizontal das comunidades estudadas. Entretanto, no agrupamento
Savana/Campinarana esse valor é de 76,11%, o que pode ser explicado pela baixa riqueza e pela alta
densidade de algumas espécies.

Outro aspecto relevante é a existência de 150 espécies com apenas um indivíduo cadastrado nas florestas de
“terra-firme” (28,7% da espécies amostradas em 10,5 hectares), 108 espécies nas florestas aluviais (32,4%
das espécies amostradas em 05 hectares) e 11 espécies no agrupamento Savana/Campinarana (37% das
espécies amostradas em 2 hectares), indicando que nas formações vegetais aproximadamente um terço das
populações apresentam densidade de indivíduos reduzida.

Para o Agrupamento 1, a família mais representativa em número de indivíduos foi a Humiriaceae com 142
(50,18%), em 2º ficaram Arecaceae e Myrtaceae cada uma com 24 indivíduos amostrados (8,48%), seguidas
de Malpighiaceae com 20 indivíduos (7,07%), Fabaceae com 16 indivíduos (5,65%), Clusiaceae com 11
(3,89%) e Melastomataceae com 7 (2,47%).

Quanto ao Agrupamento 2, Fabaceae apresentou a maior representatividade em número de indivíduos com
480 registros (18,38%), seguida de Chrysobalanaceae com 286 (10,95%), mortas com 191 (7,31%),
Moraceae com 176 (6,74%), Lecythidaceae com 155 indivíduos (5,93%), Myrtaceae com 133 (5,09%),
Annonaceae com 120 (4,59%) e Euphorbiaceae com 112 (4,29%).

Para o Agrupamento 3, Fabaceae apresentou o maior número de indivíduos com 796  registros (12,87%),
seguida de Lecythidaceae com 742 (12%), Sapotaceae com 631 (10,2%), Chrysobalanaceae com 583
(9,43%), Moraceae com 435 (7,03%), Euphorbiaceae com 331 (5,35%), Burseraceae com 306 (4,95%).

Em termos de riqueza, as famílias com maior importância para o Agrupamento 1 foram Fabaceae com 06
espécies, Myrtaceae com 03 espécies, Apocynaceae, Elaeocarpaceae e Melastomataceae com duas espécies
cada e as demais famílias apresentaram apenas uma espécie cada, sendo as 10 famílias com maior número de
espécies responsáveis por 64,5% da riqueza desta formação.

As famílias com maior número de espécies no Agrupamento 2 foram Fabaceae com 69 espécies,
Chrysobalanaceae com 20, Moraceae com 19, Annonaceae com 17, Myrtaceae com 16, Lauraceae e
Malvaceae com 15 espécies cada, Euphorbiaceae e Lecythidaceae com 12 espécies cada e Sapotaceae com
11, sendo essas famílias responsáveis por 61,7% da riqueza encontrada para esta formação. Para o
Agrupamento 3 destacam-se Fabaceae com 88 espécies registradas, seguida de Sapotaceae com 44,
Lecythidaceae com 31, Chrysobalanaceae com 30, Euphorbiaceae com 22, Moraceae com 21, Lauraceae
com 20, Annonaceae com 19, Burseraceae com 18 e Malvaceae e Myrtaceae com 17 espécies cada, sendo as
10 famílias com maior número de indivíduos responsáveis por 59,3% da riqueza encontrada nesta formação.

Ainda em relação à riqueza das famílias, para o Agrupamento 1 foram encontradas 16 famílias (76,2% das
famílias) com apenas uma única espécie, para o Agrupamento 2 foram encontradas 21 famílias (35,6%) e
para o Agrupamento 3 foram encontradas 22 famílias (35,5%).

O volume total estimado por hectare para o Agrupamento 1 foi de 15,5526 m³/ha, visto o estrato arbóreo não
ser o predominante, para o Agrupamento 2 foi de 256,7116 m³/ha e para o Agrupamento 3 foi de 464,4808
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m³/ha. A área basal total por hectare no Agrupamento 1 foi de 2,781 m²/ha, no Agrupamento 2 foi de 19,782
m²/ha e no Agrupamento 3 foi 27,909 m²/ha.

Em referência a estrutura do estrato arbóreo com potencial madeireiro, para estimar e avaliar o volume de
material lenhoso com possibilidade de aproveitamento, foram consideradas todas as árvores com DAP ≥ 30
cm, independentemente de a espécie ser comercialmente explorada atualmente, e sua altura comercial
mínima de 3 metros até a primeira bifurcação

A estimativa do volume médio por hectare de material lenhoso com potencial madeireiro (tora) foi
confrontada com a área total ocupada por cada um dos estratos considerados na área de intervenção do
empreendimento, obtidas a partir dos Mapas da Cobertura Vegetal e Uso do Solo da AID e da ADA,
permitindo estimar o volume total de material lenhoso com potencial madeireiro existente nas áreas de
intervenção para implantação do empreendimento.

No Agrupamento 1 (Savana/Campinarana), o volume comercial é de 0,7460 m³/ha. Nas áreas de intervenção
para implantação do empreendimento existe cerca de 118 hectares desta formação, a estimativa total de
volume comercial a ser gerado é de 88 m³, que equivale a 126 estéreis. O volume total por hectare para o
Agrupamento 1, considerando a altura total das árvores com DAP ≥ 30 cm, é de 1,1098 m³/ha. Dentro das
áreas de intervenção do empreendimento, o volume total estimado é de 131 m³. No Agrupamento 2 (Floresta
Ombrófila Aberta/Densa Aluvial), o potencial madeireiro estimado (volume comercial) é de 98,6290 m³/ha.
Como serão suprimidos 3.555 hectares desta formação, a estimativa total do volume com potencial
madeireiro a ser gerado é de 350.631 m³, que equivale a 500.901 estéreis. O volume total por hectare para o
Agrupamento 2, considerando a altura total das árvores com DAP ≥ 30 cm, é de 156,2156 m³/ha. Dentro das
áreas de intervenção do empreendimento, o volume total estimado é de 555.354 m³.

Já no Agrupamento 3 (Floresta Ombrófila Aberta/Densa das Terras Baixas e Submontana), o potencial
madeireiro estimado (volume comercial) é de 246,9218 m³/ha. Como serão suprimidos 2.985 hectares desta
formação, a estimativa total do volume com potencial madeireiro existente nesta formação dentro da área do
reservatório é 736.953 m³, que equivale a 1.052.790 estéreis. O volume total por hectare para o Agrupamento
3, considerando a altura total das árvores com DAP ≥ 30 cm, é de 342,9942 m³/ha. Dentro das áreas de
intervenção do empreendimento, o volume total estimado é de 1.023.687 m³.

Com relação à densidade de exemplares com potencial madeireiro, no agrupamento Savana/Campinarana
foram estimados apenas 2,25 exemplares/hectare, visto se tratar de formação com predomínio de vegetação
herbáceo-arbustiva. Já para as florestas aluviais, o número de exemplares com DAP ≥ 30 cm foi de 67,8
indivíduos/hectare, e para as florestas de “terra-firme” foi de 83,857 indivíduos/hectare.

Foram identificadas 04 espécies no Agrupamento 1 (Savana/Campinarana) com potencial madeireiro; 159
nas florestas aluviais; e 311 nas florestas de “terra-firme”.

Das 04 espécies cadastradas, com DAP ≥ 30 cm, no agrupamento Savana/Campinarana: Byrsonima
coccolobifolia, Humiria balsamifera, Mauritia flexuosa e Myrcia splendens, nenhuma possui atualmente
aproveitamento madeireiro comercial.

Para o Agrupamento Floresta Ombrófila Aberta/Densa Aluvial, das 160 espécies com DAP ≥ 30 cm
encontradas, contando as árvores mortas como uma morfoespécie, 46 apresentam uso comercial na indústria
madeireira (28,75%), 52 possuem potencial de aproveitamento na indústria madeireira (32,5%) e 62 não
possuem nenhum aproveitamento madeireiro (38,75%). Dentre as 10 espécies com maiores valores de VI
(%) apenas Brosimum rubescens em 4º e Hevea brasiliensis em 6º são aproveitadas comercialmente na
indústria madeireira. Já Eschweilera albiflora (2º), Eschweilera ovalifolia (3º), Hevea spruceana (7º) e
Peltogyne catingae (8º) apresentam possibilidade de uso pela indústria madeireira.

Quanto ao Agrupamento 3 (Floresta Ombrófila Aberta/Densa das Terras Baixas e Submontana), das 312
espécies com DAP ≥ 30 cm amostradas, contando as árvores mortas como uma morfoespécie, 80 apresentam
uso comercial na indústria madeireira (25,6%), 135 possuem potencial de aproveitamento na indústria
madeireira (43,3%) e 97 não possuem nenhum aproveitamento madeireiro (31,1%). Dentre as 10 espécies
com maiores valores de VI (%), com exceção das árvores mortas, todas possuem aproveitamento madeireiro,
sendo Cariniana micrantha (2º em VI), Brosimum rubescens (3º em VI), Pouteria guianensis (4º em VI),
Copaifera multijuga (5º em VI), Parkia multijuga (7º em VI), Dinizia excelsa (9º em VI) e Mezilaurus
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itauba (10º em VI) aproveitadas comercialmente na indústria madeireira, segundo bibliografia consultada
para o estudo, e Licania oblongifolia (6º em VI) e Licania impressa (8º em VI) com possibilidade de uso pela
indústria madeireira.

Estima-se que haja um total de 1.087.672 m³ ou 1.553.818 estéreis de material lenhoso comercial nas áreas
de possível intervenção para o empreendimento, 736.953 m³ na Floresta Ombrófila Aberta/Densa das Terras
Baixas e Submontana, na Floresta Ombrófila Aberta/Densa Aluvial 350.631 m³ e na Savana/Campinarana 88
m³.

Comentários e recomendações:

Apesar da divisão dos agrupamentos por similaridade florística ser pertinente, nota-se que as comparações
com outros estudos se tornam pouco significativas, principalmente quanto às fitofisionomias campinarana e
savana, não só por sua especificidade florística, como também por sua interação com a fauna. Neste sentido,
é necessária sua avaliação em separado.

Análise da Especificidade Florística Arbórea para Diferentes Condições Ambientais e Geográficas

De forma a verificar a possível ocorrência de especificidade na composição florística referente à Floresta
Ombrófila Aberta/Densa Aluvial, que ocorre na planície de inundação do rio Ji-Paraná e dos seus tributários
e nas ilhas fluviais localizadas principalmente entre o eixo da barragem e proximidades da Vila de Tabajara,
as 03 unidades amostrais instaladas nas ilhas fluviais foram comparadas quanto à diversidade com as
unidades amostrais instaladas na planície aluvial do rio Ji-Paraná e nas demais formações vegetais existentes
nas áreas de influência.

Segundo o dendrograma, as parcelas localizadas nas ilhas foram mais similares com outras parcelas
localizadas na planície aluvial do rio Ji-Paraná do que entre si. Nota-se que a parcela alocada na Ilha 3 e a
parcela M3-L1 apresentaram mais de 50% de similaridade florística, assim como a parcela alocada na Ilha 2
e a parcela M4-L2. Já a parcela alocada na Ilha 1 foi a que apresentou a menor similaridade com outros
pontos amostrais em florestas aluviais, com similaridade florística inferior a 30%.

Foi verificado que 37 espécies arbóreas possuem registro exclusivo nas ilhas do rio Ji-Paraná, as quais não
foram registradas na planície de inundação do referido rio Ji-Paraná, sendo este valor equivalente a 20,9% de
todas as espécies registradas nas parcelas alocadas em ilhas. Se somadas as parcelas alocadas nas ilhas e nas
planícies de inundação, a exclusividade de espécies encontradas nas florestas aluviais sobe para 42,3%. Das
37 espécies arbóreas registradas exclusivamente nas ilhas do rio Ji-Paraná, 06 não puderam ser identificadas
até o nível específico, inviabilizando análises de distribuição geográfica para estes táxons.

Quanto às especificidades do agrupamento Savana/Campinarana, 18 espécies arbóreas foram registradas
exclusivamente nesse agrupamento, que equivalem a 60% das espécies amostradas nestas formações. Dessas
18 espécies com registro exclusivo, 06 foram consideradas raras, com densidade absoluta menor ou igual a
um indivíduo por hectare (Brosimum gaudichaudii, Dulacia sp.1, Ferdinandusa elliptica, Himatanthus
stenophyllus, Qualea grandiflora e Simarouba versicolor). Com relação à distribuição geográfica, apenas
Imatanthus stenophyllus e Swartzia cuspidata são consideradas endêmicas do Brasil, a primeira sendo
considerada espécie rara no inventário realizado e com registro de ocorrência em apenas 03 Estados da
Federação (Amazonas, Pará e Rondônia), e a segunda em 02 (Amazonas e Pará). As outras 16 espécies
exclusivas do Agrupamento 1 não são endêmicas do Brasil e apresentam distribuição ampla, ocorrendo em
pelo menos 03 Estados da Federação, com exceção de Eperua rubiginosa, que apresenta registro de
ocorrência somente para os Estados do Amazonas e Pará.

A possível ocorrência de especificidade florística entre as margens esquerda e direita do rio Ji-Paraná,
também foi avaliada, revelando a presença de 94 espécies arbóreas com registro exclusivo na margem
esquerda, que representam 22,6% do total de espécies amostradas nesta margem, e 266 espécies com registro
exclusivo na margem direita, que representam 45,2% das espécies amostradas para esta margem.

Foi ressaltado que a margem direita do rio Ji-Paraná foi melhor amostrada devido à existência de mais
módulos RAPELD e a abrigar ambientes mais preservados, o que resultou em 24 parcelas mensuradas contra
11 na margem esquerda. Ao avaliar o número de espécies exclusivas por hectare, foram encontradas 17,1
espécies/hectare exclusivas à margem esquerda contra 22,2 espécies/hectare exclusivas à margem direita. 
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Segundo o dendrograma (Figura 7), as análises de similaridade florística entre as margens esquerda e direita
também não demonstraram agrupamentos perceptíveis por margem, mesmo entre parcelas de uma mesma
formação vegetal e geograficamente próximas.

Foi apontado no estudo que das 94 espécies com registro exclusivo na margem esquerda, 21 não puderam ser
identificadas até o nível de espécie, inviabilizando análises de distribuição geográfica para estes táxons.

Com relação à especificidade da flora ocorrente dentro e fora do futuro reservatório, foram encontradas 128
espécies arbóreas registradas exclusivamente nas parcelas localizadas dentro do reservatório, equivalente a
30,5% das espécies amostradas na área do reservatório, e 262 espécies registradas exclusivamente nas
parcelas localizadas fora do reservatório, representando 47,3% das espécies amostradas fora do reservatório.
Ressaltou-se no estudo que a amostragem realizada fora do reservatório (24 parcelas) foi mais intensa do que
a realizada dentro do reservatório (11 parcelas), devido ao posicionamento dos Módulos RAPELD.

A análise das espécies arbóreas por hectare com registro exclusivo, dentro e fora do reservatório, revelou a
ocorrência de 23,3 espécies/hectare com registro exclusivo à área do reservatório e 21,8 espécies/hectare fora
do reservatório.

Das 128 espécies arbóreas com registro exclusivo às parcelas localizadas dentro do reservatório, 97 espécies
foram registradas exclusivamente nas florestas aluviais (Agrupamento 2), valor que representa 32,7% do
total de espécies amostradas dentro do reservatório nesta formação, equivalente a 24,2 espécies
exclusivas/hectare. Destas, 68 espécies são consideradas raras na amostragem realizada, por apresentarem
densidade igual ou inferior a 01 indivíduo por hectare, segundo os dados provenientes do levantamento
fitossociológico. Das 68 espécies consideradas raras, 08 são endêmicas do Brasil; 07 não puderam ser
identificadas até o nível específico; e  dentre as não endêmicas, 09 apresentam distribuição restrita dentro do
território nacional: Dimorphandra ignea, Macrolobium prancei e Ouratea odora com ocorrência restrita ao
Estado do Amazonas; Triplaris dugandii exclusiva ao Estado do Acre; Vochysia guianensis exclusiva ao
Estado do Pará; Clusia obovata exclusiva aos Estados do Amazonas e Roraima; Coussarea revoluta
exclusiva aos Estados do Amazonas e Rondônia; Guatteria inundata exclusiva aos Estados do Amazonas e
Pará; e Tabernaemontana markgrafiana exclusiva aos estados do Acre e Amazonas. Dentre as endêmicas,
Aniba riparia, Casearia ulmifolia, Eugenia patrisii, Lacmellea gracilis e Taralea oppositifolia ocorrem em 3
ou mais Estados da Federação, apresentando ampla distribuição geográfica no território nacional. Entretanto,
Eperua duckeana e Vitex spongiocarpa possuem ocorrência exclusiva ao Estado do Amazonas e Cassia
rubriflora exclusiva aos Estados do Amazonas e Pará.

O estudo concluiu que tais táxons, registrados nas florestas aluviais localizadas dentro da área estipulada
para o reservatório, podem ser considerados de especial interesse por apresentarem registro exclusivo a esta
área, além de ocorrerem de forma rara, e apresentarem distribuição geográfica restrita a um ou dois Estados
da federação, podendo ou não serem endêmicas do Brasil.

Nas florestas de “terra-firme” localizadas dentro do reservatório, 25 espécies foram registradas
exclusivamente nestas formações, o que representa 11,7% do total de espécies amostradas dentro do
reservatório para esta formação, o equivalente a 16,7 espécies exclusivas por hectare. Destas espécies, todas
são consideradas raras na amostragem. Também foi apontado que 13 espécies não são endêmicas do Brasil,
06 são endêmicas do Brasil e 06 não puderam ser identificadas até o nível específico. Dentre as não
endêmicas, apenas 02 espécies apresentam distribuição restrita, ocorrendo em apenas um ou dois estados da
federação: Sterculia duckei apresenta ocorrência restrita ao Estado do Amazonas e Xylopia cuspidata aos
Estados do Amazonas e Acre. Dentre as endêmicas, Carapa guianensis, Coussarea graciliflora e Theobroma
microcarpum ocorrem em 03 ou mais Estados da Federação, apresentando ampla distribuição geográfica no
território nacional. Entretanto, Lecythis barnebyi e Swartzia lamellata possuem ocorrência exclusiva ao
Estado do Amazonas e Couepia longipendula ocorrência exclusiva aos Estados do Amazonas e Pará. Quanto
a esses táxons, o estudo concluiu que também devem ser considerados de especial interesse.

Fora do reservatório foram encontradas 23 espécies com registro exclusivo na floresta aluvial (24,7% do
total), com densidade de 11,5 por hectare, e a floresta de “terra-firme” apresentou 209 espécies com registro
exclusivo fora do reservatório (51,1% do total), com densidade de 23,2 por hectare.
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A última análise de especificidade florística apresentada foi referente as formações vegetais encontradas nas
áreas de influência do AHE Tabajara comparadas com os dados apresentados no Estudo de Impacto
Ambiental das hidrelétricas Santo Antônio e Jirau, localizadas no rio Madeira, a aproximadamente 200 e 275
quilômetros de distância do empreendimento, respectivamente.

O agrupamento Savana/Campinarana registrou 30 espécies, sendo que 04 destas ocorrem nas Campinaranas
da UHE Jirau (13,3%). Destaca-se que este agrupamento apresentou maior similaridade de espécies com as
outras formações vegetais amostradas dentro das próprias áreas de influência do AHE Tabajara, com 04
espécies em comum com as florestas aluviais (13,3%) e 12 com a Floresta Ombrófila Aberta/Densa das
Terras Baixas e Submontana (40%), do que com a mesma formação amostrada na UHE Jirau.

Já as florestas aluviais (Agrupamento 2), amostradas nas áreas de influência do AHE Tabajara, registraram
316 espécies, sendo que 53 também ocorreram nas Florestas Aluviais da UHE Jirau (16,8%) e 61 espécies
são comuns as florestas aluviais da UHE Santo Antônio (19,3%).

A Floresta Ombrófila Aberta/Densa das Terras Baixas e Submontana (Agrupamento 3) amostrada  nas áreas
de influência do AHE Tabajara registraram 499 espécies, sendo que destas, 128 também ocorreram nas
Florestas das Terras Baixas da UHE Jirau (25,7%) e 118 nas Florestas das Terras Baixas da UHE Santo
Antônio (23,7%), todas classificadas como florestas de “terra-firme”.

A partir desta comparação, conclui-se que as campinaranas estudas apresentaram maior similaridade com as
florestas ombrófilas das áreas de influência do AHE Tabajara do que com as campinaranas amostradas na
UHE Jirau. Já as florestas ombrófilas estudas apresentaram em torno de 20% de similaridade quando
comparadas às florestas ombrófilas amostradas no EIA das hidrelétricas Santo Antônio e Jirau.

Com relação à existência de táxons de especial interesse para conservação, todas as formações amostradas
apresentaram espécies arbóreas com algum grau de ameaça de extinção, com destaque para Etaballia dubia,
Macrolobium acaciifolium, Macrolobium suaveolen e Virola surinamensis registradas exclusivamente na
Floresta Ombrófila Aberta/Densa Aluvial (Agrupamento 2); e Apuleia leiocarpa, Bauhinia forficata,
Bertholletia excelsa, Buchenavia parvifolia, Couratari guianensis, Eschweilera cyathiformis, Guarea
trunciflora, Lecythis barnebyi, Lecythis prancei, Macrolobium limbatum, Manilkara cavalcantei, Mezilaurus
itauba, Micropholis casiquiarensis, Nycticalanthus speciosus, Pouteria minima, Pouteria pallens e Swietenia
cf. macrophylla registradas exclusivamente nas Florestas Ombrófilas Aberta/Densa das Terras Baixas e
Submontana (Agrupamento 3).

Em referência às espécies com algum grau de ameaça de extinção, porém não registradas exclusivamente em
nenhuma das formações vegetais estudadas, ocorrem: Aniba rosaeodora, Diplotropis triloba, Eschweilera
atropetiolata, Eschweilera truncata, Etaballia dubia, Inga stipularis, Macrolobium acaciifolium e Protium
giganteum.

Comentários e recomendações:

Em referência às espécies exclusivas entre as áreas, apesar de ser um número alto, o estudo apontou que esse
fato é comum no ambiente amazônico, contudo, dentre essas espécies exclusivas, deve ser dada especial
atenção as 21 espécies arbóreas com algum grau de ameaça de extinção. Observou-se ainda um número
significativo de espécies não identificadas até o nível de espécies ou classificadas como cf. ou aff, tendo em
vista o possível depósito em herbário recomenda-se que seja verificado se houve algum avanço em sua
identificação.

Em relação à comparação com as UHE Jirau e Santo Antônio, recomenda-se que seja atualizada,
considerando os levantados após o EIA das duas usinas, por exemplo, o inventário para a supressão da
vegetação, os relatórios de acompanhamento e estudos científicos realizados na região.

Tendo em vista a proximidade do empreendimento com várias Unidades de Conservação sugere-se que seja
avaliada a pertinência de comparar através da análise da especificidade florística as fitofisionomias
encontradas na ADA e AID com as UCs. Essa comparação deve ser feita principalmente entre a formação
campinarana encontrada na ADA e AID e a encontrada no Parna Campos Amazônicos.

4.2.6.3 Levantamento Florístico da AID e ADA
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Metodologia do Levantamento Florístico

O principal desenho amostral utilizado para a caracterização florística da vegetação correspondeu aos
Módulos RAPELD, implantados na AID e ADA. Também foram incluídos métodos complementares aos
Módulos, visando à obtenção de uma listagem o mais completa possível das espécies vegetais dos vários
ambientes existentes. Deste modo, a listagem final das espécies vegetais das áreas de influência do AHE
Tabajara considerou as seguintes fontes de dados primários:

Levantamento Sistemático nos Módulos RAPELD, Ilhas e Parcelas Complementares:

Estrato Arbóreo e Regenerante;
Estrato Arbóreo com Potencial Madeireiro;
Estrato Herbáceo e Subarbustivo.

Levantamento Florístico Seletivo (não sistemático) dentro e fora dos Módulos RAPELD:

Parcelas Permanentes e Trilha Principal dos Módulos RAPELD;
Fora dos Módulos RAPELD.

Nos Módulos RAPELD, Ilhas e Parcelas Complementares o levantamento sistemático da flora herbácea e
subarbustiva foi realizado através do método da “parcela pontual” (método da vara). Que consistiu na
fixação de uma vara metálica de 1,60 m de altura a cada 05 (cinco) metros e sempre do lado esquerdo do
eixo de cada uma das parcelas permanentes, obedecendo a distância mínima de 02 metros dos piquetes
demarcadores das mesmas e posicionados na picada (corredor) central. Permitindo mensurar potencialmente
51 pontos de amostragem (“parcela pontual”) por parcela permanente por campanha.

Entendeu-se como herbáceas e subarbustivas as plantas definidas como as formas de vida caméfitas,
hemicriptófitas, geófitas, terófitas e saprófitas, nativas ou introduzidas.

De forma a complementar o levantamento sistemático realizado nas 35 parcelas também foi realizado o
levantamento de dados primários de maneira seletiva dentro e fora dos Módulos RAPELD. O levantamento
florístico seletivo (não-sistemático) constitui uma “busca ativa” para registrar as plantas não contempladas
no levantamento sistemático, a fim de listar o maior número possível de plantas de cada formação vegetal
existente, enriquecendo a lista final de plantas do estudo.

Fora das parcelas o levantamento consistiu em caminhamento extensivo não sistematizado, de modo a
abranger a maior área e registrar o maior número de espécies possíveis, mesmo que já registrada em outras
formações levantadas. Foram procurados espécimes vegetais de diferentes formas de vida que se
encontravam em período fértil (flor e/ou fruto) para facilitar a identificação. No entanto, também foram
registrados espécimes em estágio vegetativo de formas de vidas específicas como epífitas e lianas.

Devido à intensa amostragem do estrato arbóreo no levantamento fitossociológico, no levantamento
florístico seletivo (não-sistemático), foram priorizadas as espécies de plantas vasculares (Pteridófitas e
Fanerógamas) não-arbóreas pertencentes a diferentes hábitos como arbustivo (arbustos e subarbustos),
herbáceo (ervas terrestres, saprófitas e aquáticas), epifítico (epífitas e hemiepífitas), parasitas e lianas (cipós
herbáceos e lenhosos).

O levantamento sistemático da flora herbácea e subarbustiva e o levantamento florístico seletivo foi
realizado em duas campanhas de campo, entre os dias 19 de agosto e 02 de setembro de 2013 (período de
seca), onde o levantamento sistemático foi realizado em todas as parcelas (exceto as duas complementares),
foi realizado, também o levantamento seletivo;  e entre os dias 11 e 25 de fevereiro de 2014 (período de
cheia) onde o levantamento florístico sistemático foi realizado em todas as parcelas, exceto nas alocadas em
áreas aluviais (M1L1, M3L1, M4L1, M4L2, M5L1, M5L2, M6L1, Ilha 2 e Ilha 3) em virtude de as áreas
estarem alagadas, sendo realizado apenas o levantamento florístico seletivo (não-sistemático) através de
embarcação.

Comentários e recomendações:
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A metodologia deve ter seu texto reformulado de forma a deixar clara a frequência com que as parcelas
foram revisitadas, pois a forma atual do texto sugere que a alta porcentagem de indivíduos que não foram
identificados pode ser resultado de algumas parcelas terem sido amostradas em uma única campanha. Nesse
caso indivíduos que poderiam apresentar material fértil em uma segunda campanha teriam sido identificados.

Solicita-se que seja justificado o não atendimento dos itens 154 e 155 do TR, referentes a identificação das
espécies da flora. E que seja considerada a necessidade de outras campanhas de campo com objetivo de
melhorar o percentual de espécies identificadas.

Resultados do Levantamento Florístico

Os resultados do levantamento florístico foram apresentados de forma separada, primeiro o levantamento
sistemático do estrato herbáceo e subarbustivo (“parcelas pontuais”) e depois o levantamento florístico geral,
acumulando todas metodologias adotadas.

A) Levantamento Sistemático do Estrato Herbáceo e Subarbustivo nos Módulos RAPELD, Ilhas e Parcelas
Complementares

O levantamento sistemático da flora herbácea e subarbustiva através do método da vara permitiu mensurar
um total de 3.009 “parcelas pontuais”. Deste total, em 1.407 (46,8%) pontos de amostragem não houve
registro do toque de espécimes vegetais na vara. Consequentemente, a cobertura absoluta geral foi de 1.602
pontos de amostragem, onde foram registrados um ou mais toques de espécimes vegetais, o que representa
53,2% de cobertura relativa geral. Isto significa que mais da metade da área amostrada possui alguma
cobertura vegetal herbácea e subarbustiva. No levantamento sistemático da flora herbácea e subarbustiva
através do método da vara foram registrados 2.355 toques de plantas, considerando todas as “parcelas
pontuais” e nas duas campanhas de campo. Do total de 2.355 toques, 1.203 toques foram registrados na
primeira campanha e 1.152 na segunda campanha.

Do total de toques de espécimes vegetais registrados pelo método, há uma riqueza de 405 táxons
(morfoespécies), circunscritos em 212 gêneros e 70 famílias. Destes 405 táxons, 399 táxons são
angiospermas e 6 táxons são pteridófitas (samambaias). Deste total, 279 (69%) táxons foram identificados
até o nível específico; 09 (2%)táxons identificadas até o nível de espécie, mas citadas como cf.; 100 (25%)
táxons foram identificados até o nível de gênero; 13 (3%) táxons foram identificados até o nível de família; e
04 (1%) táxons não foram identificados.

A espécie que apresentou o maior número de registros de toques foi o Caranaí - Lepidocaryum tênue Mart.
(Arecaceae), com 259 registros de toque (11% do total), encontrada em abundância e frequentemente na
submata das formações de floresta de “terra-firme”. A segunda espécie com maior número de registro foi
Xyris stenocephala Malme (Eriocaulaceae) com 155 registros de toque (6,58% do total). Sendo seguida pelas
seguintes espécies: Ischnosiphon martianus Eichler ex Petersen (Maranthaceae); Comanthera
xeranthemoides (Bong.) L. R. Parra & Giul. (Eriocaulaceae); Humiri – Humiria balsamifera(Aubl.) J. St. -
Hil. (Humiriaceae); Cheiloclinium hippocrateoides (Peyr.) A. C. Sm. (Celastraceae); Palhera - Attalea
attaleoides (Barb. Rodr.) Wess. Boer (Arecaceae); Breu - Protium opacum Swart (Burseraceae); Capim-
dourado - Syngonanthus nitens (Bong.) Ruhland (Eriocaulaceae); e Machaerium caudatum Ducke
(Fabaceae).

As famílias que apresentaram maior quantidade de espécies registradas pelo método  foram: Fabaceae – 49
espécies (12,1% do total); Rubiaceae - 28 espécies (6,9% do total); Bignoniaceae - 22 espécies (5,4% do
total); Arecaceae - 21 espécies (5,2% do total); Myrtaceae - 16 espécies (4,0% do total); Lauraceae - 15
espécies (3,7% do total); Annonaceae - 13 espécies (3,2% do total), entre outras. Do total de 70 famílias
botânicas registradas pela metodologia adotada, 23 famílias (32,9% do total) são representadas apenas por
uma espécie (Figura 8).

Figura 8: formas de vida das espécies registradas pelo método da vara no levantamento sistemático da flora
herbácea e subarbustiva.
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Fonte: EIA AHE Tabajara.

A forma de vida “árvore”, trata de indivíduos juvenis (mudas) de espécies arbóreas, essa  forma de vida foi
dominante, com 209 espécies (51,60% do total), seguido de “erva” com 129 espécies (31,85%), “liana” com
50 espécies (12,35%), “arbusto” com 13 espécies (3,21%) e “epífita” com 04 espécies (0,99%).

As parcelas que apresentaram os maiores registros de toques foram as caracterizadas como Campinarana
Gramíneo-Lenhosa, Campinarana Arborizada, a formação arborizada do Contato Savana/Floresta Ombrófila
e a Savana Gramíneo-Lenhosa, com destaque para as espécies do gênero do Xyris e Alboboda (Xyridaceae);
Comanthera, Paepalanthus e Syngonanthus (Eriocaulaceae); e Schoenocephalium, Monotrema e Duckea
(Rapateaceae).

As parcelas permanentes que apresentaram os menores registros de toques foram as alocadas em áreas de
planície aluvial com vegetação de Floresta Ombrófila Aberta/Densa Aluvial, formações com estrato
herbáceo tipicamente menos denso que as florestas de “terra-firme”.

As parcelas permanentes que apresentaram os maiores valores de riqueza de espécies foram duas parcelas
alocadas na Floresta Ombrófila Aberta das Terras Baixas com sinais de antropização. Estas parcelas
apresentaram 54 e 51 espécies, representando 13,3% e 12,6% do total de espécies registradas pela
metodologia. Estas parcelas foram assim classificadas por estarem em uma área de manejo florestal. O fator
principal, segundo o estudo, para o alto valor de riqueza nessas parcelas amostrais está intimamente
relacionado às atividades antrópicas registradas na área.

B) Levantamento Florístico Geral

O levantamento florístico geral do AHE Tabajara englobou os dados obtidos no levantamento florístico
sistemático nos Módulos RAPELD, Ilhas e Parcelas Complementares (estrato arbóreo e regenerante; estrato
arbóreo com potencial madeireiro; e estrato herbáceo e subarbustivo) com o levantamento florístico seletivo
(não sistemático) dentro e fora dos Módulos RAPELD.

Foram registrados um total de 1.182 morfoespécies ou táxons vegetais. Deste total, 938 (79,36%)
morfoespécies foram identificadas até o nível específico; 25 (2,12%) foram identificadas até o nível de
espécie, mas citadas como cf.; 01 (0,08%) foi identificada até o nível de espécie, mas citada como aff.; 194
(16,41%) foram identificadas até o nível de gênero; 19 (1,61%) foram identificadas até o nível de família; e
apenas 05 (0,42%) morfoespécies não foram identificadas.
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As morfoespécies foram cadastradas em 477 gêneros e 122 famílias. Do total das morfoespécies registradas,
1.161 são angiospermas e 21 são pteridófitas. As morfoespécies registradas na divisão das Angiospermas
estão compreendem 451 gêneros e 111 famílias. As registradas como Pteridófitas englobam 16 gêneros e 12
famílias. 
 As doze famílias que apresentam maior quantidade de morfoespécies no estudo representam 51,44% do total
de morfoespécies. Do total de 122 famílias botânicas encontradas, 37 famílias (30,3% do total) são
representadas por apenas uma morfoespécies.

As famílias que apresentaram maior quantidade de morfoespécies são: Fabaceae - 158 táxons (13,37% do
total); Rubiaceae e Sapotaceae - 54 táxons cada família (4,57% do total, cada família); Myrtaceae - 47 táxons
(3,98% do total); Lauraceae - 43 táxons (3,64% do total); Chrysobalanaceae e Moraceae - 40 táxonscada
família (3,38% do total, cada família); Lecythidaceae – 38 táxons (3,21% do total); Annonaceae, Arecaceae e
Melastomataceae - 34 táxons, cada família (2,88% do total, cada família); Euphorbiaceae - 32 táxons (2,71%
do total) entre outras.

A Figura 9 apresenta a composição de hábitos ou formas de vida típicos das famílias botânicas e espécies
registradas nos levantamentos da flora. Assim, no caso da forma de vida “árvore”, trata-se de indivíduos
juvenis (mudas) de espécies arbóreas. A  forma de vida “árvore” foi dominante, com 823 táxons (69,63% do
total), seguido de “erva” com 195 táxons (16,50% do total), “liana” com 84 táxons(7,11% do total), “epífita”
com 37 táxons (3,13% do total), “arbusto” com 35 táxons (2,96% do total) e “erva aquática” com 08 táxons
(0,68% do total).

Figura 9: Formas de vida das espécies registradas nos levantamentos da flora.

Origem das Espécies da Flora

O estudo aponta que, segundo sua origem (nativa, exótica ou naturalizada), a grande maioria das
morfoespécies são nativas (97,63% ou 1.154). As morfoespécies exóticas e naturalizadas representam
respectivamente apenas 1,27% (15 espécies) e 1,10% (13 espécies) do total levantado.

Dentre as espécies exóticas e naturalizadas registradas na área de influência do empreendimento, apenas as
gramíneas apresentam um potencial invasor agressivo. O restante das espécies exóticas e naturalizadas são
predominantemente cultivadas com fins alimentícios.

Distribuição Fitogeográfica das Espécies da Flora
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A análise de distribuição fitogeográfica das espécies vegetais registradas nos levantamentos da flora avaliou
a distribuição dos 933 táxons nativos identificados (desconsiderou-se os táxons que não foram identificados
até o nível específico, espécies cultivadas, naturalizadas e exóticas, 249 espécies não foram identificadas).

Do total das morfoespécies nativas identificadas 607 táxons apresentam registro de distribuição
fitogeográfica exclusiva na Amazônia; e 318 táxons apresentam registro em outros domínios além da
Amazônia, o que resulta em 925 táxons (99,14% do total) dos táxons registrados. Os 08 táxons restantes
apresentam registro de distribuição fitogeográfica em outros domínios fitogeográficos como Cerrado (03
táxons), Cerrado e Mata Atlântica (02 táxons), Mata Atlântica (01 táxon), Caatinga e Cerrado (01 táxon) e
Cerrado e Pantanal (01 táxon).

Dos 964 táxons identificados (número inclui as morfoespécies classificadas como cf. ou aff., além das
espécies cultivadas, naturalizadas e exóticas), 797 (82,68% do total) tratam-se de táxons que não são
endêmicos do Brasil; 07 (0,73% do total) são táxons que não há conhecimento quanto ao endemismo; e 160
(16,60% do total) são táxons endêmicos do Brasil. Destes 160 táxons endêmicos do Brasil registrados nos
levantamentos florísticos do presente estudo, 72 táxons foram registrados exclusivamente fora da área do
futuro reservatório; 65 táxons foram registrados dentro e fora do futuro reservatório; e 23 táxons foram
registrados exclusivamente dentro do futuro reservatório.

Quanto às espécies vegetais endêmicas do Brasil registradas exclusivamente dentro da área do futuro
reservatório, 20 táxons (87% do total com registro exclusivo dentro do futuro reservatório) apresentam
distribuição geográfica no domínio fitogeográfico Amazônico. Os outros 03 táxons restantes apresentam
registro de distribuição geográfica ampla, além do domínio fitogeográfico Amazônico.

Dos 964 táxons identificados até o nível de espécie, nas áreas de influência do AHE Tabajara, 05 integram a
lista apresentada na publicação “Plantas Raras do Brasil”, organizada por Giulietti et al. (2009), sendo elas:
Vitex cf. odorata Huber (Lamiaceae), Mezilaurus duckei Van der Werff (Lauraceae), Castanha-jarana -
Lecythis prancei S.A. Mori (Lecythidaceae), Pouteria freitasii T.D.  Penn. (Sapotaceae) e Pouteria
stipulifera T.D. Penn. (Sapotaceae). Vale ressaltar que 218 morfoespécies foram identificadas apenas até o
nível de gênero (194 táxons), família (19 táxons) ou não puderam ser identificadas (05 táxons).

Dessas 5 espécies citadas, Vitex cf. odorata Huber (Lamiaceae) parece ser a espécie com distribuição mais
restrita. O estudo apontou que ocorre no domínio fitogeográfico Amazônico, apenas na Ilha do Marajó,
conforme bibliografia consultada. Nas áreas de influência da AHE Tabajara, foi registrada exclusivamente
dentro da área do futuro reservatório, na Floresta Ombrófila de “terra-firme”.

Outra informação relevante apontada no estudo é a existência de uma Área-Chave para Biodiversidade no rio
dos Marmelos, a qual encontra-se fora da AAR, AII e AID do empreendimento, porém muito próxima a
estes limites e com formações vegetais similares. Foi informado que a bibliografia consultada para esse tema,
cita que na Área-Chave para Biodiversidade do rio dos Marmelos foi registrada a espécie Acmanthera
minima W.R. Anderson (Malpighiaceae). O hábitat dessa espécie são as campinas de areia branca em áreas
do sul da Amazônia. Apesar da proximidade a espécie não foi registrada no presente estudo.

Entre os táxons identificados até o nível de espécie, 47 táxons (4,87% do total de táxons identificados) são
citados com algum grau de ameaça de extinção nas listas oficiais consultadas, conforme apresentado na
Tabela 4.

Tabela 4: Espécies ameaçadas registradas nos levantamentos da flora.
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Legenda: MMA - Lista de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção da Instrução Normativa
MMA nº 6/2008: DD - consta na lista com deficiência de dados. 
IUCN - International Union for Conservation of Nature and Natural Resources para os Estados de Rondônia
e Amazonas. Categorias de ameaça: CR – criticamente em perigo; EN – em risco; VU – vulnerável; NT –
quase ameaçada; DD – deficiência de dados; LR/nt - baixo risco/quase ameaçada; LR/cd – baixo
risco/dependente de conservação; LR/lc – baixo risco/pouco preocupante; LC – pouco preocupante. 
 CITES - Convention on International Trade in Endangered Species. 
 Distribuição Fitogeográfica: AM - Amazônia; CAA: Caatinga; CE: Cerrado; MA: Mata Atlântica. 
 Registro em relação ao futuro reservatório: D - dentro do futuro reservatório; F - fora do futuro reservatório;
D/F - dentro e fora do futuro reservatório.

Fonte: EIA do AHE Tabajara.

O estudo não registrou nenhum táxon listado no Apêndice I da CITES, no qual são listadas as espécies sob
maior risco de extinção.

As orquídeas, a cactácea e a pteridófita, que são citadas no Apêndice II pela CITES, correspondem a
espécies de plantas com potencial ornamental e, por esta razão, em geral são alvo de extrativismo ilegal em
várias regiões amazônicas.
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A Tabela 4 também apresentou as espécies ameaçadas no estado do Amazonas pois parte da AID encontra-
se nesse estado, contudo foi ressaltado que menos de 1% da AID encontra-se dentro deste estado, tratando-se
provavelmente de uma imprecisão na definição dos limites estaduais.

Quanto às espécies Seringueira - Hevea ssp.; Castanheira - Bertholletia excelsa Bonpl. e Mogno - Swietenia
macrophylla King, as quais tem proteção específica definida por lei, foi informado que as 3 espécies são
encontradas nas áreas de estudo, contudo as 3 contam com indivíduos fora do reservatório.

De acordo com os dados secundários utilizados, do total dos 1.182 táxons registrados nos levantamentos da
flora nas áreas de influência do AHE Tabajara, 448 táxons apresentam algum potencial uso econômico
(“medicinal”, “madeireiro”, “não-madeireiro” e “ornamental”).

A análise de Especificidade Florística da AHE Tabajara no geral afirma que não há espécies vegetais com
ocorrência de registro exclusivo nas áreas de influência do empreendimento. A maior parte das espécies
apresenta ampla distribuição geográfica no bioma amazônico ou em outros biomas do território nacional,
algumas espécies apresentaram distribuição pouco mais restrita dentro do território nacional ocorrendo em
03 ou menos Estados da Federação.

A espécie Neea aeruginosa Standl. (Nyctaginaceae) não apresentava na época do estudo consistência
taxonômica, sendo considerado “nome não efetivamente publicado” (Lista de Espécies da Flora do Brasil) ou
táxon não resolvido (The Plant List).

Comentários e recomendações:

Em relação ao levantamento florístico geral, o texto referente à Figura 9 afirma que a forma de vida
“árvore” trata apenas de indivíduos juvenis (mudas) de espécies arbórea, o que não condiz com a descrição
da metodologia, o texto deve ser corrigido.

Não foram identificadas 249 espécies no geral do levantamento florístico, o que representa 18% do total de
espécies amostradas, considerando as espécies classificadas como cf e aff o percentual sobe para 20,64%.
Tendo em vista o tempo decorrido desde a amostragem e identificação das espécies, é possível que tenha
havido algum avanço na identificação das exsicatas depositadas nos herbários, definição de espécies
indefinidas, atualizações de nomes científicos, atualização de listas de espécies ameaçadas e etc., sendo,
portanto, necessária à sua atualização. Caso não tenha havido avanço quanto a identificação das espécies,
deverão ser realizadas novas campanhas de campo.

Análise da Especificidade Florística

Dos 1.182 táxons cadastrados nos levantamentos da flora realizados nas áreas de influência do AHE
Tabajara, 740 táxons foram registrados na Floresta Ombrófila Aberta/Densa das Terras Baixas e
Submontana. Destes, 309 táxons foram registrados exclusivamente nessas formações, dos quais 222 táxons
foram identificados até o nível de espécie (incluindo as morfoespécies classificadas como cf. ou aff.).

No geral, o estudo apontou que os 222 táxons identificados apresentam ampla distribuição nacional ou no
bioma amazônico. Com exceção de 8 espécies que apresentam distribuição um pouco mais restrita no
território nacional, ocorrendo em 03 ou menos Estados da Federação, sendo elas: Billbergia cf. acreana
H.Luther (Bromeliaceae) endemismo desconhecido para o Brasil, com ocorrência registrada no Acre e
distribuição no Bioma Amazônia; Protium guianense (Aubl.) Marchand. (Burseraceae) não é endêmica do
Brasil, apresenta distribuição no Bioma Amazônia e sua ocorrência foi registrada no Amazonas, Amapá e
Maranhão; Tovomita amazonica (Poepp.) Walp. (Clusiacea) não é endêmica do Brasil, sua ocorrência foi
registrada no Amazonas e distribuição no Bioma Amazônia; Andira unifoliolata Ducke (Fabaceae) é
endêmica do Brasil, apresenta distribuição no Bioma Amazônia e sua ocorrência foi registrada no Amazonas,
Pará e Roraima; Vitex odorata Huber (Lamiaceae) é endêmica do Brasil, apresenta distribuição no Bioma
Amazônia e sua ocorrência foi registrada no Pará; Naucleopsis stupularis Ducke (Moraceae) é endêmica do
Brasil, apresenta distribuição no Bioma Amazônia e sua ocorrência foi registrada no Amazonas, Mato
Grosso e Rondônia; e Pouteria amazonica Radlk. (Sapotaceae) é endêmica do Brasil, e apresenta
distribuição no Bioma Amazônia e sua ocorrência foi registrada no estado do Amazonas.
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Em referência à fitofisionomia Campinarana, foram registrados 296 táxons nas formações de Campinarana
Gramíneo-Lenhosa, Campinarana Arborizada, Campinarana Florestada e no Contato Campinarana/Floresta
Ombrófila. 62 táxons foram registrados exclusivamente nessas formações, dos quais 34 táxons foram
identificados até o nível de espécie (incluindo as morfoespécies classificadas como cf. ou aff.).

Das espécies exclusivas desse ambiente, 05 delas apresentam distribuição um pouco mais restrita no
território nacional, ocorrendo em 03 ou menos Estados da Federação, sendo elas: Gaylussacia amazonica
Huber (Ericaceae) é endêmica do Brasil, apresenta distribuição no Bioma Amazônia e ocorrência registrada
em Rondônia e Pará; Comanthera reflexa (Gleason) L.R. Parra & Giul. (Eriocaulaceae) não é endêmica do
Brasil, apresenta distribuição no Bioma Amazônia e ocorrência registrada nos Estados do Amazonas, Pará e
Mato Grosso; Croton krukoffianus Croizat (Euphorbiaceae) é endêmica do Brasil, apresenta distribuição no
Bioma Amazônia e ocorrência registrada nos Estados do Amazonas, Rondônia e Mato Grosso; Chelonanthus
matogrossensis (J.G.M. Pers. & Maas) Struwe &V.A. Albert (Gentianaceae) não é endêmica do Brasil, sua
ocorrência registrada no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, e distribuição nos Biomas Amazônia e
Cerrado; Ouratea inundata Engl. (Ochnaceae) é endêmica do Brasil, apresenta distribuição no Bioma
Amazônia e ocorrência registrada nos Estados do Amazonas, Rondônia e Mato Grosso.

Dentre os 1.182 táxons registrados nos levantamentos da flora referentes à AHE Tabajara, 475 táxons
(40,2%) foram registrados exclusivamente na margem direita e 216 táxons (18,3%) exclusivamente na
margem esquerda do rio Ji-Paraná, além de 485 táxons (41,0%) comuns a ambas as margens e 06 táxons
(0,5%) aquáticos registrados exclusivamente no leito do rio Ji-Paraná.

Entre os táxons com registro exclusivo na margem esquerda, 61 não puderam ser identificadas até o nível de
espécie, inviabilizando análises de distribuição geográfica para eles. A distribuição das espécies identificadas
foi considerada ampla com exceção de 05 que apresentam distribuição um pouco mais restrita:
Tabernaemontana markgrafiana J.F. Macbr. (Apocynaceae) não é endêmica do Brasil, apresenta distribuição
apenas no Bioma Amazônia e ocorrência registrada nos estados do Amazonas e Acre; Handroanthus incanus
(A.H. Gentry) S. Grose (Bignoniaceae) não é endêmica do Brasil, apresenta distribuição no Bioma
Amazônia e ocorrência registrada  nos estados do Amazonas, Pará e Rondônia; Eugenia ochrophloea Diels
(Myrtaceae) não é endêmica do Brasil, apresenta distribuição no Bioma Amazônia e ocorrência registrada no
Estado do Amazonas; Triplaris dugandii Brandbyge (Polygonaceae) não é endêmica do Brasil, apresenta
distribuição no Bioma Amazônia e ocorrência registrada  no Acre; e a última espécie Coussarea cf.
graciliflora (Mart.) Mull.Arg. (Rubiaceae) é endêmica do Brasil e com distribuição restrita ao Bioma Mata
Atlântica. A última espécie, no entanto, ficou como cf., caso confirmada sua identificação, seria um novo
registro da espécie para Amazônia, a espécie apresenta ainda registros na Bahia, Piauí e Ceará, conforme
informado no estudo.

O estudo ressaltou que as espécies registradas exclusivamente na margem direita ou em ambas as margens
não foram objeto das mesmas análises acima descritas, visto que o rio Ji-Paraná não atua como barreira física
em relação à Amazônia Central ou core amazônico.

Dos 1.182 táxons registrados nos levantamentos da flora nas áreas de influência do AHE Tabajara, 539
táxons (45,6%) foram registrados exclusivamente fora da área do futuro reservatório; 173 táxons (14,6%)
foram registrados exclusivamente dentro da área do futuro reservatório.

Os 173 táxons registrados exclusivamente dentro do futuro reservatório são equivalentes a 26,9% dos táxons
amostradas na área do reservatório, e os 539 táxons registrados exclusivamente fora do reservatório
representam 53,4% dos táxons amostrados fora do reservatório. O estudo evidenciou, no entanto, que a
amostragem realizada fora do reservatório foi mais efetiva do que a realizada dentro do reservatório, devido
ao posicionamento dos Módulos RAPELD.

Dos 173 táxons com registro exclusivo dentro do futuro reservatório, 119 táxons foram registrados
exclusivamente nas formações vegetais aluviais, que representam 23,6% do total de táxons registrados
exclusivamente dentro do reservatório nestas formações.

Dos 119 táxons com registro exclusivo nas formações vegetais aluviais dentro do futuro reservatório, 24 não
puderam ser identificados até o nível de espécie, inviabilizando análises de distribuição geográfica para estes
táxons.
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As 08 espécies restantes apresentaram distribuição mais restrita pelo território nacional: Calathea exscarpa
(Poepp. & Endl.) Körn (Maranthaceae) não é endêmica do Brasil, apresenta distribuição no Bioma Amazônia
e ocorrência nos Estados do Amazonas e Acre; Cassia rubriflora Ducke (Maranthaceae) é endêmica do
Brasil, apresenta distribuição no Bioma Amazônia e ocorrência nos Estados do Amazonas e Pará;
Couroupita subsessilis Pilg. (Lecythidaceae) não é endêmica do Brasil, apresenta distribuição no Bioma
Amazônia e ocorrência nos Estados do Amazonas, Acre e Pará; Dichorisandra densiflora Ule
(Commelinaceae) não é endêmica do Brasil, apresenta distribuição no Bioma Amazônia e ocorrência nos
Estados do Amazonas e Acre; Eschweilera albiflora (DC.) Miers (Lecythidaceae) não é endêmica do Brasil,
apresenta distribuição no Bioma Amazônia e ocorrência nos Estados do Amazonas, Acre, Pará e Mato
Grosso; Eugenia ochrophloea Diels (Myrtaceae) não é endêmica do Brasil, apresenta distribuição no Bioma
Amazônia e ocorrência no Estado do Amazonas; Tabernaemontana markgrafiana J.F. Macbr. (Apocynaceae)
não é endêmica do Brasil, apresenta distribuição no Bioma Amazônia e ocorrência nos Estados do Amazonas
e Acre; e Triplaris dugandii Brandbyge (Polygonaceae) não é endêmica do Brasil, apresenta distribuição no
Bioma Amazônia e ocorrência no Estado do Acre.

Dos 173 táxons com registro exclusivo dentro do futuro reservatório, 33 táxons foram registrados
exclusivamente nas formações da Floresta Ombrófila Aberta/Densa das Terras Baixas e Submontana, que
representam 7,5% do total de táxons amostrados dentro do reservatório nestas formações. Destes 33, 14 não
puderam ser identificados até o nível de espécie, inviabilizando análises de distribuição geográfica para estes
táxons.

A única espécie encontrada exclusivamente nas formações da Floresta Ombrófila Aberta/Densa das Terras
Baixas e Submontana dentro do futuro reservatório, a ser considerada de distribuição restrita foi a Vitex
odorata Huber (Lamiaceae), que possui distribuição exclusiva no Bioma Amazônia e com registro de
ocorrência no Estado do Pará.

Dos 05 táxons com registro exclusivo nas formações de Campinarana dentro do futuro 
 reservatório, 03 não puderam ser identificados até o nível de espécie, inviabilizando análises de distribuição
geográfica para estes táxons. As outras 02 espécies foram consideradas como espécies de ampla distribuição
geográfica na Amazônia.

As fitofisionomias encontradas fora do reservatório também apresentam espécies com registro exclusivo,
segundo o levantamento florístico realizado. As formações vegetais aluviais apresentam 67 espécies (13,8%
do total) com registro exclusivo fora do reservatório; as formações da Floresta Ombrófila Aberta/Densa das
Terras Baixas e Submontana apresentaram 237 espécies (33,7% do total); a Campinarana apresentou 54
espécies (18,7% do total); e a Savana apresentou 55 espécies (52,9% do total) com registro exclusivo fora do
reservatório.

Foi feita a análise da Especificidade Florística entre o AHE Tabajara e UHE’s Jirau e Santo Antônio. No EIA
das referidas hidrelétricas, foram registrados um total de 639 táxons vegetais. Desse total, 524 táxons foram
registrados na UHE Jirau, sendo 241 táxons exclusivos a este sítio; e 397 táxons foram registrados na UHE
Santo Antônio, sendo 114 táxons exclusivos. Do valor total de táxons, 578 táxons foram identificados até
espécie, 57 táxons foram identificados até o nível de gênero e 04 táxons foram identificados até o nível de
família.

Dos 964 táxons identificados até o nível de espécie (incluindo as morfoespécies classificadas como cf. ou
aff.) nos levantamentos da flora nas áreas de influência do AHE Tabajara, 256 táxons (26,6%) encontram-se
entre os 578 táxons identificados até espécie no EIA das hidrelétricas Santo Antônio e Jirau, indicando uma
baixa similaridade florística entre os ambientes estudados nesses empreendimentos. O estudo apontou a
possibilidade de que essa baixa similaridade seja um problema da metodologia e intensidade do
levantamento adotado no EIA das duas hidrelétricas do rio Madeira.

Do total de 131 táxons identificados até o nível de espécie e registrados exclusivamente dentro da área do
futuro reservatório do AHE Tabajara, 24 táxons também foram registrados no EIA das hidrelétricas Santo
Antônio e Jirau.

O estudo destacou que dentre as espécies que apresentam algum grau de ameaça de extinção nos
levantamentos florísticos realizados para o AHE Tabajara, estão a Castanheira-do-Pará - Bertholletia excelsa
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Bonpl. (Lecythidaceae), Cedro - Cedrela fissilis Vell. (Meliaceae) e Cipó-titica – Heteropsis flexuosa (Kunth)
G.S. Bunting (Araceae), que também foram registradas no EIA das hidrelétricas Santo Antônio e Jirau.

O estudo concluiu que é possível afirmar que há baixa similaridade florística entre os ambientes estudados
nas áreas de influência do AHE Tabajara em comparação as hidrelétricas Santo Antônio e Jirau.

Com relação à existência de táxons de especial interesse para conservação, o estudo mostra que todas as
formações amostradas apresentaram espécies vegetais com algum grau de ameaça de extinção, dentre estas,
15 foram registradas exclusivamente em alguma destas formações vegetais. Nas formações da Floresta
Ombrófila Aberta/Densa Aluvial, foram citadas como exclusivas as seguintes espécies: Mauritia carana,
Strophocactus wittii, Etaballia dubia, Machaerium ferox, Machaerium hirtum, Macrolobium suaveolens,
Cyathea pungens, Maxillaria sp.1, Maxillaria sp.2. Nas formações da Floresta Ombrófila Aberta/Densa das
Terras Baixas e Submontana, foram citadas como exclusivas as seguintes espécies: Swietenia cf.
macrophylla, Bertholletia excelsa, Couratari guianensis, Cedrela fissilis, Apuleia leiocarpa, Heteropsis
flexuosa, Virola parvifolia, Lecythis barnebyi, Manilkara cavalcantei, Eschweilera cyathiformis, Bauhinia
forficata, Lecythis prancei, Rudolfiella aurantiaca, Scaphyglottis stellata. Nas formações da Savana, foram
citadas como exclusivas as seguintes espécies: Catasetum sp.1, Epidendrum sp.1, Heterotaxis sp.1,
Pleurothallis sp.1. Nas formações da Campinarana não foi citada nenhuma espécie ameaçada de extinção
exclusiva.  O estudo cita ainda que:

 “Dentre os 47 táxons que apresentam algum grau de ameaça de ex�nção registrados no presente
estudo (Tabela 5.3.2.2.2.c.3-9), incluindo os gêneros e famílias indicados pela CITES, 40 táxons
foram iden�ficados até o nível de espécie (incluindo as morfoespécies classificadas como cf. ou aff.).
Dessas 40 espécies, 30 apresentam registro de ocorrência na Reserva Florestal Adolpho Ducke
(RIBEIRO et al., 1999), localizada no município de Manaus (AM), Amazônia Central, evidenciando a
ampla distribuição geográfica destas espécies.

Dos 10 táxons restantes que apresentam algum grau de ameaça de ex�nção registrados no presente
estudo e que não foram registrados na Reserva Florestal Adolpho Ducke nos esforços de Ribeiro  et
al. (1999), 08 táxons possuem registro no Escudo das Guianas (FUNK et al., 2007), sendo assim
consideradas como espécies de ampla distribuição geográfica na Amazônia.

Os dois táxons que não foram registrados nesses trabalhos de ampla abrangência no domínio
fitogeográfico Amazônico são Bauhinia forficata Link (Fabaceae) e Machaerium hirtum (Vell.)
Stellfeld (Fabaceae). Ambas espécies são consideradas na categoria pouco preocupante pela IUCN
para o Estado do Amazonas. Essas espécies são amplamente registradas no território nacional.”

O estudo aponta que os táxons com algum grau de ameaça de extinção encontrados no levantamento
apresentam ampla distribuição geográfica pelo Bioma Amazônia. Assim, nenhuma espécie ameaçada
registrada no presente estudo apresenta distribuição restrita à área de interferência do empreendimento.

Comentários e recomendações:

A espécie Vitex odorata Huber (Lamiaceae) deve ser considerada nos programas ambientais, principalmente
os seguintes: Programa de Recuperação das Áreas Degradadas – PRAD, Programa de Resgate de
Germoplasma e Operacionalização de Viveiro de Mudas, Programa de Implantação da Área de Preservação
Permanente do Reservatório – APP.

Em referência à comparação entre a AHE Tabajara e as hidrelétricas Santo Antônio e Jirau, reforça-se a
necessidade de que sejam utilizados estudos mais recentes como o Inventário para supressão de vegetação,
relatórios de acompanhamento e possíveis estudos com base na área.

Observou-se ainda que apenas 9,5% das espécies não foram identificadas até o nível de espécie nas
hidrelétricas do rio Madeira, contra 18% no EIA da AHE Tabajara, se considerar as espécies classificadas
como cf e aff o percentual sobe para 20,64%.  O que corrobora a necessidade de atualização da identificação
das espécies junto aos herbários que receberam as exsicatas, ou de outras campanhas de campo visando a
identificação de espécies.

Por fim, solicita-se que as tabelas: 5.3.2.2.2.c.3-2, 5.3.2.2.2.c.3-2 , 5.3.2.2.2.c.3-3, 5.3.2.2.2.c.3-4,
5.3.2.2.2.c.3-5, 5.3.2.2.2.c.3-7, 5.3.2.2.2.c.3-8 sejam reformuladas de forma a incluir todas as espécies
exclusivas da região/formação tratada e quanto a sua distribuição ser considerada mais de uma fonte de
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informação: se foi registrada na Amazônia central, escudo das guianas, estudos referentes às UHEs do rio
Madeira e devem ser incluídos nos levantamentos também informações constantes nos planos de manejo dos
parques da região, pois apesar de ser importante a avaliação das espécies em referência ao bioma que o
empreendimento está inserido, é muito relevante ter informações de como a espécie se comporta de forma
regional.

4.2.6.4 Ecologia da paisagem

Machadinho D’Oeste surgiu a partir do Projeto de Assentamento Machadinho, criado em 1980 e implantado
em 1982, tendo como finalidade a prática de agricultura familiar. Foi oficialmente decretado como município
através da Lei Nº 198, de 11 de maio de 1988. A região está inserida no chamado Arco do Desmatamento da
Amazônia. O projeto de assentamento adotou principalmente fatores geológicos e topográficos para a
demarcação dos lotes, bem como em função da criação de Unidades de Conservação, para atuarem como
barreiras físicas e legais ao avanço do desmatamento.

Observando as Imagens LANDSAT apresentadas no EIA, é possível observar o avanço do desmatamento no
município de Machadinho D’ Oeste nos anos 1985, 1995, 2000 e 2005. Foi apresentada também uma tabela,
onde é possível observar o desmatamento nos municípios da Área de Influência Indireta da AHE tabajara
entre os anos 2000 e 2012.

As paisagens da região de Machadinho D’Oeste foram modeladas de forma vinculada à colonização agrícola
e à extração de madeira. Hoje essa dinâmica vincula-se à demanda por recursos para os centros urbanos que
se estabeleceram na região nos últimos vinte anos.

Metodologia

O estudo de ecologia da paisagem foi iniciado com o mapeamento de Uso e Ocupação da Terra, dividida em
23 classes, descrevendo os diferentes tipos de vegetação e outros usos do solo. Este mapeamento foi
condensando em 5 classes que sintetizam os principais habitats na paisagem.

Em seguida os dados do mapeamento condensado do Uso e Ocupação da Terra com os dados de altimetria,
gradiente de declividade da região e um mapa temático da exposição das encostas foram cruzados.

O estudo mostrou que essas condicionantes físicas apresentaram pouca contribuição para a composição do
mapa de habitats, pois os gradientes altimétricos dentro da AID são da ordem de 100 m, não influenciando os
processos ecológicos da paisagem.

Resultados

Para a elaboração do mapa de habitats foram adotadas as seguintes classes de Uso do Solo:

1. Vegetação nativa com porte florestal alto em “terra-firme”;
2. Vegetação nativa com porte florestal alto em “áreas aluviais”;
3. Vegetação nativa de transição com porte florestal baixo em “terra-firme”;
4. Vegetação nativa aberta com porte florestal baixo em “terra-firme”;
5. Vegetação nativa pioneira aluvial.

O Estudo mostrou como habitat predominante a vegetação nativa com porte florestal alto em terra firme. A
planície do rio Ji-Paraná está inserida na classe 2, mais encaixado entre o eixo da futura barragem e a região
de Mina de Ouro. Nesse trecho, próximo a barragem na margem esquerda, observa-se um predomínio de
áreas antropizadas (pastagens). Na margem direita do rio Ji-Paraná existe uma grande área de vegetação
nativa aberta com porte florestal baixo em terra firme.

O estudo informou que para as análises da paisagem, as categorias de mapeamento de uso antrópico e de
classes naturais (massa d’água, banco de areia) foram excluídas do mapa de habitats (áreas vazias no mapa),
por considerar-se que as métricas de análise da paisagem contemplam apenas os fragmentos de vegetação
nativa (habitats).
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O diagnóstico da paisagem foi apresentado com base no resultado das métricas de configuração da paisagem
para AID sem o reservatório do AHE Tabajara, de forma a mostrar um retrato atual da paisagem.

Os resultados espacializados em formato de cartas temáticas, foram apresentados da seguinte forma (mapas
apresentados no EIA da AHE Tabajara):

Mapa 5.3.4.4.a - Métrica de Área (A) na Área da AID – Representa a espacialização dos resultados
da métrica de área, que demonstra a área em hectares dos habitats dentro da área de influência direta
(AID).
Mapa 5.3.4.4.b - Métrica PARA na Área da AID - Representa a espacialização dos resultados da
métrica de relação perímetro-área, que demonstra as áreas que possuem uma melhor qualidade de
borda para biodiversidade.
Mapa 5.3.4.4.c – Métrica de Proximidade (Prox) na Área da AID - Representa a espacialização dos
resultados da métrica de proximidade que demonstra as áreas que possuem uma melhor aptidão para
melhor conexão entre habitats.
Mapa 5.3.4.4.d – Métrica de Proporção de Bordas na Área da AID - Representa a espacialização
dos resultados da métrica de proporção de bordas que demonstra as áreas que os melhores e melhores
índices de proporção de borda em relação a micro paisagem no formato hexágonos de 250 ha, o
resultado é demonstrado no mapa está em m².
Mapa 5.3.4.4.e - Métrica da Média Relação Perímetro/Área (MPAR) na Área da AID - Neste
mapa está representado a espacialização dos resultados da métrica de proporção de bordas que
demonstra as áreas que os melhores índices de proporção de borda em relação a micro paisagem no
formato hexágonos de 250 ha, o resultado é demonstrado no mapa está em hectares.
Mapa 5.3.4.4.f – Carta da Métrica de Densidade de Borda na Área da AID - Representa a
espacialização dos resultados da métrica de densidade de bordas que demonstra o quão são densas as
bordas nas micro paisagens no formato de hexágonos. O estudo afirma que “Apenas com o número de
manchas não é possível chegar a conclusões quanto à configuração da paisagem. Porém, se
consideradas as informações representadas no Mapa 5.3.4.4.a (Carta da Métrica de Área (A) na Área
da AID), é possível verificar a quantidade de fragmentos florestais e seus respectivos tamanhos. Tal
procedimento permite mesurar, na paisagem, todos os fragmentos de maior importância, de acordo
com tamanho de sua área.”

A classe Vegetação Nativa com Porte Florestal Alto em “terra-firme” apresentou 115 manchas de dimensão
entre 2.000 e 58.589 ha distribuídas uniformemente pela paisagem tanto a jusante quanto a montante da vila
de Tabajara. A classe Vegetação Nativa Aberta com Porte Florestal Baixo em “terra-firme” também
apresentou um padrão representativo em área, possuindo 54 manchas e que está localizada ao norte da vila
de Tabajara já no limite da AID, possuindo uma área de 25.617,06 ha. Este tipo de vegetação também
apresentou pequenas manchas abrangendo o intervalo de área de 5 ha a 340 ha a sudoeste da vila de Tabajara
e em locais pontuais.

A Vegetação Nativa com Porte Florestal Alto em “áreas aluviais” apresentou 141 manchas de fragmentos
florestais com distribuição uniforme ao longo da várzea de todo curso da água do rio Ji-Paraná, com
intervalo de classe de 2.000 a 15.000 ha.

A distribuição da Vegetação Nativa de Transição com Porte Florestal Baixo em “terra-firme” apresentou 25
manchas de fragmentos florestais e é encontrada principalmente a sudeste da vila Tabajara e no extremo leste
da AID no intervalo de classe entre 5 e 340 ha. E a Vegetação Nativa Pioneira Aluvial, que apresentou 31
manchas de fragmentos florestais e está distribuída ao longo de todo rio Ji-Paraná e afluentes, abrange o
intervalo de área de 5 a 304 ha.

A análise da métrica PROX no Mapa 5.3.4.4.d mostra os locais onde os habitats têm uma maior força de
conexão. A primeira classe (força de conexão muito alta) abrange o intervalo de 1.378 a 2.546, que inclui
principalmente a classe Vegetação Nativa com Porte Florestal Alto em “terra-firme”.

O intervalo de 688 a 1.378 é abrangido pela segunda classe (força de conexão alta) abrange principalmente a
classe Vegetação Nativa com Porte Florestal alto em “terra-firme” com diferença que estes fragmentos
possuem o rio Ji-Paraná como barreira e, por isso, um valor mais baixo de conexão.
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A terceira classe apresenta o intervalo de 359 a 689 (força de conexão média) representado na cor amarela,
que basicamente abrange pequenos fragmentos das classes Vegetação Nativa com Porte Florestal Alto em
“terra-firme” e Vegetação Nativa com Porte Florestal Alto em “áreas aluviais”.

Em quarto lugar está o intervalo de 117 a 359 (força de conexão baixa), abrangendo os pequenos habitats das
classes Vegetação nativa com Porte Florestal Alto em “terra firme”, Vegetação Nativa com Porte Florestal
Alto em “áreas aluviais” e Vegetação Nativa de Aberta com Porte Florestal Baixo em “terra-firme”.

Por fim, a quinta classe, contemplando o intervalo de 0,00 a 117,22 (força de conexão muito baixa), que
abrange as cinco classes de fragmentos florestais. Destacou-se que nesse intervalo se destacam
principalmente os habitats dos tipos: Vegetação Nativa com Porte Florestal Alto em “áreas aluviais” na
forma de mancha contínua no entorno de todo rio Ji-Paraná e o habitat Vegetação Nativa de Aberta com
Porte Florestal Baixo em “terra-firme”, que forma uma grande mancha ao norte da vila de Tabajara.

As métricas de Densidade de Borda, a Proporção de Bordas e a de Relação Média do Perímetro-Área
(MPAR) mostram que a paisagem da AID do AHE Tabajara possui fragmentos grandes que sofrem pouco
efeito de borda. A paisagem da AID também possui pequenos mosaicos de habitats que concentram índices
mais baixos da qualidade de borda. De modo geral, o estudo conclui que a AID apresenta um baixo grau de
fragmentação da paisagem. Apresenta também altos índices de conectividade. O rio Ji-Paraná é uma barreira
natural a ser considerada, ainda assim, as métricas indicam que há um alto índice de conectividade entre
todas as classes de habitats.

Apesar de existirem locais pontuais com pequenos graus de fragmentação e que sofrem algum tipo de efeito
de borda, o estudo apontou que eles não chegam a comprometer a paisagem.

Os locais que apresentam algum tipo de fragmentação de origem antrópica encontram-se distribuídos por
toda a margem esquerda do rio, contudo sem formar um contínuo desmatado.

Comentários e recomendações:

Observou-se no tópico ecologia da paisagem que a metodologia e os resultados estão misturados, o texto
deve ser reformulado de forma a separá-los. Tendo em vista a atualização do EIA os dados que basearam
essa análise devem ser atualizados.

Levando em consideração a importância da fisionomia campinarana para a fauna e suas especificidades
florísticas, seria importante conhecer as métricas desse ambiente.

4.3 Meio Socioeconômico

Segundo o EIA, para a caracterização da ADA, foram desenvolvidos levantamentos de campo para coleta de
dados primários, os quais possibilitaram a caracterização dos aspectos socioeconômicos das áreas afetadas
pelo reservatório e por outras estruturas do AHE Tabajara.

Dentre as fontes secundárias foram utilizados dados consolidados e publicados pelo IBGE, Ministério da
Saúde, Ministério da Educação, Ministério de Desenvolvimento Agrário, INCRA, dentre outras instituições.
Foram também utilizadas informações obtidas na Prefeitura Municipal de Machadinho D’Oeste e outras
instituições sediadas no município.

O recorte geográfico da ADA considerou como referência o reservatório na cota 80 metros, com informações
levantadas nos locais afetados pelo eixo e áreas de apoio, em áreas a serem inundadas e pela implantação das
áreas de preservação permanente. Nesse espaço encontram-se a Vila Tabajara e a comunidade Dois de
Novembro, que foram contempladas integralmente na caracterização socioeconômica.  

Área de Influência Indireta (AII)

Os municípios definidos como Área de Influência Indireta do Empreendimento são Ariquemes, Cujubim,
Machadinho D’Oeste, Rio Crespo e Vale do Anari. Quatro (Ariquemes, Machadinho D’Oeste, Rio Crespo e
Vale do Anari) desses cinco municípios pertencem à Microrregião Geográfica de Ariquemes e à Mesorregião
Geográfica do Leste Rondoniense. Cujubim pertence à Microrregião Geográfica de Porto Velho e à
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Mesorregião Geográfica do Madeira-Guaporé. O EIA apresentou uma contextualização histórica do
surgimento, desenvolvimento e consolidação dos municípios da AII.

Segundo o Estudo, a AII do empreendimento contava com 150 mil habitantes em 2010 (ver Tabela 5.4.2.1.a),
contabilizando um incremento populacional de 96.677 habitantes desde 1980.

A taxa de crescimento da AII foi de 5,92% ao ano entre 1980 e 1991, decrescendo para 1,46% ao ano entre
1991 e 2000 e crescendo novamente para 2,74% entre 2000 e 2010. A taxa de crescimento médio anual de
Rondônia entre 1980 e 1991 foi também alta (7,89%), apresentando tendência de decréscimo nos dois
períodos seguintes (2,23% ao ano e 1,24% ao ano), verificando-se então que a AII apresenta tendência de
crescimento superior ao restante do estado.

Em 2010 Ariquemes concentrava o maior o contingente populacional da AII, segundo o EIA, o município
detinha 60,2% da população total da AII, vindo a seguir Machadinho D’Oeste, com 20,8%, correspondendo
os outros três municípios a 19% do total nesse ano

O Estudo demonstra a existência de carências estruturais da prestação de serviços públicos na AII,
notadamente de alcance e abrangência da prestação de serviços públicos na AII. Tais carências podem ser
bem ilustradas pela análise da disponibilidade de acesso a rede regular de esgotamento sanitário exposta no
EIA. Notem que nos municípios da AII, apenas Ariquemes tinha algum esgotamento sanitário por rede
(1,17% dos domicílios), Cujubim e Machadinho D’Oeste tinham menos de 1% e Rio Crespo e Vale do Anari
não tinham nenhum domicílio com esse serviço. No mesmo sentido, pode se avaliar a oferta de leitos na AII. 
O coeficiente de leitos hospitalares de internação é de 2,5 a 3 leitos para cada 1.000 habitantes. 

O EIA informa que havia 313 leitos de internação na AII (sendo 234 em Ariquemes), dos quais 164
prestavam atendimento ao SUS (52,4%), além de 37 leitos complementares, dos quais 23 prestavam serviços
ao SUS (62,2%). Assim, o coeficiente relativo ao número total de leitos de internação, obtém-se 1,84 leitos
por mil habitantes na AII, indicador que é de 2,31 leitos por mil habitantes em Ariquemes. Nos demais
municípios da AII esse indicador variou de 0,57 leitos por mil habitantes, em Cujubim, a 3,27 leitos por mil
habitantes, em Rio Crespo, o único município na AII que tem um coeficiente até um pouco superior ao
padrão definido pelo SUS. Mesmo em Ariquemes (2,31 leitos por mil habitantes) o coeficiente é um pouco
inferior ao patamar inferior definido pelo SUS. Na Regional de Saúde como um todo havia 2,66 leitos por
mil habitantes. 

Notem que os dados demográficos considerados para o EIA referem-se ao último censo realizado em 2010 e,
portanto, já não refletem as condições da população.

O EIA analisa a situação estrutural dos outros setores dos serviços públicos, nos quais predominam as
carências estruturais já citadas e demonstram o maior desenvolvimento de tais serviços no município de
Ariquemes.

O EIA chama a atenção a situação dos conflitos sociais pela posse e uso da terra que são muito frequentes no
estado de Rondônia. Segundo o EIA, Rondônia apresenta áreas de fronteira agropecuária, ainda em processo
de colonização e expansão. O EIA ressalta que a Comissão Pastoral da Terra, em publicação de 2013,
identificou 61 conflitos pela posse e uso da terra em Rondônia, envolvendo 3.295 famílias, além de 09
ocupações, abrangendo 700 famílias.

Alguns desses conflitos vêm sendo resolvidos, como é o caso do assentamento na antiga Fazenda Shangrilá,
situada entre Ariquemes e Jaru, imóvel de 523 hectares que estava ocupado há 15 anos por famílias
integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

Foram analisadas a composição das finanças municipais, demonstrou mais uma vez o maior protagonismo do
município de Ariquemes, bem como a relativa dependência desses municípios às transferências correntes.

Segundo o EIA, em 2010, apenas Machadinho D’Oeste e Vale do Anari tinham ainda índices definidos como
de baixo desenvolvimento humano (de 0,500 a 0,599), mas Cujubim e Rio Crespo classificavam-se já como
de médio desenvolvimento humano (de 0,600 a 0,699) e Ariquemes, como de alto desenvolvimento humano
(pouco acima de 0,700), superior até ao estado de Rondônia (0,690), ainda classificado como de médio
desenvolvimento humano. Em 2010, o IDH do Brasil era 0,727.
Á
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Área de Influência Direta (AID)

A AID abrange as áreas cujo alcance dos impactos incide ou venha a incidir de forma direta sobre os
recursos ambientais, alterando a sua qualidade ou diminuindo seu potencial de conservação ou
aproveitamento, além da rede de relações sociais, econômicas e culturais que será afetada durante as fases do
empreendimento. Para esse fim, foi considerada como AID o território do município de Machadinho
D’Oeste.

A ADA, conforme diretrizes do Termo de Referência expedido pelo IBAMA, engloba as áreas destinadas à
implantação do empreendimento como um todo, contemplando assim as áreas destinadas à implantação das
estruturas permanentes (barramento, casa de força, subestação), reservatório, além da sua área de
preservação permanente (APP). Integram também a ADA os espaços destinados à implantação da
infraestrutura de suporte às obras, tais como os canteiros de obra, alojamentos, acessos, bota-foras, pedreiras
e áreas de empréstimo.

A caracterização da AID foi feita com base na coleta e análise de dados secundários disponíveis em fontes
oficiais e na coleta de dados primários por meio de pesquisa socioeconômica censitária na ADA. Foram
obtidos informações e dados em entrevistas qualificadas realizadas com representantes das secretarias que
compõem a Prefeitura Municipal, bem como com representantes de órgãos públicos e outras instituições
sediadas em Machadinho D’Oeste.

A coleta de dados secundários foi realizada principalmente a partir de informações disponíveis em sítios
eletrônicos de instituições como:

IBGE - Censos Demográficos de 2000 e 2010;
DATASUS/ Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil CNES;
Ministério da Educação/INEP – Indicadores Educacionais;
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS);
PAC 2 - Programa de Aceleração do Crescimento;
MTE – Relação Anual de Informações Sociais (RAIS); e
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

Os levantamentos de campo para caracterização socioeconômica da ADA foram realizados em duas etapas
principais. A primeira foi desenvolvida entre os dias 17 a 28 de fevereiro de 2014 e a segunda ao longo do
mês de maio de 2014.

Nesta seção foi apresentada uma avaliação pormenorizada desta porção do território de RO, que deverá
perceber os impactos e transformações decorrentes de eventual implantação e operação da futura UHE
Tabajara.  

Neste recorte está o município de Machadinho do Oeste. Os dados apresentados indicam que em 1991 o
município chegou a ter 16.765 habitantes e no ano 2000 possuía 22.739 moradores. A população residente
era de 31.135 pessoas, em 2010, e foi estimada em 35.633 habitantes para 2013, segundo (IBGE), e em
36.412 habitantes, em 2014. De 2010 a 2014, segundo o IBGE, o incremento populacional do município foi
de 5.277 habitantes (16,9% do total de 2010), denotando um crescimento que já pode estar levando em conta
a instalação futura do empreendimento, mas que na sua maior parte é causado pela implantação de
assentamentos rurais. A taxa geométrica de crescimento anual (TGCA) entre 2010 e a estimativa
populacional de 2014 foi de 3,99%, invertendo a tendência que se observava entre 1991 e 2010, de pequeno
decréscimo nessa taxa, embora alta (mais de 3% ao ano). 

Como descrevemos ao longo desse Parecer, o município é polarizado por Ariquemes, principal polo urbano
da região, mas toda região é influenciada pela capital Porto Velho. A expansão urbana em Machadinho
D’Oeste vem ocorrendo na direção da rodovia RO-133, sendo que sua sede urbana do município esteja bem
distante da área do empreendimento.

O EIA ressalta que, segundo os dados coletados, o IDHM do município de Machadinho D’Oeste em 1991 e
2000 situava-se na faixa de classificação de muito baixo desenvolvimento humano (0,286 em 1991 e 0,449
em 2000). Em 2010, o IDHM foi 0,596, o que é considerado um índice ainda baixo, mas em situação melhor
do que os anteriores.
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Segundo o EIA a taxa de atendimento de abastecimento de água em domicílios particulares permanentes do
município de Machadinho D’Oeste, em 2010, era de 31,57%, atendimento baixo em relação à taxa do estado.
Porém, em comparação com 2000, houve um crescimento de 88,1%.

O quesito esgotamento sanitário também apresenta condições insuficientes de atendimento ou mesmo
inexistentes na região do entorno do Rio Ji-Paraná e para a população ribeirinha. A taxa de atendimento de
esgotamento sanitário nos domicílios particulares permanentes de Machadinho D’Oeste, em 2010, era nula
para atendimento por rede geral e de 1,98% para atendimento por fossa séptica. De um total de 9.170
domicílios particulares permanentes, 12 possuíam esgotamento sanitário por rede geral de esgoto ou pluvial e
182 por fossa séptica, segundo o Censo Demográfico de 2010 (IBGE).

Em relação à coleta de lixo no município da AID, a taxa de atendimento é um pouco superior à de
abastecimento de água, mas continua apresentando um nível baixo de atendimento. A taxa de atendimento de
lixo doméstico coletado por serviço de limpeza em domicílios particulares permanentes, em 2010, em
Machadinho D’Oeste era de 39,6%.

A análise do diagnóstico demonstra que o município apresenta a condição de prestação de serviços públicos
ainda menos estruturado do que o quadro geral observado na AID. A carência da estruturação dos serviços
públicos é observada em todos os setores. Tal carência será um desafio grande para gestão dos potenciais
impactos inerentes ao processo de atração de populacional decorrente do empreendimento, portanto, justifica
plenamente o desenvolvimento de uma estratégia rigorosa de mitigação e compensação de impactos.

Comentários e recomendações:

A utilização dos dados provenientes do Censo Demográfico de 2010 (IBGE) é problemática para fins de
avaliação da intensidade dos impactos ambientais associados a atração de população e capacidade de suporte
dos principais serviços públicos na AID e AII. Recomenda-se uma atualização da caracterização, baseado em
projeções demográfica válidas para o ano de 2019.

Área Diretamente Afetada (ADA)

A ADA engloba as áreas destinadas à instalação da infraestrutura necessária à implantação e operação do
empreendimento, áreas inundadas, área do reservatório, e a respectiva área de preservação permanente
(APP); trechos afetados por redução de vazão, barramentos, pontos de localização de obras civis decorrentes
ou associadas ao empreendimento como vilas residenciais, alojamentos, canteiros de obras, vias de acesso
aproveitadas ou novas, áreas de empréstimo, bota-foras, áreas de extração de materiais naturais de
construção (solo, areia, cascalho e rocha), linhas de transmissão e áreas de segurança, impostas pela tipologia
do empreendimento.

O cadastro socioeconômico da área de formação do reservatório, que inclui algumas propriedades que
também se localizam na APP por causa do formato das propriedades identificadas no mapeamento da região,
contabilizou 47 pessoas residentes nessa área e 98 propriedades localizadas no reservatório; O cadastro
socioeconômico registrou a existência de 90 pessoas residentes na APP, entre Vila Tabajara - Núcleo e Vila
Tabajara Rural; Já para área destinada à via de acesso à obra, o cadastro contabilizou 11 pessoas; Por fim,
nas  áreas destinadas ao apoio à obra identificou-se 14 pessoas residentes.

Na área do reservatório foram registradas 98 pessoas proprietárias de terrenos ou lotes, distribuídas entre
população ribeirinha e população da Vila Tabajara. A maior parte das propriedades se localiza na região
ribeirinha, concentrando-se em grande parte na primeira (58,2%) e a na Vila Tabajara Rural (27,6%),
restando menos na Vila Tabajara - Núcleo (14,2%).

Segundo o Estudo, as profissões dos proprietários das áreas localizadas no reservatório são ligadas a
atividades rurais e ao rio (44,8%) entre agricultores, pecuaristas, pescadores e ex-seringueiros.

Quanto ao tipo de produção existente, conforme demonstrado na Tabela 5.4.3.4.2.a.3-1, predomina a
produção agrícola, em 43,8% das propriedades, seguida da produção animal em 39,6%; não há produção
industrial, nem atividades de comércio. São poucas as propriedades que possuem atividade extrativista e não
há exercício da pesca (extrativismo animal), tampouco produção aquícola ou atividade de prestação de
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serviços como atividade produtiva nessas propriedades cadastradas.  Deve-se destacar que em 41,8% dessas
propriedades não há qualquer atividade produtiva. 

Na área do empreendimento que será afetada pela implantação da APP, foram identificados 17 pescadores
que responderam como ocupação principal, mais cinco que responderam essa ocupação conjugada com
serviços gerais, extrativismo, agricultor e comerciante, totalizando 22% do total de proprietários. A outra
ocupação mais presente é a do agricultor, com 14 ocorrências como ocupação principal e mais cinco
ocorrências de ocupação na agricultura associadas a pescador (2), serralheiro (2) e ex-seringueiro (1).

Já na porção que será afetada em decorrência da conversão em Áreas destinadas ao Apoio à Obra, foram
identificadas 12 propriedades e 8 edificações/residências.

É importante mencionar que estas informações se baseiam nos dados extraídos de Cadastro Socioeconômico,
executado entre maio e novembro de 2014, portanto, já não representam a realidade da quantidade de
propriedades e famílias que serão atingidas pelo empreendimento. Adicionalmente, a própria envoltória do
empreendimento está sendo atualizada de forma a considerar os prováveis efeitos de remanso que serão
observados quando da formação do reservatório e da operação da usina nas diversas condições hidrológicas.

Comentários e recomendações:

A defasagem temporal observada nos dados do EIA (cadastro socioeconômico de 2014) não inviabiliza a
avaliação dos impactos ambientais, pois nessa fase mais importante do que a determinação da quantidade de
pessoas afetadas é o entendimento do perfil sociocultural da população afetada. Nesse sentido, entendemos
que os dados apresentados são suficientes para fornecer uma caracterização útil da tipologia social, das
formas de trabalho adotadas e da vulnerabilidade social da população sujeita aos impactos pela mudança de
uso e ocupação do solo que será deflagrada caso ocorra a implantação do empreendimento.

Recomenda-se que os dados censitários para fins de apuração da quantidade de pessoas, famílias e
propriedades sujeitas ao impacto da formação do reservatório, sejam aferidos novamente na fase de
instalação, como atividade inerente a liberação de terras para implantação do empreendimento.

População Potencialmente Afetada Fora da ADA

a.1) Comunidade Dois de Novembro

Propriedades localizadas no Núcleo Dois de Novembro não estão inseridas na Área Diretamente Afetada,
porém serão afetadas/impactadas, pois estarão cercadas pela barragem, via de acesso e áreas de apoio que
transformarão esse território em um núcleo isolado. Localizada na margem esquerda do rio Ji-Paraná,
consiste em uma via estreita com 26 propriedades lindeiras (lotes), além da Escola Municipal de Ensino
Fundamental Georgina de Albuquerque. Nessas 26 propriedades há 11 edificações, onde apenas 4 famílias
residem, com população total de 16 habitantes.

 b) Núcleo Vila Tabajara situado fora da ADA      

O levantamento realizado pelo cadastro socioeconômico para a área do Núcleo Vila Tabajara situado fora da
ADA registrou a existência de 138 propriedades, 88 residências, 102 proprietários registrados (entre eles dois
proprietários não encontrados na propriedade), 40 famílias e 136 moradores.

O EIA apresenta que a maioria dos moradores da ADA, tem naturalidade do estado de Rondônia (68,2%),
seguido pela naturalidade amazonense (8,8%), com pessoas também nascidas nos estados do Paraná, Mato
Grosso, Rio Grande do Sul, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Ceará, Espírito Santo e Santa Catarina. A
maioria destas pessoas é do sexo masculino, com 54,1% de predominância. A faixa etária desta população é
variada, indicando que a maioria dos entrevistados exibia uma estrutura familiar, contendo adultos com
crianças. A maior parte dos moradores eram crianças e adolescentes. Crianças, de menos de 1 ano a 9 anos,
constituíam 20% de toda a população, assim como os adolescentes, de 10 a 19 anos de idade, que também
constituíam 20% dos moradores ribeirinhos. Quanto à população adulta, 13% tinham entre 50 e 59 anos,
seguidos por moradores de 20 a 29 anos (11,8%) e então por moradores de 30 a 39 anos (10,6%) e moradores
de 40 a 49 anos (10%). Cabe ressaltar, contudo, que 14,6% dos entrevistados não forneceram esta
informação.
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Em relação ao nível de escolaridade da população ribeirinha cadastrada, a maioria não havia completado o
Ensino Fundamental (60,6%) e 18,2% não tinham instrução, formação ou idade escolar.

Considerando o abastecimento de água nestas moradias ribeirinhas, em sua maior parte ela se faz pelo
igarapé e rio (42,6%), seguido de abastecimento por poço cacimba (24%) e nascente ou olho d’água (14,7%).
Da mesma forma, a coleta de esgoto nestas moradias se faz em sua maioria por fossa rudimentar (54,3%),
seguido por fossa séptica (12,4%) e diretamente no rio (7,8%). As condições de saneamento são precárias
dentre a população ribeirinha.

Comentários:

Apesar do Diagnóstico Socioeconômico ter sido realizado nas comunidades Dois de Novembro e Vila
Tabajara, o EIA não considerou tais comunidades como situadas na ADA, talvez por receio de que tal
classificação possa ser tomada como uma sentença da necessidade obrigatória de relocação da população.

Em relação à comunidade Vila Tabajara, considero que há espaço para discussão sobre a extensão e natureza
das transformações decorrentes da formação do reservatório, com possibilidade de manutenção, ainda que
parcial, das estruturas e moradias ali presentes. Por outro lado, é preciso considerar os efeitos e restrições que
serão impostos pela elevação do lençol freático, os quais tem potencial de promover a inviabilização das
condições de moradia em grande parte da Vila Tabajara. Neste sentido, considera-se adequada a inclusão
preliminar da Vila Tabajara na ADA do empreendimento.

No que diz respeito à comunidade Dois de Novembro, por sua localização próxima ao eixo do barramento,
bem como a previsão da constituição de acessos que serão usados pelo empreendimento nas imediações do
nucleamento, considera-se obrigatória a inclusão desta comunidade na ADA, ainda que eventualmente a
comunidade não precise ser relocada e que medidas alternativas de mitigação/compensação de impactos
possam ser descritas no EIA.

Atividade Pesqueira

Segundo o presente diagnóstico, as informações sobre os pescadores locais foram obtidas a partir do
Cadastro Socioeconômico do AHE Tabajara. Este cadastro compilou informações dos moradores da Vila
Tabajara, da comunidade de Dois de Novembro, ribeirinhos residentes na área que vai do Juruá, a jusante do
futuro eixo, até a Balsa da Linha MA 28, a montante do futuro eixo. Além destes, obteve informações dos
pescadores associados à Colônia de Pescadores de Machadinho D’Oeste (Z-05).

Esta base de dados totalizou 119 pescadores. A partir das informações fornecidas por este grupo, foram
apresentados os seguintes resultados:

tempo que atua como pescador - cerca de metade dos pescadores informou que pesca a mais de 1 ano e
até 10 anos (46,2%). Ressalta-se que aproximadamente 25% dos participantes não respondeu este
quesito;
sexo - 58% homens e 42% mulheres;
estado civil - a maioria é casado (61,3%);
idade - grande parte dos pescadores tem entre 30 a 59 anos (32,8% entre 50 e 59; 26,1% entre 30 e 39
e 21,0% entre 40 e 49 anos);
escolaridade - 63% tem o Ensino Fundamental Incompleto;
atividade que faziam antes de ser pescador - 65,5% respondeu que sempre foi pescador. A atividade
mais mencionada foi a agricultura (9,2%);
registro profissional - 78,2% possuía carteira de pescador profissional;
associativismo - dos pescadores cadastrados, 34,4% eram associados à Colônia de Porto Velho (Z-01),
61,3% à Colônia de Machadinho D’Oeste (Z-05), 1,1% à Colônia de Pescadores de Ariquemes (Z-08)
e 3,2% não informou o seu local de registro. Entre aqueles que moravam na Área de Influência do
empreendimento, a maioria é associada à Colônia Z-01;
os pescadores participantes não costumam pescar sozinhos, sendo acompanhados por membros da
família ou amigos;
pesca para consumo - 95% utiliza o pescado capturado como alimento, alternando este tipo de proteína
com outra, como carne de gado, frango ou porco. Informaram comer peixe toda semana e alguns, todo
o dia;
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redução na quantidade de pescado - a maioria respondeu que houve esta redução, que foi atribuída à
pesca excessiva e predatória, à pesca amadora e à poluição/contaminação das águas;
dificuldades na pesca - mencionaram dificuldade de comercialização, diminuição dos peixes,
pescadores clandestinos, falta de fiscalização, restrição do IBAMA na pesca e falta de estrada e acesso;
sugestões para melhorar a pesca - a associação de pescadores deve buscar o pescado no local de
captura devido à dificuldade de comercialização e de acondicionamento adequado; aquisição de
câmara fria para conservar o pescado; melhorar a fiscalização e proibir a pesca por algum tempo e
oferecer alguma forma de financiamento para os pescadores;
pesca de lazer (turística) - os pescadores mencionaram não existir esta modalidade de pesca na região;
pesca ornamental - não é praticada na área do estudo;
renda mensal - a renda varia em relação à época de safra pesqueira. Neste período, 44,5 % dos
participantes auferem rendas superiores a R$ 1.000,00, enquanto que na entressafra, apenas 25,2%
ganham mais de R$ 1.000,00;
defeso - 57,9% recebem o defeso;
forma de comercialização - 84,9% comercializam o pescado para atravessadores ou diretamente para o
consumidor;
embarcação - 87,4% possuía barcos próprios. Destes, a grande maioria possuía barcos de madeira
(90,2%);
petrechos utilizados - 78,6% utiliza rede de espera, 7,7% tarrafa, 4,3% arrasto e 9,4% não forneceu
esta informação;
espécies de pescado mais capturadas - pintado, pacu, jatuarana, piau, piranha, tucunaré, pirarara,
jundiá, pescada, jau, mandubé, barba chata, tambaqui, peixe-cachorro, curimba e surubim;
preço do pescado - varia de R$ 2,00/kg, preço pago para piau e piranha, até R$ 12,00/kg, preço pago
pelo pintado;
quantidade de pescado capturado - cerca de metade dos participantes captura entre 20 e 59 kg de
pescado por viagem/dia (26,1% entre 20 e 39 quilos e 20,2% entre 40 a 59 quilos);
consumo de pescado - parte da produção capturada é destinada para consumo. A maioria (49,5%)
consome peixe de 4 a 7 dias por semana;
ponto de desembarque - não há pontos de desembarque ou venda de pescado que centralizem a
atividade na região estudada.

Como mencionado anteriormente, esta caracterização baseou-se em informações fornecidas por pescadores
residentes na área e/ou cadastrados na Colônia Z-05. Contudo, não considerou pescadores que moram em
outras áreas e que não são associados a esta Colônia, mas que pescam no rio Ji-Paraná. Não foram obtidas
informações de desembarque pesqueiro.

O estudo informou que "dos 119 pescadores cadastrados, 93 (78,2%) possuíam carteira de pescador
profissional e 26 (21,8%) eram amadores". Posteriormente, em desacordo a este dado, afirmou que
"esclarece-se que na área de influência do empreendimento há apenas pescadores profissionais, cujas
informações apresentamos a seguir". E deu continuidade à apresentação de informações do quantitativo total
de 119 pescadores, considerando-os integralmente como pescadores profissionais.

Aparentemente, o estudo considerou como pescador amador aquele que não possui o registro de profissional.
Amparou-se nas definições que constam da Lei n° 11.959/2009 para classificar os pescadores em amadores e
profissionais. Contudo, esta Lei, em seu artigo 8o, define o pescador amador como aquele praticante de pesca
não comercial, com fins de lazer ou desporto, o que não é a definição adotada no presente diagnóstico.

O estudo ressaltou que não foi possível distinguir entre a renda bruta e a renda líquida dos pescadores,
apresentando como justificativa a informalidade da atividade, que permite a inexistência de cadastro e o
recolhimento de impostos e tributos. Ressalta-se, contudo, que a receita bruta obtida com a comercialização
do pescado e os custos variáveis e fixos poderiam ser estimados através das entrevistas, permitindo estimar a
receita líquida.

Os resultados apresentados permitiram caracterizar, de forma geral, a atividade pesqueira comercial da região
estudada.

Comentários e recomendações:
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O presente diagnóstico apresentou um conjunto variado de informações sobre a atividade pesqueira da região
do empreendimento. Contudo, sua análise evidenciou importantes deficiências, que dificultam a
caracterização correta da atividade pesqueira local e a análise precisa da magnitude dos impactos sobre a
pesca causados pelo empreendimento. Dificultam também a produção das informações básicas que serão
monitoradas posteriormente, quando da implantação e operação da Usina.

Desta forma sugere-se solicitar ao empreendedor as seguintes complementações:

Indique os períodos de defeso na região;
Esclareça qual a definição utilizada para separar pescadores considerados “profissionais” e
“amadores”, apresentando seu quantitativo correto. Reapresente, se necessário, os resultados relativos
à pesca “profissional”;
Justifique, tecnicamente, porque não foram incluídos no Cadastro de Pescadores, aqueles que não
residem na área considerada no estudo ou que não são cadastrados na Colônia Z-05, mas atuam no
trecho do Rio Ji-Paraná afetado pelo empreendimento.

O estudo deixou de atender, de forma satisfatória, análises solicitadas no Termo de Referência. Esta
inconformidade comprometeu os resultados e conclusões apresentadas. As deficiências identificadas foram:

Não foram coletados dados atualizados de desembarque e comercialização de pescado, conforme
previsto no Parágrafo 295 do TR. Ressalta-se que o fato de  não existir pontos de desembarque e/ou
comercialização na área não justifica de forma conveniente a não obtenção de dados pesqueiros com o
uso da metodologia solicitada, uma vez que existem adaptações aplicáveis ao caso concreto;
Não foi caracterizada e analisada, para a AID, a pesca de subsistência, identificando a sua importância
para a composição da renda familiar, número de pessoas envolvidas e o grau de impacto do
empreendimento nesta atividade, conforme Parágrafo 299 do TR;
Não foram atendidas, de forma satisfatória, as seguintes solicitações referentes à pesca comercial de
produção: a) estimar a produção, comercialização e renda da pesca comercial; b) caracterizar os
petrechos de pesca, embarcações e produção pesqueira por espécie, por localidade e por período
sazonal; c) estimar o esforço pesqueiro por embarcação e considerando as embarcações (quilos de
pescado por viagem, rendimento médio por pescador e por dia de pesca), por petrecho de pesca, por
localidade e na área toda, por período sazonal e durante todo o período de coleta; d) avaliar o preço do
pescado na região, considerando a sazonalidade; e) estimar a renda bruta e líquida dos pescadores por
ano e por mês e a variação de receita da pesca ao longo do ano, conforme Parágrafo 300.

Entende-se que a não utilização da metodologia de desembarque pesqueiro ou uma adaptação da mesma,
mais adequada à realidade local, prejudicou muito a qualidade dos dados apresentados. Não foi possível
estimar parâmetros fundamentais para avaliar o efeito do empreendimento sobre a pesca local, como por
exemplo: a captura por espécie, o esforço de pesca, a Captura por Unidade de Esforço (CPUE), a receita
bruta por viagem ou intervalo de tempo, os custos por viagem ou intervalo de tempo, a composição de
espécies no desembarque, a localização de pesqueiros, entre outros.

Além desta deficiência, não foi avaliada, da forma correta, a variação sazonal de nenhuma das informações
pesqueiras apresentadas no diagnóstico. Também pode se considerar extremamente insuficiente os dados
apresentados sobre a pesca de subsistência, fundamentalmente afetada por empreendimentos desta natureza.

Sendo assim, sugere-se que o diagnóstico da atividade pesqueira seja reapresentado, considerando as
complementações solicitadas e com a realização de novas visitas à região do empreendimento, utilizando
metodologia amostral mais adequada, a ser definida posteriormente. Devem ser reapresentados os resultados
e refeitas as discussões e conclusões.

5. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS

O EIA do AHE identificou 65 impactos ambientais, considerando os três grandes meios, físico, biótico e
socioeconômico.

Por meio da Nota Técnica nº 1/2019, encaminhada pela correspondência CE-EPG-0031/2019 (SEI 6116953),
o empreendedor apresentou uma revisão dos impactos ambientais, considerando a nova proposta de
delimitação do reservatório do AHE Tabajara.
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Conforme o documento, não se constatou a incidência de novos impactos socioambientais, e dos 65 impactos
constantes no EIA, 29 demandaram uma reavaliação detalhada, e desses, 13 impactos foram revisados:

Elevação do nível do lençol freático após a formação do reservatório;
Criação de áreas úmidas permanentes;
Perda de solos com aptidão agrícola;
Redução da cobertura vegetal;
Perda de indivíduos de espécies protegidas e/ou ameaçadas de extinção;
Alteração da vegetação remanescente adjacente em virtude do efeito de borda e/ou elevação do lençol
freático;
Alteração nas populações silvestres em função das mudanças e redução dos habitats naturais;
Alteração na dinâmica da população de vetores;
Perda de moradias e fontes de rendimento e subsistência;
Perda de áreas de produção agrossilvopastoril;
Risco do aumento de endemias em decorrência da formação do reservatório;
Substituição de usos nas áreas de intervenção e inundação; e
Risco de perda de sítios e bens de interesse histórico, cultural e arqueológico.

Ainda conforme a Nota Técnica nº 1/2019, a revisão efetuada não implicou na alteração da “magnitude” e da
“importância” dos impactos, ficando restrita ao ajuste de áreas/quantitativos resultantes da nova envoltória
do reservatório, considerado para fins de aquisição ou desapropriação de imóveis.

5.1 Meio Físico

A avaliação de impactos para o meio físico foi realizada considerando os seguintes componentes ambientais:
recursos hídricos superficiais; recursos hídricos subterrâneos; relevo e solos; clima e qualidade do ar; e
patrimônio paleontológico.

C.1.01 Recursos hídricos superficiais

Impacto 1.01 - Alterações nas propriedades físico-químicas e da qualidade da água superficial durante
as obras

O impacto de alterações das propriedades físicas e químicas e da qualidade das águas superficiais, para a fase
de construção, decorre de atividades vinculadas, principalmente, ao desmatamento, à movimentação de terra
(escavações) e à operação do canteiro de obras e de suas instalações.

Para monitorar e mitigar o impacto, o EIA propôs a execução dos seguintes programas ambientais:

P.01 – Programa de Gestão Ambiental;
P.02 – Programa Ambiental para a Construção – PAC;

P.02.1 - Subprograma de Controle Ambiental das Obras;
M.02.1.1 – Instruções de Controle Ambiental (ICAs);
M.02.1.3 – Treinamento Ambiental da Mão de Obra;
M.02.1.4 – Elaboração de Planos de Resposta a Emergências;

P.03 – Programa de Recuperação das Áreas Degradadas – PRAD;
P.04 - Programa de Supressão de Vegetação e Limpeza da Área do Reservatório;

M.04.1 - Controle das atividades de supressão de vegetação na área do reservatório, áreas de
apoio e caminhos de serviço;

P.09 - Programa de Monitoramento de Processos Erosivos e de Assoreamento;
M.09.1 – Identificação, qualificação e cadastro das áreas sujeitas a processos erosivos;

P.11 - Programa de Monitoramento Hidrossedimentológico;
M.11.1 – Monitoramento de descargas sólidas; e

P.12 - Programa de Monitoramento Limnológico e da Qualidade da Água.

O EIA destacou que os efluentes gerados nas instalações do canteiro serão submetidos ao tratamento em
Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).

Entende-se que o impacto foi descrito satisfatoriamente no EIA.
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Comentários e recomendações:

Durante o período de obras, o Programa de Monitoramento Limnológico e da Qualidade da Água deverá
monitorar pontos próximos às comunidades situadas à jusante do eixo da barragem, com o objetivo de
identificar possíveis impactos que venham a afetar os usos múltiplos da água.

Impacto 1.02 - Assoreamento durante a fase construtiva

A supressão de vegetação e a limpeza do terreno nas áreas de implantação dos canteiros de obras e a abertura
e melhoria de acessos são atividades iniciais que podem desencadear a ocorrência de processos de erosão
laminar e em sulcos, resultando no assoreamento de corpos d’água durante a fase de construção.

Adicionalmente, a terraplenagem para implantação dos canteiros de obras, as escavações obrigatórias, a
exploração de jazidas, a deposição dos materiais excedentes em bota-foras e a supressão de vegetação na
área de inundação, são outras atividades da fase de construção que potencialmente podem resultar em
assoreamento de corpos d’água.

Para monitorar e mitigar o impacto, o EIA propôs a execução dos seguintes programas ambientais:

P.01 - Programa de Gestão Ambiental;
P.02 - Programa Ambiental para a Construção – PAC;

P.02.1 - Subprograma de Controle Ambiental das Obras;
M.02.1.1 – Instruções de Controle Ambiental (ICAs);

P.03 – Programa de Recuperação das Áreas Degradadas – PRAD;
P.04 - Programa de Supressão de Vegetação e Limpeza da Área do Reservatório;

M.04.1 - Controle das atividades de supressão de vegetação na área do reservatório, áreas de
apoio e caminhos de serviço;

P.09 - Programa de Monitoramento de Processos Erosivos e de Assoreamento;
M.09.1 – Identificação, qualificação e cadastro das áreas sujeitas a processos erosivos;

P.11 - Programa de Monitoramento Hidrossedimentológico;
P.12 - Programa de Monitoramento Limnológico e da Qualidade da Água; e

M.12.1 - Monitoramento da qualidade da água.

Entende-se que o impacto foi descrito satisfatoriamente no EIA.

Impacto 1.03 - Alterações no regime fluviométrico e na qualidade da água durante o enchimento do
reservatório

As vazões do rio Ji-Paraná no trecho a jusante do AHE Tabajara serão reduzidas durante o período de
enchimento do reservatório, o que configura uma alteração temporária no regime de vazões do rio a jusante
do barramento.

No que se refere à alteração qualidade da água durante o enchimento, esta foi objeto de modelagem
matemática – a análise da modelagem encontra-se no item sequente.

Para monitorar e mitigar o impacto, o EIA propôs a execução dos seguintes programas ambientais:

P.01 – Programa de Gestão Ambiental;
P.04 - Programa de Supressão de Vegetação e Limpeza do Reservatório;

M.04.1 - Controle das atividades de supressão de vegetação na área do reservatório, áreas de
apoio e caminhos de serviço;

P.11 - Programa de Monitoramento Hidrossedimentológico;
M.11.1 – Monitoramento de descargas sólidas;

P.12 - Programa de Monitoramento Limnológico e da Qualidade da Água;
M.12.1 - Monitoramento da qualidade da água; e

P.18 – Programa de Monitoramento de Ictiofauna.

Comentários:
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O EIA propõe a manutenção de uma vazão mínima equivalente à Q95 (248 m³/s) a jusante do AHE Tabajara
durante o enchimento do reservatório. Entende-se que a vazão a ser submetida à jusante da barragem durante
o enchimento do reservatório deverá ser objeto de análise na etapa de instalação do empreendimento,
considerando os dados a serem obtidos nos diversos projetos de monitoramento executados no âmbito do
PBA. Assim, teremos informações técnicas mais detalhadas e atualizadas para concluir sobre a vazão menos
impactante a ser submetida à jusante durante a fase de enchimento.

Impacto 1.04 - Formação de ambiente lêntico e alterações das propriedades físicas, químicas e
biológicas das águas superficiais na fase de operação

A formação do reservatório resultará na transformação do sistema hídrico (de lótico para lêntico),
promovendo modificações de morfometria, ampliação do espelho d’água e redução das velocidades de
corrente.

Este impacto em questão foi objeto de modelagem matemática da qualidade das águas para prognóstico,
conforme análise a seguir.

Modelagem matemática da qualidade da água

Para a modelagem matemática da qualidade das águas superficiais do AHE Tabajara, os seguintes modelos
foram utilizados:

Modelo hidráulico – a simulação dos processos hidráulicos foi realizada por meio do programa
MEKONG, apropriado, segundo os modeladores, aos estudos de grandes planícies de inundação;
Modelo de eutrofização – módulo EUTRO4 do modelo de simulação da qualidade da água WASP4
(Water Quality Analysis Simulation Program) distribuído pela EPA (Environmental Protection Agency)
– adaptado para capacitar a representação do processo de incorporação e biodegradação da matéria
vegetal inundada;
Modelo da qualidade das águas – modelo de simulação CE-QUAL-W2 (bidimensional) utilizado para
retratar a espacialização dos resultados da modelagem matemática em perfil de profundidades;
Modelo de estratificação térmica – modelo matemático desenvolvido por Huber e Harleman, do
“Massachusetts Institute of Technology”.

Os dados topográficos utilizados incluem curvas de nível com intervalo de 5 metros e curvas de nível com
intervalos de 1 metro (específicas para as áreas limítrofes à reserva indígena e ao parque nacional).

O reservatório foi dividido em 10 segmentos, sendo 5 representativos do corpo central do reservatório e 5
segmentos dos braços tributários, conforme Figura 10.

Figura 10 – Divisão do reservatório em segmentos.
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As vazões afluentes ao reservatório, consideradas como dados de entrada dos modelos, foram definidas a
partir das vazões médias mensais de longo termo para os seguintes corpos d’água: rio Ji-Paraná, igarapé São
Domingos, rio Machadinho, igarapé dos Marmelos, igarapé do Inferno, igarapé FAG II, igarapé Preto,
igarapé Candelária e igarapé Cajueiro.

Para a fase de enchimento, foi considerada uma vazão residual a jusante igual a 248 m³/s, que corresponde à
vazão de 95% de permanência.

Os dados de qualidade das águas de entrada foram aqueles obtidos nas amostragens desenvolvidas no âmbito
do diagnóstico, compreendendo quatro campanhas realizadas entre os anos de 2013 e 2014 (vazante, seca,
enchente e cheia). Os dados considerados são de 12 pontos de monitoramento: P2 a P6 (rio Ji-Paraná), P24
(igarapé São Domingos), P25 (igarapé dos Marmelos), P26 e P27 (igarapé Preto), P28 e P29 (rio
Machadinho) e P30 (igarapé do Inferno).

As variáveis limnológicas selecionadas foram temperatura, OD, DBO, fósforo total, fósforo dissolvido,
nitrogênio orgânico, nitrato e amônio. Conforme apresentado no diagnóstico do EIA, os corpos d’água
estudados apresentaram frequentemente baixas concentrações de OD, DBO, amônio, nitrito e nitrato. As
concentrações de fósforo total e ortofosfato foram relativamente elevadas, classificando esses ambientes
como rios mesoeutróficos e eutróficos. Não houve registro de desconformidade de E. coli.

Na formalização dos dados de entrada da modelagem matemática, adotou-se a seguinte sistemática: (i) para a
calha central do reservatório, considerou-se o valor médio do histórico das amostragens realizadas no curso
do rio Ji-Paraná no trecho abrangido pelo estirão do reservatório, respectivamente nos pontos P02 a P06; (ii)
para as afluências laterais, considerou-se o valor médio do histórico de amostragem desenvolvido em cada
tributário; (iii) Para o oxigênio dissolvido, adotou-se valores modulados mês a mês, tendo como referência os
dados amostrados, já que este parâmetro apresentou alterações sazonais importantes; e, para os demais
parâmetros, foram adotadas as médias das concentrações obtidas das quatro amostragens.

A estimativa da fitomassa baseou-se nos estudos qualitativos e quantitativos da flora, realizados no âmbito
do diagnóstico do EIA.
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A caracterização da cobertura vegetal da AII foi elaborada, principalmente, com base em dados secundários,
informações coletadas em vistorias de campo e análise de imagens de satélite.

A caracterização da vegetação existente na AID e na ADA baseou-se nos resultados dos levantamentos de
dados primários, constituídos pelo mapeamento e descrição das fitofisionomias e uso do solo, levantamento
fitossociológico e levantamento florístico das formações vegetais existentes, complementados com dados
secundários.

A análise hidrodinâmica aponta que o tempo médio de retenção hidráulica do reservatório do AHE Tabajara
será da ordem de 3,9 dias. No compartimento do corpo central do reservatório (segmentos 1, 2, 4, 8 e 10),
onde a circulação da água ocorrerá de forma preferencial, com tempo médio de residência de 3,6 dias, e
condições mais favoráveis verificadas nos meses de fevereiro e março com tempo de retenção da água de 1,6
dias.

Contudo, nos compartimentos dos braços laterais (segmentos 3, 5, 6, 7 e 9) o comportamento hidrodinâmico
será distinto. Em função das pequenas dimensões das bacias contribuintes laterais ao reservatório, os tempos
de retenção nos segmentos que compõem os braços apresentarão tempos médios anuais variando entre 5,4
dias no segmento 3 (igarapé dos Marmelos) a 318 dias no segmento 5 (igarapé FAG II). Nas condições mais
severas de circulação da água, entre os meses de agosto e outubro (período mais seco do ano), os tempos de
retenção hidráulica chegarão a ultrapassar 400 dias, como observados nos segmentos 5 e 7 (igarapés FAG II
e Candelária).

Foram simulados 4 cenários de enchimento do reservatório, contemplando os distintos períodos hidrológicos
(Tabela 5).

Tabela 5 – Cenários simulados na modelagem.

Para cada período hidrológico, foram avaliadas duas situações distintas, com e sem supressão de vegetação.
As ações de desmatamento e limpeza do reservatório foram avaliadas, segundo o estudo, procurando limitar
as quedas nas concentrações de OD a níveis não inferiores a 4 mg/L.

Para cada cenário, foram apresentadas saídas gráficas relativas aos parâmetros OD, DBO, Nitrato, Amônia e
Fósforo.

Os quantitativos de supressão de vegetação obtidos como resultados da modelagem da qualidade das águas
estão resumidos na Tabela 6.

Tabela 6 – Plano de desmatamento do reservatório por cenário modelado.
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De acordo com os resultados mostrados na Tabela 6, considerando somente a variável qualidade da água, o
quantitativo de remoção da biomassa será menor no caso de o início do enchimento do reservatório ocorrer
no mês de março (período de cheia) – cerca de 4.500 ha de supressão de vegetação ou 46,5%. Portanto, a
modelagem matemática da qualidade das águas sugeriu o período hidrológico de cheia como o cenário
preferencial para o enchimento do reservatório.

Os resultados de saídas gráficas de OD, obtidos pelo modelo CE-QUAL-W2 para o perfil de profundidades,
apontam para um padrão decrescente das concentrações do oxigênio dissolvido à medida que se adentra para
o interior do reservatório e uma estratificação pouco acentuada dos níveis de OD, com mínimas próximas de
4,5 mg/L nas regiões mais profundas no corpo central do reservatório (segmentos 1, 2 e 4).

Nos segmentos 8 e 10, também situados no corpo central do reservatório, porém mais próximos ao
barramento, observou-se um padrão estratificado das concentrações de OD, com máximas de 7 mg/L na
superfície e de 1 mg/L no fundo.

Já nos braços do reservatório (segmentos 3, 5, 6, 7 e 9) os resultados também apontam para um padrão
estratificado de concentrações de OD (cerca de 7 mg/L na superfície e 1 mg/L no fundo).

Ressalta-se que as simulações de perfil de profundidades foram realizadas adotando os resultados do Cenário
1, com enchimento previsto para ocorrer no mês de dezembro, retratando uma condição pontual prevista para
ocorrer depois de decorridos 9 meses do enchimento do reservatório (período hidrológico de seca).

Já o modelo de estratificação apontou para uma fraca tendência de se estabelecer processo de estratificação
térmica no corpo central do reservatório em função da alta circulação da água. Nos braços do reservatório
verificou-se uma tendência de manutenção da estratificação térmica, com maior intensidade entre os meses
de julho e outubro, quando as vazões afluentes são mais reduzidas.

O trecho modelado a jusante do AHE Tabajara abrangeu a extensão de 12,5 km do rio Ji-Paraná, cujo
percurso não há contribuição de afluentes importantes.

Conforme o estudo, as condições de qualidade da água do rio Ji-Paraná, a jusante do eixo do AHE Tabajara,
ficarão condicionadas as condições límnicas observadas no segmento 10, onde se situam as estruturas da
usina. De acordo com o modelo, não são esperadas alterações drásticas da qualidade das águas a jusante,
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considerando a boa circulação de água no corpo central do reservatório. As alterações mais importantes neste
trecho deverão ocorrer no período necessário para estabilização do reservatório (50 a 100 dias após o término
do enchimento).

Comentários e recomendações:

Conforme os resultados mostrados no estudo de modelagem matemática da qualidade das águas, as piores
condições de qualidade das águas deverão ser observadas nos braços do reservatório (tributários), que estarão
mais sujeitos aos processos de eutrofização e estratificação térmica, em função da baixa circulação da água.

Os pequenos tributários, principalmente aqueles localizados na margem direita e mais próximos do
barramento, estarão submetidos a altos tempos de retenção hidráulica, o que favorece tanto a estratificação
térmica quanto o processo de eutrofização.

Como medida de mitigação, a supressão de vegetação e a limpeza da bacia de acumulação nesses pequenos
corpos d’água deverão ser significativas. A modelagem matemática da qualidade das águas sugere a
execução de supressão de vegetação nos tributários entre 93 a 95%, o que representa um impacto ambiental
importante de perda de hábitat para a fauna terrestre (supressão de floresta primária), além de outros
impactos ambientais negativos oriundos da atividade de supressão.

O estudo registrou também que os segmentos laterais do reservatório deverão se constituir em ambientes
favoráveis para o desenvolvimento de macrófitas aquáticas, considerando as baixas velocidades de corrente
previstas e as altas concentrações de nutrientes, especialmente de fósforo total. Diante deste prognóstico, é
importante a execução de medidas de controle de proliferação de macrófitas aquáticas durante a operação da
usina.

A equipe técnica do Ibama entende que os segmentos laterais do reservatório também serão ambientes
propícios para a proliferação de cianobactérias, embora o Estudo não tenha feito menção. Assim, também
será necessário o monitoramento desses organismos e a apresentação de proposta de medidas a serem
executadas, caso ocorra proliferação significativa.

De acordo com a modelagem, o corpo central do reservatório e o trecho de rio a jusante do barramento não
deverão ser submetidos a alterações drásticas da qualidade das águas superficiais, considerando o baixo
tempo de retenção hidráulica desses segmentos. As alterações mais importantes da qualidade das águas
nestes locais deverão ocorrer durante a estabilização do reservatório, entre 50 a 100 dias após o térmico do
enchimento do reservatório.

Por fim, o estudo informou que, no programa de supressão de vegetação na bacia de acumulação do
reservatório, deverá ser prevista a manutenção de áreas de “paliteiros”, cuja presença é benéfica para
proteção e refúgio de várias espécies de peixes, propiciando a criação de ambientes favoráveis para a
reprodução de organismos da ictiofauna.

É importante destacar que os resultados da simulação apresentados no EIA referem-se a uma análise
preliminar, devendo ser aprimorada na fase de instalação do empreendimento (execução do PBA), quando
estarão disponíveis um banco de dados maior e mais atualizado da qualidade das águas superficiais e
também informações mais detalhadas da fitomassa existente na área de inundação do reservatório.

Para monitorar e mitigar o impacto, o EIA propôs a execução dos seguintes programas ambientais:

P.01 – Programa de Gestão Ambiental;
P.04 - Programa de Supressão de Vegetação e Limpeza do Reservatório;

M.04.1 - Controle das atividades de supressão de vegetação na área do reservatório, áreas de
apoio e caminhos de serviço;

P.09 - Programa de Monitoramento de Processos Erosivos e de Assoreamento;
M.09.1 – Identificação, qualificação e cadastro das áreas sujeitas a processos erosivos;
M.09.2 – Monitoramento das margens do reservatório;
M.09.3 – Monitoramento do remanso e de desembocaduras;
M.09.4 – Monitoramento das margens do rio Ji-Paraná a jusante do barramento;

P.11 - Programa de Monitoramento Hidrossedimentológico;
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M.11.1 – Monitoramento de descargas sólidas;
P.12 - Programa de Monitoramento Limnológico e da Qualidade da Água;

M.12.1 - Monitoramento da qualidade da água;
M.12.2 - Monitoramento de fitoplâncton, zooplâncton e bentos;

P.13 - Programa de Monitoramento de Macrófitas Aquáticas;
M.13.1 – Monitoramento de macrófitas aquáticas;

P.19 – Programa de Monitoramento da Ictiofauna;
P.33 - Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial; e
P.34 - Programa de Gerenciamento e Controle de Usos Múltiplos do Reservatório.

Impacto 1.05 - Assoreamento de remansos e confluências

Impacto previsto nos contatos entre os ambientes lóticos e lênticos que serão formados com o reservatório,
ou seja, no contato entre o reservatório do AHE Tabajara (ambiente lêntico) e os afluentes do reservatório
(ambientes lóticos), principalmente nos tributários da margem esquerda do rio Ji-Paraná (mais antropizados).

Para monitorar e mitigar o impacto, o EIA propôs a execução dos seguintes programas ambientais:

P.01 – Programa de Gestão Ambiental;
P.04 - Programa de Supressão de Vegetação e Limpeza da Área do Reservatório;

M.04.1 - Controle das atividades de supressão de vegetação na área do reservatório, áreas de
apoio e caminhos de serviço;

P.09 - Programa de Monitoramento de Processos Erosivos e de Assoreamento;
P.11 - Programa de Monitoramento Hidrossedimentológico;
P.24 - Programa de Implantação da Área de Preservação Permanente do Reservatório – APP; e
P.25 - Programa de Recomposição Vegetal da APP do Reservatório.

Entende-se que o impacto foi descrito satisfatoriamente no EIA.

Impacto 1.06 - Retenção de sedimentos e alterações na geometria fluvial a jusante do barramento

A formação do reservatório poderá modificar o aporte de sedimentos provenientes da bacia hidrográfica para
jusante do barramento, resultando em processos erosivos e alterações na morfologia do canal.

Para monitorar e mitigar o impacto, o EIA propôs a execução dos seguintes programas ambientais:

P.01 - Programa de Gestão Ambiental;
P.09 - Programa de Monitoramento de Processos Erosivos e de Assoreamento; e
P.11 - Programa de Monitoramento Hidrossedimentológico.

O EIA destacou que a altura das soleiras das estruturas de geração e do vertedouro foram previstas em cotas
abaixo do nível do leito do rio, o que, segundo o Estudo, não favorece a formação de volume morto no
reservatório e também a formação de uma barreira ao fluxo de sedimentos. Apesar disso, deverá ocorrer a
retenção de parte da carga sólida transportada pelo rio, alterando assim o suprimento de sedimentos para o
segmento de jusante.

Entende-se que o impacto foi descrito satisfatoriamente no EIA.

C.1.02. Recursos hídricos subterrâneos

Impacto 2.01 - Risco de alteração da qualidade das águas subterrâneas

As águas subterrâneas estarão sujeitas a risco de contaminação em decorrência de infiltração de substâncias
contaminantes, particularmente na área ocupada pelo canteiro de obras. Incluem-se como contaminantes
efluentes domésticos derivados de instalações sanitárias, combustíveis e solventes, além de águas residuais
derivadas da operação de centrais de concreto.

Para monitorar e mitigar o impacto, o EIA propôs a execução dos seguintes programas ambientais:
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P.01 - Programa de Gestão Ambiental;
P.02 - Programa Ambiental para a Construção;

P.02.1 - Subprograma de Controle Ambiental das Obras;
P.02.2 - Subprograma de Gestão da Segurança do Trabalho;

P.03 - Programa de Recuperação das Áreas Degradadas;
P.08 - Programa de Monitoramento Hidrogeológico.

Entende-se que o impacto foi descrito satisfatoriamente no EIA.

Impacto 2.02 - Rebaixamento do lençol em decorrência das obras

As escavações obrigatórias provocarão o afloramento de água subterrânea no local de obras, o que resultará
na necessidade de bombeamento para manutenção da área ensecada. Esta atividade poderá causar o
rebaixamento do lençol freático no local.

Destaca-se que as principais escavações que ocorrerão para a execução do circuito hidráulico de geração
(tomada d’água e casa de força) poderão superar os 40 metros de profundidade.

Para monitorar e mitigar o impacto, o EIA propôs a execução dos seguintes programas ambientais:

P.01 – Programa de Gestão Ambiental; e
P.08 – Programa de Monitoramento Hidrogeológico.

O EIA registrou que o rebaixamento do lençol freático deverá ficar restrito ao espaço contíguo às escavações
obrigatórias, ou seja, junto ao eixo do AHE Tabajara, não interferindo no suprimento de água de
propriedades rurais lindeiras.

Entende-se que o impacto foi descrito satisfatoriamente no EIA.

Comentários e recomendações:

Recomenda-se que o empreendedor esclareça se o rebaixamento do lençol freático pode causar impactos
sobre a comunidade Dois de Novembro, situada muito próxima dos locais de obras do AHE Tabajara.

Impacto 2.03 - Elevação do nível do lençol freático após a formação do reservatório

A formação do reservatório resultará na elevação do nível do lençol freático em terrenos que compõem a
ADA e AID.

O EIA avaliou que a abrangência deverá ficar restrita a algumas dezenas de metros ao longo das margens do
futuro reservatório, em uma faixa de largura variável.

Este impacto possui uma relevância importante devido à recomendação apresentada no EIA de realocação da
população residente na Vila Tabajara. Segundo o EIA, após a formação do reservatório, o nível do lençol
freático na vila, situada sobre depósito fluvial, se manterá elevado, em condição semelhante à observada no
período das cheias naturais do rio Ji-Paraná, o que tende à inviabilizar a utilização de poços existentes, que
são a única fonte de abastecimento das moradias.

O EIA também destacou que não se espera que a potencial elevação do lençol freático ocorra extensivamente
em áreas situadas no Parque Nacional dos Campos Amazônicos, embora o próprio Estudo reconheça que
deverá ocorrer alteração da vegetação adjacente ao reservatório em virtude do efeito de borda e/ou elevação
do lençol freático.

Informou ainda esse impacto não ocorrerá dentro dos limites da Terra Indígena Tenharim-Marmelos,
considerando que o ponto do reservatório que mais se aproxima da TI distará cerca de 300 metros e situa-se
em drenagens de pequenas dimensões, o que deverá limitar o efeito da elevação do nível freático e sua
propagação em áreas adjacentes.

Para monitorar e mitigar o impacto, o EIA propôs a execução dos seguintes programas ambientais:
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P.01 – Programa de Gestão Ambiental;
P.08 – Programa de Monitoramento Hidrogeológico;
P.09 - Programa de Monitoramento de Processos Erosivos e de Assoreamento;

M.09.2 – Monitoramento das margens do reservatório; e
P.15 - Programa de Monitoramento da Flora.

Comentários e recomendações:

Na descrição deste impacto o EIA não explorou de forma satisfatória os prováveis efeitos negativos elevação
do nível do lençol freático sobre o Parque Nacional dos Campos Amazônicos (UC de proteção integral).
Neste sentido, recomenda-se que a revisão do EIA apresente maiores detalhes sobre os prováveis
rebatimentos negativos deste impacto sobre a referida UC.

O empreendedor deverá apresentar medidas de mitigação específicas para a fauna, considerando que este
impacto deverá ter rebatimentos negativos sobre este componente.

C.1.03. Relevo e solos

Impacto 3.01 - Indução de processos erosivos durante as obras

Alterações dos terrenos por intervenções necessárias à implantação das obras podem induzir novos processos
erosivos ou intensificar processos já existentes. As ações que possuem potencial para indução de processos
erosivos citados no EIA são os serviços de abertura de acessos e melhoramento dos existentes, supressão de
vegetação, terraplenagem da área do canteiro de obras, habilitação e utilização de áreas de apoio (áreas de
empréstimo, estoques, jazidas e bota-foras) e as escavações obrigatórias.

Para monitorar e mitigar o impacto, o EIA propôs a execução dos seguintes programas ambientais:

P.01 – Programa de Gestão Ambiental;
P.02 - Programa Ambiental para a Construção – PAC;

P.02.1 - Subprograma de Controle Ambiental das Obras;
P.03 – Programa de Recuperação de Áreas Degradadas;
P.04 – Programa de Supressão de Vegetação e Limpeza da Área do Reservatório;
P.09 - Programa de Monitoramento de Processos Erosivos e de Assoreamento;

M.09.1 – Identificação, qualificação e cadastro das áreas sujeitas a processos erosivos; e
P.12 - Programa de Monitoramento Limnológico e da Qualidade da Água.

Entende-se que o impacto foi descrito satisfatoriamente no EIA.

Impacto 3.02 - Risco de contaminação do solo durante as obras

O transporte, o armazenamento e a manipulação de produtos perigosos utilizados nas obras (combustíveis,
lubrificantes, tintas, vernizes e solventes) são atividades que potencializam os riscos de contaminação dos
solos.

O EIA registrou que todos os fatores ou atividades que implicam no risco de contaminação do solo e dos
recursos hídricos serão objeto de medidas de gerenciamento previstas para o canteiro de obras, e destacou
que todas as áreas de armazenamento e manipulação de lubrificantes, combustíveis e outros produtos serão
pavimentadas, contando com dispositivos de contenção de vazamentos.

Para monitorar e mitigar o impacto, o EIA propôs a execução dos seguintes programas ambientais:

P.01 – Programa de Gestão Ambiental;
P.02 - Programa Ambiental para a Construção – PAC;

P.02.1 - Subprograma de Controle Ambiental das Obras;
M.02.1.1 – Instruções de Controle Ambiental (ICAs);
M.02.1.3 – Treinamento Ambiental da Mão de Obra;
M.02.1.4 – Elaboração de Planos de Resposta a Emergências;

P.08 - Programa de Monitoramento Hidrogeológico;
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M.08.1 – Monitoramento hidrogeológico;
M.08.3 – Coleta de amostras e análises químicas das águas subterrâneas;

P.30 - Programa de Educação Ambiental; e
M.30.2 - Atividades para os Trabalhadores.

Entende-se que o impacto foi descrito satisfatoriamente no EIA.

Impacto 3.03 - Instabilização de margens e indução de processos erosivos no reservatório durante a
operação

A formação do reservatório poderá induzir processos erosivos nas margens, em setores mais susceptíveis
situados na porção mais larga do reservatório, onde a formação de ondas é significativamente mais efetiva se
comparada aos demais segmentos.

O EIA identificou que a maior parte das bordas do reservatório estará situada em áreas de “fraca” (margem
direita) e “fraca a moderada” (margem esquerda) suscetibilidade à erosão. As áreas com “moderada”
susceptibilidade à erosão ocorrem entre o igarapé Mombaquinha e o igarapé Quatá, e em uma área a jusante
da foz do rio Machadinho, porém em trechos em que a largura do reservatório é menos favorável à
ocorrência de ondas.

Para monitorar e mitigar o impacto, o EIA propôs a execução dos seguintes programas ambientais:

P.01 - Programa de Gestão Ambiental;
P.09 - Programa de Monitoramento de Processos Erosivos e de Assoreamento;
P.15 - Programa de Monitoramento da Flora;
P.24 - Programa de Implantação da Área de Preservação Permanente do Reservatório – APP;
P.25 - Programa de Recomposição Vegetal da APP do Reservatório; e
P.33 - Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial – PACUERA.

Entende-se que o impacto foi descrito satisfatoriamente no EIA.

Impacto 3.04 - Criação de áreas úmidas permanentes

A formação do reservatório poderá resultar na criação de áreas úmidas permanentes, distintas das planícies
aluviais existentes na calha do rio Ji-Paraná e de seus afluentes.

As áreas úmidas poderão apresentar as seguintes características: áreas alagadas rasas, com lâmina d’água de
profundidade igual ou inferior a 1 metro; e áreas externas ao reservatório, com solo saturado de água pela
proximidade da lâmina d’água.

O EIA destacou que não se espera que a formação de áreas úmidas permanentes se prologue até a Terra
Indígena Tenharim-Marmelos, já que o limite da TI está situada a uma distância de cerca de 300 metros do
reservatório e em cota altimétrica superior ao NA Máximo Normal de operação.

Para monitorar e mitigar o impacto, o EIA propôs a execução dos seguintes programas ambientais:

P.01 – Programa de Gestão Ambiental;
P.08 - Programa de Monitoramento Hidrogeológico;
P.09 - Programa de Monitoramento de Processos Erosivos e de Assoreamento;
P.15 - Programa de Monitoramento da Flora; e
P.33 - Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial – PACUERA.

Comentários e recomendações:

Na descrição deste impacto o EIA não explorou os prováveis efeitos negativos da formação de áreas úmidas
permanentes sobre o Parque Nacional dos Campos Amazônicos (UC de proteção integral). Neste sentido,
recomenda-se que a revisão do EIA apresente maiores detalhes sobre os prováveis rebatimentos negativos
deste impacto sobre a referida UC.
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O empreendedor deverá apresentar medidas de mitigação específicas para a fauna, considerando que este
impacto deverá ter rebatimentos negativos sobre este componente.

Impacto 3.05 - Risco de ocorrência de sismos desencadeados por reservatório

A formação do reservatório pode induzir o desencadeamento de sismos induzidos decorrentes de esforços do
peso da massa d’água e de complexos processos de alteração de pressões de fraturas em rochas subjacentes
ao reservatório.

Para monitorar e mitigar o impacto, o EIA propôs a execução dos seguintes programas ambientais:

P.07 - Programa de Monitoramento Sismológico; e
M.07.1 - Monitoramento sismológico.

Entende-se que o impacto foi descrito satisfatoriamente no EIA.

Impacto 3.06 - Perda de solos com aptidão agrícola

A formação do reservatório e o estabelecimento da APP associada ao empreendimento resulta na
substituição do uso e ocupação do solo, tanto em função da presença da massa d’água, quanto em função de
aspectos legais. A implantação das estruturas permanentes, de áreas de apoio e a abertura de vias de acesso
também implicam na perda terras agricultáveis.

Para monitorar e mitigar o impacto, o EIA propôs a execução dos seguintes programas ambientais:

P.01 – Programa de Gestão Ambiental;
P.28 - Programa de Compensação pelas Perdas de Terras e Deslocamento Compulsório da População;
P.29 - Programa de Comunicação Social e Relações Comunitárias;
P.33 - Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial – PACUERA; e
P.34 - Programa de Gerenciamento e Controle de Usos Múltiplos do Reservatório.

O EIA ressaltou, conforme registrado no diagnóstico, que maior parte das terras localizadas na ADA não
apresentam aptidão “boa” para usos agrícolas.

Entende-se que o impacto foi descrito satisfatoriamente no EIA.

C.1.04. Clima e qualidade do ar

Impacto 4.01 - Alteração na qualidade do ar durante as obras

As obras do AHE Tabajara poderão ocasionar o aumento de material particulado em suspensão e aumento de
emissões decorrentes da queima de combustíveis (gasolina e óleo diesel).

Sobre este impacto, destaca-se a rodovia RO-133 (que ligará o empreendimento à sede urbana de
Machadinho D’Oeste), em razão do incremento do tráfego de veículos e a consequente ressuspensão de
material particulado (poeira), causando incomodo aos usuários desta rodovia não pavimentada.

Para monitorar e mitigar o impacto, o EIA propôs a execução dos seguintes programas ambientais:

P.01 – Programa de Gestão Ambiental; e
P.02 – Programa Ambiental para a Construção – PAC.

Entende-se que o impacto foi descrito satisfatoriamente no EIA.

Impacto 4.02 - Alterações no clima local

A formação do reservatório do AHE Tabajara e a consequente inundação de áreas antes ocupadas por
cobertura vegetal podem provocar alterações locais nas taxas de transferência de umidade, calor e de ventos.
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De acordo com o EIA, não são esperados efeitos sobre o regime de precipitação. O processo de evaporação e
ascendência do ar aquecido do reservatório não deve ocorrer em intensidade suficiente para formar
nebulosidade e precipitação.

Para monitorar e mitigar o impacto, o EIA propôs a execução dos seguintes programas ambientais:

P.06 - Programa de Monitoramento Climatológico;
M.06.1 – Monitoramento climatológico; e

P.33 - Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial – PACUERA.

Entende-se que o impacto foi descrito satisfatoriamente no EIA.

C.1.05. Patrimônio paleontológico

Impacto 5.01 - Risco de perda de sítios paleontológicos

As atividades apresentadas pelo EIA que podem resultar no risco de perda de sítios paleontológicos
envolvem os serviços de escavação e terraplenagem na área de implantação do barramento, do canteiro de
obras, das áreas de apoio e a própria formação do reservatório.

Conforme o EIA, os terrenos sustentados por rochas do embasamento cristalino e da Formação Palmeiral não
apresentam potencial fossilífero, contudo há possibilidade de ocorrência de fósseis nos sedimentos dos
terraços e das planícies, que são terrenos que ocupam parte importante da área diretamente afetada pelas
obras.

Para monitorar e mitigar o impacto, o EIA propôs a execução dos seguintes programas ambientais:

P.01 - Programa de Gestão Ambiental;
P.23 - Programa de Investigação, Monitoramento e Salvamento do Patrimônio Fossilífero; e
P.30 - Programa de Educação Ambiental.

Entende-se que o impacto foi descrito satisfatoriamente no EIA.

5.2 Meio Biótico

C.2.01. Cobertura Vegetal

Impacto 6.01 - Redução da cobertura vegetal

A redução da cobertura vegetal nativa é o impacto mais significativo em termos espaciais na área do futuro
reservatório. Considerando o enchimento no mês de março (cenário considerado o mais favorável ao
enchimento, segundo a modelagem da qualidade da água) devem ser removidos 4.513 hectares.

A perda de cobertura vegetal se dará principalmente entre o barramento e a cachoeira Caldeirão do Inferno (a
jusante da Vila Tabajara), assim como nas regiões dos futuros braços nos igarapés Preto, Candelária e do
Cajueiro. A montante da cachoeira Caldeirão do Inferno até o extremo de montante do reservatório, o
alagamento ficará limitado praticamente à calha do rio e de alguns tributários, além de parte das planícies de
inundação.

Destacou-se também que praticamente todas as atuais ilhas existentes no trecho do rio Ji-Paraná a ser afetado
serão alagadas total ou parcialmente, causando a perda da cobertura vegetal nestes ambientes.

Dentre as formações vegetais a serem afetadas com o alagamento do futuro reservatório, as populações de
Weddellina squamulosa Tul. (Podostemaceae) foi destacada, pois essa espécie tem importância na
alimentação da fauna silvestre.

Uma nova estrada de acesso que permitirá o acesso ao canteiro de obras deverá ser construída. Ao fim da
fase construtiva essa via será utilizada como acesso à usina e como via de ligação entre a Vila Tabajara e a
localidade de Dois de Novembro. A maior parte do traçado encontra-se em áreas com cobertura florestal
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nativa, com considerável necessidade de supressão de formações florestais e consequente redução da
cobertura vegetal nativa.

Tendo em vista as frentes de desmatamento, poderá ser necessária a abertura de outros acessos, além dos
existentes, o que poderá gerar necessidade supressão vegetal.

Além da supressão vegetação nativa, poderão existir intervenções em áreas antropizadas, onde pode haver
necessidade de supressão de capoeiras de vegetação secundária. Nestas áreas também existe a possibilidade
de supressão de indivíduos arbóreos nativos isolados como principalmente o Babaçu - Attalea speciosa, Inajá
- Attalea maripa, Tucumã – Astrocaryum aculeatum e a Castanheira - Bertholletia excelsa.

Para monitorar, mitigar e/ou compensar o impacto, foi proposta a execução dos seguintes programas
ambientais:

P.01 – Programa de Gestão Ambiental;
P.02 – Programa Ambiental para a Construção – PAC;
P.02.1 – Subprograma de Controle Ambiental das Obras;
P.04 – Programa de Supressão de Vegetação e Limpeza da Área do Reservatório;
P.14 - Programa de Resgate de Germoplasma e Operacionalização de Viveiro de Mudas;
P.15 – Programa de Monitoramento da Flora;
P.16 – Programa de Afugentamento, Resgate e Salvamento Científico da Fauna Terrestre;
P.24 – Programa de Implantação da Área de Preservação Permanente do Reservatório;
P.25 – Programa de Recomposição Vegetal da Área de Preservação Permanente do Reservatório;
P.26 – Programa de Compensação Ambiental – Unidade de Conservação;
P.33 – Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial –PACUERA;
P.34 – Programa de Gerenciamento e Controle de Usos Múltiplos do Reservatório.

Devido à extensão em que haverá redução da cobertura vegetal nativa, pode-se considerar que se trata de um
dos principais impactos do empreendimento. Trata-se de um impacto resultante negativo, de incidência
direta, permanente, e de manifestação imediata. Sua abrangência geográfica é restrita à área de intervenção
para implantação do empreendimento, ainda que seus efeitos indiretos possam extrapolar este limite. É um
impacto irreversível, considerado como de alta importância e alta magnitude, apresenta caráter sinérgico e
cumulativo.

Impacto 6.02 - Perda de indivíduos de espécies protegidas e/ou ameaçadas de extinção

A implantação e operação do AHE Tabajara e de toda infraestrutura de apoio necessária às obras envolverão
a supressão ou alagamento de variadas formações vegetais nativas originais e secundárias. De acordo com os
levantamentos fitossociológico e florístico realizados para o diagnóstico da vegetação, nas áreas de
intervenção do empreendimento poderão ocorrer indivíduos de espécies consideradas ameaçadas de
extinção.

Dos 964 táxons identificados até o nível de espécie (incluindo as morfoespécies classificadas como cf. ou
aff.), 47 táxons são citados com algum grau de ameaça de extinção nas listas oficiais consultadas. Destes, 06
táxons (Mauritia carana, Etaballia dubia, Machaerium ferox, Lecythis barnebyi, Virola parvifolia e Virola
surinamensis) foram registrados exclusivamente dentro da área do futuro reservatório.

As espécies Bertholletia excelsa, Swietenia macrophylla e Hevea ssp., as quais possuem legislação específica
(Decreto Federal Nº 5.975/2006, Decreto Federal Nº 4.722/2003 e Decreto Federal 6.472/2008, também
foram registradas em formações vegetais dentro e fora do futuro reservatório.

Para monitorar, mitigar e/ou compensar o impacto, foi proposta a execução dos seguintes programas
ambientais:

P.01 – Programa de Gestão Ambiental;
P.02 – Programa Ambiental para a Construção – PAC;
P.02.1 – Subprograma de Controle Ambiental das Obras;
P.04 – Programa de Supressão de Vegetação e Limpeza da Área do Reservatório
P.14 – Programa de Salvamento de Germoplasma Vegetal e Implantação de Viveiro de Mudas;

Á
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P.25 – Programa de Recomposição Vegetal da Área de Preservação Permanente do Reservatório;
P.26 – Programa de Compensação Ambiental – Unidade de Conservação.

O impacto potencial “Perda de indivíduos de espécies protegidas e/ou ameaçadas de extinção” foi
considerado como impacto resultante negativo, de alta importância, de ocorrência certa, de baixa magnitude.
É parcialmente reversível, de longo prazo, cumulativo e sinérgico.

Impacto 6.03 - Fragmentação e/ou alteração da conectividade entre remanescentes de vegetação nativa
adjacente

O estabelecimento do futuro reservatório e barramento do AHE Tabajara, além de sua infraestrutura de apoio
às obras, causará a fragmentação da vegetação nativa remanescente da AID ou a intensificação da
fragmentação já existente, bem como o isolamento ou alteração da conectividade entre os contínuos de
vegetação nativa, atualmente isolados ou não.

Em virtude da configuração da futura área de alagamento, a qual ficará concentrada no entorno da atual calha
do rio Ji-Paraná, e o fato da existência de grandes contínuos de vegetação nativa em ambas as margens neste
trecho, foi afirmado que: “a fragmentação da vegetação remanescente neste trecho ocorrerá com a formação
de algumas ilhas de variados tamanhos ao longo do futuro reservatório. No entanto, haverá alteração da
conectividade entre os futuros remanescentes a serem formados com o alagamento dos braços do igarapé
Preto, na margem direita e parte pertencentes ao PARNA dos Campos Amazônicos; e do igarapé
Candelária, na margem esquerda, configurando uma importante barreira física entre estes ambientes”.

No caso dos futuros braços dos igarapés Preto e Candelária foi ressaltado que: a conectividade física tende a
ser mantida precariamente em virtude da existência dos contínuos de vegetação nativa. No entanto, por
estarem em sua maior parte fora de áreas protegidas, estão sujeitas ao desmatamento inerente da atividade
agropecuária da região.

Em virtude da maior área de alagamento com perda da cobertura vegetal nativa no trecho próximo ao
barramento, haverá o distanciamento entre os remanescentes de vegetação nativa da margem direita em
relação aos da margem esquerda, configurando uma barreira física entre estes ambientes.

Em longo prazo, a fragmentação e/ou alteração da atual conectividade entre contínuos de vegetação nativa
podem resultar em efeitos indiretos sobre as formações vegetais remanescentes, com possíveis modificações
de sua diversidade, composição florística e estrutura.

Para monitorar, mitigar e/ou compensar o impacto, foi proposta a execução dos seguintes programas
ambientais:

P.01 – Programa de Gestão Ambiental;
P.04 – Programa de Supressão de Vegetação e Limpeza da Área do Reservatório;
P.15 – Programa de Monitoramento da Flora;
P.24 – Programa de Implantação da Área de Preservação Permanente do Reservatório;
P.25 – Programa de Recomposição Vegetal da Área de Preservação Permanente do Reservatório;
P.26 – Programa de Compensação Ambiental – Unidade de Conservação.

O impacto foi considerado negativo, de média magnitude, média importância, indireto, de longo prazo ou
permanente, parcialmente reversível, sinérgico e cumulativo.

Impacto 6.04 - Alteração da vegetação remanescente adjacente em virtude do efeito de borda e/ou
elevação do lençol freático

O enchimento do reservatório do AHE Tabajara poderá provocar a elevação do lençol freático no seu entorno
em diferentes intensidades e situações locais. As alterações nas condições ambientais provocadas por essa
alteração podem ocasionar alterações na vegetação nativa remanescente no entorno do reservatório,
incluindo áreas pertencentes ao Parque Nacional dos Campos Amazônicos.

Todos os componentes ecossistêmicos da região têm potencial de serem afetados, desde os estratos inferiores
até os superiores, e apenas plantas dotadas de adaptações específicas para as novas situações ambientais é
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que têm maiores chances de sobrevivência. Em curto prazo, provavelmente haverá mortalidade significativa
de espécies não adaptadas às novas condições estabelecidas, e, em médio e longo prazo, é provável que haja
substituição por espécies adaptadas às novas condições ambientais, proporcionando o desenvolvimento ou
estabelecimento de uma outra formação vegetal nestes locais.

Além da elevação do lençol freático, após a supressão ou alagamento do reservatório, as formações florestais
do seu entorno estarão sujeitas a alterações decorrentes do efeito de borda, com possíveis alterações na
composição florística e estrutural da floresta afetada. Foi citado que: “Em ambos os casos, as mudanças
esperadas de curto, médio e longo prazo, poderão levar até a total substituição por outros tipos de
vegetação mais adaptados a uma nova condição ambiental e colonizados por comunidades botânicas
específicas.”

Para monitorar, mitigar e/ou compensar o impacto, foi proposta a execução dos seguintes programas
ambientais:

P.01 – Programa de Gestão Ambiental;
P.04 – Programa de Supressão de Vegetação e Limpeza da Área do Reservatório;
P.08 – Programa de Monitoramento Hidrogeológico;
P.09 – Programa de Monitoramento de Processos Erosivos e de Assoreamento;
P.15 – Programa de Monitoramento da Flora;
P.24 – Programa de Implantação da Área de Preservação Permanente do Reservatório;
P.25 – Programa de Recomposição Vegetal da Área de Preservação Permanente do Reservatório;
P.26 – Programa de Compensação Ambiental – Unidade de Conservação.

Avaliou-se que os efeitos resultantes deste impacto serão: negativo; irreversíveis; induzidos no médio prazo;
de longo prazo ou permanente, quanto à duração; e de média magnitude e importância.

Comentários e recomendações:

O empreendedor deverá abordar de forma distintas os impactos sobre a vegetação remanescente adjacente
causadas pelo efeito de borda e elevação do lençol freático, considerando que estes impactos resultam em
alterações diferentes e requerem medidas diferentes.

Impacto 6.05 - Ampliação do risco de ocorrência de incêndios na vegetação remanescente adjacente

O AHE Tabajara está localizado em uma região com alto índice pluviométrico e umidade ambiente, o que
reduz os riscos de incêndio na vegetação. Contudo, as formações vegetais remanescentes no entorno das
obras podem se tornar mais vulneráveis a esse tipo de ocorrência durante as obras de implantação e na
operação do empreendimento, principalmente nos períodos de estiagem.

Durante a implantação do empreendimento, o risco de ocorrência de incêndios pode ser aumentado devido
ao maior trânsito de máquinas, equipamentos e trabalhadores em áreas de vegetação, anteriormente pouco
visitadas e não sujeitas a este tipo de ação. Isto se deve à possibilidade de incêndios acidentais,
principalmente nas etapas iniciais de limpeza de terreno e supressão, decorrentes de motores desregulados de
máquinas e veículos ou práticas inadequadas por funcionários envolvidos com as obras.

A operação do empreendimento tende a não proporcionar situações de aumento do risco de ocorrência de
incêndios nas formações vegetais remanescentes do entorno. Exceção apenas à LT que escoará a energia do
AHE Tabajara, ao longo da qual existe a possibilidade remota de início de incêndios provocados por
descargas elétricas acidentais.

Além destes aspectos, durante a implantação e operação do empreendimento, poderá haver um incremento
no risco de ocorrência de incêndios na vegetação do entorno, em decorrência da facilidade de acesso a
terceiros, em áreas antes inacessíveis ou de difícil acesso por vias terrestres ou fluviais.

As formações vegetais existentes ao longo da margem esquerda do rio Ji-Paraná, deverão se tornar mais
vulneráveis às ações de terceiros (devido à maior antropização e facilidade de acesso terrestre já existente
nesta margem) e sujeitos ao aumento do risco de ocorrência de incêndios que os futuros remanescentes da



28/03/2022 14:14 SEI/IBAMA - 7948435 - Parecer Técnico

https://sei.ibama.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=9045799&infr… 154/203

margem direita, mais isolados geograficamente e inicialmente mais protegidos pela existência do PARNA
dos Campos Amazônicos.

Para monitorar, mitigar e/ou compensar o impacto, foi proposta a execução dos seguintes programas
ambientais:

P.01 – Programa de Gestão Ambiental;
P.02 – Programa Ambiental para a Construção – PAC;
P.02.1 – Subprograma de Controle Ambiental das Obras;
P.04 – Programa de Supressão de Vegetação e Limpeza da Área do Reservatório;
P.24 – Programa de Implantação da Área de Preservação Permanente do Reservatório – APP;
P.25 – Programa de Recomposição Vegetal da APP do Reservatório;
P.26 – Programa de Compensação Ambiental – Unidade de Conservação;
P.30 – Programa de Educação Ambiental;
P.33 – Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial –PACUERA;
P.34 – Programa de Gerenciamento e Controle de Usos Múltiplos do Reservatório.

Os efeitos resultantes do impacto foram considerados: negativos, indiretos, de longo prazo ou permanentes
quanto à duração, de média importância e baixa magnitude.

Impacto 6.06 - Risco de indução da exploração da vegetação remanescente adjacente com a construção
de novos acessos terrestres

Nas áreas em que há previsão de abertura ou melhora dos acessos para as obras de implantação do
empreendimento haverá a criação, facilitação ou intensificação do acesso de terceiros às áreas com vegetação
nativa atualmente isoladas ou de difícil acesso. Fato que pode induzir a exploração dos recursos madeireiros
e/ou não-madeireiros dessas formações, bem como induzir à ocupação antrópica de novas áreas antes
isoladas e com difícil escoamento da produção agrícola, causando novos desmatamentos. O problema pode
ser intensificado pela possível chegada de migrantes de outras regiões, atraídos pelas oportunidades de
emprego que o empreendimento propiciará, e que podem vir a se instalar na região.

Dado o potencial das formações florestais, principalmente das florestas de “terrafirme”, que possuem
madeiras para serraria e das formações savânicas, que têm potencial para produção de lenha e uso medicinal,
o estudo aponta que nestas áreas seja mais frequente o risco de indução da exploração extrativa dos recursos
madeireiros.

As formações florestais existentes na margem esquerda já tiveram seus principais recursos madeireiros
explorados, devido à maior antropização e existência de uma rede precária de “ramais” de acesso terrestre na
margem esquerda do rio Ji-Paraná. A melhoria ou criação de novos acessos às poucas áreas ainda não
exploradas pode intensificar a exploração.

Foi destacado que: “a proximidade da RESEX Rio Preto Jacundá com o traçado da estrada de acesso às
obras, cuja construção ampliará a possibilidade de acesso a áreas com formações florestais preservadas,
ampliando assim o potencial de antropização.”

Na margem direita do rio Ji-Paraná concentra-se a maior parte das formações vegetais nativas ainda não
exploradas, principalmente dentro dos limites do PARNA dos Campos Amazônicos e da Terra Indígena
Tenharim-Marmelos. Tais formações podem despertar maior interesse de exploração extrativa de recursos
madeireiros e/ou não-madeireiros. Com a formação do reservatório haverá a possibilidade de acesso fluvial a
áreas hoje isoladas, com destaque para os braços de reservatório. Esta nova condição de acesso pode
potencializar o interesse e riscos de exploração extrativa e antropização.

Para monitorar, mitigar e/ou compensar o impacto, foi proposta a execução dos seguintes programas
ambientais:

P.01 – Programa de Gestão Ambiental;
P.02 – Programa Ambiental para a Construção – PAC;
P.02.1 – Subprograma de Controle Ambiental das Obras;
P.04 – Programa de Supressão de Vegetação e Limpeza da Área do Reservatório;
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P.15 – Programa de Monitoramento da Flora;
P.26 – Programa de Compensação Ambiental – Unidade de Conservação;
P.30 – Programa de Educação Ambiental;
P.33 – Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial –PACUERA;
P.35 – Programa de Gerenciamento e Controle de Usos Múltiplos do Reservatório.

Avaliou-se que o impacto é negativo, indireto, podendo ocorrer nas fases de construção e de operação, com
ocorrência certa e de duração de longo prazo ou permanente, uma vez que o “risco” se manterá
independentemente das ações de controle.

C.2.02. Fauna e organismos aquáticos

Impacto 7.01 - Redução da qualidade do habitat durante as obras

O EIA considerou que este impacto se relaciona às intervenções nos terrenos marginais ao rio e no próprio
corpo d’água, decorrentes da implantação do empreendimento. Estão previstas a remoção da cobertura
vegetal, escavações, implantação de ensecadeiras para desvio do rio, entre outras.

Indicou que estas intervenções podem resultar no aumento do suprimento de sedimentos transportados pelo
rio Ji-Paraná, com consequente alteração da qualidade da água, acarretando perda da qualidade do habitat de
diversos organismos aquáticos. Podem, desta forma, ocorrer alterações na distribuição e nas abundâncias
destas comunidades.

Especificamente em relação à supressão da vegetação ciliar, o EIA indica que espera-se a redução ou
indisponibilização da oferta de recursos alimentares alóctones, como material vegetal e invertebrados
terrestres, para a ictiofauna.

Propôs as seguintes medidas para prevenção e controle deste impacto:

P.01 - Programa de Gestão Ambiental
P.02 - Programa Ambiental para a Construção – PAC
P.12 - Programa de Monitoramento Limnológico e da Qualidade da Água

M.12.1 - Monitoramento da qualidade da água
M.12.2 - Monitoramento de fitoplâncton, zooplâncton e bentos

P.26 - Programa de Compensação Ambiental – Unidade de Conservação

Avaliou este impacto como: negativo; com abrangência na AIA; presente na fase de Construção; direto;
imediato; termina ao fim da ação; reversibilidade total; alta probabilidade de ocorrência; média importância;
média magnitude; não cumulativo e sinérgico.

Comentários e recomendações:

Considera-se que alguns efeitos causados pela supressão da vegetação ciliar não são reversíveis e não
terminam ao fim da ação dos impactos. Sendo assim, a descrição deste impacto deve ser revista. Deve
também ser reavaliado em função das complementações solicitadas para o diagnóstico.

O impacto também não descreveu de forma precisa o efeito das intervenções sobre a fauna aquática e semi-
aquática.

Impacto 7.02 - Aprisionamento de peixes e vertebrados semiaquáticos nas áreas ensecadas

O EIA considerou que a implantação das ensecadeiras de montante e de jusante no rio Ji-Paraná poderá
acarretar no aprisionamento de peixes num curto trecho do rio delimitado entre as ensecadeiras. Neste local,
será formado um espaço restrito com alguma acumulação de água que, em razão do lançamento de material
argiloso, deverá apresentar alta turbidez.

Sendo assim, no trecho ensecado, observou que poderá ocorrer o aprisionamento de indivíduos da ictiofauna
e de algumas espécies de vertebrados de hábitos semiaquáticos (quelônios e crocodilianos).
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Como mitigação, o EIA indicou o resgate dos indivíduos aprisionados. Alertou, contudo, que é possível que
ocorram perdas de alguns exemplares que podem não sobreviver à ação do resgate ou ao tempo de
confinamento.

Propôs as seguintes medidas para prevenção e controle deste impacto:

P.01 - Programa de Gestão Ambiental;
P.02 - Programa Ambiental para a Construção – PAC;
P.16 - Programa de Afugentamento, Resgate e Salvamento Científico da Fauna Terrestre;
P.18 - Programa de Resgate de Peixes nas Áreas Ensecadas e Turbinas;

M.18.1 - Plano de Resgate da Ictiofauna;
P.26 - Programa de Compensação Ambiental – Unidade de Conservação.

Avaliou este impacto como: negativo; com abrangência na ADA; presente na fase de Construção; direto;
imediato; termina ao fim da ação; reversibilidade total; alta probabilidade de ocorrência; média importância;
baixa magnitude; não cumulativo e não sinérgico.

Impacto 7.03 - Redução da qualidade do habitat a jusante do barramento durante o enchimento

O EIA indicou que a redução das vazões a jusante do barramento resultará na alteração da velocidade da
água, na profundidade do escoamento e no transporte de material sólido. Associada a estas mudanças
poderão ocorrer alterações na qualidade da água. Tanto a menor disponibilidade de água no sistema fluvial a
jusante, como as alterações físico-químicas da água decorrentes, configuram uma redução da qualidade do
habitat das comunidades aquáticas durante o enchimento do reservatório.

Afirmou, ainda, que existe a possibilidade de formação de poções de água acumulada ao longo do leito
irregular do trecho a jusante, levando ao aprisionamento de peixes. Assim, poderá ocorrer mortandade de
indivíduos da ictiofauna, devido à baixa profundidade, alta evaporação da água e a pouca oferta de alimentos
nestes pontos de aprisionamento.

Este impacto, segundo o Estudo, ocorrerá com maior intensidade no trecho entre o barramento e o rio Juruá,
cuja foz está situada a 10 quilômetros do eixo do AHE Tabajara.

Propôs as seguintes medidas para controle deste impacto:

P.01 - Programa de Gestão Ambiental;
P.12 - Programa de Monitoramento Limnológico e da Qualidade da Água;

M.12.1 - Monitoramento da qualidade da água;
P.18 - Programa de Resgate de Peixes nas Áreas Ensecadas e em Turbinas;
P.26 - Programa de Compensação Ambiental – Unidade de Conservação.

Avaliou este impacto como: negativo; com abrangência na AII; presente na fase de Construção; direto;
imediato; duração por longo prazo; reversibilidade parcial; probabilidade certa de ocorrência; alta
importância e magnitude; cumulativo e sinérgico.

Impacto 7.04 - Alteração na dinâmica de deslocamento da ictiofauna em decorrência da implantação
do barramento

Segundo o EIA, as ações que iniciarão efetivamente o início do processo de alteração na dinâmica de
deslocamento da ictiofauna vinculam-se inicialmente a implantação das ensecadeiras de jusante e de
montante no leito do rio Ji-Paraná. Para os indivíduos não aprisionados, posicionados tanto a montante como
a jusante das ensecadeiras, o deslocamento será inviabilizado pelo canal natural.

Posteriormente, com a construção da barragem, consolidam-se as intervenções que implicarão nas
modificações da dinâmica de deslocamento da ictiofauna, em especial das espécies que reconhecidamente
migram rio acima para a desova.

Considerando os dados apresentados no diagnóstico, foi possível identificar a presença de migradores acima
e abaixo da Cachoeira São Vicente (local do eixo proposto). Em relação especificamente aos grandes bagres
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migradores, o diagnóstico ressalta as baixas abundâncias destas espécies entre a ictiofauna amostrada e a
escassez de dados fornecidos pelos pescadores. Com isso, foi possível inferir que os grandes bagres utilizam
a região sem, contudo, serem dependentes do rio Ji-Paraná para manutenção de suas populações.

Os resultados do diagnóstico não permitiram identificar a existência de isolamento geográfico das espécies
migradoras, produzido pela Cachoeira São Vicente. Contudo, o EIA aponta a importância em investigar
geneticamente a estrutura populacional destas espécies, para confirmar a ausência de isolamento geográfico e
para a tomada de decisão sobre a definição por um dispositivo de transposição de peixes no barramento do
AHE Tabajara.

Sendo assim, o EIA indicou que a decisão pela construção de um dispositivo de transposição seria
recomendada somente se não fosse identificada isolamento populacional entre montante e jusante da
Cachoeira São Vicente e/ou na hipótese de não utilização dos tributários como alternativa para a
continuidade das espécies.

Propôs as seguintes medidas para o controle e mitigação do impacto:

P.01 - Programa de Gestão Ambiental;
P.19 – Programa de Monitoramento de Ictiofauna;
P.20 - Programa de Transposição de Ictiofauna;
P.26 - Programa de Compensação Ambiental – Unidade de Conservação.

Avaliou este impacto como: negativo; com abrangência regional; presente na fase de Operação; direto;
induzido no curto prazo; duração por longo prazo; irreversível; probabilidade certa de ocorrência; alta
importância e magnitude; cumulativo e sinérgico.

Comentários e recomendações:

Considerando que, como mencionado na descrição do impacto, este se inicia com a implantação das
ensecadeiras, deve-se incluir a Fase de Construção em sua descrição e na matriz de impacto.

Este impacto deve ser reavaliado em função das complementações solicitadas para o diagnóstico.

Impacto 7.05 - Alterações nas populações de peixes no rio Ji-Paraná na fase de operação

O EIA afirmou que a implantação do AHE Tabajara poderá implicar em efeitos capazes de alterar a dinâmica
populacional das espécies de peixes, especialmente em relação à composição da comunidade e aos ciclos
reprodutivos migratórios. Em um ambiente represado, principalmente nos primeiros anos de formação do
reservatório, observa-se a alteração na abundância de espécies, algumas vezes levando a eliminação local de
algumas espécies. Em contrapartida, outras espécies poderão encontrar situações favoráveis e proliferarem.

Na Fase de Operação, segundo o Estudo, a montante do barramento do AHE Tabajara é esperada a perda de
áreas fontes de recursos alimentares e de importância para a reprodução de diversas espécies de peixes, como
as lagoas marginais e tributários, localizados na cota de inundação do reservatório. Como é sabido, esses
ambientes, especialmente as lagoas, são utilizados por muitas espécies como área de alimentação, abrigo e
berçário natural. O Diagnóstico indica a possibilidade de que as espécies dependentes desse tipo de ambiente
para alimentação, reprodução e desenvolvimento migrem para áreas a montante do reservatório e utilizem as
lagoas marginais e tributários existentes nesta região.

O Diagnóstico também indica a possibilidade de que as populações localizadas a jusante do barramento,
possam utilizar as lagoas marginais e tributários existentes como rota alternativa para a reprodução.

O EIA indicou que as espécies de interesse comercial (com exceção de Laemolyta taeniata) e as ameaçadas
de extinção tem ampla distribuição, não estando restritas ao habitat de montante, impactado com a formação
do reservatório. O EIA, na descrição deste impacto, afirma que nos pedrais mais próximos ao eixo, que serão
permanentemente afogados após o enchimento do reservatório, não foram identificadas espécies endêmicas
associadas.

Propôs as seguintes medidas para o controle e mitigação deste impacto:
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P.01 - Programa de Gestão Ambiental
P.19 – Programa de Monitoramento de Ictiofauna
P.20 - Programa de Transposição de Ictiofauna
P.26 - Programa de Compensação Ambiental – Unidade de Conservação

Avaliou este impacto como: negativo; com abrangência na AII; presente na fase de Operação; direto;
induzido no médio prazo; duração por longo prazo; irreversível; alta probabilidade de ocorrência,
importância e magnitude; cumulativo e sinérgico.

Comentários e recomendações:

Conforme já mencionado na análise do diagnóstico da ictiofauna, as coletas em pedrais foram consideradas
insuficientes e as informações sobre as espécies com identificação taxonômica indefinida, protegidas,
coletadas em pedrais ou importantes para a biodiversidade (como os rivulídeos) precisam ser
complementadas. Desta forma, a descrição deste impacto deve ser confrontada com as complementações
solicitadas, principalmente em relação à afirmação de que as espécies coletadas nos pedrais não são
endêmicas deste biótopo.

C.2.03. Fauna terrestre

Impactos 8.01 - Perturbação e afugentamento da fauna silvestre durante as obras e 8.02 - Óbito e fuga
de animais durante as atividades de desmatamento e durante o enchimento do reservatório

Os impactos 8.01 e 8.02 serão analisados conjuntamente por parecerem ter aspectos de sua descrição
sobrepostos, gerando confusão ao leitor. O impacto 8.01 (Perturbação e afugentamento da fauna silvestre
durante as obras) descreve a perturbação e afugentamento da fauna em decorrência das atividades
construtivas e de supressão de vegetação (aumento de ruídos, alteração da luminosidade e aumento na
movimentação de pessoas). Já o impacto 8.02 (Óbito e fuga de animais durante as atividades de
desmatamento e durante o enchimento do reservatório) se sobrepõe ao primeiro, aos citar, além dos óbitos e
impactos do enchimento do reservatório, o afugentamento de fauna devido à supressão

Apesar do texto não deixar claro, pôde-se depreender que o impacto 8.01 seria mais focado nas perturbações
causadas pelas atividades (ruídos, luz, movimentação) do que na atividade em si (supressão). A descrição do
impacto deveria deixar tais aspectos claros. Adicionalmente, o impacto é descrito como limitado à fase de
construção, no entanto o mesmo ocorre, ainda que em menor magnitude, também durante toda a operação da
usina, uma vez que a operação da UHE ocasiona fluxo de trabalhadores, eventuais ruídos e luzes constantes
nas instalações da UHE.

O texto do impacto 8.01 cita também outros impactos, tais como a “atração de fauna sinantrópica”, “aumento
de acidentes com a fauna” e “atropelamento de fauna”. Tais impactos devem ser descritos separadamente.
Especificamente para o impacto de atropelamento de fauna, devem ser consideradas a melhoria e abertura
dos acessos em floresta nativa previstos na instalação da UHE.

O impacto 8.02 descreve que as atividades de supressão enchimento do reservatório teriam como
consequência a perturbação da fauna, fuga de animais e a “possibilidade de acidentes e o risco de óbito de
indivíduos” (pág. 123). É importante que o EIA descreva a diferenciação entre os impactos ocasionados pela
supressão de vegetação e a inundação de áreas para o enchimento do reservatório, uma vez que, apesar de
ambas as atividades poderem resultar no mesmo impacto de perda e afugentamento de espécimes, as formas
de ação, o período de ocorrência e as medidas mitigatórias são diferenciadas nas duas situações.

O EIA descreve que os animais com menor capacidade de deslocamento estariam mais propensos a este
impacto, citando espécies da herpetofauna e avifauna. Deve-se atentar, entretanto, que outros grupos, como
os pequenos mamíferos, também se enquadram entre os animais com menor capacidade de isolamento.

Com relação às espécies de maior capacidade de deslocamento, como por exemplo os mamíferos de médio e
grande porte e aves de dossel e de copa, o EIA descreve que eles “serão afugentados durante as atividades de
supressão da vegetação e poderão se deslocar e ocupar ambientes próximos às áreas afetadas” (pág. 124).
Não são consideradas, entretanto, as possibilidades de não haver outras áreas adequadas a essas espécies
(como pode ocorrer nas proximidades de áreas antropizadas da margem esquerda) ou que a competição será
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aumentada nas áreas adjacentes. Dessa forma, apesar de não haver perda imediata de indivíduos, pode haver
esse impacto como consequência do deslocamento desses animais.

Esta análise discorda ainda, para ambos os impactos, das classificações como “reversível”, uma vez que os
animais mortos ou afugentados não retornarão àquele ambiente, e “restrito à ADA” pois o ruído e demais
perturbações ultrapassam a ADA, bem como o deslocamento de animais para outras localidades fora da
ADA impacta essas áreas, conforme o próprio EIA descreve no impacto 8.02.

Por fim, é importante discordar da avaliação que o impacto 8.02 pode cessar com o término da ação. Além
das questões já discutidas sobre o deslocamento da fauna e suas consequências a curto e médio prazo em
áreas adjacentes, é de conhecimento que em empreendimentos hidrelétricos as modificações nos ambientes e
habitats causados pela supressão da vegetação e, especialmente, pelo enchimento do reservatório, levam
anos, senão décadas para se estabilizarem. Deve, ainda, ser considerada a formação de “ilhas de copas” em
áreas onde o alagamento do solo, mas não das copas das árvores, provoca o isolamento e perda gradual de
recursos aos animais ali aprisionados. Dessa forma, mesmo findada as ações, o impacto de afugentamento,
perturbação e óbito de animais permanece ocorrendo nos ambientes (ADA e áreas adjacentes) por tempo
indeterminado.

Comentários e recomendações:

Assim, entende-se que a descrição do impacto no EIA não foi satisfatória, devendo os impactos aqui listados
ser separados e melhor descritos, bem como ter suas classificações revistas. Deverão, ainda, ser propostas
medidas mitigadoras para cada um dos impactos descritos nesta análise.

Impacto 8.03 - Aumento da pressão de caça durante o período de obras

A atividade de caça, conforme descreve o EIA, já é presente na região, podendo esta ser aumentada, em
função dos trabalhadores envolvidos nas obras, demais pessoas atraídas à região e ao afugentamento de
fauna. O EIA considera tal fato “pouco provável”, no entanto, considerando as características da região e a
experiência em outros empreendimentos hidrelétricos instalados na Amazônia, é possível afirmar que haverá
o aumento da pressão de caça, tanto para consumo próprio, como para a comercialização (consumo,
biopirataria, xerimbabo).

Um aspecto não abordado pelo EIA, mas que deverá ser discutido na nova versão do estudo é o impacto
possível do aumento da caça devido à diminuição na capacidade extrativista ou rendimento pesqueiro dos
ribeirinhos, tendo como uma de suas consequências, por exemplo, a caça e predação de ovos de quelônios
para a sua alimentação.

Adicionalmente, em função da proximidade do empreendimento e das intervenções construtivas às Unidades
de Conservação, em especial as de proteção integral, deverá ser dada atenção especial a esses ambientes,
sendo propostas medidas mais assertivas na prevenção e combate à caça nessas áreas.

Segundo o estudo, “as medidas voltadas à prevenção e controle desse impacto potencial são aquelas
destinadas ao treinamento da mão de obra e de educação ambiental para trabalhadores e também para a
comunidade local”. Da mesma forma que para os impactos 8.01 e 8.02, esta análise discorda que o impacto
seria “reversível” e na avaliação que o impacto ocorrerá apenas na construção. Apesar do título descrever
que o aumento da caça ocorreria apenas durante as obras, o mesmo pode ocorrer durante a operação, tanto
pela maior facilidade de acesso (vias abertas e melhoradas, maior navegabilidade no reservatório e seus
braços) como por eventuais alterações na ocupação do solo e modo de vida das populações locais.

Comentários e recomendações:

Assim, entende-se que a descrição do impacto no EIA não foi satisfatória, devendo haver a revisão e
reclassificação do impacto, bem como a proposição de medidas mitigadoras também para as questões
descritas nesta análise.

Impacto 8.04 - Alteração nas populações silvestres terrestres em função das mudanças e redução dos
habitats naturais
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O EIA relaciona esse impacto à supressão da vegetação e à formação do reservatório, justificando que essas
ações implicaram na redução da cobertura vegetal e, consequentemente, na alteração e redução dos habitats
(página 125).

Segundo a descrição do EIA, a redução dos habitats levará as espécies a se deslocarem e habitarem sítios
vizinhos. Contudo, pondera que esses locais sustentam outros indivíduos, de forma que a chegada de novos
indivíduos amplia a competição por recursos. A depender da capacidade de suporte desses ambientes, esse
processo resultará em desequilíbrio das populações e na diminuição das populações locais. Neste aspecto, o
EIA elenca que as espécies de menor locomoção serão ainda mais afetadas.

O EIA destaca o impacto sobre os carnívoros, os quais seriam mais impactados que os herbívoros por
possuírem comportamento territorialista. Para tanto, compara a área do reservatório do AHE Tabajara com as
áreas de vida estimadas para algumas espécies, exemplificando que a área do reservatório corresponderia à
área de vida de um indivíduo macho de Panthera onca (onça-pintada). Entretanto, é necessário ressaltar que
tal comparação não reflete a realidade, principalmente porque a área perdida com a implantação de um
empreendimento está concentrada no entorno do rio, o que implica na perda não homogênea de áreas da
região.

Para os demais vertebrados, o EIA prevê que "as alterações nos ambientes naturais terão como
consequência a perda da área de vida, eliminação de sítios alimentares, reprodutivos, alterações nas
populações, aumento da competição e óbitos, principalmente para os espécimes presentes nas áreas do
futuro reservatório" (página 127). Contudo, observa-se que o EIA não detalha as consequências finais sobre
a fauna, pois, a eliminação dos sítios alimentares e reprodutivos pode causar a extinção local de diversas
espécies, o que não é sequer mencionado nos impactos do EIA.

O EIA também aponta o impacto da perda de habitats para aquelas espécies registradas exclusivamente na
planície de inundação. Para cada grupo da fauna, o EIA lista essas espécies e apresenta sua situação. Para as
espécies de aves, o EIA afirma que todas apresentam distribuição ampla na bacia amazônica. Para as
espécies da herpetofauna, o EIA limita-se a informar que as espécies não constam em listas de espécies
ameaçadas, seja em nível nacional ou internacional. Para os quirópteros, o EIA apenas indica que "não são
espécies restritas aos sítios ímpares e podem ocorrer em outros ambientes". Para os pequenos mamíferos não
voadores, o EIA afirma que as espécies possuem registros de distribuição em outras localidades do país.
Além dessas observações sobre as espécies de cada grupo, o EIA ainda pondera que os ambientes da planície
de inundação serão mais afetados no trecho entre a Vila Tabajara e o rio Machadinho, e que esses ambientes
ocorrem também a montante e a jusante do reservatório (página 127). Entretanto, observa-se que, dentre as
espécies listadas no EIA, há espécies de identificação taxonômica não confirmada. Portanto, as
considerações sobre essas espécies devem ser tomadas com cautela. Além disso, dentre as espécies da
herpetofauna, o EIA cita uma espécie nova, sobre a qual a ciência não possui conhecimento e, portanto, o
EIA não pode fazer inferências.

O EIA também reporta o impacto da perda de habitats decorrente da perda ou alteração dos pedrais e bancos
de areia. O EIA cita a utilização dos pedrais como locais de abrigo e nidificação no período de seca por
espécies de morcegos e andorinhas. E de bancos de areia como sítios de nidificação de répteis e aves.
Segundo o EIA, essas populações serão impactadas localmente (página 128). Contudo, observa-se que o EIA
não descreve quais impactos são esperados para essas populações. Conforme mencionado anteriormente, a
perda de locais de reprodução pode causar a extinção local de espécies, o que não é sequer mencionado nos
impactos do EIA.

Apesar de o impacto apresentar no título o termo "populações silvestres terrestres" e estar situado no tópico
"C.2.03. Fauna terrestre" do EIA, na descrição desse impacto o EIA cita que a perda dos bancos de areia
impactará os quelônios Podocnemis expansa e Podocnemis unifilis. Observa-se que a descrição dos impactos
sobre a fauna aquática, incluindo quelônios, crocodilianos e mamíferos aquáticos e semiaquáticos não consta
no EIA.

Conclusivamente, o EIA prevê que as alterações nos ambientes e a redução dos habitats resultarão na
diminuição local do contingente populacional faunístico.

Dentre as medidas indicadas pelo EIA, destaca-se o "P.17 - Programa de Monitoramento da Fauna Terrestre e
Semiaquática".
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Comentários e recomendações:

Uma das grandes questões da viabilidade ambiental do AHE Tabajara é o efeito da formação do reservatório
sobre os ambientes de campinarana, que serão fortemente afetados pela elevação do lençol freático, criando
áreas permanentemente úmidas ou mesmo encharcadas. Sendo esse assunto alvo de questionamentos do
ICMBio e do Ministério Público. Esse impacto foi descrito para o componente flora no impacto "6.04
Alteração da vegetação remanescente adjacente em virtude do efeito de borda e/ou elevação do lençol
freático". Contudo, o EIA não prevê as implicações sobre a fauna, muito embora esse ambiente tenha sido
destacado no diagnóstico de diversos grupos da fauna, tendo inclusive registro de espécie nova (perereca
Scinax spn).

As perdas de território não podem ser somente consideradas tendo em vista a extensão das áreas. Cada
ambiente e/ou habitat oferece recursos específicos, sejam abrigos, locais de reprodução ou fontes de
alimentação aos diversos integrantes das comunidades faunísticas da região. Deve-se considerar também que
em ambientes complexos como o da região onde está proposta a instalação do empreendimento, o uso desses
recursos pode ser sazonal. Assim, por mais que um animal tenha área de vida distinta e/ou também utilize
recursos de áreas adjacentes, os recursos oferecidos por ambientes específicos podem ser fundamentais para
que seja completado o seu ciclo de vida.

Portanto, a modificação dos habitats, seja por afogamento, supressão de vegetação ou alterações no regime
de alagamentos ou no nível do lençol freático deve ser cuidadosamente avaliada, uma vez que mesmo
pequenas extensões de alguns ambientes (como campinaranas ou florestas aluviais) podem ser fundamentais
à comunidade faunística e vegetal da região, sendo de extrema importância que se avalie os impactos com
base na composição da paisagem, e não apenas presença/ausência e extensão de ambientes.

Outra ausência muito grave do capítulo de impactos do EIA é a não menção dos impactos sobre a espécie
nova de serpente encontrada exclusivamente na ADA (Dipsadidae gen. & sp.nov.) e, portanto, endêmica da
região do empreendimento. Considerando as informações atualmente existentes no EIA sobre a ocorrência
dessa espécie, a implantação do empreendimento poderia, inclusive, acarretar a extinção da nova espécie de
serpente.

O EIA deve avaliar adequadamente os impactos sobre as espécies registradas somente na ADA, fazendo uma
análise criteriosa sobre sua ocorrência em outros locais, especialmente em se tratando de espécies cuja
identificação taxonômica não foi confirmada.

Adicionalmente, é necessário que as espécies listadas como ameaçadas sejam revistas, uma vez que o EIA
deverá passar por atualização nessa questão.

Por fim, conforme mencionado na análise, o EIA não previu a real possibilidade de extinção local para os
casos de perda dos sítios reprodutivos.

Pelos motivos elencados, entende-se que a descrição do impacto no EIA não foi satisfatória, devendo ser
readequada.

Impacto 8.05 - Ampliação de barreira física decorrente da formação do reservatório

Para descrever esse impacto, o EIA distingue três compartimentos do reservatório, uma vez que o
reservatório possuirá larguras diferentes e, portanto, o impacto ocorrerá de maneiras diferentes.

No primeiro compartimento, que vai da barragem até a cachoeira Caldeirão do Inferno (jusante da Vila
Tabajara), o reservatório terá larguras superiores a 3km em alguns locais e inferiores a 1,5km em outros
locais. Considerando que a largura média do rio Ji-Paraná nesse trecho é de 350m, o EIA considera que a
ampliação da barreira física nesse compartimento afetará toda a fauna silvestre. Também foi considerado que
a largura dos braços poderá chegar a 3km nos locais junto ao corpo principal.

No segundo compartimento, que vai da cachoeira Caldeirão do Inferno até o rio Machadinho, o corpo
principal do reservatório possuirá largura de 600m a mais de 2,5km, em áreas expressivas de planície de
inundação, como a área entre a Lagoa Mina de Ouro e o rio Machadinho. A largura dos braços esperada é de
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150m no rio Machadinho e 70m no igarapé Marmelos. Assim, o EIA considera que este compartimento
representará barreira para muitas espécies de vertebrados.

No terceiro compartimento, a montante do rio Machadinho, o EIA afirma que o reservatório ocupará a área
da calha do rio Ji-Paraná, além de inundação dos afluentes. Assim, para esse compartimento o EIA considera
que o impacto da ampliação da barreira é pouco significativo.

Dentre as medidas indicadas pelo EIA, destaca-se o "P.17 - Programa de Monitoramento da Fauna Terrestre e
Semiaquática".

Entende-se que o impacto foi descrito satisfatoriamente no EIA.

Impacto 8.06 - Alteração na dinâmica da população de vetores

O EIA descreve o impacto sobre os mosquitos como associado às atividades de supressão da vegetação, à
formação do reservatório e à proliferação de macrófitas.

O EIA considera que os locais mais propícios à formação de criadouros de mosquitos são as áreas de
remanso e as margens dos braços do reservatório, proporcionando o aumento dos mosquitos.

Dentre as medidas listadas no EIA, destaca-se o “P.21 - Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle
de Endemias”.

Comentários e recomendações:

Embora o impacto tenha sido denominado como “alteração na dinâmica da população de vetores”, entende-
se que a questão a ser abordada como efeito do empreendimento é o aumento das populações de vetores.

Também cabe ressalva quanto à previsão do EIA de que o risco de proliferação de mosquitos deve diminuir
ao longo do tempo (página 133). Embora após as obras não ocorram mais supressão de vegetação e nem
acúmulo de trabalhadores, essas ações não estão ligadas à proliferação dos mosquitos, mas apenas ao risco
de transmissão de doenças. Os fatores associados à proliferação dos vetores são o aumento de locais
propícios à formação de criadouros e a proliferação das macrófitas. Esses dois fatores não vão desaparecer
com o tempo, mas sim perdurar durante toda a operação do empreendimento. Também deve ser considerado
o tempo de residência da água previsto para os braços do reservatório.

Além disso, observa-se que o foco do impacto descrito no EIA foi a proliferação dos mosquitos vetores,
porém, o próprio o EIA indica que há a possibilidade de proliferação de mosquitos dos gêneros
Coquillettidia e Mansonia (página 132), que são conhecidos por provocarem incômodos à população. Neste
aspecto observa-se um erro do EIA, ao mencionar que nas coletas do EIA não haviam sido detectados
indivíduos do gênero Mansonia. Conforme pode ser observado na Tabela 5.3.2.1.2.e-11 do diagnóstico da
entomofauna (página 325), foram identificadas as espécies Mansonia titillans e Mansonia humeralis.
Inclusive o próprio EIA no diagnóstico afirma "Acusa-se a presença de Mansonia titillans, um culicídeo que
quando em elevada densidade pode provocar incômodo por picadas" (página 320). Portanto, o EIA deve
considerar também esse impacto.

5.3 Meio Socioeconômico

Impacto 9.01 - Geração de empregos diretos e indiretos durante a construção

O impacto em pauta decorre diretamente da mobilização do contingente de mão de obra necessário para
atender as demandas da fase de construção do AHE Tabajara.

Conforme registrado na caracterização do empreendimento (Capítulo 3.0), o potencial de contratação de mão
de obra na fase de construção do empreendimento é de 3.500 trabalhadores no pico, com média de 1.300
trabalhadores por mês no período de 49 meses da fase construtiva.

Cálculo da Estimativa de Mão de obra direta
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Segundo o EIA no pico da obra é prevista a demanda de 3.500 trabalhadores. Foi estabelecida a meta de
contratação de trabalhadores locais de 25%, ou seja, 875 trabalhadores (25% de 3.500) que serão recrutados
em Machadinho D’Oeste ou nos municípios da região (AII).  É importante seja esclarecido se foi levado em
consideração o potencial de rotatividade inerente a gestão de mão de obra, ou seja, ainda que no pico 3.500
trabalhadores estejam presentes na construção, é esperado que mais de 3500 pessoas ocupem essas vagas ao
longo do tempo. Tal fator é fundamental para uma avaliação adequada do potencial de atração populacional
esperado para o empreendimento.

Assim, a estimativa é de que 2.625 trabalhadores, ou 75% da mão de obra direta prevista no pico das obras
terá origem externa ao município de Machadinho D’Oeste e à região, ou seja, será formada por trabalhadores
migrantes que integram o quadro de pessoal de empresas construtoras ou será objeto de recrutamento.

Para cálculo do potencial esperado para geração de emprego indireto na região, o EIA adotou metodologia
alternativa, que estima os empregos indiretos gerados na própria região em correlação ao valor estimado de
compras que serão realizadas no local durante o período de obras, projetando então, as alterações nos setores
econômicos do município anfitrião da área de influência direta e indireta do projeto. Assim, é a partir da
previsão das demandas de compras (ajustada a realidade do que o mercado local é capaz de fornecer), que se
estimou o número de postos de trabalho adicionais que devem ser gerados na cadeia produtiva em âmbito da
AII e AID.  

Essa metodologia é alternativa ao modelo mais usual de Geração de Empregos do BNDES, a qual em grosso
modo, aponta que para grupo de 100 empregos gerados pela UHE outros 201 são gerados de forma indireta.
Segundo o EIA, não é que o modelo de Geração de Empregos do BNDES resulte em estimativas incorretas,
ele apenas considera o potencial de geração de empregos indiretos associado a toda cadeia produtiva e, no
caso de uma UHE, grande parte dos serviços, insumos e materiais são obrigatoriamente produzidos fora da
região de inserção do empreendimento.

Assim, segundo o Estudo o volume de aquisições a serem realizadas na região na fase de construção do AHE
Tabajara é estimado em R$ 309.216.442,91, o correspondente a 10,2% do investimento total previsto para a
construção da usina sem juros de financiamento (R$ 3.031.533.754,00). Considerando o prazo total de
construção de 49 meses, estima-se um valor mensal de R$ 6.310.539,65 ou de R$ 75.726.475,81/ano. Trata-
se de volume de compras locais condizente com o verificado em outros empreendimentos hidrelétricos na
região Norte, notadamente aderente ao que ocorreu no caso da UHE Teles Pires.  

Desse total de compras locais previstas, estima-se que 40% sejam destinados à compra de bens e materiais
no comércio local e 60% sejam aplicados à prestação de serviços, resultando na seguinte distribuição:

Compras em bens materiais/comércio local em um ano – R$ 30.290.590,33;
Compras em prestação de serviço local em um ano – R$ 45.435.885,49.

Na Tabela 9.01.c, o EIA apresentou prognóstico de geração de 2.555 empregos indiretos que serão gerados
tanto no comércio quanto na prestação de serviço. Na tabela 9.01.d foram apresentadas estimativas de
geração de empregos indiretos esperados com o consumo/gastos das famílias de trabalhadores migrantes, o
que soma outros 64 empregos totais.

Segundo o EIA, conforme apresentado na tabela 9.01.e, é esperada então a geração de 6.119 empregos
gerados localmente (diretos e indiretos).

Por fim, o EIA traz uma observação oportuna, sobre o efeito inevitável que o aquecimento da economia de
Machadinho D’Oeste produzirá indiretamente ao incrementar a atratividade de migrantes, incluindo
moradores de outros municípios da região, em busca de oportunidades, o que aumentará a competição com a
população local pelos empregos indiretos gerados pelo empreendimento.

O impacto foi classificado como de natureza positiva e ocorrerá na fase de construção. Tem incidência direta
e área de abrangência difusa, indução imediata e duração de médio prazo. É reversível, e considerado de alta
significância e alta magnitude.

Comentários e recomendações:
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Apesar de a contratação de mão de obra ser classificada pelo EIA como positiva, o resultado final da geração
de empregos, especialmente os indiretos, que excederem a capacidade de absorção local, é negativo e um dos
mais graves impactos socioeconômicos do projeto. Já que o recrutamento de pessoal migrante produz efeitos
de sobrecarga de serviços públicos, muitas vezes, resultando no colapso da prestação desses serviços.

Além disso, a geração de empregos pode até cessar após a fase de LI, mas uma parte do contingente
populacional atraído para a região permanece no local e se integra a sociedade, de forma a alterar a dinâmica
demográfica, gerando então, transformações permanentes e irreversíveis.

Por outro lado, é importante lembrar que avaliação deste impacto levou em consideração a dinâmica de
mercado de trabalho com base nos dados disponíveis para o ano de 2010.

É importante lembrar, que naquele momento a economia estava aquecida e o mercado de trabalho
apresentava uma dinâmica de praticamente pleno emprego, completamente diferente do vivenciado agora.
Tal situação justifica a revisão da avaliação deste impacto ambiental e dos demais associados a questão de
mão obra e fluxo populacional, talvez com implicações positivas no que diz respeito ao potencial de mão de
obra disponível na região.

Impacto 9.02 - Geração de empregos diretos e indiretos durante a operação  

São esperados 150 postos de trabalhos, que devem ser ocupados exclusivamente por pessoas externas à
região e outros 75 postos indiretos.

Não causa preocupação o contingente de empregados (150 e 75 indiretos) durante a fase de operação. Ao
contrário, a expectativa é que esse público mantenha uma relação mais estável com a região, de forma a
integrar a vida econômica e social da região.

Impacto 9.03 - Aumento da massa salarial durante a construção e a operação

A geração de empregos diretos e indiretos terá como consequência o aumento da massa salarial, de forma
temporária, no caso da fase de construção, e de forma permanente, no caso da operação.

Na fase de instalação estima-se que a massa salarial dos empregos diretos (exógeno ou local) tem-se um
incremento da ordem de R$ 52,9 milhões de reais/ano. Para a massa salarial obtida indiretamente espera-se
um incremento da ordem de R$ 29,9 milhões por ano na massa salarial local. O total incremental chegaria
perto de R$ 82,8 milhões de reais (dados que precisam ser atualizados). Tal massa salarial representaria a
possibilidade de circulação de 16% do PIB da cidade, considerando os valores do PIB em 2016
(512.539.000).

Maior circulação monetária implica em maior consumo de serviços e produtos, o que é positivo de um lado,
mas de outro, sempre traz consequência inflacionárias, se o mercado local não está preparado para suprir a
demanda.

Impacto 9.04 - Atração de fluxos migratórios durante a construção

Segundo o EIA, a estimativa é de um incremento populacional da ordem de 5.509 habitantes para o
município de Machadinho D’Oeste. Desse total, o contingente de 2.362 pessoas deve residir, durante todo o
período de vínculo com as obras, nos alojamentos instalados no canteiro de obras. O contingente
complementar de 3.147 pessoas, formado por parte dos trabalhadores envolvidos diretamente nas obras, por
seus familiares, por trabalhadores atuantes em atividades indiretas decorrentes das obras e por seus
familiares, deve residir principalmente na sede urbana de Machadinho D’Oeste.

Esses incrementos populacionais devem ser verificados no pico das obras (previsão de ocorrência para o 14º
mês da fase de construção). Assim, tendo em vista as estimativas apresentadas, é possível que a partir do
início das obras e dentro de período de aproximadamente um ano ocorra um incremento populacional
significativo.

Para avaliação do presente impacto cabe retomar a avaliação realizada para o “9.01 impacto de geração de
empregos diretos e indiretos durante a instalação”. Especialmente, relembrar que o potencial de atração de
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população a ser exercida pelo empreendimento é o principal aspecto (e não impacto) de geração de impactos
socioeconômicos em grandes obras, notadamente, em cidades que já são carentes de infraestrutura e recursos
para prestação de serviços públicos (saúde, educação, segurança).

Esse aspecto ainda está fortemente associado ao aumento de outras ocorrências negativas específicas como
agravamento da situação exploração sexual infantil, proliferação de unidades dedicadas a prestação de
serviços sexuais e consequentemente, a ampliação da percepção negativa da população local quanto ao
agravamento dos problemas por elas vivenciados (com rejeição ao empreendimento).

Não é necessário frisar os diversos registros em que a implantação de UHEs são retratadas como as
responsáveis pelas ocorrências de impactos sociais graves nos últimos anos.

Assim, o EIA não é completamente acurado na predição e descrição dos impactos ambientais ligados a
atração populacional e incremento de massa de renda. A atração populacional ao nosso ver é um aspecto,
cujos impactos comumente descritos para tal fator são: o aumento ou sobrecarga da infraestrutura de serviços
públicos, geração de conflitos, aumento da ocorrência de acidentes de trânsito, aumento da ocorrência de
casos de exploração sexual dentre outros.

De outro modo, a avaliação de impactos não apresentou de maneira disciplinada e hierarquizada as principais
medidas de controle ambiental e de compensação clássicas que devem ser adotadas.

Chamo a atenção de que tais impactos associados ao potencial de atração de mão de obra, merecem o foco
rigoroso na proposição e na descrição das medidas de controle que podem ser implementadas.

Cito, de forma não exaustiva, por exemplo, o esforço que deve ser dedicado para a capacitação e para a
priorização da contratação de mão no local. Pela experiência do Ibama essa é a medida de controle ambiental
mais efetiva/eficaz capaz de atenuar os impactos ambientais. Para tanto, os proponentes do projeto precisam
estar dispostos e comprometidos com a mitigação destes impactos. Devem ter comprometimento, por
exemplo, de planejar com antecedência e de executar o quanto antes uma estratégia abrangente capaz de
capacitar o mercado de mão de obra local, de forma a disponibilizar mão de obra para atender a obra logo na
fase de mobilização inicial, tanto quanto para atender a gama de serviços/atividades que serão dinamizados
pela eventual implantação do empreendimento.

Tão importante, quanto à oferta de capacitação para mão de obra e a futura priorização da contratação de
profissionais na região, é o fato de que o proponente do projeto, como requisito para expedição a LI, deverá
previamente ter elaborada e internalizada uma  estratégia de gestão de pessoal para racionalizar e maximizar
o aproveitamento da mão de obra (tanto local quanto exógena) nos diversos ciclos e etapas da obra, de forma
que seja possível aproveitar um mesmo profissional em diversas funções (por exemplo, carpintaria,
construção civil, montagem e armação). Obviamente, para isso, o responsável do projeto deverá desenvolver
um projeto de capacitação de mão de obra, de maneira que o profissional seja treinado de forma flexível e
tenha, portanto, condições para executar mais de uma função no ciclo de projeto, colaborando para eficiência
da medida de controle ambiental.

Reconhecemos que a formulação e implementação das medidas mitigadoras aqui exemplificadas não são
triviais e exigirão do futuro concessionário muito mais capacidade de gestão, organização e compromisso do
que temos observados nas implantações anteriores de UHEs no Brasil. Desta forma, ressaltamos que para
tanto, não pode faltar convicção e comprometimento do futuro responsável pelo projeto, razão pela qual
entendemos que as diretrizes de programa ambiental de “Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos
Sociais” exposta no capítulo 8 deve ser revisada para incorporar uma proposta clara e hierarquizada das
medidas de controle e de compensação que serão adotadas pelo empreendimento.

Por outro lado, a experiência de implantação de UHEs nos relevam que, mesmo com a efetiva e eficiente
adoção das medidas mitigadoras aqui elencadas, a ocorrência de alguma atração populacional é inevitável,
portanto, é fundamental a formulação de um programa complementar de expansão, fortalecimento e
financiamento dos principais serviços públicos que podem ser afetados/sobrecarregados pelo
empreendimento.

Historicamente, os projetos de apoio a estruturação de serviço público em decorrência de eventual
sobrecarga, se caracterizam pela expansão da estrutura dos serviços, a exemplo do que ocorreu nas UHEs
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Santo Antônio, Jirau, Teles Pires e Belo Monte.

Ocorre que, a despeito de produzir inegável resultado positivo, os investimentos para expansão da estrutura
de serviços públicos, são objeto de intensas disputas políticas, que limitam sua eficiência e eficácia da
medida para fazer frente aos impactos. Por vezes, ocorre também uma desconexão entre a entrega dos
equipamentos e o pico de atração populacional, o que resulta em estresse do funcionamento do serviço
público e, em alguns casos, em colapso temporário da capacidade de funcionamento de alguns destes
serviços.

Outro fator importante e costumeiramente negligenciado ou desconsiderado é que a simples construção ou
reforma de um equipamento público, como uma UPA (equipada) ou uma sala de aula, não garante o
atendimento da população. São numerosos os exemplos de infraestrutura colocada à disposição, mas que por
razões orçamentárias e falta de pessoal não entram em operação.

A indispensável relação entre Poder Público (responsável pela oferta de serviço público) e o proponente do
projeto é motivo de ineficiência e ineficácia de várias medidas mitigadoras e compensatórias em projetos de
UHEs, não podemos esquecer o exemplo recente da UHE Belo Monte, que aportou uma considerável soma
de recursos financeiros para a disponibilização de estruturas novas, reformas e aquisições de equipamentos,
mas que ainda assim foi sujeita a enorme crítica por parte da população local, das instituições de controle e
pela mídia.

Em alguns casos, como nas UHES Santo Antônio e Jirau, foram firmados documentos formais (Termos de
Cooperação) que descreviam as responsabilidades de ambas as partes na implementação de medidas,
contudo, mesmo nestes casos, o intervalo entre a entrega da estrutura (sala de aulas, UPAs, Hospitais) e a
efetiva operação dos equipamentos foi longo e tenso. Em alguns casos, ocorreram superdimensionamento de
equipamentos e estruturas frente a efetiva demanda, resultando em indesejável proliferação de estruturas
abandonadas/ociosas.

É realidade que muitas vezes o poder público, especialmente o municipal, não apresenta condições
financeiras e organizacionais para colocar os equipamentos sociais em funcionamento. É importante que
neste projeto seja elaborada uma alternativa que possa superar e avançar no quadro descrito.

Nossa sugestão é que as decisões de investimento no fortalecimento da infraestrutura de serviço público
sejam realizadas a partir de um diagnóstico (com envolvimento do poder público) atualizado e minucioso
que avalie as condições e suficiência dos serviços públicos, contemplando o estabelecimento de mecanismos
de financiamento de custeio por parte do empreendedor (estabelecimento de fundo privado de manutenção).
Por outro lado, as expansões da infraestrutura de serviços públicos, nos casos necessários, devem ser
efetivadas apenas com base nas projeções de atração de população e associadas ao monitoramento
populacional e dos indicadores de funcionamento dos serviços públicos, para evitar a formação de
infraestrutura ociosa.

Um dos pontos mais complexos nessa situação é separar aquilo que é de responsabilidade do
empreendimento (decorrente do acréscimo de população) daquilo que é uma deficiência estrutural
preexistente. Esse ponto deve ser enfrentado com planejamento, transparência, capacitação dos gestores
locais e bom senso para estabelecer uma relação profissional e responsável com o poder público local,
evitando-se os conflitos e os desentendimentos que só dificultam a eficácia da mitigação dos impactos e em
nada contribuem para a imagem do setor elétrico.

Entendemos, adicionalmente, que a forma de apresentação das premissas e dos cálculos potenciais de atração
população também deve ser revisada, de forma a adotar a formulação de ao menos 3 cenários:

Cenário ótimo: considerando que todos os parâmetros de cálculo de atração de mão de obra sejam 100
% confirmados (disponibilidade de mão de obra qualificada de origem local, turn over, perspectiva de
aquisição regional de insumos, medidas mitigadoras);
Cenário médio: considerando que todos os parâmetros respondam apenas a 50% do esperado;
Pior cenário: considerando que os parâmetros respondam apenas a 25% do esperado.

Os cálculos de atração populacional e as correspondentes medidas de controle ambiental e compensação
ambiental devem ser ajustados a cada cenário.
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Por fim, ressaltamos a importância de que seja prevista a implementação de projeto de monitoramento dos
serviços públicos (saúde, educação, segurança pública), prevendo coleta de dados e ajustes das medidas
mitigadoras e compensatórias.

Impacto 9.05 - Saldos migratórios negativos ao final da fase de construção

O impacto é descrito como a hipótese de resultado positivo no saldo migratório após o término da
implantação da UHE. Isto é, a expectativa é que uma parte da população atraída (direta ou indiretamente)
pelo empreendimento permaneça região.

O EIA não foi capaz de estimar qual percentual da população atraída poderá se fixar. Devemos salientar que
muitos fatores condicionam o processo de integração do migrante à sociedade local, por exemplo: (i)
potencial de atração da economia local; (ii) dinâmica do mercado de trabalho nacional e regional; (iii)
adaptação a cultura local.

São quase inexistentes publicações especializadas que avaliam o grau esperado de fixação de população em
contexto de implantação de hidrelétricas e grandes obras.

Contudo, pode se afirmar com bastante segurança que uma parcela da população atraída pela obra
permanecerá residente e com alguma integração à sociedade do município de Machadinho D´Oeste. Espera-
se que tal contingente não seja expressivo.

Comentários:

Avaliamos que esse comportamento migratório não resultará em problemas graves, pois a expectativa é que
ao final da implantação do empreendimento, caso esse venha a ser considerado viável, a cidade de
Machadinho D´Oeste esteja dotada de uma capacidade estrutural de fornecimento de serviços públicos
superior àquela exibida antes da implantação da UHE Tabajara, portanto, capaz de acomodar a situação
demográfica na fase de operação do empreendimento.

Por fim, não causa preocupação o contingente de empregados (150 e 75 indiretos) durante a fase de
operação. Ao contrário, a expectativa é que esse público mantenha uma relação mais estável com a região, de
forma a integrar a vida econômica e social da região.

Na fase operativa, segundo o EIA, é esperado um aumento da massa salarial anual de aproximadamente R$
3,4 milhões de reais entre diretos e indiretos.

Impacto 9.06 - Perda de moradias e fontes de rendimento e subsistência

Estima-se que a construção da barragem, a formação do reservatório e implantação da APP poderão afetar
diretamente até 380 propriedades, com 394 proprietários, com um total de 231 moradias, compreendendo 94
famílias e 314 pessoas residentes devido à mudança permanente na condição de uso e ocupação do solo.

A estimativa apresentada no EIA baseia-se no cadastramento socioeconômico realizada em 2014 e
claramente não reflete o cenário atual. Desta forma, caso eventualmente seja expedida a LP para o
empreendimento, o cadastro socioeconômico deverá ser atualizado. A atualização deve ser concluída antes
do efetivo início das atividades de construção.

Além das perdas estruturais, a formação da UHE Tabajara resultará na interrupção temporária e permanente
de atividades econômicas praticadas na região, incluindo a agricultura e pecuária (permanentemente) e
atividades de pesca (temporariamente interditada).

A necessidade de migração compulsória da população residente na área ocupada pelo reservatório constitui,
ao nosso ver, uma das principais fontes e modalidade de impacto ambiental da implantação e operação de
UHE.

Este impacto tem ocorrência certa em todas as UHEs. Há experiência e conhecimento acumulado tanto para
sua avaliação quanto para proposição de medidas de compensação. Existem um conjunto de
medidas/procedimentos conhecidos e comumente aplicados para o gerenciamento do impacto.
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Comentários e recomendações:

O mais importante para o correto enfrentamento é que o empreendedor, por ocasião da LI, seja ágil, rigoroso
e transparente na aplicação do cadastro socioeconômico, para obtenção de informações fidedignas sobre o
perfil socioeconômico da população, a qual perderá sua condição de moradia (eventualmente de renda) e
que, proponha mecanismos e parâmetros justos e adequados a cada categoria social visando a indenização
(para quem faz jus) e as modalidades de reassentamento (para as categorias sociais que neles se enquadram).

Apesar de conhecido, o processo inerente a migração compulsória de população é acompanhado de muita
polêmica, conflitos, disputas judiciais e sofrimento social. As melhores experiências indicam que é
fundamental o estabelecimento desde os primeiros procedimentos, de um processo negocial transparente e
co-gerenciado, com a constituição de espaços de participação para os afetados e suas representações.

É fundamental também, que o futuro responsável pelo projeto estabeleça mecanismos que garantam aos
futuros afetados o pleno acesso às informações e forneça assessoria técnica jurídica, de forma a diminuir as
assimetrias de poder costumeiramente observadas em casos similares.

Indicamos que o Programa Ambiental contemple a previsão de formação de equipe executora plenamente
capacitada, com reconhecida e comprovada experiência e sensibilidade social para interagir com os futuros
afetados. A formação da equipe é fundamental para garantir uma boa estratégia de compensação deste
impacto.

Impacto 9.07 - Risco de tensões entre a mão de obra migrante e a população local

O impacto descrito está incluído no rol daqueles ocasionados pelo potencial de atração de fluxo migratório
decorrente do empreendimento.

A nomenclatura aqui adotada de “risco de tensões entre a mão de obra migrante e a população local” não é
precisa o suficiente para informar o real alcance e extensão que a chegada em massa de uma população com
costumes e hábitos diferentes causam em uma localidade tal qual é o cenário esperado para a AID da UHE
Tabajara.

As experiências acumuladas pelo Ibama evidenciam que tais tensões são mais palpáveis e mensuráveis
quando associadas às consequências percebidas pela sociedade.

Neste sentido, o que se observa de fato, são o incremento de práticas e comportamentos sociais que suscitam
a percepção de perplexidade e deterioração da qualidade de vida nos moradores locais. Por exemplo, as
tensões sociais que se organização nos eixos de percepção: (i) do aumento do registros de violência e
criminalidade (mais assassinatos, mais registros de roubos e furtos); (ii) do  nível de movimentação e tráfego
de pessoas e veículos na cidade (cujo resultado palpável é aumento dos índices de acidentes registrados); (iii)
quanto à proliferação de prostíbulos na localidade anfitriã e em localidades próximas aos canteiros de obras.

Comentários e recomendações:

Não é excessivo repetir que a melhor opção é adotar uma estratégia bastante disciplinada buscando a redução
do nível de população exógena atraída, estimulando a preparação e a contratação prioritária da mão de obra
local e; comprometimento na gestão da mão da obra de forma a reduzir ao máximo efeito de turn-over e
ampliar a flexibilidade do funcionário em executar várias funções nas diversas etapas da obra.

É inevitável que algum contingente populacional seja atraído para região, portanto é recomendada a adoção
de outras medidas de controle, como a sensibilização e difusão entre a população exógena de orientações
quanto normas para comportamento e relacionamento saudável entre ambas as populações.

Além dessas medidas, é esperado o desenvolvimento de medidas compensatórias para atuar nos efeitos dos
impactos, por exemplo: atualização de planejamento viário; fortalecimento da rede de segurança pública
dentre outros.

Impacto 9.08 - Geração de expectativas da população local sobre o empreendimento
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O EIA informa que empreendimentos, semelhantes a AHE Tabajara, podem provocar alterações na rotina
dos moradores da localidade anfitriã, gerando expectativas negativas e positivas sobre seus possíveis
desdobramentos.

Estamos de acordo com avaliação e descrição deste impacto, recomendamos a adoção de medidas de
comunicação social e educação ambiental que possam atenuar a manifestação deste impacto ambiental,
inclusive no âmbito da futura Audiência Pública que deverá ser realizada na região e posteriormente, na fase
de LI com o desenvolvimento de ações permanentes.

Impacto 9.09 - Interferências com áreas e atividades de lazer da população local

Segundo o EIA, o  trecho do rio Ji-Paraná diretamente afetado pelo empreendimento, incluindo suas
cachoeiras, corredeiras, praias e ilhas, é utilizado pela população local em seus momentos de lazer
cotidianos, para banhos, pesca amadora ou contemplação da paisagem, especialmente no verão em Dois de
Novembro e na altura das cachoeiras São Vicente e Dos Vinte e Sete.

Os impactos ambientais associados às obras, as alterações na qualidade da água do rio Ji-Paraná e na
ictiofauna, próximo ao local do barramento e a jusante, assim como os impactos potenciais da formação do
reservatório, que eliminará praias, ilhas e corredeiras, alterando a paisagem, reduzirão os locais e as
possibilidades de lazer da população local. Os principais locais afetados são as cachoeiras São Vicente e Dos
Vinte e Sete e pequenas praias logo a jusante das cachoeiras até Dois de Novembro.

Conforme bem avaliado pelo EIA, “Embora seja possível a transferência das atividades (pequeno comércios
e pousada nas cachoeiras São Vicente e Dos Vinte e Sete), com para praias não afetadas ou mesmo locais nas
margens do futuro reservatório, a perda de áreas de lazer no rio Ji-Paraná é um impacto permanente”.

Comentários e recomendações:

Contudo, a proposta de tratamento merece revisão para formulação medida compensatória destinada à
construção de equipamento de lazer no âmbito do futuro reservatório, em conformidade com o futuro
Pacuera da UHE. Recomendamos também a alteração da nomenclatura do impacto avaliado.

Impacto 9.10 - Incômodos devido a alterações em acessos e travessias durante as obras e em função da
construção do reservatório

Estamos de acordo com a descrição e avaliação do presente impacto. Não enxergamos medidas adicionais
que possam ser adotadas no momento.

Impacto 10.01 - Aumento das receitas fiscais durante a construção e a operação

Este é um impacto positivo bastante evidente na implantação de UHEs. Segundo EIA, usando referências de
2014, estima-se que os serviços de construção da usina, sobre os quais incidirão o ISSQN, devem totalizar
R$ 2.030.800.400,00. Aplicando-se a alíquota de referência de 5% informada pela prefeitura de Machadinho
D’Oeste sobre esse valor é possível estimar uma arrecadação ou recolhimento total de ISS, durante os 49
meses da fase de construção, de R$ 101.540.020,00, ou valores médios de R$ 2,0 milhões por mês. Esse
montante estimado será pago pelas empresas construtoras e será integralmente recolhido pela municipalidade
de Machadinho D’Oeste e representaria um incremento de 37% da receita mensal do município, tendo como
referência o orçamento de 2015.

Obviamente, as previsões de valor da obra, incremento de receita e receita do munícipio devem ser
atualizados para o ano de 2019.

Por outro lado, na fase de LO, espera-se a título de compensação financeira a destinação para Machadinho
D’Oeste do valor de R$ 4.225.782,60 e ao estado de Rondônia outros R$ 4.225.782,60 anuais, considerando
a base de cálculo para 2017.

Comentários e recomendações:
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Ainda que tais quantias pareçam vultosas, na fase de LI não é incomum a reclamação de que a receita do
município afetado não é suficiente para acomodar os gastos adicionais provocados pela sobrecarga de serviço
público decorrente da instalação do empreendimento.

De outro lado, é predominante a reclamação dos empreendedores quanto à desproporcionalidade das
reclamações do poder municipal, cuja destinação de orçamento para custeio do serviço público, na visão dos
proponentes de UHEs, não acompanham a expansão orçamentaria observada pelo incremento de arrecadação
ocasionada pelo empreendimento.

De toda maneira, esse é um impasse em que o Ibama tem muito pouco espaço para atuar na resolução. O
nosso entendimento é que a melhor maneira lidar com a questão é o estabelecimento de mecanismo de
transparência e participação social, que favoreça o controle da sociedade local, tanto para cobrar o
empreendedor a efetivação das ações sob sua responsabilidade, tanto para exercer controle sobre a
administração pública em relação à qualidade e direcionamento dos gastos municipais no momento de
enfrentamento dos impactos ambientais.

Impacto 10.02 - Alterações nos valores imobiliários durante a construção e a operação

O EIA considerou que este impacto é devido a três aspectos: (i) ao aumento de renda e de poder aquisitivo,
que estimula a especulação imobiliária; (ii) pela introdução de um agente novo no mercado de terras, pois é
esperado que um empreendimento hidrelétrico do porte do AHE Tabajara constitua um fator indutor de
valorização dos imóveis diretamente afetados, provocando o aumento dos preços até então praticados no
mercado de terras da região; (iii) devido ao aumento de população na região atraída pelo empreendimento,
especialmente no perímetro urbano de Machadinho D´Oeste.

Os dois primeiros aspectos descritos têm efeito mais geral e conteúdo especulativo, porém, com incidência
temporária, pois o mercado de terras tende a acomodar e normalizar o comportamento dos preços ao longo
do tempo.

O Ibama se preocupa principalmente com a incidência deste impacto no mercado de preços de aluguéis na
sede do município de Machadinho D´Oeste. Em geral, a ocorrência deste impacto é certa e tem potencial de
causar transtornos a sociedade local. Por outro lado, reiteramos que as medidas mais eficientes e eficazes
para diminuir os efeitos do impacto ambiental dizem respeito a priorização da contratação de mão obra local,
já pontuadas ao longo deste parecer, aliadas a um processo de disseminação de informação sobre o
empreendimento, especialmente do cronograma construtivo e, das transformações socioeconômicas
esperadas.

Impacto 10.03 - Dinamização das economias locais durante a construção

Segundo o EIA, trata-se de um impacto positivo, de indução imediata, indireto, restrito à fase de implantação
do AHE Tabajara. É certa a sua probabilidade de ocorrência, sendo considerada como altas a sua magnitude
e importância.

A dinamização da economia local é um impacto bastante conhecido, cujo conteúdo positivo poderia ser
estimulado pela existência de um planejamento econômico regional capaz de oferecer diretrizes para o
melhor aproveitamento das oportunidades e da massa de recursos adicionais que serão colocados em
circulação com a execução do empreendimento.

Impacto 10.04 - Desaquecimento das economias locais ao final da fase de construção

De incidência oposta ao impacto de dinamização das economias locais durante a construção, o impacto ora
apreciado pode ser qualificado como sendo negativo, de incidência indireta, com probabilidade certa de
ocorrência no final da fase de implantação/início da operação, com duração estimada em curto prazo,
reversível, de alta significância e média magnitude.

Impacto 10.05 - Interferências com atividades minerárias

O EIA informa que foram localizadas 22 áreas, apenas uma se refere a processos sob o regime de
aproveitamento de permissão de lavra garimpeira (substância cassiterita), cujo prosseguimento depende da
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apresentação de licença ambiental por parte do interessado (pessoa física). Há também um processo ativo sob
o regime de licenciamento para exploração de areia no rio Ji-Paraná, cuja localização coincide com banco de
areia pretendido para uso na obra.

Esse tipo de interferência é bastante conhecido, com procedimentos bem estabelecidos para seu tratamento.
O maior risco associado diz respeito ao potencial de conflito inerente a interdição das atividades minerárias.

Impacto 10.06 - Perda de áreas de produção agrossilvopastoril

Estamos de acordo com a avaliação contida no EIA, segundo a qual a perda de áreas de produção
agrossilvopastoril devido à implantação do AHE Tabajara constituirá impacto pouco significativo no
contexto da produção dos municípios de Machadinho D’Oeste, principalmente no que se refere ao potencial
de exploração florestal. A perda de áreas de pastagens, por sua vez, implicará redução muito pouco
expressiva da produção pecuária.

Impacto 10.07 - Interferência com a pesca artesanal profissional

Segundo o EIA, a formação do reservatório do AHE Tabajara não é um fator que impedirá a continuidade da
pesca amadora ou profissional no trecho do rio Ji-Paraná que será afetado. Contudo, nos primeiros anos após
a formação do reservatório, afirma que é provável a redução da abundância das espécies que não
encontrarem condições ecológicas adequadas para sua sobrevivência no novo ambiente que será formado.
Em contrapartida, as espécies menos sensíveis às alterações ambientais poderão predominar.

Esta nova condição representa, segundo o estudo, uma interferência ou alteração da atividade desenvolvida
por pescadores locais, uma vez que as populações das espécies alvo, de maior valor e comumente
comercializadas, poderão ser reduzidas, impactando negativamente a atividade econômica desenvolvida e o
rendimento obtido pelos pescadores.

O EIA afirma que, a jusante do reservatório, os efeitos nas populações e na pesca devem ser mais reduzidos
se comparados ao trecho à montante.

Propôs as seguintes medidas para a mitigação deste impacto:

P.01 – Programa de Gestão Ambiental;
P.28 - Programa de Compensação pelas Perdas de Terras e Deslocamento Compulsório da População;

M.28.4 - Elaboração e Detalhamento dos Planos de Compensação Segundo a Matriz de
Elegibilidade;

P.29 - Programa de Comunicação Social e Relações Comunitárias;
P.31 - Programa de Acompanhamento da Atividade Pesqueira;

M.31.1 – Cadastramento;
M.31.2 - Seleção e Treinamento dos Amostradores;
M.31.3 - Monitoramento da Atividade Pesqueira;
M.31.4 - Aspectos Informativos;

P.34 - Programa de Gerenciamento e Controle de Usos Múltiplos do Reservatório.

Este impacto foi avaliado como: negativo; com abrangência na AID; presente nas fases de Construção e
Operação; indireto; induzido no curto prazo; duração por longo prazo; reversibilidade total; probabilidade
certa de ocorrência, média importância e magnitude; não cumulativo e não sinérgico.

Comentários e recomendações:

Este impacto deve ser reescrito, considerando as seguintes observações:

considerar, além do efeito das alterações ictiofaunísticas, o impacto das alterações causadas pela
formação do reservatório e das alterações na vazão de jusante, na dinâmica pesqueira. Estas alterações
causarão mudanças em pesqueiros e na forma de disposição e uso de petrechos, causando aumento de
custos de operação;
considerar a pesca de subsistência dentro do universo de pescadores afetados, no âmbito do impacto
“redução no consumo de pescado pelas populações locais”;
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definir corretamente o atributo Sinergia, uma vez que na descrição do impacto foi definido como
sinérgico e na Matriz de Impactos como ausência de sinergia;
reavaliar a afirmação de que a jusante os efeitos sobre a pesca serão menores. Não foi apresentada no
diagnóstico nenhuma informação que fundamente esta afirmação. O que se observa em grande parte
dos empreendimentos hidrelétricos é que não há esta diferença entre montante e jusante;

reavaliar a afirmação de que este impacto tem reversibilidade total, o que não se verifica na quase
totalidade dos empreendimentos hidrelétricos.

Impacto 11.01 - Riscos à saúde pública durante a construção

O EIA aponta cinco riscos específicos do empreendimento à saúde pública:

O aumento da quantidade de possíveis portadores de doenças infectocontagiosas, como DST, viroses e
parasitoses, devido à maior presença de migrantes durante as obras, residindo e circulando pelo
município de Machadinho D’Oeste;
O aumento do número de casos de contração de doenças endêmicas (malária, dengue e leishmaniose) e
de acidentes com animais peçonhentos (cobras, aranhas, abelhas, etc.), devido às alterações ambientais
e à exposição direta de um grande contingente de trabalhadores;
Riscos de saúde e segurança do trabalho e de acidentes com terceiros em canteiros, frentes de obra e
caminhos de serviço;
Um maior risco de incidência de doenças de veiculação hídrica nas áreas urbanas da localidade
anfitriã, devido a impactos indesejados do crescimento populacional e econômico durante as obras,
como a expansão urbana sem infraestrutura sanitária adequada;
A criação de habitats propícios à reprodução das populações de vetores de doenças endêmicas, devido
à formação do reservatório, na fase de operação.

As medidas de controle e monitoramento deste impacto são largamente adotadas em sistema de gestão
ambiental de empreendimentos hidrelétricos.

Impacto 11.02 - Risco do aumento de endemias em decorrência da formação do reservatório

A presença do reservatório como novo elemento da paisagem tem reconhecido potencial de favorecer a
proliferação de vetores de doenças de veiculação hídrica, especialmente a combinação entre mosquito e
humanos.

O EIA informa que os ambientes mais propícios são aqueles em que são esperados menor dinâmica de
circulação e consequente maior tempo de residência de água. Tais ambientes geralmente estão associados aos
braços dos reservatórios, fora do estirão principal. Nesses ambientes não são incomuns a proliferação de
macrófitas que favorecem a reprodução dos mosquitos. Além das medidas conhecidas de monitoramento e
controle de macrófitas, talvez seja uma opção o aumento da área de APP no entorno desses ambientes, com
maior distanciamento da população.

Impacto 12.01 - Substituição de usos nas áreas de intervenção e inundação

Não vemos muito sentido na descrição deste impacto. Sugere-se reformulação, analisando em conjunto com
os impactos: Perda de moradias e fontes de rendimento e subsistência e 3.06 Perda de solos com aptidão
agrícola.

Impacto 12.02 - Indução de alteração nos padrões de uso e ou cobertura do solo no entorno do
reservatório

Não vemos muito sentido na descrição deste impacto. Sugere-se reformulação, analisando em conjunto com
os impactos: Perda de moradias e fontes de rendimento e subsistência e 3.06 Perda de solos com aptidão
agrícola.

Impacto 12.03 - Indução ao crescimento e alterações nos padrões de uso do solo urbano
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A nomenclatura atribuída de “indução ao crescimento e alterações nos padrões de uso do solo urbano” não é
precisa para caracterizar as transformações esperadas neste componente. Importante retomar o conceito de
impacto ambiental, qual seja “Qualquer alteração adversa dos processos, funções ou componentes
ambientais, ou alteração adversa da qualidade ambiental (Sánchez, 2008). Alteração da qualidade ambiental
que resulta da modificação de processos naturais ou sociais provocada por ação humana”.

Neste sentido, o que se observa em decorrência da instalação de empreendimentos hidrelétricos em
localidades semelhantes ao município de Machadinho D´Oeste é a ocorrência de ocupação rápida e
desordenada no perímetro urbano e peri-urbano. Essa ocupação decorre obviamente, da chegada de
população urbana e da especulação imobiliária. Geralmente observamos o surgimento de novas ocupações,
precárias e sem planejamento, não raramente, acompanhados de um processo de favelização e ocupação de
áreas sensíveis do ponto vista social e ambiental (como áreas sujeitas a inundação).

Comentários e recomendações:

O cenário ideal de mitigação deste impacto é a conjugação ações de responsabilidade do empreendedor no
sentido de atenuar ao máximo a atração de população exógena e, ações conjuntas com o poder público local
para criar instrumentos e mecanismos de controle e modernização do planejamento urbano, além de esforços
para criação e oferta de solo urbano regularizado e apto a ocupação. 

Impacto 13.01 - Apropriação da capacidade e deterioração das vias locais por veículos a serviço das
obras

Estamos de acordo com a avaliação deste impacto.

Impacto 13.02 - Aumento da demanda por serviços públicos de saúde durante a construção

A sobrecarga esperada não é apenas no setor de saúde pública, mas em todos os principais serviços básicos,
notadamente educação e segurança pública, além da própria saúde pública.

Conforme descrito na avaliação do impacto “9.04 atração de fluxos migratórios durante a construção”, será
necessária uma reavaliação do potencial de atração populacional decorrente do empreendimento, bem como
a construção de cenários possível e a elaboração mais assertiva dos cálculos de demanda adicional esperada.

Comentários e recomendações:

Tal como exposto o futuro Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais, deve-se
contemplar os demais setores passiveis de sofrerem com a sobrecarga esperada. Tais reforços devem ser
cuidadosamente avaliados frente aos cenários estimados.

Impacto 13.03 - Obstrução de estradas vicinais pelo reservatório e interferência com redes de
utilidades

Segundo o EIA, a formação do reservatório do AHE Tabajara inundará trechos de estradas vicinais que dão
acesso e interligam as propriedades rurais da ADA, cujos efeitos das obstruções podem se estender pela AID.

Efetivamente, o impacto ocorrerá no ramal de ligação entre Tabajara e Dois de Novembro. Como
identificado e avaliado no impacto 9.10, em razão da inundação de trechos desta via, será necessária a
implantação de uma nova estrada, com extensão de 17 km, ou seja, com extensão idêntica à existente. Esta
nova via irá substituir o ramal que será afetado, uma vez que o corpo principal do reservatório e os braços
formados em igarapés (Candelária, Cajueiro) comprometerão, pela inundação, a utilização desta via rural.

Impacto 14.01 - Alterações na paisagem

O EIA avaliou que a formação do reservatório do AHE Tabajara resultará na inundação de um trecho do rio
Ji-Paraná, onde há algumas corredeiras conhecidas localmente pela Cachoeira de São Vicente e a Cachoeira
dos Vinte e Sete. Assim como no caso das corredeiras, serão eliminados trechos onde se formam pequenas
praias no período de estiagem, além da perda do próprio rio em si, em segmento caracterizado por trechos
com formações insulares e rochosas, o que valoriza a sua beleza cênica. Por outro lado, a criação do
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reservatório do AHE Tabajara introduzirá um novo elemento na paisagem do vale do Ji-Paraná, uma grande
quantidade de água represada, que também ensejará em beleza cênica a ser apreciada. A recomposição
florestal de áreas antropizadas e a recuperação de áreas degradadas por erosão e extração mineral também
foram consideradas como possíveis de trazer beleza cênica ao local.

O impacto foi considerado negativo, que deverá ocorrer certamente, ser restrito à ADA e entorno imediato,
sendo induzido no curto prazo na fase de construção e ser permanente. Trata-se ainda de impacto
irreversível, de alta magnitude e importância.

Impacto 17.01 - Interferência com Unidades de Conservação e suas Zonas de Amortecimento.

O estudo afirma que o Parque Nacional dos Campos Amazônicos e a RESEX Rio Preto-Jacundá são as
Unidades de Conservação que efetivamente apresentam proximidade geográfica com a ADA do AHE
Tabajara.

Apesar do canal do rio não fazer parte da RESEX Rio Preto-Jacundá, esse trecho de rio será afetado
temporariamente pela alteração do regime fluvial durante o enchimento. Já o Parque Nacional dos Campos
Amazônicos foi afetado pelo empreendimento ainda na sua fase de planejamento. Por questões legais, os
estudos ambientais do AHE Tabajara só foram autorizados após a publicação da Lei Federal nº 12.678/2012,
que desafetou a área de sobreposição do reservatório na cota 80 metros e seus remansos com a área do
PARNA, com aproximadamente 750 hectares.

Com o enchimento do reservatório haverá perda e alteração de ambientes naturais contíguos à Unidade de
Conservação, notadamente trechos de planícies de inundação fluviais. Há também a possibilidade de
alterações relacionadas à elevação do lençol freático nas bordas do reservatório, com alteração na estrutura
das formações vegetais adjacentes.

Em relação à RESEX Rio Preto-Jacundá, foram destacados os efeitos das alterações no regime fluviométrico
e na qualidade da água durante o enchimento, além das potenciais alterações na qualidade da água e nos
habitats aquáticos durante as obras, no enchimento e início da operação, na fase de consolidação ou
estabilização do reservatório. Tais efeitos poderão ocorrer no rio Ji-Paraná, no trecho a jusante do
barramento, onde os limites da unidade alcançam as planícies do rio. Podem ocorrer ainda pressões sobre a
unidade decorrentes das melhorias nos acessos inerentes à obra.

Citou-se também a Reserva Biológica do Jaru, situada a 52 quilômetros a montante do reservatório do AHE
Tabajara. Tendo em vista a localização em relação ao empreendimento, o estudo não citou pressões ou
interferências diretas das obras ou da operação da usina na unidade ou na sua zona de amortecimento.
Contudo, avaliou-se a possibilidade de impactos indiretos de âmbito regional, sobretudo na biota aquática,
que devem ocorrer nos setores da bacia a montante do reservatório, onde está situada a Rebio Jaru.

O impacto foi considerado negativo, de incidência direta e indireta, alta importância e magnitude com seu
contexto geral, sobretudo em decorrência da proximidade com o Parque Nacional dos Campos Amazônicos.
Trata-se ainda de impacto de ocorrência certa, de temporalidade de duração de longo prazo ou permanente.

Comentários e recomendações:

Baseado na análise de delimitação do reservatório (estudo de remanso), a área total do reservatório do AHE
Tabajara será ampliada, resultando em área impactada da UC Parna dos Campos Amazônicos maior do que
750 hectares. Neste sentido, o empreendedor deverá atualizar a descrição deste impacto.

Impactos 15.01 - Perda de sítios e bens de interesse histórico, cultural e arqueológico; 16.01 - Geração
de expectativas e aumento do risco de interferências com as populações indígenas 

A análise destes impactos compete ao IPHAN e à FUNAI, respectivamente.

5.4 Impactos não previstos ou não avaliados no EIA

Apesar de estarmos de acordo com a metodologia apresentada no EIA para predição e descrição dos
impactos ambientais, que consiste no exame e identificação das ações potencialmente impactantes, ou seja,
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das ações ou intervenções associadas ao planejamento, construção e operação do AHE Tabajara, alguns
impactos ambientais já conhecidos não foram considerados.

Neste sentido, apresentamos em seguida uma listagem de impactos (não exaustiva) que deveriam
minimamente ser considerados no EIA, tendo como base etapas e atividades necessárias para implantação da
UHE Tabajara, são eles:

Aumento da ocorrência de sofrimento psicológico decorrente das ações, visando o deslocamento
compulsório da população. Associado também aos processos que envolvem trasladação de cemitérios
situados em áreas rurais ou urbanas afetadas pela formação do reservatório;
O risco de desagregação familiar ocasionado pelo deslocamento compulsório da população;
Aumento da vulnerabilidade socioeconômica ocasionado pelo deslocamento compulsório da
população, especialmente pela oferta inadequada de soluções de remanejamento da população que
coloquem em risco a continuidade das atividades tradicionalmente praticadas pelos moradores;
Conflito por áreas de pesca (dentro e fora da ADA), decorrente das intervenções diretas no rio para
implantação e operação do reservatório;
Perda de áreas extrativistas pela substituição do uso do solo decorrente da formação do reservatório;
Sobrecarga na infraestrutura pública de coleta, tratamento e destinação de resíduos sólidos pelo aporte
de resíduos gerados nas diversas atividades de implantação do empreendimento;
Danos em edificações decorrentes de explosões;
Incômodo à população local pelo aumento de material particulado e ruído em razão do aumento do
tráfego de veículos decorrente das diversas atividades construtivas;
Aumento da ocorrência de casos de gravidez na adolescência decorrente da atração populacional
exercida pelo empreendimento;
Aumento do consumo de drogas (alcoolismo) decorrente da atração populacional exercida pelo
empreendimento;
Potencialização de cadeias produtivas decorrentes da demanda gerada diretamente pelo
empreendimento, bem como da massa salarial colocada em circulação na economia regional;
Redução de oferta de serviços autônomos pelo processo de contratação de mão de obra;
Desarticulação de atividades tradicionais pelo processo de contratação de mão de obra e pela formação
do reservatório;
Alteração das condições de navegabilidade;
Aumento no valor do aluguel dos imóveis decorrente do afluxo populacional previsto pelo
empreendimento;
Aumento da incidência de doenças endêmicas e infectocontagiosas decorrente do afluxo populacional
previsto pelo empreendimento;
Geração de conflitos socioeconômicos;
Perda de embarcações e petrechos de pesca decorrente da elevação rápida do nível d´água e vazão a
jusante do reservatório na fase de operação;
Ocupação desordenada do entorno/Pressão sobre APP;
Incômodo à população pela proliferação de insetos;
Danos em edificações decorrentes da elevação do lençol freático;
Inutilização de fossas e poços decorrente da elevação do lençol freático;
Redução no consumo de pescado pelas populações locais;
Perda do banco de sementes;
Alteração na ciclagem de nutrientes no solo;
Redução da biodiversidade;
Dispersão de espécies exóticas e/ou invasoras;
Extinção local de espécies da flora;
Emissão de gases do efeito estufa;
Atração de fauna sinantrópica;
Aumento de acidentes com a fauna;
Atropelamento de fauna;
Alteração de comportamento da fauna;
Extinção local de espécies da fauna terrestre;
Óbito de espécies da fauna ameaçadas;
Formação de novos habitats para a fauna;
Interferência na dinâmica da ecologia de paisagem;
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Perda de locais de reprodução e alimentação da fauna.

Deve-se destacar que, em adição aos impactos listados acima, a descrição dos impactos sobre os mamíferos
aquáticos e semiaquáticos, quelônios e crocodilianos foi negligenciada desde a sua ausência na descrição dos
componentes ambientais susceptíveis a impactos negativos. Da mesma forma, esses grupos não foram
adequadamente incluídos nos componentes C.2.02 Fauna e organismos aquáticos ou C.2.03 Fauna terrestre.
No componente de organismos aquáticos, apenas o impacto de aprisionamento em ensecadeiras (7.02)
considerou quelônios e crocodilianos. Já no componente de fauna terrestre, esses organismos foram citados
nos impactos 8.01 e 8.04, no entanto, não foram adequadamente descritos e discutidos. Assim, o EIA deve,
considerando as informações, críticas e recomendações apresentadas ao longo da análise do diagnóstico,
apresentar a descrição, discussão e mitigação para os impactos sobre Quelônios, Crocodilianos e Mamíferos
Aquáticos e Semiaquáticos, abrangendo, minimamente, os seguintes impactos:

Alteração/perda de habitat aquático;
Aprisionamento da fauna aquática e semiaquática;
Alteração da estrutura da comunidade aquática e semiaquática;
Perturbação da fauna aquática e semiaquática;
Perda de locais de reprodução e alimentação para fauna aquática e semiaquática;
Interferência no deslocamento e na migração da fauna aquática;
Interrupção do fluxo gênico da fauna aquática, semiaquática e ictiofauna.

5.5 Recomendações gerais sobre a análise de impactos

Em adição aos comentários e recomendações descritos na análise de cada um dos impactos, a revisão do EIA
deverá incorporar na descrição de todos os impactos as revisões e atualizações provenientes da revisão do
diagnóstico do estudo. Em especial, deverão ser consideradas nas descrições de impacto as delimitações
revisadas do reservatório e áreas de influência do empreendimento, conforme análise deste parecer.

Todos os impactos devem elencar as medidas mitigadoras específicas para sua mitigação, indicando em qual
programa ambiental a medida está inserida.

Por fim, considerando os esforços do Ibama em elaborar matrizes de impacto como referência para o
licenciamento das principais tipologias, informamos que a Matriz de impacto de hidrelétricas (disponível no
processo 02001.130731/2017-51), apesar de estar em fase de elaboração, já superou a fase de listagem das
principais atividades, aspectos e impactos. Portanto, pode servir de referência ao empreendedor na
atualização do capítulo de “Identificação e Avaliação de Impactos Ambientais”.

6. PROGRAMAS AMBIENTAIS

6.1 Meio Físico

P.01 - Programa de Gestão Ambiental – PGA

O Programa de Gestão Ambiental (PGA) incorpora e consolida os procedimentos de gestão ambiental e
social a serem adotados pelo empreendedor para a coordenação e controle de conformidade do
empreendimento com os requisitos ambientais e sociais estabelecidos no processo de licenciamento.

Trata-se de um programa ambiental de execução contínua durante toda a fase de construção e de operação do
empreendimento hidrelétrico.

Será composto por seis subprogramas: (i) Subprograma de Melhoria Contínua; (ii) Subprograma de Interação
Institucional; (iii) Subprograma de Licenciamento Ambiental e Gerenciamento de Condicionantes; (iv)
Subprograma de Coordenação do Projeto Básico Ambiental; (v) Subprograma de Gestão / Supervisão
Ambiental de Construção; (vi) Subprograma de Gestão / Supervisão Socioambiental de Operação.

São objetivos específicos do PGA:

Coordenar o processo de interação com o IBAMA e outros órgãos intervenientes;
Garantir o atendimento integral às exigências do processo de licenciamento ambiental;
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Realizar a supervisão ambiental das obras de maneira a garantir a correta implantação de todas as
medidas preventivas e mitigadoras incluídas no Plano Ambiental de Construção (PAC);
Produzir, com a periodicidade estabelecida, relatórios de andamento do PBA;
Produzir relatórios periódicos de supervisão ambiental de construção;
Coordenar, com a antecedência aplicável, a consolidação da documentação necessária à solicitação da
LO junto ao IBAMA;
Garantir que todas as atividades a serem realizadas durante a operação do aproveitamento e seu
reservatório sejam realizadas de acordo com as melhores práticas de controle socioambiental,
atendendo também às condicionantes estabelecidas na LO, quando aplicável.

P.02 - Programa Ambiental para a Construção – PAC

O Programa Ambiental para a Construção (PAC) deverá conter medidas preventivas, mitigadoras e corretivas
que serão adotadas pela construtora para prevenção e controle dos impactos socioambientais associados à
implantação do empreendimento.

O PAC será composto por três subprogramas: (i) Subprograma de Controle Ambiental das Obras; (ii)
Subprograma de Gestão da Segurança do Trabalho; e (iii) Subprograma de Gestão da Saúde Ocupacional.

São objetivos específicos do PAC:

Fornecer elementos técnicos para que a execução das obras ocorra com o menor impacto ambiental e
social possível;
Facilitar, mediante a consolidação em Instruções de Controle Ambiental (ICAs), o processo de
controle ambiental das obras;
Padronizar normas e critérios de qualidade ambiental dos procedimentos construtivos e de operação a
serem exigidos pela construtora contratada para a execução da obra;
Garantir que todos os fornecedores de bens e serviços para as obras estejam devidamente licenciados
no âmbito de competência de suas atividades;
Reduzir a ocorrência de acidentes do trabalho e problemas de saúde decorrentes de questões
ocupacionais durante a construção e operação, além de possibilitar a atenuação de suas consequências
caso venham a ocorrer;
Estabelecer diretrizes de segurança do trabalho e saúde ocupacional que terão força contratual e
deverão ser sistematicamente adotadas pelas contratadas e suas subcontratadas durante toda a duração
da obra;
Estipular exigências mínimas de segurança do trabalho a serem atendidas por todos os contratados,
padronizando alguns Procedimentos de Trabalho Seguro e facilitando a gestão da segurança do
trabalho para o conjunto da obra;
Implantar uma sistemática de automonitoramento, de maneira que todos os serviços executados sejam
rotineiramente inspecionados e avaliados;
Instituir procedimento eficaz de atendimento às solicitações de ação corretiva e/ou notificações de não-
conformidade relacionadas aos procedimentos de trabalho seguro;
Treinar a população empregada na observância dos procedimentos de trabalho seguro e nas normas
regulamentadoras do Ministério do Trabalho;
Avaliar e monitorar a saúde da mão de obra contratada, mediante exames admissionais e periódicos
que possibilitem o diagnóstico de doenças virais, bacterianas, parasitárias e outras, assim como a
verificação das condições auditivas, de visão e outros aspectos relevantes para a atividade a ser
realizada pelos trabalhadores;
Colaborar para a manutenção das condições sanitárias favoráveis à população empregada;
Esclarecer e orientar a população empregada sobre doenças sexualmente transmissíveis e sobre
doenças infectocontagiosas em geral;
Prestar assistência médica emergencial à população empregada no caso de ocorrência de acidentes;
Encaminhar aos serviços de saúde conveniados os casos que requerem assistência médica hospitalar; e
Notificar às autoridades competentes eventuais ocorrências de casos de doenças de notificação
compulsória.

Comentários e recomendações:
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Conforme já mencionado, para os acessos que serão objeto de melhorias, implantação ou recomposição,
recomenda-se a implantação de um projeto ambiental específico de implantação e recomposição da
infraestrutura viária. O projeto deverá identificar, dimensionar, avaliar e desenvolver os projetos de
recuperação e melhoria de toda a infraestrutura viária que poderá ser comprometida pela implantação do
empreendimento, não permitindo a interrupção do tráfego e deslocamentos viários atualmente existentes,
como decorrência das obras e operação do empreendimento.

Destaca-se que a infraestrutura viária a ser implantada/melhorada deverá estar protegida de uma cheia com
período de retorno de 100 anos (TR=100 anos).

Esse projeto ambiental específico também deverá avaliar a necessidade de modificar o traçado do trecho da
rodovia RO-133, situado próximo à localidade de Estrela Azul, visando minimizar impactos do fluxo de
veículos na localidade.

P.06 - Programa de Monitoramento Climatológico

O Programa de Monitoramento Climatológico tem o objetivo geral de acompanhar e monitorar a evolução
dos parâmetros meteorológicos na região do entorno do reservatório do AHE Tabajara, antes, durante e,
principalmente após a sua formação.

São objetivos específicos do programa:

Aumentar a rede de monitoramento na região por meio da instalação de uma estação climatológica
completa e de duas estações pluviométricas;
Monitorar, em tempo real e de acordo com os padrões da Organização Meteorológica Mundial,
parâmetros meteorológicos na região.

P.07 - Programa de Monitoramento Sismológico

O Programa de Monitoramento Sismológico avaliará a atividade sísmica desencadeada pelo reservatório a
ser formado pelo barramento da usina. O monitoramento tem ainda por objetivo registrar os eventos gerados
pelas detonações que serão executadas na escavação obrigatórias e diferenciá-los dos sismos naturais.

São objetivos específicos do programa:

Instalar uma estação de monitoramento local;
Registrar e caracterizar os eventos sísmicos naturais e relacionados aos SDR que possam estar
relacionados à formação do reservatório, abrangendo os períodos pré e pós-enchimento;
Utilizar os registros obtidos pelas estações sismológicas instaladas nas demais usinas hidrelétricas em
operação no estado, além de dados obtidos junto a cadastros de instituições, universidades e empresas;
e
Obter a correlação entre os sismos e as feições geológicas e estruturais da área, determinar epicentros,
intensidades, magnitudes e acelerações sísmicas.

Comentários e recomendações:

Conforme o relatório do Observatório Sismológico/UnB, apresentado no diagnóstico do EIA, a prática
adotada no monitoramento sismográfico de áreas de barragens estabelece duas fases distintas. A primeira,
denominada fase pré-enchimento, é iniciada idealmente cerca de três anos antes do enchimento do
reservatório. Esta etapa pode ser cumprida pela instalação de uma única estação tri-axial de banda larga. A
segunda, denominada fase pós-enchimento, inicia-se com o enchimento do reservatório. Nesta fase, é
necessário adensar a rede de monitoramento, visando à detecção e localização de possíveis microtremores
situados no interior ou nas margens do reservatório. De acordo com a prática adotada, que se fundamenta em
princípios sismológicos e recomendações internacionais, indica-se, nesta fase, a instalação de, no mínimo,
três estações tri-axiais.

Portanto, recomenda-se que o Programa de Monitoramento Sismológico considere a instalação de três
estações tri-axiais para a fase pós-enchimento, conforme recomendado pelo Observatório Sismológico/UnB.
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P.08 - Programa de Monitoramento Hidrogeológico

O Programa de Monitoramento Hidrogeológico tem por objetivo identificar variações no nível d’água
subterrânea no entorno do reservatório do AHE Tabajara.

São objetivos específicos do programa:

Monitorar o nível freático dos aquíferos livres, de forma a avaliar as variações na borda do reservatório
e imediatamente a jusante deste, antes, durante e após o enchimento;
Monitorar possíveis alterações nos padrões de qualidade das águas subterrâneas, notadamente em
locais de utilização desse recurso pela população local; e
Avaliar os resultados do monitoramento e propor, se for o caso, medidas preventivas, corretivas e/ou
mitigadoras de problemas surgidos com a disponibilidade e qualidade das águas subterrâneas, na
vegetação e na estabilidade geotécnica das encostas e margens do reservatório.

Comentários e recomendações:

Recomenda-se que o monitoramento de nível d’água (dinâmica do lençol freático) nas fases pré, enchimento
e pós-enchimento seja realizado mensalmente, englobando 12 campanhas anuais. Experiências com outros
empreendimentos hidrelétricos mostraram que a frequência de monitoramento hidrogeológico trimestral é
inadequada, considerando que a dinâmica do lençol freático apresenta alta variabilidade e possui forte
influência com a pluviosidade.

P.09 - Programa de Monitoramento de Processos Erosivos e de Assoreamento

O Programa de Monitoramento de Processos Erosivos e de Assoreamento objetiva identificar e acompanhar
o desenvolvimento de processos erosivos e de assoreamento na fase de operação do AHE Tabajara
(instabilização de margens e indução de processos erosivos no reservatório durante a operação).

São objetivos específicos do programa:

Identificar, indicar e aplicar medidas de proteção contra os processos de instabilização e erosão e
estabelecer recomendações e detalhamentos sobre as intervenções requeridas para garantir a
estabilidade em locais de alta suscetibilidade e de relevante criticidade;
Verificar a eficácia das medidas de controle de mitigação empregadas.

Será desenvolvido por meio das seguintes medidas: (i) identificação, qualificação e cadastro das áreas
sujeitas a instabilizações e processos erosivos; (ii) monitoramento das margens do reservatório; (iii)
monitoramento do remanso e de desembocaduras; e (iv) monitoramento das margens do rio Ji-Paraná a
jusante do barramento.

P.11 - Programa de Monitoramento Hidrossedimentológico

O Programa de Monitoramento Hidrossedimentológico monitorará a dinâmica hidrossedimentológica na
região do empreendimento e a dinâmica do leito e margens do rio Ji-Paraná no trecho a jusante do
barramento.

São objetivos específicos do programa:

Operar estações fluviométricas para o monitoramento das características hidrológicas e
hidrossedimentológicas na região, conforme estipulado pela Resolução ANEEL/ANA Nº 03/2010; e
Monitorar a descarga sólida e a dinâmica do leito e margens do rio Ji-Paraná no trecho a jusante do
barramento.

Comentários e recomendações:

Recomenda-se que faça parte do Programa de Monitoramento Hidrossedimentológico o monitoramento de
bancos de areia situados a jusante do AHE Tabajara. Os levantamentos do EIA mostraram que alguns bancos
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de areia são utilizados por quelônios, o que justifica a importância de se avaliar possíveis impactos a longo
prazo na formação ou na manutenção de bancos de areia a jusante do barramento.

P.12 - Programa de Monitoramento Limnológico e da Qualidade da Água

O objetivo do Programa de Monitoramento Limnológico e da Qualidade da Água é monitorar as variáveis
limnológicas, da qualidade de água e dos sedimentos no rio Ji-Paraná e tributários, em trechos localizados na
AID do AHE Tabajara, bem como dar subsídios para o acompanhamento contínuo da magnitude e
intensidade dos impactos dos recursos hídricos e também sobre a biota aquática.

São objetivos específicos do programa:

Contribuir com o aumento do conhecimento das características limnológicas e da qualidade de água na
AID;
Efetuar novo prognóstico da qualidade da água do reservatório, considerando o incremento de dados
obtido durante o desenvolvimento do monitoramento da fase de construção;
Monitorar limnologicamente (aspectos físicos, químicos, biológicos e bacteriológicos) o rio Ji-Paraná,
durante as fases de construção e operação;
Detectar alterações na qualidade da água a montante e a jusante do eixo do futuro reservatório;
Acompanhar as possíveis alterações de qualidade de água durante o enchimento do reservatório, seja
na área do reservatório, como a jusante;
Na fase de operação, detectar alterações na qualidade da água na área do reservatório;
Monitorar e classificar continuamente a qualidade de água através da aplicação dos Índices de
Qualidade de Água (IQA) e Índices de Estado Trófico (IET); e
Selecionar as variáveis indicadoras desse sistema que possam subsidiar ações corretivas e programas
ambientais relacionados aos ecossistemas aquáticos.

Comentários e recomendações:

Recomenda-se que o monitoramento da qualidade das águas no corpo central do reservatório, nos tributários
e a jusante do barramento seja realizado mensalmente, considerando a alta variabilidade temporal da
qualidade das águas. Outra justificativa para o monitoramento mensal é a obtenção de dados mais
representativos na fase pré-enchimento, que serão utilizados como dados de entrada na modelagem
matemática da qualidade das águas que definirá o quantitativo e os locais onde será realizada a supressão de
vegetação.

O monitoramento mensal deverá ser realizado durante a fase pré-enchimento (cerca de 3 anos) e também na
fase pós-enchimento (por igual período – cerca de 3 anos). Assim, serão obtidos dois bancos de dados
equivalentes, um para a fase pré e outro para a fase pós-enchimento, que deverão ser analisados
estatisticamente para concluir sobre os impactos nas águas superficiais resultantes da formação do
reservatório. Após esse período, na fase pós-enchimento, o monitoramento poderá ser realizado
trimestralmente, para acompanhar o comportamento da qualidade das águas superficiais durante a operação
da usina em função da evolução do uso e ocupação do solo na bacia.

P.13 - Programa de Monitoramento de Macrófitas Aquáticas

O Programa Monitoramento de Macrófitas Aquáticas monitorará a comunidade de macrófitas aquáticas
associada ao rio Ji-Paraná, tributários e lagoas marginais da AID, durante as fases de construção e operação
do AHE Tabajara.

São objetivos específicos do programa:

Monitorar a dinâmica das populações, incluindo a movimentação e o aumento de biomassa dos bancos
de macrófitas (no rio Ji-Paraná, tributários e lagoas marginais localizados na AID); e
Subsidiar discussões e tomadas de decisão para o caso de proliferação excessiva que resulte em
prejuízo para a geração de energia e para os diversos usos do reservatório.

Também são medidas previstas no programa:
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Estimativa da biomassa das espécies potencialmente prejudiciais ao funcionamento das turbinas;
Avaliação de potenciais vetores de doenças associados à proliferação das macrófitas (entomofauna); e
Estabelecimento de medidas de controle de macrófitas (remoção mecânica, por exemplo),
considerando seu efeito negativo sobre organismos bentônicos e peixes.

P.23 - Programa de Investigação, Monitoramento e Salvamento do Patrimônio Fossilífero

O Programa de Investigação, Monitoramento e Salvamento do Patrimônio Fossilífero tem o objetivo geral de
impedir, ou mesmo minimizar, a destruição ou perda do patrimônio paleontológico, promovendo o
levantamento de ocorrências fossilíferas na área de interferência direta do empreendimento, em particular
aquelas que serão alvo dos procedimentos de escavações.

São objetivos específicos do programa:

Monitorar, de maneira sistêmica, as construções, em especial as escavações para o desvio do canal, os
desaterros, as áreas de empréstimo e abertura de acessos, onde ocorram sedimentos aluviais associados
ao cenozóico/quaternário, no leito do rio, bem como nas vertentes proximais e terraços, com o objetivo
de resgatar os espécimes fósseis que porventura sejam identificados;
Promover cursos de treinamento e capacitação técnica em paleontologia junto ao empreendedor e à
construtora e subcontratadas, responsáveis pela execução das obras;
Ministrar palestras sobre educação patrimonial em paleontologia junto aos moradores da ADA e à
comunidade escolar dos municípios de Machadinho D’Oeste, em conjunto com o Programa de
Educação Ambiental;
Confecção de cartilhas de educação em paleontologia a serem distribuídas aos funcionários envolvidos
no empreendimento e comunidade geral das áreas impactadas; e
Realização de estudos e publicações científicas, caso ocorram achados inéditos ou de notório interesse
à paleontologia, que corroborem de forma significativa na interpretação e entendimento dos aspectos
evolutivos, paleoambientais e geológico-climáticos ocorridos em território brasileiro e na correlação
desses táxons com outras regiões do mundo.

P.32 - Programa de Gestão da Segurança Operacional da Barragem

O objetivo principal do Programa de Gestão da Segurança Operacional da Barragem é o de planejar
antecipadamente os procedimentos a serem adotados em situações emergenciais que possam vir a se
apresentar em função da operação da usina.

São objetivos específicos do programa:

Garantir o atendimento correto e seguro às emergências ambientais na fase de operação, minimizando
os danos;
Reduzir a escala dos acidentes; e
Garantir a segurança dos trabalhadores e terceiros envolvidos no atendimento às emergências.

Também são medidas previstas no programa:

Definição dos cenários emergenciais;
Cálculos das ondas de cheia e tempos de chegadas resultantes da ruptura da barragem;
Mapas de inundação com o alcance das ondas de cheia;
Comunicação em situações de atenção;
Plano de contingência; e
Investigação de acidentes.

Comentários e recomendações:

Cabe à Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) o acompanhamento e a fiscalização relativos à
segurança operacional de barragens (construídas para geração de energia elétrica), de acordo com o que
determina a lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010. Neste sentido, não há a necessidade de inclusão deste
programa ambiental no âmbito do licenciamento ambiental.
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P.33 - Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial – PACUERA

O PACUERA tem como objetivo elaborar proposta de contorno/limite para a APP do reservatório, que seja a
mais adequada à proteção do reservatório e à conservação dos recursos naturais e, sempre que possível,
condizente com as atuais formas de uso e ocupação do solo.

São objetivos específicos do programa:

Levantar e consolidar dados primários e secundários referentes aos diversos componentes ambientais e
elaborar o Zoneamento Socioambiental do entorno do reservatório;
Criar uma base de informações ambientais para utilização em outros programas do PBA;
Promover o aproveitamento integrado das potencialidades econômicas, ambientais e sociais do entorno
do reservatório, com destaque à exploração turístico-recreativa;
Compatibilizar o desenvolvimento das atividades econômicas do entorno do reservatório com a
preservação dos ecossistemas naturais, a partir da proposição de medidas de reordenamento,
recuperação e/ou proteção das áreas e dos usos da terra no entorno;
Implantar mecanismos de proteção da APP do reservatório;
Estabelecer diretrizes de uso e ocupação do entorno compatíveis com os usos múltiplos das águas do
reservatório, visando à manutenção da sua qualidade; e
Orientar o processo de fiscalização das atividades do entorno, visando à compatibilização das áreas de
interesse ambiental e à manutenção de condições para a operação adequada do AHE Tabajara,
assegurando o prolongamento de sua vida útil.

Destaca-se que o detalhamento do Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório
Artificial do AHE Tabajara deverá estar finalizado antes do enchimento do reservatório.

P.34 - Programa de Gerenciamento e Controle de Usos Múltiplos do Reservatório

O principal objetivo do Programa de Gerenciamento e Controle de Usos Múltiplos do Reservatório é
compatibilizar os usos da água atuais do rio Ji-Paraná e futuros do reservatório do AHE Tabajara, com a
qualidade da água prevista para o reservatório, propondo, para isso, um disciplinamento dos usos da água em
seus diferentes setores.

São metas do programa:

Propor zonas de usos no reservatório, de modo a garantir a segurança da operação da barragem, dos
usuários do reservatório, e a preservação das condições naturais do entorno (flora, fauna e solo);
Estabelecer uma classificação compatível com a atual classificação das águas do rio Ji-Paraná ao longo
do reservatório;
Conscientizar a população sobre os usos permitidos das águas do reservatório;
Tratar, junto à ANA e às entidades oficiais de governo, sobre os novos usos propostos até o
enchimento do reservatório;
Divulgar o zoneamento do reservatório até o enchimento.

6.2 Meio Biótico

P.03 - Programa de Recuperação das Áreas Degradadas – PRAD

O programa tem como objetivo implantar procedimentos de desativação de obras e de recuperação ambiental
nas áreas de apoio utilizadas para a implantação do empreendimento.

Os objetivos específicos do programa são:

Restabelecimento do equilíbrio dos processos ambientais em zonas desestabilizadas em decorrência da
implantação do empreendimento;
Controle de eventuais processos erosivos gerados pelas obras e prevenção da instauração de futuros
processos;
Reordenamento ou implantação do sistema de drenagem;
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Facilitação da retomada do uso original das áreas atingidas, seja mediante a forração com herbáceas, a
recomposição paisagística ou a recomposição da vegetação nativa.

São considerados os seguintes indicadores para o programa:

A porcentagem de áreas de apoio liberadas para recuperação com Projetos de Recuperação de Áreas
Degradadas elaborados e aprovados;
A porcentagem de áreas recuperada sem relação ao definido previamente;
A efetividade do processo de recuperação funcional da área degradada, avaliada por meio do
monitoramento (p.ex. número de processos erosivos observados após a execução dos projetos);
O restabelecimento da cobertura vegetal nos casos das áreas onde for realizada a recomposição da
vegetação nativa.

P.04 - Programa de Supressão de Vegetação e Limpeza da Área do Reservatório

Está previsto que o empreendimento (reservatório e estruturas de apoio) atinjam 7.596 hectares de vegetação
nativa. Destes 4.513 hectares são referentes à supressão para remoção de biomassa na área do reservatório,
conforme simulações executadas no estudo de modelagem matemática da qualidade da água para o
enchimento no mês de março.

O Programa em questão tem o objetivo de estabelecer a estratégia e procedimentos a serem executados
durante as atividades de supressão de vegetação da área do futuro reservatório.

Os objetivos específicos do Programa são os seguintes:

Realizar a supressão de vegetação necessária para a implantação do empreendimento com as
respectivas Autorizações de Supressão de Vegetação (ASV) e demais documentações afins emitidas
pelos órgãos ambientais competentes (IBAMA, SEDAM);
Garantir a adequada supressão de vegetação na área do futuro reservatório, nas áreas apontadas pela
modelagem matemática de qualidade da água;
Quantificar o volume de material lenhoso gerado com a supressão de vegetação para implantação do
empreendimento, a fim de subsidiar o controle pelos órgãos ambientais competentes, a obtenção da
documentação para transporte externo da madeira, caso necessário, além de permitir o cálculo de
reposição florestal obrigatória;
Estabelecer e garantir a adoção dos procedimentos a serem executados durante as atividades de
supressão de vegetação, a fim de prevenir principalmente impactos sobre a vegetação adjacente às
áreas de supressão; permitir o uso potencial do material lenhoso gerado;
Apresentar proposta de absorção e destinação do material lenhoso gerado com a supressão de
vegetação, visando aproveitar o potencial madeireiro principalmente da área de inundação,
aumentando temporariamente a oferta de madeira legalizada na região, o que contribuirá com a
redução da pressão de exploração sobre florestas nativas da região. Não sendo descartada a queima
controlada desse material, conforme previsto pela Portaria IBAMA nº 94-N/1998.

Para o programa foram considerados os seguintes indicadores ambientais:

Número de registros de não conformidades ambientais relacionadas à supressão de vegetação para
implantação do empreendimento, que deverá ser em quantidade decrescente;
Quantidade de Autorizações de Supressão de Vegetação – ASV obtidas em relação às áreas com
necessidade de supressão de vegetação nativa;
Quantidade de Laudos de Cubagem emitidos em relação às áreas com necessidade de supressão de
vegetação nativa, cujo volume total informado deverá ser o mais próximo possível do estimado no
licenciamento;
Apresentação da proposta de absorção e destinação do material lenhoso gerado com a supressão de
vegetação.

Comentários e recomendações:

A destinação da madeira deve ser considerada ainda na fase de viabilidade do empreendimento, pois é uma
medida de difícil execução. Sugere-se que seja considerada a implantação de uma serraria dentro do canteiro
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de obras, viabilizando a utilização da madeira durante as obras de implantação do empreendimento ou de
assentamentos, assim como a possibilidade de doação ou venda de material já processado, pois o valor
agregado pelo processamento pode viabilizar o transporte por distâncias maiores.

Sobre a queima controlada de material lenhoso, destaca-se que os procedimentos atuais do licenciamento
ambiental evitam a queima controlada, sendo admitida apenas para casos excepcionais, ou seja, casos que
não viabilizam outras alternativas.

Tendo em vista a possibilidade de supressão de vegetação em áreas que o acesso para retirada só seja
possível através da Unidade de Conservação de Proteção Integral, solicita-se que seja apresentada
metodologia para a retirada do material lenhoso e destinação dos resíduos.

P.14 - Programa de Resgate de Germoplasma e Operacionalização de Viveiro de Mudas

O Programa tem como objetivos salvar e dar destino adequado a parte do germoplasma das áreas de
supressão ou alagamento da vegetação, a fim de mitigar e/ou compensar os impactos diretos sobre a flora
existente nas áreas de intervenção para implantação do AHE Tabajara, bem como os impactos indiretos nos
remanescentes a serem preservados no seu entorno.

Os objetivos específicos do Programa são os seguintes:

Resgatar o germoplasma vegetal das áreas de intervenção para implantação do AHE Tabajara,
especialmente das espécies-alvo encontradas nos levantamentos da flora nas áreas de estudo ambiental
para licenciamento do empreendimento;
Destinar adequadamente todo germoplasma resgatado das áreas de intervenção para implantação do
AHE Tabajara, considerando a realocação, formação de mudas e envio para instituições de pesquisa e
organizações de conservação;
Operacionalizar um viveiro de mudas capacitado para receber e processar o germoplasma resgatado
das áreas de intervenção para implantação do AHE Tabajara;
Fornecer mudas de espécies arbóreas e não arbóreas para subsidiar os Programas que envolvem a
recomposição da vegetação (Programa de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD e o Programa de
Recomposição Vegetal da Área de Preservação Permanente do Reservatório);
Contribuir para o a conservação das espécies da flora local, principalmente das espécies consideradas
‘alvo’ (ver definição na Seção Metodologia e Descrição do Programa).

Os seguintes indicadores de sucesso foram considerados para o resgate de germoplasma:

Total de áreas de supressão e alagamento da cobertura vegetal contempladas com o resgate de
germoplasma;
Diversidade de espécies resgatadas, especialmente das espécies-alvo. O desempenho é máximo quando
se aproxima ou atinge o número total de espécies-alvo da flora, encontradas nas áreas de supressão e
alagamento da cobertura vegetal;

Quantidade de germoplasma resgatado;

Para a produção de mudas no viveiro, os principais indicadores do sucesso estão diretamente
relacionados ao seguinte:
Diversidade de espécies: quanto mais mudas de espécies produzidas, melhor o desempenho,
especialmente das espécies-alvo;
Quantidade de mudas por espécie: quanto maior a quantidade de mudas produzidas de cada espécie,
melhor o desempenho, especialmente das espécies-alvo;
Capacidade de subsidiar outros Programas do PBA com mudas produzidas a partir do germoplasma
resgatado: quanto maior a produção total de mudas, melhor o desempenho, sendo máximo com o
atendimento total de mudas necessárias à implantação dos aos Programas de recuperação ambiental.

O programa priorizará o resgate das espécies definidas como espécies-alvo. Assim, são consideradas
prioritárias, as espécies da flora com as seguintes características:

Espécies de interesse socioeconômico e de pesquisa;
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Espécies e populações com importância funcional na área a ser inundada;
Espécies com potencial para serem utilizadas na recomposição da vegetação;
Espécies endêmicas;
Espécies raras;
Espécies constantes de lista oficial da flora brasileira ameaçada de extinção e dos anexos da CITES;
Espécies medicinais;
Espécies frutíferas, e
Espécies ornamentais.

O resgate de germoplasma deverá ser realizado nos remanescentes de vegetação nativa a serem afetados pela
implantação do empreendimento, onde poderá haver supressão ou alagamento da vegetação, sobretudo na
formação do reservatório.

O resgate de germoplasma se iniciará concomitantemente à supressão de vegetação e permanecerá ativo até o
momento de enchimento do reservatório.

O resgate de germoplasma deverá ser realizado antes da supressão ou alagamento da vegetação e, em
algumas situações, também após a queda das árvores. Após a demarcação das áreas de intervenção para
implantação do empreendimento pelas equipes de topografia, as equipes de resgate de germoplasma deverão
percorrer as áreas de supressão ou alagamento para resgatar o material vegetal acessível. Nessa ocasião,
também deverão ser identificados e marcados os indivíduos arbóreos de grande porte que se faz necessária
sua derrubada para realizar o resgate de material localizado na copa, especialmente das espécies-alvo, a fim
de que seja coletada a maior quantidade possível de frutos e sementes.

Comentários e recomendações:

Também deverão ser consideradas espécies-alvo as espécies exclusivas da área do futuro reservatório e
deverão ser resgatadas todas as espécies encontradas nas ilhas. As espécies de interesse da fauna deverão ser
levantadas e, caso seja pertinente, consideradas como espécies-alvo também.

O resgate de germoplasma deverá ocorrer, preferencialmente, por pelo menos um (1) ano antes do início da
supressão.

Deve ser considerada a viabilidade de capacitar a comunidade local para formação de cooperativa para a
produção de mudas.

P.15 - Programa de Monitoramento da Flora

O Programa de Monitoramento da Flora tem como objetivo verificar possíveis alterações nas comunidades
vegetais remanescentes no entorno do reservatório do AHE Tabajara, e, caso necessário, propor ações para
minimizar ou mesmo compensar tais alterações. O Programa também objetiva contribuir para o
conhecimento e a conservação da flora e das comunidades vegetais nas fitofisionomias presentes na área de
influência do AHE Tabajara.

Foram citados os seguintes objetivos específicos:

Identificar e acompanhar os efeitos resultantes da supressão de vegetação e elevação do nível do lençol
freático sobre as comunidades vegetais existentes ao longo das margens do reservatório;
Estabelecer um sistema de monitoramento remoto e direto das formações vegetais 
 remanescentes no entorno do reservatório, através de imagens de satélite e vistorias de campo (por
barco e/ou avião), a fim de identificar áreas com indícios de alteração da fisionomia da cobertura
vegetal após a supressão e enchimento do reservatório;
Identificar locais não previstos inicialmente, mas que passaram a apresentar indícios de alterações
fisionômicas na vegetação após a supressão e enchimento do reservatório, e propor o monitoramento
delas;
Executar o monitoramento direto, através da mensuração de parcelas permanentes, a fim de identificar
possíveis alterações na dinâmica e estrutura das formações vegetais remanescentes no entorno do
reservatório;
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Subsidiar medidas mitigadoras e/ou compensatórias a serem adotadas em outros programas previstos
neste PBA, em especial no Programa de Implantação da Área de Preservação Permanente do
Reservatório (P.24) e no Programa de Recomposição Vegetal da Área de Preservação Permanente do
Reservatório (P.25).

O monitoramento direto deverá ser realizado através do levantamento de dados quantitativos, por meio da
mensuração das parcelas permanentes dos Módulos RAPELD instaladas por ocasião do licenciamento do
empreendimento, a fim de identificar possíveis alterações na dinâmica e estrutura das formações vegetais
remanescentes no entorno do reservatório. Deverão ser obtidos os mesmos parâmetros fitossociológicos e de
diversidade dessa ocasião, a fim de possibilitar uma comparação deles antes e depois da supressão e
enchimento do reservatório. Em virtude de parte das parcelas dos Módulos RAPELD estar na área de
alagamento do reservatório, o monitoramento será realizado apenas nas parcelas remanescentes não alagadas.

Caso sejam identificadas áreas com indícios de alterações fisionômicas na cobertura vegetal, indicadas pelo
monitoramento remoto e vistorias terrestres, deverá ser avaliada a necessidade de implantação de parcelas
permanentes adicionais nesses locais.

A primeira campanha de campo deverá ser realizada seis meses após o alagamento do reservatório e deverá
se estender por campanhas semestrais até dois anos e meio de operação do empreendimento, totalizando
cinco campanhas.

Comentários e recomendações:

A metodologia apresentada para o monitoramento deve ser readequada de forma a considerar que as
campanhas de campo devem ser iniciadas no mesmo momento que a implantação. Embora tenha sido
apresentado o detalhamento da metodologia a ser utilizada, esta será analisada de forma mais detalhada
quando da apresentação do PBA, contudo a frequência semestral não parece suficiente para levantar os
parâmetros necessários para o acompanhamento no futuro. Por fim, em relação ao encerramento do
programa, o período de dois anos e meio pode não ser suficiente para verificar as alterações decorrentes do
empreendimento sobre a flora, devendo ser encerrado apenas após aprovação do Ibama.

P.16 - Programa de Afugentamento, Resgate e Salvamento Científico da Fauna Terrestre

O programa proposto pelo EIA “visa, de forma geral, a promover operações de acompanhamento,
afugentamento, salvamento e resgate da fauna, de forma a diminuir sua mortalidade na fase de implantação
do AHE Tabajara, reduzindo, assim, o grau dos impactos incidentes sobre os grupos faunísticos. Visa ainda
ao aproveitamento científico de espécimes de pequeno porte que obtiverem óbitos durante as atividades” (pg
120).

As atividades, entretanto, não são bem descritas. A descrição do Programa dá a entender que equipes
distintas farão o resgate dos diferentes grupos faunísticos da fauna terrestre. É importante que sejam
estabelecidos metodologia e procedimentos de resgate de forma padronizada, destacando apenas
especificidades de cada um dos grupos da fauna, tais como petrechos e procedimentos específicos, que serão
melhor avaliadas no âmbito do PBA.

O texto apresenta, ainda, uma fragmentação entre as diferentes atividades vinculadas ao resgate e
afugentamento, ao mesmo tempo que não descreve os procedimentos de resgate durante o enchimento do
reservatório. Neste sentido, o programa deve prever os procedimentos de resgate durante o enchimento, a
previsão de rescaldo após a formação do reservatório e também atividades prévias, que possam minimizar a
perda de indivíduos da fauna durante o enchimento, como: mapear as áreas, abrir picadas na vegetação das
margens para facilitar acesso e suprimir áreas onde o alagamento do solo, mas não das copas, possa dificultar
a sobrevivência e resgate dos animais.

Em relação à soltura dos animais resgatados, o EIA prevê “que as áreas para a relocação devem ter
fitofisionomias semelhantes às da área de captura, devendo-se preferir áreas em diversos estágios
sucessionais e próximas à área de captura”. Conforme estabelecido pelo Termo de Referência, as áreas de
soltura devem ser sugeridas no EIA e definidas já na fase de viabilidade do empreendimento. Deve, ainda,
ser previsto o monitoramento dessas áreas, com campanhas anteriores ao início da implantação do
empreendimento, de modo a subsidiar a avaliação sobre a capacidade de suporte das áreas para recebimento
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de espécimes resgatados e também monitorar a adaptação dos animais ali soltos e os impactos sobre a
comunidade faunística residente. Cabe ressaltar que as áreas de soltura propostas pelo EIA foram avaliadas
no item “4.2.1.2 – E - Considerações gerais sobre a Fauna Terrestre” deste parecer.

Comentários e recomendações:

O programa deverá ser revisado, considerando os comentários acima descritos.

O programa deverá, minimamente, estabelecer as metodologias e procedimentos de resgate de forma
padronizada, tanto para a atividade de supressão de vegetação, quanto para o enchimento do reservatório e o
período de rescaldo. A previsão de resgate de animais que porventura venham a se deslocar para
propriedades próximas (atividade de salvaguarda) também deve ser incorporada no programa.

As áreas de soltura deverão ser estabelecidas ainda na fase de viabilidade do empreendimento e deverá ser
proposta metodologia de monitoramento que permita verificar a capacidade de suporte dessas áreas e
detectar possíveis impactos decorrentes da soltura de animais.

Por fim, devem ser também previstas atividades de resgate para a fauna aquática e semiaquática que sejam
aprisionadas em poças, tanto pela alteração de nível do rio durante o enchimento, como durante as atividades
construtivas.

P.17 - Programa de Monitoramento da Fauna Terrestre e Semiaquática

O EIA prevê o monitoramento da fauna com frequência semestral, abrangendo a fase de construção e um
período de dois anos da fase de operação. O monitoramento contempla áreas que serão impactadas e áreas
não afetadas, incluindo os seis módulos RAPELD amostrados durante os levantamentos realizados para o
EIA.

O programa está estruturado em seis subprogramas: 17.1 Monitoramento da Fauna de Vertebrados de
Pequeno Porte; 17.2 Monitoramento da Herpetofauna Semiaquática; 17.3 Monitoramento da Avifauna; 17.4
Monitoramento de Mamíferos Terrestres de Médio e Grande Porte; 17.5 Monitoramento de Mamíferos
Semiaquáticos e Aquáticos (cetáceos); e 17.6 Monitoramento de Quirópteros. Para cada grupo a ser
monitorado, o EIA apresenta alguns detalhes metodológicos.

A seguir são indicados os pontos de atenção identificados nos monitoramentos previstos no EIA. O
'Monitoramento da Fauna de Vertebrados de Pequeno Porte' contempla os pequenos mamíferos não voadores
e a herpetofauna terrestre. O 'Monitoramento da Herpetofauna Semiaquática' prevê somente a identificação
dos habitats utilizados durante o período reprodutivo. O 'Monitoramento da Avifauna' terá por foco as
espécies florestais. O 'Monitoramento de Mamíferos Semiaquáticos e Aquáticos (cetáceos)' prevê que as
amostragens de cetáceos ocorram somente na área de acesso ao módulo M1, uma vez que esses indivíduos
foram encontrados somente a jusante da futura barragem nos estudos do levantamento. O 'Monitoramento de
Quirópteros' prevê amostragens nos módulos e buscas em construções abandonadas (ou em uso, mas
conhecidas por abrigarem morcegos).

Comentários e recomendações:

Devem ser previstas campanhas anteriores ao início da implantação do empreendimento. O período de
amostragem durante a fase de operação não deve ser definido neste momento. Contudo, observa-se que não é
possível verificar todos os efeitos do empreendimento sobre a comunidade faunística apenas nos primeiros
dois anos de operação do empreendimento. O monitoramento deverá ter frequência trimestral, podendo ser
revista ao longo do monitoramento.

Dentre os objetivos e metas de um programa ambiental de um empreendimento deve constar a verificação do
impacto do empreendimento sobre o componente ambiental avaliado, neste caso, a fauna silvestre. Devem
ser avaliadas as mudanças na comunidade, não somente na estrutura populacional, para tanto, os indicadores
obtidos devem ser comparados ao longo do tempo. Dessa forma, deve ficar claro no programa quais as
perguntas acerca dos impactos que o monitoramento proposto visa responder e quais serão os métodos
utilizados para atender a esses objetivos.
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Adicionalmente, considerando que o programa “visa a subsidiar as estratégias de manejo necessárias para a
conservação da fauna regional” (pág. 130), devem ser prospectadas as possíveis estratégias de manejo e de
qual forma as informações obtidas pela metodologia proposta poderão subsidiá-las.

Para todos os grupos a serem monitorados, embora tenha sido apresentado o detalhamento da metodologia a
ser utilizada, esta será analisada quando da apresentação do PBA.

Os monitoramentos dos pequenos mamíferos não voadores e da herpetofauna terrestre foram unidos no
'Monitoramento da Fauna de Vertebrados de Pequeno Porte' sem justificativa, aparentemente apenas pela
utilização de metodologia em comum, as armadilhas de interceptação e queda. Para facilitar as análises e o
acompanhamento das modificações nesses grupos, o monitoramento deve ser separado.

O 'Monitoramento da Herpetofauna Semiaquática' deve contemplar também a amostragem padronizada de
indivíduos, além da identificação dos sítios reprodutivos e metodologia visando o monitoramento e
mitigação do impacto da quebra do fluxo gênico entre as populações.

O 'Monitoramento da Avifauna' deve focar também nas espécies endêmicas do “mini-centro” de endemismo
Ji-Paraná-Aripuanã e nas espécies associadas à campinarana, apontadas no diagnóstico.

O 'Monitoramento de Mamíferos Semiaquáticos e Aquáticos (cetáceos)' deve também contemplar outras
áreas a jusante e a montante da barragem, caso a revisão do diagnóstico mostre necessário, podendo ser
revista ao longo do tempo.

O 'Monitoramento de Quirópteros' deve prever também amostragens em pedrais. Cabe salientar que, nas
justificativas do programa, o EIA inclui o monitoramento dos quirópteros justamente devido à sua ocorrência
em pedrais que serão alagados com a formação do reservatório.

P.18 - Programa de Resgate de Peixes nas Áreas Ensecadas e em Turbinas

O objetivo deste Programa é evitar a mortandade de peixes durante a fase de construção do AHE Tabajara
(etapas de desvio do rio e de enchimento do reservatório) e na fase de operação.

Tem como meta garantir a sobrevivência dos peixes aprisionados em decorrência das obras e da operação do
AHE Tabajara. Tem como indicador a Taxa de Sobrevivência das espécies, calculada com base nos
resultados das Atividades de Resgate.

Comentários e recomendações:

Em linhas gerais, o Programa é satisfatório. Posteriormente, deverão ser detalhados as atividades e
procedimentos adotados para sua efetiva implantação. Notadamente em relação ao detalhamento do
monitoramento utilizado para detecção da ictiofauna aprisionada e os métodos para manutenção da qualidade
ambiental nas áreas de aprisionamento e metodologia de resgate, de forma a garantir a maior taxa de
sobrevivência.

P.19 - Programa de Monitoramento de Ictiofauna

O objetivo principal deste Programa é gerar informações que permitam avaliar as alterações na estrutura,
distribuição, abundância, biologia e ecologia da comunidade íctica, visando o acompanhamento de sua
evolução em resposta às mudanças associadas à implantação do AHE Tabajara. Este conjunto de
informações subsidiará a decisão de instalação de um Sistema de Transposição para Ictiofauna.

Foram definidos como objetivos específicos:

amostrar a ictiofauna da bacia do rio Ji-Paraná, para incremento do seu inventário taxonômico;
monitorar as alterações na comunidade íctica a jusante e a montante do eixo do AHE Tabajara, antes,
durante e após a formação do reservatório;
auxiliar na identificação das rotas de migração reprodutiva ou trófica, e as zonas de recrutamento e
crescimento;
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realizar campanhas para amostragem de indivíduos das espécies piramutaba (Brachyplatystoma
vailantii), dourada (Brachyplatystoma rousseauxii), pirarara (Phractocephalus hemioliopterus) e
piraíba (Brachyplatystoma filamentosum) nos ambientes de montante e jusante da cachoeira de São
Vicente;
gerar dados genéticos (sequências do gene mitocondrial D-loop) das espécies de peixes selecionadas;
utilizar as ferramentas analíticas disponíveis para identificar os níveis de variabilidade genética das
populações/espécies, que determina a ocorrência de estruturação populacional;
estabelecer medidas de conservação para a ictiofauna.

Tem como metas:

gerar dados referenciais sobre o padrão estrutural da ictiofauna na área de influência direta (AID) do
AHE Tabajara, com base na avaliação das alterações na estrutura, distribuição, abundância, biologia e
ecologia da comunidade íctica;
identificar a estrutura populacional das quatro espécies de bagres anteriormente mencionadas, através
da análise genética, e sua variação espacial e temporal.

Seus indicadores foram definidos como a variação temporal e espacial dos índices ecológicos Diversidade,
Dominância, Equitabilidade e Similaridade.

Comentários e recomendações:

Em linhas gerais, o Programa é satisfatório. Posteriormente, deverão ser detalhados as atividades e
procedimentos adotados para sua efetiva implantação.

Contudo, a partir das deficiências observadas no diagnóstico da ictiofauna, notadamente em relação às
informações sobre a ecologia trófica, aspectos reprodutivos, identificação de áreas de alimentação e
reprodução e identificação de espécies endêmicas ou de importância para conservação da biodiversidade,
além da insuficiência amostral no biótopo de pedral, considera-se que os dados de base necessários para
avaliar as alterações sofridas pela ictiofauna local não estão disponíveis.

Sendo assim, desde já, recomenda-se que:

o Programa seja iniciado antes do início das intervenções previstas para o empreendimento;
a metodologia empregada seja alterada, com o intuito de corrigir os problemas apontados neste
Parecer;
o estudo genético deve ser ampliado para outras espécies migradoras, não apenas os grandes bagres;
sejam previstas eventuais medidas compensatórias específicas para espécies da ictiofauna identificadas
como endêmicas ou de importância para conservação da biodiversidade;
este Programa deverá ser executado, a princípio, durante toda a vida útil do empreendimento.

P.20 - Programa de Transposição de Ictiofauna

O objetivo principal deste Programa é apresentar um estudo sobre a viabilidade e/ou necessidade de
implantação de um Sistema de Transposição de Peixes (STP) para o rio Ji-Paraná, que permita o
deslocamento dos peixes e a manutenção das populações das espécies migradoras: piramutaba, dourada,
pirarara e piraíba, a montante do barramento, bem como a conservação da diversidade ictiofaunística da
região.

Foram definidos como objetivos específicos:

definir a necessidade e a viabilidade de instalação do STP;
definir, em conjunto com a engenharia, a localização e as características do STP mais adequadas, no
caso da necessidade de implantação do sistema;
avaliar a eficiência do STP proposto para a transposição de espécies migradoras (Piramutaba, Dourada,
Pirarara e Piraíba), identificando pontos críticos à ascensão de espécies de interesse;
identificar a atratividade do STP e a seletividade dos seus componentes para as espécies de interesse;
determinar os efeitos de variações na vazão e velocidade da água sobre a atratividade e a seletividade
do STP;



28/03/2022 14:14 SEI/IBAMA - 7948435 - Parecer Técnico

https://sei.ibama.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=9045799&infr… 190/203

verificar a variação temporal das espécies capturadas no STP;
identificar, sempre que possível, as rotas migratórias e os movimentos sazonais das espécies de peixes
de interesse.

Tem como meta apresentar um estudo da necessidade ou não de implantação de STP, que possa garantir a
manutenção das espécies migradoras de Piramutaba, Dourada, Pirarara e Piraíba, bem como a conservação
da diversidade íctica da região, no trecho de influência do AHE Tabajara.

Sua efetividade será avaliada pelos resultados obtidos através de metodologia de captura, marcação e
recaptura das espécies marcadas que utilizem o STP.

Comentários e recomendações:

Em linhas gerais, o Programa é satisfatório. Posteriormente, deverão ser detalhados as atividades e
procedimentos adotados para sua efetiva implantação.

Contudo, o Programa deve ser ampliado para outras espécies migradoras, não apenas os grandes bagres,
conforme já mencionado.

P.24 - Programa de Implantação da Área de Preservação Permanente do Reservatório – APP

Foi apresentado para o programa o seguinte objetivo geral: estabelecer a futura APP do reservatório do AHE
Tabajara, a fim de cumprir a legislação ambiental em vigor sobre o tema e exigências do processo de
licenciamento ambiental do empreendimento.

Como objetivos específicos, foram citados os seguintes:

Apresentar a metodologia e proposta dos limites da APP com faixa variável no entorno do
reservatório;
Adquirir, desapropriar ou instituir servidão administrativa da futura APP do reservatório, a fim de
cumprir o Art. 5º da Lei Nº 12.651/2012 (Novo Código Florestal);
Implantar fisicamente os limites da futura APP com faixa variável no entorno do reservatório, evitando
a ocupação do seu entorno, contribuindo com a proteção do mesmo bem como dos recursos hídricos,
qualidade da água, conservação do solo e manutenção dos fluxos gênicos entre os remanescentes de
vegetação locais e regionais;
Definir as áreas dentro da futura APP do reservatório que requerem a recuperação de sua cobertura
vegetal;
Contribuir com a mitigação e/ou compensação pelos impactos do empreendimento sobre a cobertura
vegetal, recursos hídricos e os terrenos situados no entorno do reservatório, no âmbito do Programa de
Recomposição Vegetal da Área de Preservação Permanente do Reservatório e do Plano Ambiental de
Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial – PACUERA

As metas apresentadas são as seguintes:

Por ocasião do detalhamento do PBA e solicitação da Licença Ambiental de Instalação, apresentar
metodologia e proposta dos limites da futura APP do reservatório do AHE Tabajara;
Após detalhamento do PBA e solicitação da Licença Ambiental de Instalação, obter aprovação do
IBAMA dos limites da futura APP do reservatório do AHE Tabajara;
Adquirir, desapropriar ou instituir servidão administrativa de toda a futura APP do reservatório do
AHE Tabajara, antes do seu enchimento;
Delimitar fisicamente toda a futura APP do reservatório do AHE Tabajara, antes do seu enchimento; A
elaboração e implantação propriamente dita das ações necessárias para a plena recomposição da
cobertura vegetal da futura APP do reservatório do AHE Tabajara será meta do Programa de
Recomposição Vegetal da Área de Preservação Permanente do Reservatório.

Os seguintes indicadores de sucesso foram considerados para o Programa:

Obtenção da aprovação dos limites da futura APP do reservatório do AHE Tabajara junto ao IBAMA;
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Quantidade de áreas delimitadas em relação às existentes na futura APP do reservatório do AHE
Tabajara;
Quantidade de áreas dominialmente estabelecidas (aquisição, desapropriação ou instituição da servidão
administrativa) em relação às existentes na futura APP do reservatório do AHE Tabajara.

Quanto à definição da APP foi citado o Art. 12 da Lei Nº 12.651/2012: “as áreas de Reserva Legal não
podem se sobrepor as Áreas de Preservação Permanente, exceto em alguns casos previstos nesse mesmo
diploma legal. Assim, na definição dos limites da faixa variável da futura APP deverão ser evitadas áreas de
Reserva Legal averbadas.”

Comentários e recomendações:

Tendo em vista a definição da APP, ressalta-se que a Lei Nº 12.651/2012 deve ser interpretada de forma
integral, portanto o artigo 12 deve ser interpretado levando em consideração todo o regramento. Quanto ao
tema, deve ser dada ênfase aos artigos 5º e 15, onde são definidas as regras para APPs de reservatórios
d’água artificiais e a possibilidade de serem computadas as Áreas de Preservação Permanente no cálculo do
percentual da Reserva Legal do imóvel.

Adicionalmente, informamos que a questão da delimitação da APP foi tratada pelo IBAMA no âmbito de
outros processos e que em consulta a Procuradoria Federal Especializada foi obtida resposta através do
Despacho 153/2018/GABIN/PFE-IBAMA-SEDE (SEI n.º 7948435). São apresentados a seguir alguns
trechos do referido Despacho:

13. Convém reiterar, aqui, óp�ca que vem sendo defendida pela Procuradoria Federal Especializada,
desde o ano de 2013, no sen�do da viabilidade de o Ibama impor a obrigação de manter, no
entorno do reservatório ar�ficial, área vegetada em metragem superior à definida na legislação de
regência, desde que essa obrigação possua a natureza de condicionante de viabilidade ambiental do
empreendimento. Anoto serem as condicionantes e medidas de controle ambiental elementos
inerentes às licenças expedidas pelo Órgão condutor do processo de licenciamento e é o respec�vo
atendimento que viabiliza a localização, instalação, ampliação e operação de empreendimentos ou
a�vidades u�lizadoras dos recursos ambientais

Essa é a regra constante do ar�go 1º, inciso II, da Resolução Conama nº 237, de 1997.

Art. 1º - Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições:

II - Licença Ambiental: ato administra�vo pelo qual o órgão ambiental competente, estabelece as
condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo
empreendedor, pessoa �sica ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos
ou a�vidades u�lizadoras dos recursos ambientais consideradas efe�va ou potencialmente
poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental.

14. Em suma, desde que ostentando a natureza jurídica de "condicionante" -- devidamente
lastreada em fundamentos técnicos --, surge viável a imposição da obrigação de manter, no entorno
de reservatório ar�ficial de usina geradora de energia, área vegetada em metragem superior à
definida, na legislação de regência, como área de preservação permanente. Esse entendimento
também consta do mul�citado parecer elaborado pela Conep, no ano de 2013. Eis o trecho
correspondente: (...) nada impede que o órgão ambiental, no curso do procedimento licenciatório
ou de regularização ambiental, venha a exigir manutenção de vegetação ao redor do reservatório,
em certa medida. Tratar-se-á, nesse caso, não de APP, mas de medida mi�gatória de impacto
ambiental, que poderá vir a ser imposta no procedimento licenciatório, desde que
fundamentadamente. (...)

Solicita-se que o programa seja readequado à legislação citada e à recomendação da PFE. Solicita-se ainda
que seja encaminhada uma proposta preliminar da APP variável plotada em mapa, sendo que, além do
reservatório, devem ser consideras as informações disponíveis quanto às propriedades com Reserva Legal
averbada e ao uso e ocupação do solo.

P.25 - Programa de Recomposição Vegetal da APP do Reservatório

O Programa apresenta como objetivo geral recompor a cobertura vegetal nativa das áreas antropizadas
existentes no interior dos limites da APP do futuro reservatório do AHE Tabajara, garantindo uma adequada
coordenação de todas as atividades necessárias.
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Os objetivos específicos apresentados para o Programa são os seguintes:

Determinar as ações necessárias para recomposição da cobertura vegetal em cada área antropizada
existente na APP do futuro reservatório do AHE Tabajara, ao desenvolver os projetos de recomposição
específicos para cada área, estabelecendo um padrão mínimo;
Executar adequadamente as ações necessárias (projetos específicos) para recomposição da cobertura
vegetal em cada área antropizada existente na APP do futuro reservatório do AHE Tabajara;
Assegurar que haja a efetiva recomposição da cobertura vegetal dessas áreas, mantendo uma avaliação
rotineira a fim de determinar possíveis ações corretivas ou mesmo a alteração no método de
recomposição.

Os seguintes indicadores de sucesso foram elencados para o programa:

Quantidade de projetos específicos de recomposição da cobertura vegetal em relação às áreas
antropizadas existentes na APP do reservatório do AHE Tabajara;
Quantidade de áreas em que foram implantados os projetos específicos de recomposição da cobertura
vegetal em relação às áreas antropizadas existentes na APP do reservatório do AHE Tabajara;
Quantidade de áreas cuja cobertura vegetal foi recomposta ou não há mais necessidade de manutenção
em relação às áreas antropizadas antes existentes na APP do reservatório do AHE Tabajara.

P.26 - Programa de Compensação Ambiental – Unidade de Conservação

O Programa apresenta como objetivo geral delinear os procedimentos necessários para a execução da
compensação ambiental pela implantação do AHE Tabajara.

No item meta foi citado que: “As metas do Programa de Compensação Ambiental estão vinculadas,
necessariamente, ao estabelecimento e cumprimento dos compromissos compensatórios a serem assumidos
pelo empreendedor junto ao IBAMA, ICMBio e à CFCA, podendo-se estabelecer as seguintes:”

Como indicadores ambientais foram citados:

Recursos aplicados em Unidades de Conservação;
Preservação de áreas consideradas de reconhecido valor ecológico, ambiental, histórico e arqueológico
identificadas nas áreas de influência direta e indireta do AHE Tabajara.

Comentários e recomendações:

O parágrafo referente às metas está sem fim, conforme mostrado acima, de forma que se supõem que haveria
uma lista de possíveis metas em seguida ao texto apresentado. Esse tipo de erro mostra que o EIA não foi
revisado de forma adequada. Recomenda-se, portanto, que o texto do programa seja complementado.

Além disso, conforme consta na análise do capítulo “E) Considerações Gerais sobre a Fauna Terrestre”, não
se deve confundir a intenção e necessidade de se preservar uma área na região (tendo em vista os grandes
impactos causados pelo empreendimento) com a destinação de recursos financeiros, denominada como
"compensação por significativo impacto ambiental", e exigida legalmente. A fim de garantir essa
diferenciação, a proposição de criação de novas UCs (indicada no capítulo E) deve ser apresentada
separadamente do programa de compensação ambiental, integrando outro programa ambiental.

6.3 Meio Socioeconômico

P.05 - Programa de Contratação e Desmobilização de Mão de Obra

Foi descrito o seguinte objetivo geral:

O objetivo do Programa é organizar e operacionalizar um conjunto de medidas destinadas a maximizar a
contratação de mão de obra e fornecedores locais, principalmente na fase de construção do AHE Tabajara,
logo após a obtenção da Licença de Instalação para o empreendimento. Para tanto, poderão ser realizados
convênios e parcerias com prefeituras, entidades do Sistema “S”, associações, cooperativas e empresas de
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recrutamento de trabalhadores, com o intuito de facilitar as etapas de identificação, cadastramento, seleção e
capacitação dos candidatos para as vagas abertas pela construtora.

Objetivos específicos:

Estabelecer diretrizes e planos de ação para orientar os processos de contratação e desmobilização dos
trabalhadores necessários à implantação do empreendimento;
Preparar e formar pessoas para atuar nas obras de implantação do AHE Tabajara;
Priorizar a contratação de pessoas residentes na AII, prestadores de serviços e empresas aí existentes;
Qualificar os trabalhadores contratados para a implantação, de forma que os mesmos possam atuar em
conformidade com as políticas de saúde, segurança e meio ambiente do empreendedor;
Promover a capacitação profissional dos trabalhadores, de modo que facilite o aproveitamento dessa
mão de obra em futuras oportunidades de emprego na região após a finalização das obras do
empreendimento;
Capacitar e priorizar o aproveitamento das ofertas local e regional de mão de obra e orientar os
migrantes na procura de oportunidades de trabalho;
Atuar no processo de desmobilização, contribuindo para evitar a permanência, na AID e na AII, de
trabalhadores migrantes sem alternativas de geração de renda.

Metas

São metas do Programa de Seleção, Capacitação e Contratação de Mão de Obra e Fornecedores Locais:

Implantação de um Programa de Qualificação e Treinamento Profissional;
Contratação de 25% de mão de obra local e/ou regional;
Elaboração e implementação de um Plano de Ação específico para o processo de desmobilização da
mão de obra.

Constam como subprogramas:

P.05.1 - Subprograma de Contratação de Mão de Obra;
P.05.2 - Subprograma de Desmobilização de Mão de Obra.

 Comentários e recomendações:

Sugerimos acrescentar como diretrizes desse programa ambiental:

Elaborar estratégia de gestão de pessoal para racionalizar e maximizar o aproveitamento da mão de
obra (tanto local quanto exógena) nos diversos ciclos e etapas da obra, de forma que seja possível
aproveitar um mesmo profissional em diversas funções;
Estabelecer parcerias locais para divulgação das vagas existentes e recrutamento de pessoal local.

P.10 - Programa de Gestão de Interferências com Direitos Minerários

O objetivo principal do Programa é monitorar as interferências do reservatório do AHE Tabajara e de suas
instalações permanentes e de apoio (canteiros de obras, alojamento, áreas de empréstimo e bota-fora,
acessos, entre outras) sobre as áreas com processos minerários e propor medidas que visem à minimização
dos impactos socioeconômicos derivados da restrição e até da paralisação da atividade produtiva. 

Como objetivos específicos, pode-se citar:

Atualizar as informações sobre processos minerários com sobreposição em relação às áreas necessárias
a construção e operação do empreendimento;
Realizar as ações necessárias junto ao DNPM para a assinatura dos Termos de Renúncia pelos
requerentes dos processos minerários ativos;
Efetuar ações junto ao DNPM solicitando o bloqueio de novos pedidos de pesquisa mineral nas áreas
necessárias a construção e operação do empreendimento.

As principais metas do presente Programa são:
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Monitorar, junto ao DNPM, o bloqueio da ADA para abertura de novos processos minerários;
Monitorar, junto ao DNPM, a assinatura dos termos de renúncias dos processos minerários ativos
incidentes sobre a ADA;
Monitorar o andamento dos processos junto ao DNPM e avaliar a necessidade de abertura de processos
indenizatórios; 
Priorizar os acordos com os detentores dos processos minerários incidentes onde serão implantadas as
obras de infraestrutura de apoio, e obra principal, de modo que os possíveis impactos e conflitos sejam
minimizados.

P.21 - Programa de Vigilância Epidemiológica e Controle de Endemias

O objetivo principal deste Programa é o controle e a prevenção de doenças na área de influência do
empreendimento. Como objetivos específicos, o Programa apresenta os seguintes:

Implementar procedimentos para prevenção de doenças infectocontagiosas durante as obras e na fase
operacional;
Implantar procedimentos de controle de focos de reprodução de espécies vetores em canteiro de obras,
alojamentos e frentes de trabalho;
Monitorar a evolução dos índices de morbidade e internações por doenças de notificação compulsória
nos municípios afetados, em ambas as fases;
Monitorar potenciais criadouros de vetores e suas populações, em ambas as fases;
Monitorar a malacofauna na área do reservatório do AHE Tabajara, antes e após a sua formação,
atentando ao possível aparecimento e a alterações nas populações de espécies que são potenciais (B.
peregrina, B. amazonica) ou confirmadamente (Biomphalaria straminea, B. tenagophila e B. glabrata)
vetores da esquistossomose; 
Verificar a ocorrência de hospedeiros intermediários da fasciolose hepática (mais provavelmente
Lymnaea columella) e de moluscos invasores.

O programa está estruturado em três grandes linhas de ações: 21.1 Monitoramento e Controle de Vetores;
21.2 Monitoramento da Malacofauna de Interesse Médico; e 21.3 Medidas Educativas.

O 'Monitoramento e Controle de Vetores' tem por foco os anofelinos transmissores da malária e o Aedes
aegypti, transmissor de dengue, chikungunya e zika. Para a malária, o EIA prevê o monitoramento quinzenal
de imaturos e adultos no entorno das obras durante a construção e no entorno do reservatório durante a
operação, sendo indicado o quantitativo de três pontos para a amostragem de adultos em cada fase. Para a
amostragem de Aedes aegypti, o EIA prevê o monitoramento semanal de ovos e adultos, somente durante a
construção.

O 'Monitoramento da Malacofauna de Interesse Médico' prevê amostragens semestrais em pontos a serem
definidos no PBA, tendo por foco os cursos d’água que receberão os efluentes tratados do canteiro de obras.

Comentários e recomendações:

Considerando que o diagnóstico da entomofauna vetora e da malacofauna foi realizado nos anos de 2013 e
2014, será necessário realizar amostragem desses grupos antes de qualquer intervenção na região para
implantação do empreendimento, a fim de atualizar a condição pré empreendimento, pois podem ter ocorrido
mudanças nesses grupos nesse intervalo de tempo.

O monitoramento dos vetores da malária na área do futuro reservatório não deve ser restrito à fase de
operação.

O monitoramento dos vetores adultos da malária não deve ser limitado a três pontos amostrais, devendo ser
definido no PBA.

O monitoramento de Aedes aegypti poderá se estender para a fase de operação do empreendimento, devendo
ser definido no PBA.

Para o monitoramento da entomofauna vetora e da malacofauna de interesse médico, o detalhamento da
metodologia a ser utilizada e a frequência amostral serão analisados quando da apresentação do PBA.
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Ademais, observou-se que, dentre as justificativas para o programa, não foi citado o impacto de proliferação
de vetores (impacto 8.06).

P.27 - Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais

O Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais tem como objetivo dimensionar e
coordenar as gestões de medidas de apoio e reforço à infraestrutura básica do município de Machadinho
D’Oeste, para que esses serviços atendam plenamente ao contingente populacional adicional previsto durante
a implantação do AHE Tabajara. As ações desse dimensionamento abrangem os setores de saúde, educação,
sistema viário e segurança pública:

Estabelecer Convênios ou Cooperação Técnica com poder público Estadual e Municipal, para
fortalecer a oferta de serviços públicos considerando a população atraída pela implantação do
empreendimento. As ações devem ser planejadas e executadas de maneira a melhorar as condições
atuais de atendimento, propiciando, sempre que possível, condições de atendimento com qualidade
superior às atuais;
Implantar ações de apoio à administração municipal para adequação dos setores de educação e saúde
de Machadinho D’Oeste, visando a atender ao aumento da demanda sobre esses serviços em função do
ingresso de novas famílias vinculadas às obras;
Apoiar a administração pública na implantação de ações que contribuam para que não ocorra queda na
qualidade do serviço de segurança pública no município;
Estabelecer um mecanismo de ajuste e atualização das medidas de reforço de infraestrutura e
equipamentos sociais, em caso de verificação de alteração significativa do cenário planejado. Essa
verificação de alteração de cenário será feita por meio de monitoramento contínuo de indicadores
sensíveis a alterações de demandas em serviços públicos e equipamentos sociais decorrentes da
implantação do AHE Tabajara que reflitam alterações nos padrões de consumo ou no perfil sócio
demográfico da população, permitindo aferir a eficácia das ações de mitigação adotadas e prover o
oportuno ajuste ou aprimoramento de eventual deficiência;
Manter um canal transparente de avaliação e eventual redimensionamento ou redirecionamento das
ações propostas, embasado em informações objetivas e auditáveis.

As principais metas do Programa, considerando os três Subprogramas que o compõem, são:

Estabelecer Convênio ou acordo de Cooperação Técnica com a Prefeitura de Machadinho D’Oeste
sempre que pertinente, firmando esse acordo com órgão estadual e/ou municipal, como, por exemplo, a
Secretaria de Segurança Pública; 
Atender às demandas adicionais de infraestrutura e equipamentos sociais, decorrentes do afluxo
populacional em virtude do AHE Tabajara, no município de Machadinho D’Oeste, de maneira a
minimizar os impactos negativos relacionados ao empreendimento;
Atender aos compromissos de apoio estabelecidos nos acordos de cooperação técnica a ser firmados,
de maneira a propiciar integração com planos e programas já existentes e melhoria nos níveis de
serviço atuais;
Executar medidas de apoio à administração municipal de Machadinho D’Oeste, de maneira a
contribuir para a adequada gestão das receitas adicionais a serem geradas em função da implantação e
operação do AHE Tabajara;
Verificar, em cooperação com as instituições oficiais, principalmente a Prefeitura de Machadinho
D’Oeste e o Governo do Estado de Rondônia, as demandas adicionais por equipamentos públicos de
lazer, educação, saúde e segurança pública, desde que associadas ao impacto pela implantação do
projeto;
Desenvolver e acordar com partes intervenientes, principalmente a Prefeitura de Machadinho D’Oeste,
os indicadores a serem monitorados e o estabelecimento da rotina operacional para sua obtenção seis
meses após o início da mobilização das obras;
Monitorar as alterações socioeconômicas no município durante as fases de construção e de início de
operação – em fase preliminar, será estabelecida a linha base socioeconômica de Machadinho D’Oeste,
a partir das informações do EIA para subsidiar o monitoramento socioeconômico contínuo de
indicadores;
Manter o monitoramento socioeconômico sem interrupções durante toda a obra, disponibilizando
relatórios a todas as partes interessadas. Caso o monitoramento socioeconômico aponte alterações
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tendenciais significativas, reavaliar ações originalmente propostas em até 60 dias após a emissão do
relatório.

Foram apresentadas as seguintes propostas de subprogramas:

P.27.1 - Subprograma de Apoio Financeiro;
P.27.2 - Subprograma de Monitoramento Socioeconômico;
P.27.3 - Subprograma de Monitoramento da População Migrante.

Comentários e recomendações:

Sugerimos acrescentar como diretrizes desse programa ambiental:

Estabelecer cenários de atração populacional (conforme orientação estabelecida ao longo deste
Parecer);
Ajustar proposta de incrementos na estrutura de serviços públicos em acordo com cenários traçados;
Prever mecanismos de financiamento e custeio do incremento de serviço público.

P.28 - Programa de Compensação pelas Perdas de Terras e Deslocamento Compulsório da População

O Programa objetiva valorar e indenizar adequadamente os imóveis e as atividades econômicas diretamente
afetadas pela construção e operação do AHE Tabajara, incluindo as áreas do canteiro de obras, alojamentos e
outras infraestruturas de apoio, bem como as áreas do futuro reservatório e de sua APP. 

Objetiva também estabelecer diretrizes para o processo de remanejamento das famílias que residem nas áreas
a serem afetadas, incluindo as da Vila Tabajara, cuja realocação é justificada pela elevação do lençol freático.

Os objetivos específicos do Programa de Compensação pela Perda de Terras e Deslocamento Compulsório
de População são:

Garantir a justa indenização e/ou reposição das condições de produção e moradia, refletidas em
padrões de qualidade de vida no mínimo equivalentes às desfrutadas hoje, respeitando a legislação em
vigor;
Organizar o processo de aquisição de terras e indenização de benfeitorias, de forma a garantir que o
mesmo seja transparente, que se realize tempestivamente e que se desenvolva de forma socialmente
adequada, com valores fixados mediante entendimento entre as partes, e garantindo que os direitos
trabalhistas e sociais sejam respeitados pelos empregadores;
Garantir a reposição de moradia para a população diretamente afetada em situação de vulnerabilidade a
processos compulsórios de deslocamento, como é o caso da Vila Tabajara;
Recompor as condições de trabalho e geração de renda das pessoas afetadas pela substituição do uso
do solo na área de implantação do empreendimento.

Destacam-se como principais metas do Programa de Compensação pela Perda de Terras e Deslocamento
Compulsório de População:

Promover a negociação, indenização/aquisição de 380 propriedades territoriais e 231 edificações e
liberação das áreas afetadas em conformidade com o cronograma de obras;
Estabelecer acordos para aquisição de imóveis;
Monitorar o processo de realocação da Vila Tabajara.

Comentários e recomendações:

Sugerimos acrescentar como diretrizes desse programa ambiental:

Adotar mecanismo para propiciar transparência ao processo avaliatório e negocial e favorecer a
participação social do afetado;
Disponibilizar assessoria técnica e jurídica aos afetados;
Adotar estratégia para recrutamento de equipe executora plenamente capacitada para execução das
atividades.
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P.29 - Programa de Comunicação Social e Relações Comunitárias

O Programa de Comunicação Social e Relações Comunitárias tem como principal objetivo a manutenção de
mecanismos adequados de comunicação com todas as partes interessadas e empreendedor, propiciando tanto
a difusão de informações, de forma a garantir a transparência das ações do empreendedor, como o
recebimento de sugestões e críticas, permitindo o contínuo aprimoramento das ações sob responsabilidade do
empreendedor.

Os objetivos específicos do Programa são descritos a seguir:

Identificar todas as partes interessadas intervenientes, buscando estabelecer os canais de comunicação
mais adequados para ser utilizados e um relacionamento de confiança com as comunidades a serem
afetadas de maneira mais direta;
Divulgar com total transparência, tanto junto aos colaboradores internos quanto ao público externo, os
impactos potenciais das obras e da operação do AHE Tabajara, os programas de controle ambiental das
obras, e os canais de contato para esclarecimentos e reclamações;
Repassar informações sobre o empreendimento à população residente nas áreas de influência, o
cronograma dos principais eventos das obras, as principais transformações socioeconômicas
decorrentes de sua construção e operação;
Estabelecer canais de interlocução sistemática entre o empreendedor e os diversos segmentos das
comunidades envolvidas, Poder Público local e representações da sociedade civil organizada, de
maneira a permitir que o empreendedor se mantenha informado sobre as expectativas e demandas da
população;
Divulgar informações sobre os programas ambientais do empreendimento, propostos para evitar,
mitigar ou compensar os impactos ambientais;
Apoiar outros Programas Ambientais nas suas necessidades de comunicação social;
Comunicar sobre circulação, os acessos às localidades e comunidades existentes na área de influência
durante as fases do empreendimento;
Ser um canal entre o empreendedor, os executores e a sociedade para gerir e mitigar conflitos.

São metas apresentadas para o Programa:

Planejar de maneira integrada as ações de comunicação social a serem desenvolvidas durante as etapas
de planejamento e de construção, garantindo que as informações transmitidas sejam eficientes,
precisas e claras;
Produzir e distribuir materiais informativos (faixas, banners, panfletos, informativos, etc.);
Produzir folhetos institucionais, informativos e educativos em linguagem acessível;
Veicular anúncios nos meios de comunicação locais, como rádios e jornais;
Divulgar os canais de comunicação do empreendedor;
Transmitir aos proprietários que serão afetados e à população a ser reassentada, caso se aplique essa
situação, as informações sobre o empreendimento e os programas ambientais associados;
Realizar o “levantamento de partes interessadas” antes do início das obras e efetuar atualizações
durante os relatórios emitidos durante as obras;
Executar reuniões em centros comunitários, igrejas e ainda outras instâncias da população organizada,
para fazer a divulgação das informações do empreendimento para a população das áreas de influência;
Criar um mecanismo para recebimento e atendimento a consultas e reclamações da população das
áreas de influência.

Comentários e recomendações:

O PCS é um dos programas ambientais mais importantes no que diz respeito à estratégia de transparência do
projeto e minimização da ocorrência de conflitos e resistências ao projeto. Os PCS mais efetivos que
observamos ao longo dos últimos anos de implantação de empreendimentos de grande porte, tem como
característica fundamental, a capacidade de se estabelecer um canal de comunicação estável, confiável e
capaz de interagir com o público local. Uma estratégia que tem funcionado é o estabelecimento de uma
equipe de comunicação que inclua o recrutamento de profissionais locais (desde que exista oferta para tal).
Profissionais de comunicação locais são essenciais para diminuir a resistência ao estranho (de fora do local,
decorrente do não reconhecimento cultural) e são rapidamente reconhecidos pela comunidade local. Por



28/03/2022 14:14 SEI/IBAMA - 7948435 - Parecer Técnico

https://sei.ibama.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=9045799&infr… 198/203

outro lado, são atores importantes para captação do surgimento de conflitos e podem levar uma mensagem
clara e em linguagem acessível ao local.

Outra atualização importante é quanto ao estabelecimento de um canal de comunicação mais atualizado com
a realidade da comunicação, especialmente a previsão do uso do WhatsApp como tal ferramenta.

Por fim, recomenda-se que seja dada prioridade e orçamento adequado para a execução de um PCS, que
contemple a alocação de força de trabalho compatível com abrangência esperada do programa.

P.30 - Programa de Educação Ambiental

O objetivo principal do Programa de Educação Ambiental é informar a população sobre as características
socioambientais da região, assim como sobre os benefícios do empreendimento, disseminando os cuidados
necessários à conservação, proteção e preservação ambiental. Outro objetivo essencial é proporcionar meios
para a produção e aquisição de conhecimentos e habilidades e contribuir para o desenvolvimento de atitudes,
visando a participação individual e, em especial, a participação coletiva na gestão do uso sustentável e na
conservação dos recursos ambientais. 

Como objetivos específicos, o Programa apresenta:

Contribuir para a melhoria da qualidade ambiental da área de influência do empreendimento, por meio
da conscientização ambiental da população;
Capacitar gestores locais para atuarem junto à população como multiplicadores de informações
ambientais relacionadas à região e ao empreendimento, bem como sobre as Políticas Nacional e
Estadual de EA;
Estimular o desenvolvimento de uma postura ecológica individual e coletiva, visando à produção de
reflexões tanto em questões práticas e cotidianas – tais como diminuição de desperdícios, reutilização
e reciclagem de materiais –, como em questões mais abrangentes, visando à conservação e preservação
do meio ambiente para benefício das gerações atuais e futuras;
Discutir e produzir conhecimento sobre os conceitos de desenvolvimento sustentável para as
atividades produtivas da região;
Realizar a integração dos temas abordados entre os atores envolvidos, garantindo a multiplicação das
informações disponíveis;
Incorporar a educação no processo da gestão ambiental do projeto, tendo por base a promoção de
reflexões a respeito do empreendimento e de sua inserção local e regional;
Propiciar a construção do conhecimento coletivo com vistas à transformação e multiplicação de
atitudes e à formação de um conjunto de novos valores e significados culturais relacionados às
questões ambientais;
Propiciar componentes de Educação Ambiental voltados para capacitação dos trabalhadores
envolvidos direta e indiretamente com a atividade objeto do licenciamento, “visando à melhoria e ao
controle efetivo sobre o ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussões do processo produtivo
no meio ambiente” (CGEAM/CGPEG/IBAMA,2005: in Instrução Normativa IBAMA Nº 2, de 27 de
março de 2012;
Sensibilizar e conscientizar os trabalhadores sobre os procedimentos ambientais relacionados às obras,
à saúde e segurança do trabalho.

As metas do Programa de Educação Ambiental junto às comunidades da AID são:

Capacitar 50% dos gestores locais para atuarem junto à população como multiplicadores de
informações ambientais;
Realizar o Diagnóstico Rápido Participativo (DRP) com 100% de representantes das categorias de
público-alvo;
Implementar todos os Projetos de Educação Ambiental elaborados em conjunto com o público-alvo,
conforme demandas e oportunidade identificadas em conjunto com comunidades envolvidas no DRP;
Realizar seis cursos e palestras sobre temas ecológicos da área em questão, para treinamento de
profissionais de divulgação de informações;
Participar de três eventos culturais identificados para a divulgação de temas de interesse e motivação
das campanhas de Educação Ambiental em Machadinho D’Oeste;
Produzir dados para monitoramento e avaliação das atividades do PEA por meio de relatórios;
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Capacitar 100% dos trabalhadores envolvidos direta e indiretamente com a atividade objeto do
licenciamento;
Realizar uma oficina por ano de construção do empreendimento para os trabalhadores da obra sobre os
procedimentos ambientais relacionados às obras, à saúde e segurança do trabalho.

P.31 - Programa de Acompanhamento da Atividade Pesqueira

Este programa tem como objetivo o monitoramento da atividade pesqueira tendo como finalidade principal a
elaboração de propostas e ajustes necessários para a continuidade da atividade pesqueira no rio Ji-Paraná e
nos seus rios tributários depois da operação do empreendimento. Seu objetivo é, também, monitorar as
características econômicas da atividade pesqueira. 

Os objetivos específicos desse programa são:

Gerar dados referenciais sobre a atividade pesqueira na área de influência direta do AHE Tabajara,
subsidiando a avaliação dos impactos causados pelas alterações ambientais do empreendimento sobre
a dinâmica da pesca local;
Acompanhar o desenvolvimento da atividade pesqueira na área estudada quanto a:  identificação dos
principais locais e métodos de pesca utilizados, composição específica das capturas, valor econômico e
social do recurso pesqueiro utilizado pelos habitantes da região tendo como linha base o cadastro
socioeconômico realizado para o EIA;
Monitorar os possíveis efeitos ambientais e sociais sobre a atividade pesqueira, gerados pela
implantação do AHE Tabajara;
Estabelecer medidas de apoio específicas que permitam a manutenção e ordenamento da atividade
pesqueira local durante o período de construção e operação do AHE Tabajara;
Preparar e apoiar os pescadores locais para as eventuais alterações que deverão ocorrer na atividade
pesqueira após a formação do reservatório.

São metas do Programa:

Identificação de 100% dos pescadores profissionais envolvidos na atividade de pesca comercial na
AID;
Identificação de 100% dos pontos de desembarque localizados na AID;
Implementação das medidas de apoio específicas para a manutenção e ordenamento da atividade
pesqueira local; e
Apresentação dos resultados dos monitoramentos por meio de reuniões anuais com o público-alvo do
Programa durante a construção e nos dois primeiros anos de operação.

Será avaliado através dos seguintes Indicadores:

 Número de questionários aplicados aos pescadores locais;
 Número de reuniões realizadas com os pescadores cadastrados;
 Número de famílias monitoradas.

Comentários e recomendações:

Em linhas gerais, o Programa é satisfatório. Posteriormente, deverão ser detalhados as atividades e
procedimentos adotados para sua efetiva implantação.

Contudo, a partir das deficiências observadas no diagnóstico da atividade pesqueira, notadamente em relação
às informações sobre os parâmetros básicos da atividade, a saber, captura total e por espécie, esforço, CPUE,
receita total e por espécie, composição específica de captura e custos operativos, considera-se que os dados
de base necessários para avaliar as alterações sofridas pela pesca não estão disponíveis. Agregue-se a este
fato, a quase inexistência de informações sobre a pesca de subsistência no diagnóstico.

Sendo assim, desde já, recomenda-se que:

o Programa seja iniciado antes do início das intervenções previstas para o empreendimento;
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a metodologia empregada seja alterada, com o intuito de corrigir os problemas apontados neste
Parecer;
seja incluído o monitoramento da pesca de subsistência;
seja incluído estudo específico sobre consumo de pescado pelas famílias locais;
sejam previstas eventuais medidas compensatórias específicas para eventual perda de lucratividade da
pesca profissional e redução no consumo de pescado pelas populações locais;
este Programa deverá ser executado, a princípio, durante toda a vida útil do empreendimento.

7. CONCLUSÃO

Este parecer apresenta análise do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do AHE Tabajara, encaminhado ao
IBAMA para avaliação da viabilidade ambiental do empreendimento hidrelétrico.

A análise do documento, realizada por equipe multidisciplinar, apontou para algumas deficiências
importantes, que devem ser corrigidas pelo empreendedor para a análise e resposta definitiva deste Instituto
quanto à viabilidade ambiental do AHE.

Na conclusão são apresentadas as deficiências consideradas mais relevantes, contudo, registramos que, ao
longo do Parecer, foram elencadas muitas recomendações para os diversos temas, que devem ser
consideradas na totalidade pelo empreendedor para a execução de complementação e revisão geral do EIA.

No que se refere à delimitação do reservatório do AHE Tabajara, avaliamos que o empreendedor deverá
esclarecer, de forma precisa, as cotas do braço do reservatório que se desenvolve em direção à TI Tenharim
Marmelos e do igarapé FAG II (exatamente no ponto sobre o limite da TI), conforme representado na Figura
1A deste parecer. Trata-se de uma informação muito importante para se concluir sobre os limites do
reservatório em relação à TI Tenharim Marmelos.

Elucidado o questionamento sobre as cotas e se confirmando que a formação do reservatório (ADA) não
ocupará porções territoriais da TI, concluímos, observando a análise técnica da Agência Nacional de Águas
(ANA) e demais documentos técnicos relativos ao tema, que o reservatório do AHE Tabajara deverá ser
delimitado considerando as manchas de inundação de duas vazões de referência: vazão média das máximas
anuais (Qméd.máx) do barramento até a seção S-21; e vazão média de longo termo (Qmlt) da seção S-21 até
a seção S-24. Esta determinação resulta na ampliação da área de inundação do reservatório e de sua extensão
em relação à proposta apresentada no EIA.

A ampliação do reservatório deverá ser informada ao Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio), considerando os novos limites entre o reservatório e o Parna dos Campos
Amazônicos.

De uma maneira geral, foram apresentadas informações desatualizadas ao longo de todo o Estudo, apesar do
EIA ter sido protocolado no órgão ambiental para análise em novembro de 2019. Assim, tendo em vista a
dinamicidade dos ambientes, torna-se inviável a análise de viabilidade de um empreendimento do porte do
AHE Tabajara sem que as discussões sejam baseadas em informações atuais. No parecer foram destacados os
temas que demandam atualização de informações.

As áreas de influência propostas pelo estudo deverão ser revisadas, incluindo na Área Diretamente Afetada
(ADA) a nova delimitação do reservatório e estruturas de apoio do empreendimento. Essa ampliação da
ADA resultará na revisão da Área de Influência Direta (AID). Adicionalmente, deverá ser ampliada a Área
de Influência Indireta (AII) do meio biótico, em função da argumentação apresentada no item 3.11 deste
parecer.

Uma importante questão da viabilidade ambiental do AHE Tabajara, que é o efeito da elevação do lençol
freático pós-formação do reservatório sobre ambientes de campinarana, e a consequente alteração na biota
em função das mudanças e redução dos habitats naturais, não foi devidamente explorada pelo EIA.

Observamos deficiências significativas no diagnóstico da ictiofauna e ictioplâncton, notadamente em relação
às informações sobre a ecologia trófica, aspectos reprodutivos, identificação de áreas de alimentação e
reprodução e identificação de espécies endêmicas ou de importância para conservação da biodiversidade,
além da insuficiência amostral no biótopo de pedral. Uma série de análises previstas no Plano de Trabalho e
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solicitadas no Termo de Referência não foram efetuadas ou o foram de forma insuficiente. Neste sentido,
consideramos que os dados necessários para avaliar possíveis impactos na ictiofauna local não estão
disponíveis no EIA.

Foram constatadas também importantes deficiências no diagnóstico e avaliação de impactos sobre a Fauna.
O diagnóstico não relacionou adequadamente a distribuição da fauna da região com as áreas de influência do
empreendimento. Da forma como apresentado, não é possível saber quais espécies da fauna ocorrem
exclusivamente na ADA, tema crucial para a análise de viabilidade ambiental.

Foram, ainda, detectados no diagnóstico de alguns grupos faunísticos erros em informações básicas de
ecologia, como a contagem de espécies, bem como divergências na descrição de ocorrência de espécies
exclusivamente em parcelas que serão alagadas pelo reservatório. Tais erros e divergências impossibilitam a
análise de impacto ambiental e, em alguns casos, tornam difícil até mesmo uma análise aprofundada da
caracterização da fauna da região.

Especificamente para a herpetofauna, foi descoberta uma espécie nova de serpente de ocorrência exclusiva
na ADA e, portanto, endêmica. Tendo em vista que a implantação do empreendimento poderia provocar a
extinção dessa espécie, para a análise de viabilidade ambiental, é necessária a realização de incursão a campo
a fim de melhor conhecer a espécie e verificar se sua distribuição espacial está restrita à ADA ou se
contempla outras áreas.

Como resultado das análises, foi identificada pela equipe técnica, além de inúmeras adequações e revisões no
texto, a necessidade de novas incursões a campo de modo a obter informações imprescindíveis à análise de
viabilidade do AHE Tabajara, a saber:

Realizar campanhas sazonais por um ciclo hidrológico completo de ictiofauna e ictioplâncton;
Realizar novas incursões a campo para complementação de dados sobre a atividade pesqueira,
profissional e de subsistência, bem como sobre consumo de pescado;
Realizar novas incursões a campo visando conhecer minimamente e confirmar a distribuição espacial
das novas espécies descobertas durante os estudos: Scinax spn. (registrada na AID, restrita à
campinarana) e a Dipsadidae gen & sp.nov. (registrada somente na ADA);
Realizar novas incursões a campo para elucidar a classificação taxonômica e distribuição espacial das
espécies da fauna exclusivas da ADA, caso a identificação taxonômica definitiva (ao nível de espécie)
não seja possível;
Realizar novas incursões a campo para identificar espécies da flora não identificadas e confirmar
espécies classificadas como cf. e aff., caso a identificação em herbário não seja possível.

As metodologias e cronograma para realização dessas campanhas de campo deverão ser propostas pelo
empreendedor de modo a permitir que os objetivos discutidos nesse parecer sejam alcançados. Destaca-se
que para a realização de atividades que envolvam o manejo, coleta, captura e transporte de fauna é necessária
a obtenção de Abio.

Apesar de estarmos de acordo com a metodologia apresentada no EIA para predição e descrição dos
impactos ambientais, alguns impactos identificados não foram devidamente avaliados, conforme descrito ao
longo do parecer. Adicionalmente, entendemos que o EIA não conseguiu avaliar e considerar todas as
possibilidades de incidência e manifestação de impactos ambientais já conhecidos nas atividades de
instalação e operação de empreendimentos de geração de energia hidrelétrica. Neste sentido, o parecer lista
(no item 5.4 - Impactos não previstos ou não avaliados no EIA) impactos ambientais que deverão fazer parte
da matriz de impactos do EIA revisado.

A análise de impactos também foi falha ao apresentar linguagem desatualizada e ao não mencionar as
medidas preventivas, mitigatórias ou compensatórias previstas para cada um dos impactos.

A metodologia para cálculo de atração de fluxos migratórios de pessoas durante a construção do
empreendimento deve ser revisada, considerando as premissas apresentadas neste parecer. Os cálculos de
atração populacional e as correspondentes medidas de controle ambiental e compensação ambiental devem
ser ajustados a cada cenário proposto na análise. Ressaltamos a importância de que seja prevista a
implementação de projeto de monitoramento dos serviços públicos (saúde, educação, segurança pública),
estabelecendo coleta de dados e ajustes das medidas mitigadoras e compensatórias.
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A análise apontou para adequação de alguns programas ambientais propostos, além da inclusão de novas
medidas e ações específicas para monitorar e mitigar determinados impactos ou atividades já previstos.

Foi constatado, com base em informações contidas no EIA, possível impacto direto sobre o Parque Nacional
dos Campos Amazônicos (UC de Proteção Integral), consequente da formação do reservatório do AHE
Tabajara – alteração da vegetação remanescente adjacente em virtude do efeito de borda e/ou elevação do
lençol freático. Contudo, como se trata de competência direta do ICMBio, recomendamos que este órgão seja
oficiado sobre o potencial de ocorrência deste impacto.

Outra constatação importante diz respeito ao fato dos limites das zonas de amortecimento da Reserva
Biológica do Jaru e da Reserva Extrativista Rio Preto Jacundá coincidirem com a Área Diretamente Afetada
(ADA) do AHE Tabajara. Portanto, por também ser tratar de competência direta do ICMBio e da Secretaria
de Estado do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM/RO), respectivamente, recomendamos que estes órgãos
sejam informados desta constatação.

Cabe, ainda, destacar que, em função das restrições de deslocamentos e viagens ocasionadas pela pandemia
de Covid-19, não foi possível a esta equipe técnica realizar vistoria na área de influência do AHE Tabajara.
Dessa forma, uma vistoria em campo se tornará essencial à conclusão das análises.

Por fim, considerando que o EIA passará por uma revisão geral, recomendamos que o Relatório de Impacto
Ambiental (RIMA) também seja revisado, incorporando as adequações e novas informações que serão
abarcadas no Estudo.

O desenvolvimento deste Parecer foi realizado por seis analistas ambientais, sendo que foram utilizadas
3.552 horas totais, entre estudos e elaboração técnica.

Respeitosamente,
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